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Säkerheten under Säkereken 
– En utvärdering av satsningen på trafiksäkerhetsinformation anpassad till 
småbarnsföräldrar – 
av Anna Anund och Gunilla Sörensen 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
Trafiksäkerhetsinformation till småbarnsföräldrar har viss positiv effekt. 
Utvärderingen av en kampanj i Blekinge har dock visat att det kvarstår en 
del problem. En jämförelse har gjorts med tidigare resultat för ett 
slumpmässigt urval bland alla barn i Blekinge. Resultaten tyder på att barn i 
Säkereksfamiljer åker säkrare under sin första resa i livet, att de i högre 
utsträckning alltid har bälte på sig och att andelen barn som aldrig åker utan 
skyddsutrusning är högre. Föräldrarna verkar i vissa avseenden också vara 
kunnigare i säkerhetsfrågor. 

Föräldrar till nyfödda barn i Blekinge erbjuds att få fortlöpande information om 
hur deras barn bör skyddas i trafiken. Detta sker inom ramen för Säkereken – en 
trafiksäkerhetssatsning i länet.  

Vi har i denna undersökning kartlagt i vilken utsträckning den riktade 
informationen till "Säkereksfamiljerna" om barns säkerhet i bil har nått fram och 
haft effekt. Studien belyser även föräldrarnas kunskaper om barns säkerhet i bil 
samt källan till den kunskap föräldrarna erhållit/skaffat sig.  

Slutsatserna i studien bygger på analyser av de svar som lämnats av 396 
familjer. Svarsfrekvensen i undersökningen var 82 %. Frågeformuläret bestod av 
tre delar: 

• Bakgrundsfrågor 
• Tillståndsfrågor 
• Kunskapsfrågor 

Syftet med de två första delarna var att få en beskrivning av i vilken utsträckning 
barn som färdas i bil har tillgång till och använder rekommenderad skydds-
utrustning. Det ingick även en kartläggning av vilken information föräldrarna fått, 
sökt och önskade sig. Syftet med kunskapsfrågorna var att upptäcka eventuella 
kunskapsluckor hos föräldrarna, för att i en förlängning kunna förbättra den 
information som ges. 

Enligt rekommendationerna bör barn som är yngre än 4 år placeras bakåtvända 
vid färd i bil. Ett av problemen som kvarstår att lösa är att bara var fjärde treåring 
i den undersökta gruppen åker bakåtvänd. Bland de yngre barnen är situationen 
bättre, men ändå är det 13 % av 1–2 åringarna som åker framåtvända och det 
förekommer till och med att barn under ett år åker framåtvända. Detta till trots var 
det många föräldrar som uppgav att de kände sig mycket säkra på att de hade valt 
rätt utrustning, monterat den rätt och bältat barnet på rätt sätt. Även om man säger 
att man är mycket säker eller säker så visar det sig alltså att man inte alltid gör rätt 
eller vet vad som är rätt.  

Att föräldrarna behöver information om hur man ska placera bältet över barnet 
framgår av att endast 4 av 10 föräldrar vet hur diagonaldelen av bältet ska justeras. 
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Bland 3-åringarna var det inte alldeles ovanligt att barnet emellanåt placerade 
diagonalbandet under armen. Positivt var dock att det var fler Säkereksföräldrar 
som visste att det är farligare att placera bältets diagonaldel långt ut på axeln än 
nära halsen. 

Vikten av att justera höftbältet ner mot låren, i stället för över magen, var 
relativt många okunniga om. Dessutom var det endast 20 % av föräldrarna som 
kände till att denna höftjustering är den främsta orsaken till att större barn ska 
använda bältesstol eller bälteskudde, i stället för att sitta direkt på sätet.  

Ytterligare en kunskapslucka gällde vad som rekommenderas om det finns en 
fungerande krockkudde på passagerarsidan fram. Cirka 2 % av föräldrarna angav 
att det hänt att deras små barn suttit fram i en bil utrustad med fungerande 
krockkudde. Mindre än hälften av föräldrarna visste att barnen bör vara minst 140 
cm långa för att sitta på sådan plats. Dock verkade Säkereksföräldrarna kunnigare 
på den punkten än Blekingeföräldrarna. 

Lagen säger att till och med det år barnet fyller sex år ska särskild skyddsut-
rustning användas. En förvånansvärt stor andel av föräldrarna är okunniga om 
detta lagkrav. I Säkereken var det 32 % av föräldrarna som visste detta. Okunnig-
heten är något som de har gemensamt med föräldrarna i Blekinge. Dessutom är 
varannan förälder okunnig om att en bilbarnstol ska vara T- eller E-godkänd.  

Trots informationssatsningen var det inte fler Säkereksföräldrar som angav att 
de fått information om hur barn ska sitta när de åker bil, jämfört med vad som 
angavs i den tidigare undersökningen i Blekinge. Det fanns inte heller några 
skillnader när det gällde i vilken utsträckning föräldrarna hade sökt information. 
Därför tror vi att en av orsakerna till att det finns barn som fortfarande inte åker på 
säkraste sättet är att den kunskap och information som finns att tillgå inte har nått 
fram till alla föräldrar. Anledningen kan vara att informationsutskicken inte 
kommit fram, men den kan också vara att föräldrarna inte tagit till sig 
informationen. 

Allra vanligast var annars att informationen hade erhållits från BVC, 
Säkereken eller BB. Informationen handlade enligt föräldrarna vanligtvis om 
barnets placering samt val av utrustning. När det gäller den specifika information 
som man har erhållit från Säkereken var majoriteten av föräldrarna osäkra på vad 
den innehållit.  

Säkereksföräldrarna ansåg att det framför allt var experter och oberoende 
instanser, t.ex. Vägverket, som skulle utforma informationen. Föräldrarna 
förespråkar att informationen ska kunna erhållas vid landstinget (BB, BVC och 
MVC), hos återförsäljare och från Säkereken.  

Det som i särklass flest föräldrar önskade information om var vilka skador barn 
har fått i samband med krock, när de har använt olika typer av skyddsutrustning. 

Att det behövs mer information om hur barnet ska skyddas i olika åldrar och 
beroende på längd och vikt har tydligt framgått i denna undersökning.  
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Child Safety Restraints 
– An Evaluation of a Traffic Safety Campaign Among Parents in the South of 
Sweden – 
by Anna Anund and Gunilla Sörensen 
Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
 
Summary 
Traffic safety information to parents with young children has had a number 
of positive effects. Although, an investigation of a campaign in Blekinge, 
called Säkereken, has pointed out that problems still remain. The results 
have been compared with results from an earlier study of random sampled 
families in Blekinge in 1998. The comparison indicates that children that are 
members of “Säkereken” travel more safely during their first journey by car, 
they use safety belts more often and the use of child restraints are more 
frequent. Their parents also seem to have more knowledge about traffic 
safety.  

Parents to new-born babies in Blekinge are offered current information on how 
to protect children in traffic. The information is one part in the traffic safety 
campaign “Säkereken”. In this study we have evaluated the situation for those 
families participating in the campaign. The results are based on answers from 396 
families. The response rate was 82 %. The questionnaire had three parts. 

• Background 
• State description of usage of child restraints 
• Parents knowledge about laws and recommendations 
 
The aim of the project was to evaluate the level of safety when children are 

travelling by car. We where also interested in what kind of information parents 
received, searched for and wanted to receive. The questions about laws and 
recommendations were constructed to determine if the parents had any gaps in 
knowledge. Parents have to be aware of their gaps in knowledge to be motivated 
to take in information. 

According to the various recommendations, children younger than 4 years 
ought to be placed in a restraint facing backwards. This is not always the case. 
One out of four children aged three does not travel facing backward and 
approximately 13 % of the children aged 1–2 travel facing forward. This is 
remarkable, since a lot of parents answered that they felt very sure about their 
choice of restraint, the installation of the restraint and the adjustment of the safety 
belt.  

The parents need information about how to position and adjust the safety belt. 
Four out of ten parents do not know how to position and adjust the diagonal part 
of the safety belt. A significant percentage of children who are 3 years old 
occasionally travel with the safety belt under the arm instead of on the shoulder. It 
was more common that parents that were members of Säkereken answered 
correctly on the questions about where to position the safety belt.  

A lot of parents were not aware of the importance of placing the hip part of the 
safety belt towards the thigh instead of across the stomach. Only 20 % of the 
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parents did know that the reason for using boosters is to make it possible to adjust 
the hip part of the safety belt.  

The parents were also unaware of the recommendations concerning cars 
equipped with an airbag on the passenger seat in the front. Less than 50 % of the 
parents where aware of the recommendations suggesting that a passenger ought to 
be at least 140 cm tall to be placed on a seat with an airbag. This is still a better 
result when compared with the earlier study in Blekinge.  

Swedish law states that child restraints have to be used until and including the 
year when the child is six years old. Only 32 % of the parents were aware of this. 
Child restraints have to be E- or T-permitted, however, only 50 % of the parents 
surveyed were aware of this. 

The parents that were members of the campaign were expected to have 
received more information on how to protect children when travelling by car. This 
proved not to be the case. 

We can therefore conclude that it is highly probable that children are still 
travelling by car in contravention of the law and that information has not been 
received or absorbed by all the parents.  

The most common source of information was the Child Health Centre. The 
information dealt with where to place the child and which child restraint to use. 
The parents were not sure about the content of the information received from the 
campaign. They suggested that experts and authorities, for example SNRA1, 
should develop the information. The parents would like to receive the information 
from the Child Health Centre, car and child restraint retailers and from the 
campaign. The parents also wanted information about the consequences in case of 
a crash, depending on the type of child restraint used. More information about 
how to protect children depending on their age, length and weight is also 
something that the parents are requesting.  

 

                                                 
1 Swedish National Road Administration 
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1 Bakgrund 
För att ett barn som åker bil ska kunna sägas åka säkert, krävs att rekommenderad 
skyddsutrustning används och att den används på rekommenderat sätt. Först och 
främst ska man välja den utrustning som passar barnet bäst, med avseende på 
ålder, vikt och längd. Utrustningen ska passa den aktuella bilmodellen, vara rätt 
monterad, placerad på rekommenderad plats och i rekommenderad riktning. 
Dessutom ska rätt bälte hålla fast barnet och bältet ska sitta rätt placerat över 
barnets kropp. Det är alltså många villkor som ska vara uppfyllda samtidigt och 
därmed är riskerna stora att man som förälder gör fel i något av stegen. 

En förutsättning för att göra rätt är att man vet vad som är rätt. Vet föräldrarna 
det? En tidigare studie (Anund, 1998) pekade på att så inte är fallet. Vid fält-
observationer kombinerade med intervjuer framkom att cirka 40 % av de 
observerade barnen inte färdades enligt de lagkrav och rekommendationer som 
finns.  

En nationell enkät riktad till ett urval av föräldrar med barn upp till 10 år 
(Anund, Yahya och Sörensen 1998) visade att föräldrarna i flera avseenden hade 
bristande kunskaper om såväl lagkrav som rekommendationer gällande hur barn 
ska skyddas för att säkerheten ska bli så hög som möjligt när de åker bil. Den 
visade också att många barn åkte framåtvända trots att de ännu inte var stora nog 
att göra det. 

Erfarenheterna från studien talar för att informationen och hjälpen till föräld-
rarna behöver förbättras. Detta gäller dels den information eller hjälp som 
föräldrarna erhåller utan att själva efterfråga den, dels den information som föräld-
rarna själva söker reda på.  

Under 1999 fick VTI i uppdrag av Vägverket, region sydöst, att genomföra en 
enkät i Blekinge, för att beskriva barns säkerhet i bil (Anund, Sörensen och 
Yahya, 1999A). Resultaten från den studien visade att säkerheten för 
Blekingebarn som åker bil är i stort sett den samma som för barn i övriga Sverige.  

 
Säkereken 
Inom ramen för en trafiksäkerhetssatsning i Blekinge finns ett trafiksäkerhets-
program framtaget (”Säkereken i Blekinge 1995–2000”, 1995). Ett av delmålen i 
programmet var att år 2000 skulle alla barn vara bältade på rätt sätt. Som ett steg i 
rätt riktning erbjuds alla familjer att låna babyskydd till sina nyfödda. Baby-
skydden lånas ut av Landstinget Blekinge. På så sätt ges föräldrarna redan från 
första början möjlighet att rätt utrustning.  

För att förse föräldrar med trafiksäkerhetsinformation om bland annat barns 
färd i bil, erbjuds föräldrar till alla nyfödda barn i Blekinge dessutom att bli så 
kallade Säkereksfamiljer. I praktiken är det ofta personalen på barnavårds-
centralerna (BVC-personalen) som frågar föräldrarna om de vill bli medlemmar. 
Enligt uppgift från NTF2 Blekinge är det ca 35 % av de tillfrågade föräldrarna 
som tackar ja. 

Säkereksfamiljerna får trafiksäkerhetsinformation hemskickad. Utskicken görs 
av NTF Blekinge och de är även dessa som ansvarar för registret över de så 
kallade Säkereksfamiljerna. Det första utskicket gjordes i maj 1997.  

                                                 
2 Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande har 23 länsförbund. NTF Blekinge är ett av 
dessa. 
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2 Syfte 
Ett av delmålen i Säkereken är att alla barn år 2000 ska vara bältade på rätt sätt. 
Har detta lyckats?  

Uppdragsgivarens syfte med denna studie är att erhålla en lägesbeskrivning och 
en utvärdering av i vilken utsträckning den riktade informationen till "Säkereks-
familjerna" om barns säkerhet i bil har nått fram och haft effekt.  

I arbetet avses att jämföra resultaten som erhålls för Säkereksfamiljerna med de 
som erhölls i en tidigare studie, som var riktad till ett slumpmässigt urval av 
familjer i Blekinge.  

Utvärderingen sker genom att ge en beskrivning av i vilken utsträckning barn 
som färdas i bil har tillgång till och använder rekommenderad skyddsutrustning. 
Studien belyser även föräldrarnas kunskaper om barns säkerhet i bil samt källan 
till den kunskap föräldrarna erhållit/skaffat sig.  
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3 Metod och genomförande 
En enkät (bilaga 1) och ett följebrev (bilaga 2) skrivet på VTI:s brevpapper 
skickades ut i början av december 2000 till ett urval av Säkereksfamiljerna. För att 
uppmuntra till svar informerades om att 50 biobiljetter skulle lottas ut bland de 
som besvarade enkäten. I mitten på december skickades en påminnelse med enkät 
till de som inte hade svarat. Ytterligare en påminnelse skickades i mitten av 
januari 2001, denna gång utan bifogad enkät.  

Frågeformuläret konstruerades på basis av det formulär som användes i den 
förra Blekingestudien (Anund, Sörensen och Yahya, 1999A). Vissa frågor 
förändrades och ytterligare några lades till, i syfte att spegla den eventuella 
effekten av att föräldrarna fått riktad information. 

De frågor som ställdes var tänkta att belysa i vilken utsträckning barn som 
färdas i bil har tillgång till och använder rekommenderad skyddsutrustning. 
Frågorna skulle även belysa föräldrarnas kunskaper om barns säkerhet i bil, lik-
som källan till den kunskap föräldrarna erhållit eller skaffat sig.  
 
3.1 Population, urvalsram, urval och svarsfrekvens 
Under perioden 1 jan 1997 – 31 dec 2000 föddes 5 531 barn i Blekinge. För-
delningen mellan kommunerna är ojämn, vilket framgår av tabell 1.  

 
Tabell 1 Antal levande födda barn i Blekinge 1997–2000, kommunuppdelat 

(SCB:s befolkningsstatistik). 

Kommun 1997 1998 1999 2000 97–00 Andel 

Olofström 131 140 102 116 489 9 % 

Karlskrona 565 613 582 620 2 380 43 % 

Ronneby 253 219 254 253 979 18 % 

Karlshamn 264 286 266 268 1 084 20 % 

Sölvesborg 146 163 140 150 599 11 % 

Blekinge 1 359 1 421 1 344 1 407 5 531 100 % 
 

Tabellen visar att det totalt föddes 5 531 barn i Blekinge under perioden 1997–
2000. Lägst var födelsetalet år 1999, högst var det år 1998. Det föddes flest barn i 
Karlskrona (565–620 per år), därefter kom Karlshamn och Ronneby (219–286 per 
år). Lägst var födelsetalen i Olofström och Sölvesborg (102–163 per år).  

Det kan således maximalt finnas 5 531 Säkereksbarn. Vi har ingen uppgift om 
hur många av barnen födda 1997–2000 som är syskon med varandra. Därför vet vi 
heller inte hur många Säkereksfamiljer det kan tänkas finnas. Enligt senaste Folk- 
och Bostadsräkningen (1990) fanns det i Sverige i genomsnitt 1,72 barn i åldern 
0–15 år per barnfamilj. Om vi antar att detta gäller även för småbarnsfamiljerna i 
Blekinge 1997–2000 skulle antalet möjliga Säkereksfamiljer uppgå till ungefär 
3 216. Detta antagande är inte helt korrekt, men skattningen ger ändå en finger-
visning om det ungefärliga antalet familjer. 

Den population som var avsedd att beskrivas var det yngsta barnet i de familjer 
som under perioden 1997–2000 valt att bli så kallade Säkereksfamiljer samt tagit 
del av den riktade informationen. En uppskattning gjord av NTF Blekinge säger 
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att uppemot 35 % av alla föräldrar som fått barn under perioden 1997–2000 tackar 
ja till erbjudandet att bli Säkereksfamilj. Om vi antar att antalet familjer med ett 
eller flera barn födda 1997–2000 är 3 216 skulle det innebära att det borde finnas 
ungefär 1 126 Säkereksfamiljer i medlemsregistret. 

Som urvalsram skulle det befintliga medlemsregistret användas. Registret 
visade sig ha flera brister. En allvarlig brist var att adresserna inte var 
uppdaterade. Detta innebar att flera familjer inte kunde nås av den riktade infor-
mationen och inte heller av den enkät som vi sände ut. Det är endast de familjer 
som kan nås av informationen, som kan betraktas som riktiga Säkereksfamiljer 
och därmed tillhöra målpopulationen. Ett problem är därför att skatta mål-
populationens storlek. 

Ett annat problem var misstanken att en del av de familjer som fått flera barn 
under den aktuella fyraårsperioden fanns upptagna flera gånger i registret. Det 
framgick inte av registret om personer registrerade på samma gatuadress tillhörde 
samma hushåll eller inte. Storleken på denna s.k. övertäckning har inte skattats. 
För att minimera risken att samma familj fick flera enkäter gjordes en kontroll när 
det första stickprovet på 500 familjer drogs. Om adresserna och efternamnen för 
två olika individer var identiska skickades enkäten bara till en av dessa medlem-
mar. Som ersättare för den andra drogs en ny slumpmässigt vald medlem. 

Inte heller åldersfördelningen för barnen i Säkereksfamiljerna gick att hämta 
från registret, på grund av ofullständiga uppgifter. Därför går det heller inte att 
säga om åldersfördelningen bland de svar som kommit in speglar ålders-
fördelningen för alla Säkereksfamiljers yngsta barn. 

Totalt fanns det 1 223 medlemmar i registret (exkl. BVC-mottagningarna). 
Detta stämmer relativt väl med de skattningar som gjorts, dvs. att uppemot 35 % 
av familjerna väljer att bli Säkereksfamiljer. Av medlemmarna i vårt första urval 
hade ca 14 % fel adressuppgift, vilket visade sig i form ett sjuttiotal postreturer 
vid det första utskicket på 500 enkäter. Vi har antagit att hela registret är behäftat 
med ett fel i samma storleksordning. Det innebär att det borde finnas ungefär 
1 050 medlemmar med aktuell adress. Undersökningen baseras på svar från ett 
urval av dessa Säkereksfamiljer. 

Blekinge län består av fem kommuner: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby och Sölvesborg. Det finns Säkereksfamiljer i samtliga dessa kommuner. 
NTF Blekinge ansvarar för det medlemsregister som upprättats. Det skattade 
antalet medlemmar med korrekt adressuppgift fördelar sig i de fem kommunerna 
enligt tabell 2. Skattningen har gjorts för varje kommun med hjälp av andelen 
postreturer bland de 100 utskickade enkäterna i respektive kommunen. 
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Tabell 2 Jämförelse mellan en skattning av antalet Säkereksfamiljer med 
korrekt adressuppgift i NTF:s medlemsregister och befolknings-
registret för Blekinge, uppdelat per kommun.  

Kommun Antal 
medlemmar i 

Säkereken 

Andel 
medlemmar i 

Säkereken 

Andel barn 
0–3 år i 

Blekinge3  

Olofström 137 13 % 9 % 

Karlskrona 292 28 % 42 % 

Ronneby 211 20 % 18 % 

Karlshamn 275 26 % 20 % 

Sölvesborg 131 13 % 11 % 

Totalt 1 046 100 % 100 % 
 
SCB:s befolkningsstatistik den 31 december 2000 visar hur barn yngre än 4 år 

fördelar sig i de olika Blekingekommunerna. När man jämför befolknings-
fördelningen med medlemsfördelningen i tabell 2 framgår att Karlskrona har 
förhållandevis låg andel medlemmar (28 % jämfört med 42 %).  

Inledningsvis valdes 100 medlemmar slumpmässigt ut från varje kommun. Det 
visade sig snart att antalet postreturer med påskrift "okänd adressat" eller ”flyttat” 
var orimligt stor, ca 14 %. Vi valde då att komplettera urvalet genom att slumpa 
ytterligare ett urval ur varje kommun. Det nya urvalet anpassades till storleken så 
att antalet utskick som nådde ut till rätt adressat i varje kommun kunde förväntas 
bli cirka 100 när postreturerna räknats bort. I tabell 3 presenteras antalet utskicka-
de enkäter, antal postreturer, det egentliga urvalets storlek samt antal erhållna 
svar. 

 
Tabell 3 Urval, postreturer samt svarsfrekvens 

Kommun Antal utskickade 
enkäter 

Postreturer Urval Antal svar Svars-
frekvens  

Olofström 114 14 100 76 76 % 

Karlskrona 120 20 100 82 82 % 

Ronneby 112 14 98 87 89 % 

Karlshamn 115 17 98 85 87 % 

Sölvesborg 111 16 95 72 76 % 

Totalt 572 81 491 402 82 % 
 

Av tabellen framgår att sammanlagt skickades 572 enkäter ut. Hela 81 kom 
tillbaka som postreturer. Av tabellen framgår att andelen postreturer varierar 
mellan kommunerna och att antalet var störst i Karlskrona (20). Vi har valt att 
betrakta postreturerna som en övertäckning i vårt register och därför exkluderat 
dem i beräkningen av svarsfrekvensen. Det blev mellan 95 och 100 familjer från 
                                                 
3 SCB:s befolkningsstatisik per 31 december 2000. 
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varje kommun i det slutliga urvalet. Antalet familjer som kunde nås via post upp-
gick till 491. Av dessa var det 402 som besvarade enkäten, dvs. en svarsfrekvens 
på 82 %. Det kom mellan 72 och 87 svar från de olika kommunerna. De högsta 
svarsfrekvenserna erhölls i kommunerna Ronneby och Karlshamn.  

 
3.2 Viktning 
För att resultaten ska kunna generaliseras till att omfatta alla Säkereksfamiljer 
krävs att svaren viktas. Eftersom antalet medlemmar i varje kommun varierar, 
kommer varje svar att representera olika antal barn beroende på från vilken 
kommun svaret erhållits. Av tabell 2 och 3 framgår t.ex. att de 76 svar som kom 
från Olofström representerar de 137 medlemsbarn som finns i den kommunen. 
Däremot representerar 82 svar från Karlskrona många fler medlemsbarn, 
nämligen 292 st. Därmed ska svaren från Karlskrona ges en större vikt än svaren 
från Olofström.  

Tabell 4 visar vikterna för varje kommun. Vikterna beräknas enligt följande 
formel: 

 Nj = antal barn i populationen från 
kommun j 

 
   

Nj 

 
 

där 
nj  =  antal barn som har svarat från 

kommun j 
Wj = vikten för barn från kommun j 

 
 
 
Wj

= 
nj  j = kommun 1–5 

 
Tabell 4 Vikter för uppräkning av svaren i de fem kommunerna 

Kommun j Antal inkomna svar 
(nj) 

Antal medlemmar 
(Nj) 

Vikt 
(Wj) 

Olofström 76 137 1,80 

Karlskrona 82 292 3,56 

Ronneby 87 211 2,43 

Karlshamn 85 275 3,24 

Sölvesborg 72 131 1,82 

Totalt 402 1046  

 
Av tabellen framgår att ett svar från en förälder med ett barn från Olofström får 

representera 1,80 barn från samma kommun. Ett svar från en förälder med ett barn 
i Karlskrona får däremot representera fler, närmare bestämt 3,56 barn.  

 
3.3 Åldersgrupper 
För att ha möjlighet att vara så kallad Säkereksfamilj och finnas med i det register 
som ligger till grund för denna undersökning, måste familjen ha barn som fötts 
under 1997–2000. De svarande ombads att besvara enkäten för det yngsta barnet i 
familjen. På så vis vänder sig enkäten till barn som är 0–3 år. I tabell 5 redovisas 
antalet svar fördelat efter barnens ålder. I tabellen har de sex barn som var 5 år 
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eller äldre inte tagits med. De har inte heller ingått i den fortsatta analysen. Där-
emot har de barn som hunnit fylla 4 år tagits med i de resultatredovisningar som 
avser förhållandet för alla åldrar.  

 
Tabell 5 Antal svar från respektive kommun, uppdelat efter barnets ålder. 
Kommun 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år Totalt 0–4 år 

Olofström 18 14 28 14 0 74 

Karlskrona 24 29 15 13 0 81 

Ronneby 20 31 21 13 2 87 

Karlshamn 28 28 15 11 2 84 

Sölvesborg 21 15 23 11 0 70 

Totalt 111 117 102 62 4 396 

 
Tabellen visar att antalet svar varierar mellan kommunerna, men också mellan 

åldersklasserna. Flest svar erhölls från Ronneby medan det lägsta antalet svar er-
hölls från Sölvesborg. 

Erbjudanden om att bli Säkereksfamilj har gått ut till familjer som fått barn 
1997 eller senare. De första erbjudandena om medlemskap gick ut under våren 
1997, vilket innebär att de familjer vars yngsta barn föddes i början av det året 
eventuellt inte nåddes av erbjudandet om att bli medlemmar. De Blekingefamiljer 
som fick sitt första barn i slutet av år 2000 finns av naturliga skäl inte med i 
registerutdraget som gjordes i november 2000. 

Utskicket gjordes i början av december. Ett fåtal svar gällde barn 5 år eller 
äldre. Dessa har inte ingått i studien. Ytterligare ett fåtal barn hade hunnit fylla 4 
år. Dessa har tagits med i undersökningen vid redovisningarna av totala värden, 
däremot inte för åldersuppdelade resultat. I vissa familjer har det fötts fler än ett 
barn under perioden och familjerna har därför (enligt instruktionerna) besvarat 
frågorna utifrån de förhållanden som gällt för det yngsta barnet. Därför var det 
förväntat att de yngsta åldersklasserna skulle vara bättre representerade än de 
äldre. Gruppen 4-åringar är för liten för att svaren ska kunna presenteras separat. 

Den åldersuppdelning som gjorts härstammar från de tidigare studier som 
genomförts. Vid de tidigare studierna delades svaren in i tre grupper efter barnens 
ålder: 

• Barn yngre än 1 år 
• Barn 1–2 år 
• Barn 3–9 år 
 
Vi har valt att använda de två lägsta åldersgrupperna vid jämförelser mellan 

resultaten i denna studie och åldersuppdelade resultat i den tidigare studien. 
Dessutom presenterar vi svaren för gruppen treåringar samt för hela svarsgruppen, 
inklusive de fåtaliga 4-åringarna. 

Tidigare rekommendationer var att alla barn yngre än tre år ska färdas i bakåt-
vänd bilbarnstol eller bakåtvänt babyskydd, vilket var orsaken till valet av 
åldersindelning i de tidigare studierna. Numera rekommenderas barnen att färdas 
bakåtvända ännu längre upp i åldrarna, vilket innebär att samtliga barn i studien 
borde färdas bakåtvända.  
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4 Bortfall 
Två typer av bortfall hanteras i analysen. 
• Objektbortfall, dvs. när svaren på alla frågor för en individ saknas. 
• Partiellt bortfall, dvs. när svar på vissa frågor saknas för en individ som i 

övrigt besvarat enkäten. 
 
Det totala bortfallet i undersökningen består av såväl objektbortfallet som det 
partiella bortfallet. En individ som har besvarat mindre än hälften av frågorna, har 
vi i förväg beslutat att klassificera som objektbortfall.  

Det fanns inga starka skäl att misstänka att de som svarade direkt, skiljer sig 
systematiskt åt från de som svarade efter första eller andra påminnelsen. Vi har 
därför valt att behandla alla svar som likvärdiga och tar i analysen inte hänsyn till 
när svaren kom in. 

Någon bortfallsuppföljning har inte genomförts.  
 

4.1 Objektbortfall 
Objektbortfallet var 18 % (89 individer). Detta är ett bättre resultat än i den studie 
som genomfördes i Blekinge 1999 (34 %). 

Beträffande de som väljer att inte besvara en enkät finns alltid en misstanke om 
att dessa som grupp kan skilja sig åt från den grupp som valt att besvara enkäten. 
För att få en uppfattning om eventuella skillnader mellan svarspopulationen och 
bortfallspopulationen kan en bortfallsanalys göras. I denna undersökning fanns 
dock inte ekonomiskt utrymme för någon sådan.  

Hela 81 enkäter kom tillbaka med så kallad postretur. Dessa har inte klassats 
som objektbortfall utan bedömts inte höra till urvalet, eftersom familjerna inte kan 
nås av postutskick och därmed inte heller av utskicken från Säkereken. 

När data analyserades var det ytterligare en individ som hänfördes till objekt-
bortfall på grund av att fler än hälften av frågorna var obesvarade. 

  
4.2 Partiellt bortfall  
I de flesta frågor var det partiella bortfallet 0–5 %. Att det partiella bortfallet är 
litet talar för att det objektbortfall som finns, inte direkt kan hänföras till någon 
enskild fråga som ställts i enkäten 

Fråga 13 har av flera föräldrar endast besvarats för den skyddsutrustning som 
faktiskt används av barnet. Instruktionen var dock att rutan ”åker aldrig i/på” 
skulle markeras. Detta har tyvärr inte fungerat tillfredsställande. För att ändå 
kunna utnyttja svaren har samkörningar med fråga 12 gjorts, vilken gällde hur ofta 
barnet åkte bil utan att någon skyddsutrustning användes. 
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5 Resultat  
Kapitlet innehåller tabeller som redovisar vad föräldrarna har svarat på de olika 
frågorna. Värdena i tabellerna är viktade med de vikter som angivits i tabell 4, om 
inte annat uttryckligen anges. I vissa av tabellerna redovisas även resultaten från 
studien som genomfördes i Blekinge 1999 (Anund, Sörensen och Yahya, 1999A). 
Det är dock viktigt att komma ihåg att Blekingestudien omfattade barn i åldern  
0–9 år medan Säkereksbarnen endast var 0–3 år gamla. Detta gör att jämförelser 
av resultat, som inte är åldersuppdelade, blir vanskliga. 

 I anslutning till tabellerna redovisas en analys och diskussion kring resultaten. 
För vissa frågor görs endast en verbal beskrivning av utfallet och av de eventuella 
avvikelser som kan förekomma i jämförelse med resultaten från Blekingestudien. 

Värdena i tabellerna är beräknade med flera decimalers noggrannhet, men har 
sedan avrundats till heltal. Detta medför att om heltalsvärdena i en rad (eller 
kolumn) i tabellerna summeras erhålls i vissa fall en summa som skiljer sig från 
den angivna, avrundade summan.  

På vissa av frågorna har flera svarsalternativ kunnat anges. Resultaten presen-
teras då i form av en rangordning. Rangordningen baseras på frekvensen svar på 
varje alternativ, ju fler familjer som angivit ett visst svar desto högre rang får just 
det svarsalternativet. I detta fall motsvarar en hög rang en låg siffra. Det svar som 
flest familjer angett har därmed rang 1. 

I de fall vi har testat huruvida eventuella skillnader är signifikanta, har vi an-
vänt Chi-två-test (Aronsson, 1997). Testen har gjorts på nivån 5 %. Eftersom 
antalet tabeller är stort vill vi påminna läsaren om att en påvisad skillnad i undan-
tagsfall kan vara en effekt av så kallad massignifikans. Ett stort antal test av 
skillnader kommer förr eller senare att resultera i att ett enskilt test påvisar en 
skillnad, trots att ingen skillnad föreligger.  

 
5.1 Bakgrundsdata 
Inledningsvis presenterar vi sammansättningen av respondenterna. Om resultaten 
ska gå att jämföra med resultaten från Blekingeundersökningen är det nödvändigt 
att sammansättningen av respondenterna i de två undersökningarna något så när 
liknar varandra. Som tidigare nämnts finns en avgörande skillnad mellan de två 
underökningarna, nämligen att den förra vände sig till föräldrar till barn i åldern 
0–9 år medan denna undersökning bara omfattar åldersgruppen 0–4 år. Därför är 
jämförelser främst intressanta för de yngsta åldersgrupperna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en hel del aspekter som 
skiljer sig åt när det gäller familjerna som deltog i Blekingestudien jämfört med 
Säkereksfamiljerna. Förutom att man som Säkereksfamilj har minst ett barn som 
är 0–4 år verkar det även vara så att man än så länge och i större utsträckning har 
färre barn per familj, att Säkereksbarnen åker mer bil än barn i Blekinge generellt 
samt att i stort sett alla Säkereksfamiljer har minst en bil. 

Eventuella skillnader i resultat vid jämförelser mellan hur barn i Blekinge reser 
jämfört med hur Säkereksbarn reser kommer av denna anledningen att till viss del 
bero på orsaker som vi inte direkt kan hänföra till arbetet i Säkereken. 

Eftersom båda studierna genomförts bland ett slumpmässigt urval av barn-
familjer i Blekinge kan det finnas personer som ingått i båda undersökningarna. 
Cirka 16 % av de svarande uppgav att de deltagit i den förra undersökningen 
medan 24 % inte visste om de deltagit tidigare. 

Andelen invandrade barn uppgick till 1 %.  
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Fråga 1 
I tabell 6 presenteras vem i familjen som besvarade enkäten. Värdena är inte 
viktade. 

 
Tabell 6 Könsfördelning bland de som besvarade enkäten. 
Kön Säkereken 

Antal  
Säkereken

Andel 
Blekinge 

Antal 
Blekinge 

Andel 
Män 48 13 % 75 22 % 

Kvinnor 351 87 % 268 78 % 

Totalt 399 100 % 343 100 % 

 
Det framgår av tabellen att en övervägande majoritet av de som besvarat 

enkäten är kvinnor (87 %).  
Fördelningen mellan svarande män respektive kvinnor skiljer sig något åt jäm-

fört med undersökningen i Blekinge. Skillnaden är signifikant. I vissa familjer har 
enkäten besvarats av både en man och en kvinna. Detta innebär att antalet 
svarande är något högre jämfört med totalt antal inskickade enkäter (399 jämfört 
med 396). 

 
Fråga 4 och 10 
I tabell 7 redovisas hur ofta barnen åker bil. Värt att veta är att hälften av alla 
familjer har tillgång till en bil ( 48 %), drygt hälften av alla (52 %) har fler än en 
bil och nästan ingen är helt utan tillgång till bil. Dessa värden avviker inte nämn-
värt från de som redovisades i Blekingestudien. Det är värt att notera att det i 
Blekinge var 4 % som inte hade någon bil och i denna studie var det 0,3 % som 
uppgav att de inte hade bil. Skillnaden är signifikant.  

 
Tabell 7 Beskrivning av hur ofta Säkereksbarnen åker bil. Värdena i tabellen 

är procentandelar. 
 Säkereken Blekinge 

Antal tillfällen 0 år 1–2 år 3 år Totalt 0 år 1–2 år 

Dagligen 21 60 73 51 25 57 

Någon gång per vecka 76 40 27 48 68 40 

Någon gång per månad 1 1 0 1 7 2 

Någon gång per år 1 0 0 0 0 1 

Aldrig 0 0 0 0 0 0 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Av tabellen kan utläsas att i Blekinge åkte 93 % av barnen som var yngre än ett 

år bil en gång per vecka, eller oftare. Säkereksbarnen åkte bil i ännu större ut-
sträckning, 96 % av de yngsta barnen åkte bil en gång per vecka, eller oftare. De 
Säkereksbarn som var 1–2 år åkte i stort sett alla bil en gång per vecka eller oftare. 
I Blekingestudien 1999 var motsvarande siffra 97 %. 
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Fråga 6 och 7 
För att spegla i vilken utsträckning föräldrar har beaktat och planerat för den 
första bilresan med babyn ställde vi frågan ”Vilket/Vilka färdmedel användes när 
barnet skulle hem från BB?”. Resultaten presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8 Färdsätt hem från BB. Värdena i tabellen är procentandelar. 
Färdsätt Säkereken 

% 
Blekinge 

% 
Bil 95 96 

Buss 2 1 

Taxi 2 3 

Till fots 0 1 

Totalt 100 100 

 
Tabellen visar att 97 % av barnen färdades hem i bil eller i taxi. Ingen 

signifikant skillnad jämfört med den tidigare Blekingestudien kunde noteras. 
Föräldrarna till de barn som hade åkt taxi eller bil hem ombads besvara frågan: ”I 
vad satt/låg barnet?”. Resultaten presenteras i tabell 9. 

 
Tabell 9 Skyddsutrustning använd vid färd i bil/taxi hem från BB. Värdena i 

tabellen är procentandelar. 
Skyddsutrustning Säkereken 

% 
Blekinge 

% 
babyskydd/ bilbarnstol 97 89 

fastspänd barnvagnsinsats 2 5 

barnvagnsinsats löst inställd i bilen  0,4 2 

i famnen på förälder eller annan person 0,4 0 

annat sätt 0,3 1 

vet inte 0,4 2 

Totalt 100 100 

 
Vid jämförelse mellan resultaten i tabell 9 gällande Blekinge respektive Säker-

eken tyder svaren på att föräldrarna i Säkereken mer sällan, än föräldrarna i 
Blekinge, låtit barnen färdas i barnvagnsinsats (2 % jämfört med 5 %). Säkereks-
föräldrarna valde i större utsträckning att låta barnen åka i babyskydd/bilbarnstol. 
Skillnaderna mellan Blekinge och Säkereksfamiljerna var signifikant. 

 
Fråga 8 
De flesta bilar är utrustade med fyra trepunktsbälten. Om det är många barn i 
familjen kan det vara svårt att bälta samtliga enligt rekommendationerna. Vi 
frågade: ”Hur många personer bor det i familjen?”. I ca 80 % av familjerna bodde 
det 4 personer eller färre. Detta är som väntat en något högre siffra än för 
Blekinge 1999, där det var ca 70 %. Ca 16 % av de som besvarade enkäten angav 
att det bodde 5 personer i familjen och i 5 % av familjerna bodde det 6 eller fler 
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personer. Detta talar för att det i ca 20 % av Säkereksfamiljerna finns ”extra 
behov” av bilbälten och utrymme.  

 
Fråga 9 
För att erhålla en bild av hur många barn i familjen som har behov av skyddsut-
rustning bad vi föräldrarna besvara frågan: ”Hur många av barnen är yngre än 
10 år?”. Resultaten presenteras i tabell 10. 
 
Tabell 10 Andel barn yngre än 10 år. 

Antal Säkereken 
% 

Blekinge 
% 

1 41 29 

2 46 52 

3 12 15 

4 0 4 

5 0 1 

Totalt 100 100 

 
Tabellen visar att andel familjer med ett barn var signifikant större bland 

Säkereksfamiljerna jämfört med Blekingefamiljerna.  
 

5.2 Bältesvanor 
Denna del av redovisningen syftar till att beskriva om barnen använder bälte, 
vilken typ av bälte de i så fall använder, om föräldrarnas bältesvanor påverkat 
dem och om de placerar bältet under armen.  
 
Fråga 25 och 26 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Ibland åker vuxna bil utan att använda bilbälte. 
Hur ofta åker du utan att använda bilbälte?”. Resultaten presenteras i tabell 11. 
 
Tabell 11 Beskrivning av i vilken utsträckning föräldrar åker utan bilbälte.  

Värdena i tabellen är procentandelar. 
Antal resor Säkereken

% 
Blekinge 

% 
Aldrig 72 72 

ca 1 av 100 resor 15 16 

ca 1 av 20 resor 5 7 

ca 1 av 10 resor 3 3 

ca 2–5 av 10 resor 3 2 

ca 6–9 av 10 resor  0 0 

Alltid 0 0 

Totalt 100 100 
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Tabellen visar att 11 % av föräldrarna färdas utan bilbälte vid minst en av 20 
resor. Det är i stort sett samma siffror som för föräldrarna i Blekinge. 

Föräldrarna fick därefter besvara frågan: ”Ibland åker barn bil utan att sitta fast 
med bälte (stolens eller bilens, beroende på vilken utrustning som används). Hur 
ofta åker ditt barn utan bälte?”. Resultaten presenteras i tabell 12. 

 
Tabell 12 Beskrivning av i vilken utsträckning barnen är obältade. Värdena i 

tabellen är procentandelar. 
 Säkereken Blekinge 

 0 år 1–2 år 3 år Totalt 0 år 1–2 år 

Aldrig 94 91 85 91 89 77 

Ca 1 av 100 resor 2 9 13 7 8 16 

Ca 1 av 20 resor 2 0 2 1 0 6 

Ca 1 av 10 resor 1 1 0 1 0 0 

Ca 2–5 av 10 resor 0 0 0 0 2 0 

Ca 6–9 av 10 resor  0 0 0 0 0 0 

Alltid 0 0 0 0 0 1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Enligt tabellen färdas 91 % av Säkereksbarnen aldrig utan bälte. Räknar vi 

dessutom med de barn som vid högst 1 av 100 resor slarvar med bältet är det 98 % 
som nästan aldrig åker utan bälte. Värt att notera är att det är vanligare att avstå 
från att använda bälte ju äldre barnen blir. Vid jämförelser med den förra studien 
framkommer att Säkereksbarnen i åldern 1-2 år, i större utsträckning än Blekinge 
barnen, aldrig avstår från att använda bälte .  

I tidigare studier (se t.ex. Anund, Sörensen och Yahya, 1999A eller B) har för-
äldrarnas uppgifter om eget bruk av bilbälte och uppgifterna om barnens bruk av 
bilbälte korstabellerats för att testa hypotesen att det finns ett samband mellan för-
äldrarnas användning av bilbälte och barnens bältesanvändning. Detta test har inte 
påvisat några samband. 

  
Fråga 23 och 24  
För att barnet ska sitta säkert ska bälte självklart användas, men det är också av 
stor vikt att det används korrekt. Vi frågade föräldrarna vilken typ av bälte som 
används för att bälta barnet. Drygt 65 % av barnen var bältade med fyr- eller fem-
punktsbälte, nära 30 % bältades med trepunktsbälte medan 3 % bältades med höft-
bälte. Av de ca 95 % som bältades med tre-, fyr- eller fempunktbälte var det ca 
7 % av barnen som vid minst 1 av 20 resor tar bältet under armen för att de har 
obehag av bältet. Detta var vanligare ju äldre barnen var. Cirka 16 % av 3-
åringarna hade bältet under armen vid minst en av 20 resor.  

 
5.3 Hur sitter barnen när de åker med i bilen? 
Denna del av redovisningen syftar till att beskriva om barnen använder skydds-
utrustning, vilken typ av skyddsutrustning de i så fall använder, vad som påverkat 
föräldrarna vid val av utrustning och var utrustningen har införskaffats.  
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Fråga 12 
Barn i de åldersgrupper som de två Blekingestudierna omfattar rekommenderas 
alla att använda skyddsutrustning när de åker bil. Den inledande frågan var avsedd 
att beskriva i vilken utsträckning skyddsutrustning överhuvudtaget användes. 
Frågan löd: ”Ibland åker barn bil utan att sitta i babyskydd, bilbarnstol, på 
bilkudde/bältesstol eller integrerat skydd. Hur ofta händer det att ditt barn gör 
det?”. Resultaten presenteras i tabell 13. 

 
Tabell 13 Beskrivning av hur ofta barn åker bil utan att använda någon skydds-

utrustning, uppdelat på barnets ålder (OBS: avser ej bältesanvänd-
ning). Värdena i tabellen är procentandelar. 

 Säkereken Blekinge 

Antal resor 0 år 1–2 år  3 år Totalt  0 år 1–2 år 

Aldrig 86 82 66 81 75 68 

ca 1 av 100 resor 11 17 25 16 16 23 

ca 1 av 20 resor 2 0 9 2 2 5 

ca 1 av 10 resor 1 0 0 0 4 2 

ca 2–5 av 10 resor 0 0 0 0 2 0 

ca 6–9 av 10 resor  0 0 0 0 0 0 

Alltid 0 0 0 0 1 2 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Tabellen visar att det i Blekingestudien förekom att de små barnen reste utan 

skyddsutrustning. Cirka 9 % av barnen i Blekinge som var yngre än ett år färdades 
emellanåt (vid minst en av 20 resor) utan skyddsutrustning. Motsvarande siffra för 
Säkereksbarnen var 3 %. Barnen i Säkereken färdades mindre ofta utan skydds-
utrustning.  

Bland barnen i Blekinge i ålder 1–2 år var det ca 9 % som vid minst en av 20 
resor färdades utan skyddsutrustning. Det var inget Säkereksbarn i åldern 1–2 år 
som färdades utan skyddsutrustning. Däremot var det hela 9 % av Säkereksbarnen 
som var 3 år som färdades utan skyddsutrustning vid minst 1 av 20 resor. Inget av 
Säkereksbarnen färdades vanligtvis (dvs. vid fler än hälften av resorna) utan 
skyddsutrustning. 

 
Fråga 13 
Samtliga barn i åldergruppen 0–4 år rekommenderas att sitta på/i babyskydd (0 år) 
eller bilbarnstol (1–4 år) och att färdas bakåtvända. Att sitta på en bältesstol eller 
kudde innebär däremot att barnet åker framåtvänt, vilket inte anses lika säkert för 
dessa åldersgrupper. 

Fråga 13 handlade om vilken skyddsutrustning barnet använder i bilen. Frågan 
löd: ”Hur ofta (av 10 resor) sitter barnet i/på följande typer av skyddsutrustning?”. 
Resultaten presenteras i tabell 14. I tabellen redovisas vad barnen vanligtvis 
färdades på. 
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Tabell 14 Beskrivning av vilken typ av skyddsutrustning som barnet använder 

vanligtvis, uppdelat efter barnens åldrar. Värdena i tabellen är 
procentandelar. 

 Säkereken Blekinge 

Skyddsutrustning 0 år 1–2 år  3 år Totalt  0 år 1–2 år 

Babyskydd  45 1 3 14 45 1 

Bilbarnstol  55 92 44 74 53 84 

Bältesstol  0 6 31 8 1 9 

Bälteskudde  0 1 22 4 0 3 

Integrerat skydd  0 0 0 0 *) *) 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

*) Räknades som bältesstol 
 
Tabellen visar att totalt var det 45 % av 0-åringarna som satt i någon form av 

babyskydd, 55 % satt i bilbarnstol. Detta resultat stämmer väl överens med situa-
tionen i Blekinge. Av Säkereksbarnen i åldern 1–2 år var det 7 % som satt på 
bältesstol eller bälteskudde. Cirka 53 % av de 3-åriga Säkereksbarnen satt på 
bältesstol eller kudde.  

 
Fråga 14 
I enkäten ombads föräldrarna att besvara hur den utrustning som barnet oftast 
använder har skaffats. I tabell 15 redovisas resultaten. 

 
Tabell 15 Beskrivning av varifrån föräldrarna har skaffat skyddsutrustningen. 

Värdena i tabellen är procentandelar. 
Säkereken 

Anskaffat 0 år 1–2 år 3 år Totalt  

Ärvt utrustningen av syskon 15 26 28 23 

Fått/lånat begagnad utrustning 26 4 1 10 

Fått/lånat ny utrustning 4 2 0 2 

Hyrt utrustning 5 0 6 3 

Köpt begagnad utrustning 4 9 5 7 

Köpt ny utrustning 42 58 58 54 

Skaffat utrustning på annat sätt 4 0 2 2 

Vet inte 0 0 0 0 

Totalt 100 100 100 100 

 
Majoriteten hade köpt ny utrustning (drygt 50 %), vilket framgår av tabellen. Att 
låna eller få skyddsutrustning var vanligast när barnen var 0 år. Andelen barn som 
använde ärvd utrustning var drygt 20 procent.  
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Fråga 15 
Det är av intresse att ta reda på om föräldrarna själv kontrollerar något speciellt 
när de skaffar skyddsutrustningen till barnen. Vi bad dem därför besvara frågan ”I 
samband med införskaffandet av den utrustning som barnet oftast använder, 
gjorde ni någon egen kontroll av utrustningen?”. Resultaten presenteras i tabell 
16. Sammanlagt var det ca 15 % av föräldrarna som inte kontrollerade något 
själva. Av dessa var det ungefär hälften som överlät till försäljaren att avgöra 
vilken utrustning man skulle köpa.  

 
Tabell 16 Rangordning av de aspekter som föräldrarna uppgav att de 

kontrollerade vid valet av utrustning. 
Kontrollerade Rang

Att utrustningen var avsedd för barnets ålder/vikt/längd 1 

Att utrustningen var godkänd för placering på den plats vi tänkt använda den 2 

Att utrustningen passar i den bil vi tänkt använda den i 3 

Hur utrustningen skulle monteras i avsedd bil 4 

Att utrustningen var märkt med godkännandenummer (E-/T-märkt) 5 

Att barnet satt bra i/på utrustningen 6 

Om utrustningen gick att ha på flera platser 7 

Att bältet satt bra på barnet 8 

Om det var lätt/svårt att montera utrustningen 9 

Annat 10 

Vet inte 11 

 
Det som kontrollerades av flest föräldrar var att utrustningen var avsedd för 

barnets ålder/vikt/längd (rang 1 i tabellen), därefter kom kontroll av att ut-
rustningen var godkänd för placering på den plats familjen tänkt använda den 
(rang 2) samt att utrustningen passar i den bil familjen tänkt använda den i 
(rang 3). 

 
Fråga 16 
De föräldrar som köpt eller hyrt utrustning fick följdfrågan: ”Om den utrustningen 
som barnet oftast använder har köpts/hyrts: var gjordes det?”. Resultaten presente-
ras i tabell 17. Denna fråga redovisades endast för åldersgrupp 0 år i Blekinge, 
varför detta är den enda jämförelsen som kan göras. 
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Tabell 17 Rangordning av källa för inköp/hyra av skyddsutrustning.  
 Säkereken Blekinge 

Källa för inköp/hyra av utrustning 0 år 1–2 år 3 år Totalt 0 år 

 
Baby-/barntillbehörsaffär  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Bilförsäljare 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
Landstinget  

 
2 

 
7 

 
9 

 
3 

 
1 

 
Annat  

 
3 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

Biltillbehörsförsälljare t.ex. Biltema, 
Bilas, Mekonomen 

 
5 

 
4 

 
6 

 
5 

 
6 

Stormarknader/varuhus t.ex. IKEA, ICA 
Maxi, Robin Hood 

 
8 

 
5 

 
4 

 
6 

 
8 

 
Försäkringsbolag 

 
9 

 
6 

 
3 

 
7 

 
5 

 
Bensinstation 

 
6 

 
8 

 
8 

 
8 

 
9 

 
Vet inte 

 
7 

 
9 

 
7 

 
9 

 
– 

 
NTF  

 
9 

 
9 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Leksaksaffär 

 
9 

 
9 

 
10 

 
10 

 
3 

 
Vanligast var att Säkereksfamiljerna köpte eller hyrde skyddsutrustningen hos 

baby-/barntillbehörsaffärer (rang 1 i tabellen). Bland föräldrarna till barn i ålders-
gruppen 0 år var det även vanligt att utrustningen inköpts eller hyrts av landstinget 
(rang 2). Bland föräldrar till barn i åldern 1–2 och 3 år var ett vanligt svar bil-
försäljare (rang 2). Resultaten för barn som är 0 år är inte de samma i Blekinge 
som bland Säkereksfamiljerna. ”Landstinget” var det vanligaste alternativet som 
föräldrarna i Blekinge svarade. Det andra vanligaste svaret var ”baby-
/barntillbehörsaffärer” och det tredje vanligaste alternativet var ”leksaksaffär”. 
Bland Säkereksfamiljerna var ”leksaksaffär” det alternativ som erhöll rang 9. 

 
Fråga 17 och 18 
Cirka 17 % av föräldrarna anger att den skyddsutrustning barnet använder monte-
ras ur eller flyttas minst en gång i veckan. Drygt 40 % flyttar den mer sällan eller 
aldrig. Cirka 13 % av de föräldrar som flyttar utrustningen upplevde att det var 
problem vid förflyttningen mellan fordonen.  

 
Fråga 19 
Barn som är 0–4 år rekommenderas att sitta bakåtvända. Vi ställde frågan: ”I 
vilken riktning åker barnet vanligtvis?” Resultaten presenteras i tabell 18. 
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Tabell 18 Andel barn som färdades bakåtvända, framåtvända och liggande. 
Värdena i tabellen är procentandelar. 

 
 Säkereken Blekinge 

Riktning 0 år 1–2 år 3 år Totalt 0 år 1–2 år 

Bakåtvänt 97 87 23 80 98 74 

Framåtvänt 2 13 77 20 2 26 

Liggande 1 0 0 0 0 0 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Vad man framför allt noterar i tabellen är att hela 77 % av 3-åringarna åker 
framåtvända. I de lägre åldersgrupperna är siffrorna dessbättre betydligt lägre. 
Cirka 2 % av de barn som var yngre än ett år åkte framåtvända och cirka 13 % av 
barnen som var 1–2 år åkte framåtvända. Om resultaten jämförs med Blekinge så 
tyder det på att det var färre Säkereksbarn i åldern 1–2 år, som åkte framåtvända 
(13 % jämfört med 26 % i Blekinge). Dessa skillnader är signifikanta. Totalt sett 
åker vart femte Säkereksbarn i åldern 0–4 år framåtvänt.  

 
Fråga 20 
Cirka 20 % av barnen åker framåtvända. Föräldrarna till dessa barn fick besvara 
frågan: ”….ungefär hur gammalt var barnet när det började göra det?”. Vanligast 
var att de barn som färdas framåtvända vändes när de var 2 ½ år (44 %). Cirka 
20 % av de framåtåkande barnen vändes när barnen var två år eller yngre. Cirka 
37 % av de framåtåkande barnen vändes när de var 3 år eller äldre. 
 
Fråga 21 
Det är av intresse att förstå orsaken till att barnen vänds till framåtåkande för 
tidigt. De föräldrar som hade barn som färdades framåt fick därför besvara frågan 
”Vad var den främsta anledningen till att barnet vändes?”. Tyvärr har frågan 
missuppfattats och flera föräldrar har valt att kryssa flera svarsalternativ i stället 
för ett. Redovisningen baseras enbart på svar från de föräldrar som har angett ett 
enda svarsalternativ. Sammanlagt var det 84 barn som åkte framåtvända. För 
dessa vet vi orsaken för 58 barn. Resultaten presenteras i tabell 19. 
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Tabell 19 Anledningar till att barnen vändes från bakåt till framåt. Värdena i 
tabellen är procentandelar. 

 Säkereken 

Anledning 0 år 1–2 år 3 år Totalt  

Barnet var illamående – 10 4 6 

Fötterna/benen fick inte plats – 60 46 53 

Huvudet stack upp över kanten på skyddet – 7 18 13 

Barnet var missnöjt med att åka bakåtvänd – 12 20 13 

Barnet fick yngre syskon *) *) *) *) 

Enklare för dig som förälder – 0 3 6 

Annan orsak – 10 9 9 

Totalt – 100 100 100 

*) Alternativet är inte aktuellt eftersom Säkereksenkäten skulle besvaras för familjens yngsta barn 
 
Den överlägset vanligaste anledningen till att barnen vändes var att fötterna 

inte fick plats, vilket framgår av tabell 19. Detta gällde såväl 1–2-åringar som 3-
åringar. De Blekingebarn i åldern 1–2 år som åkte framåtvända hade även de 
vänts i första hand för att fötterna inte fick plats. Den enda av orsakerna som kan 
sägas leda till markant ökad risk för skada är att huvudet sticker upp ovanför 
kanten på skyddet. Detta bör hellre åtgärdas genom byte till bättre avpassat 
bakåtvänt skydd än genom byte till framåtvänt skydd.  

 
Fråga 22 
Vissa platser i bilen är direkt olämpliga att placera barnen på. En sådan plats är 
t.ex. framsätet på bilar med inkopplade krockkuddar. Vi bad föräldrarna att svara 
på frågan ”Händer det att barnet sitter på passagerarplatsen i framsätet i en bil ut-
rustad med fungerande krockkudde?” Cirka 2 % av föräldrarna svarade att det 
händer att barnen sitter fram i bil med fungerande krockkudde. Även vid observa-
tionsstudier i Blekinge har enligt uppgift detta felbeteende upptäckts4. 

 
4.4 Vilken information har föräldrarna fått? 
I detta kapitel redovisas svaren på frågorna om i vilken utsträckning föräldrarna 
har fått information om barns säkerhet i bil. På vissa av frågorna har flera svars-
alternativ kunnat anges. Resultaten för sådana frågor presenteras i form av en 
rangordning. Rangordningen baseras på frekvensen svar på varje alternativ, ju fler 
familjer som angivit just det svarsalternativet desto högre rang. En hög rang inne-
bär en låg siffra. Den högsta rangen har därmed siffran 1. 

 
Fråga 27 
Den första frågan om information löd ”Har du fått någon information om hur barn 
ska sitta när de åker bil, för att det ska vara säkert?”. Resultaten presenteras i 
tabell 20. 
 

                                                 
4 Observationsstudierna har genomförts av NTF 
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Fråga 27 
Den första frågan om information löd ”Har du fått någon information om hur barn 
ska sitta när de åker bil, för att det ska vara säkert?”. Resultaten presenteras i 
tabell 20. 
 
Tabell 20 Beskrivning av i vilken utsträckning föräldrarna fått information. 

Värdena i tabellen är procentandelar 
 Säkereken Blekinge 

 0 år 1–2 år 3 år Totalt 0 år 1–2 år 

Ja 94 92 93 93 88 85 

Nej 4 5 2 4 9 9 

Vet inte 2 2 5 3 3 6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Tabellen visar att 93 % av Säkereksföräldrarna hade fått information. Det var 

ingen signifikant skillnad mellan antal Säkereksföräldrar som hade fått informa-
tion jämfört med antal föräldrar i Blekinge.  

 
Fråga 28 
De som fått information ombads besvara frågan: ”Vad handlade informationen 
om?” Resultaten presenteras i tabell 21. Föräldrarna kunde ange flera svar, varför 
vi valt att rangordna alternativen efter svarsfrekvensen. 
 
Tabell 21 Rangordning av vad informationen handlade om . 
Vad fick du information om? Rang 

Placering av barnet 1 

Val av utrustning 2 

Placering av utrustning 3 

Montering av utrustning 4 

Bältets placering på barnet  5 

Annat 6 

Vet inte 7 

 
"Placering av barnet" och "Val av utrustning" var de alternativ som flest 

föräldrar angav att informationen handlade om (rang 1 respektive 2 i tabellen). 
Det var ungefär lika många föräldrar som markerade dessa två alternativ. Även 
"Montering av utrustning" var något som många föräldrar svarade att de hade fått 
information om.  
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Fråga 29 och 30 
Föräldrarna ombads även besvara frågan: ”Av vem fick du informationen?” Re-
sultaten presenteras i tabell 22. Föräldrarna kunde ange flera svar, varför vi 
rangordnat alternativen efter svarsfrekvensen.  
 
Tabell 22 Rangordning av varifrån föräldrarna fick informationen. 
Av vem fick du information? Rang  

Barnavårdscentral 1 

Säkereken 2 

BB 3 

Fackhandel (t.ex. barnvagnsaffär) 4 

NTF  5 

Vänner  6 

Media (t.ex. dagspress, facktidning, TV) 7 

Mödravårdscentral 8 

Tillverkare 9 

Vägverket  10 

Bilförsäljare 11 

Försäkringsbolag 12 

Annan 13 

Internet 14 

Vet inte 15 

Stormarknad/varuhus (t.ex. IKEA, Biltema, MAXI) 16 

 
Allra vanligast var att föräldrarna fick informationen från barnavårdscentralen 

(BVC), "Säkereken" eller BB. Ungefär lika många föräldrar svarade dessa tre 
alternativ. Även fackhandeln och NTF var ett vanligt förekommande svar. NTF:s 
verksamhet bedrivs emellertid till viss del vid BB och BVC. Med anledning av 
detta kan det vara svårt att särskilja vilka som faktiskt ligger bakom olika infor-
mationsinsatser. 

Cirka 35 % av alla föräldrar hade fått någon information innan barnet föddes. I 
Blekingestudien var denna andel signifikant lägre (15 %).  

 
5.5 Föräldrarnas eget sökande efter information 
De föräldrar som anser att den information de fått inte varit tillräcklig kan för-
väntas söka information på olika håll. Därför ställdes även frågor med anledning 
av om föräldrarna sökt information. Resultaten presenteras i kommande tabeller. 
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Fråga 31 
En av frågorna löd: ”Har du själv sökt efter någon information om hur barn ska 
sitta, för att de ska vara säkra, när de åker bil?” Resultaten presenteras i tabell 23. 
 
Tabell 23 Beskrivning av i vilken utsträckning föräldrarna själva sökt informa-

tion. Värdena i tabellen är procentandelar. 
 
Sökt info 

Säkereken 
 % 

Blekinge 
% 

Ja 58 54 

Nej 38 40 

Vet inte 4 6 

Totalt 100 100 

 
Av tabellen framgår att 58 % av föräldrarna själva har sökt information. 

Skillnaden mellan Säkereken och Blekinge är inte signifikant. En korstabell av 
frågorna om man har fått respektive sökt information visade att det var 2 % som 
varken fått eller sökt information. Ca 57 % hade både fått och sökt information.  

 
Fråga 32 
Svaren på frågan: ”Vad sökte du information om?” presenteras i tabell 24. Föräld-
rarna kunde ange flera svar, varför vi rangordnat alternativen efter svars-
frekvensen. 
 
Tabell 24 Rangordning av vad Säkereksföräldrarna sökt information om.  
 
Vad handlade informationen om? 

Rang 
Sökte 

Rang  
Fått 

Val av utrustning 1 2 

Montering av utrustning 2 4 

Placering av barnet 3 1 

Placering av utrustning 4 3 

Bältets placering på barnet  5 5 

Annat 6 6 

Vet inte  7 7 

 
Det föräldrarna vanligtvis sökte information om var val av utrustning (rang 1 i 

tabellen). Detta var även vanligast i Blekingestudien. Det fanns skillnader i vad 
föräldrarna sökte information om jämfört med vad man fick information om. 

 
Fråga 33 och 34 
En av frågorna löd: ”Var sökte du efter informationen?” Resultaten presenteras i 
tabell 25. Föräldrarna kunde ange flera svar varför svaren rangordnats efter svars-
frekvensen. I tabellen presenteras även motsvarande resultat för var man fick 
informationen ifrån. 
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Tabell 25 Rangordning av var föräldrarna sökte information samt var de fick 
informationen ifrån. 

Var sökte du efter informationen? Sökte Fick 

Fackhandel (t.ex. barnvagnsaffär) 1 4 

Vänner  2 6 

Media (t.ex. dagspress, facktidning, TV) 3 7 

Tillverkare 4 9 

Barnavårdscentral 5 1 

BB 6 3 

Säkereken 7 2 

Bilförsäljare 8 11 

Internet 9 14 

NTF  10 5 

Mödravårdscentral 11 8 

Annan 12 13 

Vägverket  13 10 

Stormarknad/varuhus (t.ex. IKEA, Biltema, MAXI) 14 16 

Försäkringsbolag 15 12 

Vet inte 16 15 

 
Överlägset vanligast var att föräldrarna sökte information hos ”Fackhandel 

(t.ex. barnvagnsaffär)” vilket framgår av att detta alternativ har rang 1 i tabellen 
(under rubriken sökte). På en god andra plats kom ”Vänner” följt av ”Media (t.ex. 
dagspress, facktidning, TV)”. Detta skiljer sig från rangordningen av varifrån 
föräldrarna fått information, där rangen för BB, MVC och BVC var högre bland 
de som fått information jämfört med de som sökt information. NTF och Säker-
eken är exempel på två källor som ganska många föräldrar fått information från 
men där de sällan sökte information. 

Tilläggas kan att av alla som svarade på enkäten var det endast 24 % som sökt 
information innan barnet föddes. Detta är ändå en klar förbättring jämfört med 
Blekingestudien, där motsvarande andel var 6 %. 

 
Fråga 35 
Vi bad föräldrarna att ta ställning till om de kände sig säkra eller osäkra på i fall 
de valt rätt utrustning, monterat den rätt och bältat barnen rätt. Svaren skulle 
anges på en femgradig skala från ”Mycket säker” till ”Mycket osäker”, där endast 
ytterlighetsvärdena fanns angivna. Resultaten presenteras i tabell 26.  
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Tabell 26 Tabellen beskriver i vilken utsträckning föräldrarna känner sig säkra 
eller osäkra. Värdena i tabellen är procentandelar. 

 Valt rätt Monterat rätt Bältat rätt 

 S-E 
% 

Blekinge 
% 

S-E  
% 

Blekinge 
% 

S-E 
 % 

Blekinge 
% 

Mycket säker 74 45 74 59 76 61 

 18 34 20 26 18 21 

 6 14 4 12 6 13 

 1 5 1 2 0 3 

Mycket osäker 0 2 0 1 0 1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 
Enligt tabellen var det 92 % av föräldrarna som kände sig säkra på att de valt 

rätt utrustning. Cirka 94 % kände sig säkra på att de monterat utrustningen rätt 
och lika stor andel kände sig säkra på att de satt fast bältet rätt på barnet. Om 
resultaten jämförs med svaren i Blekingestudien så kan det noteras att 
Säkereksföräldrarna på frågan om man trodde att man har gjort rätt, i större 
utsträckning än Blekingeföräldrarna markerat ytterlighetsvärdet ”Mycket säker”. 
Denna skillnad är signifikant.  

 
5.6 Föräldrarnas önskemål och förslag 
För att föräldrar ska få information krävs det dels att någon tar fram information, 
dels att någon distribuerar eller förmedlar den. Föräldrarna fick ta ställning till 
vem eller vilka de anser ska utforma informationen, men även var informationen 
ska kunna erhållas. 

 
Fråga 36 
I tabell 27 presenteras vem eller vilka föräldrarna ansåg ska utforma informa-
tionen och var informationen ska kunna erhållas. Föräldrarna kunde ange flera 
svar varför svaren rangordnats efter svarsfrekvens. 
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Tabell 27 Vem/Vilka ska utforma informationen och var ska den erhållas, enligt 
föräldrarna. 

Källa Vem ska 
utforma 

informationen? 

Var ska 
informationen 

erhållas? 
Experter, oberoende instans t.ex. NTF 1 7 

Trafiksäkerhetsansvariga, t.ex. Vägverket 2 4 

Landstinget (MVC, BB, BVC) 3 1 

Säkereken 4 3 

Tillverkare av skyddsanordningar 5 6 

Återförsäljare 6 2 

Försäkringsbolag 7 9 

Biltillverkare 8 10 

Dagis/Förskola/Skola 9 5 

Polisen 10 11 

Media/Internet 11 8 

Bilprovningen 12 12 

Vet inte 13 14 

Annat 14 13 

 
 
Vem ska utforma informationen?  
De två alternativ som flest föräldrar angav, beträffande vem som borde utforma 
informationen var ”Experter, oberoende instans t.ex. NTF” och ”Trafiksäkerhets-
ansvariga, t.ex. Vägverket”, se tabell 27. Det var ungefär lika många föräldrar som 
angav dessa två alternativ. Det är värt att notera att de källor som föräldrarna 
förespråkar i första hand är sådana som kan förväntas utforma objektiv 
information.  

 
Var ska informationen erhållas?  
De mest markerade alternativen gällande var informationen borde kunna erhållas 
var hos ”Landstinget (MVC, BB, BVC)”, ”Återförsäljare” och ”Säkereken”, se 
tabell 27. Det var ungefär lika många föräldrar som angav dessa tre alternativ. 
Därefter följde ”Dagis/Förskola/Skola”, ”Tillverkare av skyddsanordningar”, 
”Experter, oberoende instans t.ex. NTF” och ”Trafiksäkerhetsansvariga, t.ex. 
Vägverket” som alla hade fått ungefär lika många svar. Längre ner på listan kom 
”Försäkringsbolag”, ”Biltillverkare”, ”Bilprovningen”, ”Polisen” och ”Media/-
Internet” med ungefär lika många svar vardera. 

Det finns en klar skillnad i föräldrarnas åsikt om vem som ska utforma materi-
alet och var informationen ska kunna erhållas. ”Experter, oberoende instans t.ex. 
NTF” som kom på första plats när det gällde vem som borde utforma informa-
tionen, kom först på 7:e plats när det gällde var föräldrarna ville att informationen 
skulle kunna erhållas. Omvänt kan vi se i tabell 27 att många föräldrar ville ha 
möjlighet att erhålla information hos återförsäljare (näst vanligaste alternativet) 
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men det var inte alls lika många som föredrog att dessa tog fram informationen 
(alternativet kom på först på 6:e plats). 
 
Fråga 37 
Även om föräldrar har fått eller sökt reda på information kan innehållet vara ofull-
ständigt i den information de har tagit del av. Vi bad därför föräldrarna att be-
svara frågan ”Utöver den information du fått eller skaffat dig, vilken information/-
hjälp har du saknat om skyddsutrustning för barn i bil”. Resultaten presenteras i 
tabell 28. Föräldrarna kunde ange flera svar varför vi rangordnat svaren efter 
svarsfrekvens. 

 
Tabell 28 Information/hjälp som föräldrarna har saknat om skyddsutrustning 

för barn i bil. 
 
Önskad hjälp/information 

 
Rang 

Information om olycksrisker för barnen när de åker bil  
t.ex. hur farligt är det att åka framåtvänd för tidigt. 

 
1 

Vilka skador vid krock fick barn som suttit i skyddsutrustning  
A jämfört med utrustning B 

 
2 

 
Marknadsöversikt över alla godkända utrustningar 

 
3 

 
Kontroll av att utrustningen är rätt monterad 

 
4 

 
Information om godkännandenummer och innebörden av dessa 

 
5 

Var i bilen barnet/skyddet ska placeras 
för att det ska vara säkrast 

 
6 

 
Vilken utrustning rekommenderas för barnets ålder/vikt/längd 

 
7 

 
Hur utrustningen ska monteras 

 
8 

 
Annat 

 
9 

 
I särklass flest föräldrar uppgav att de önskade information om olycksrisken för 

barnen när de åker bil (rang 1 i tabellen). Ett annat starkt önskemål var informa-
tion om vilka skador barn har fått i samband med krock, när de har använt 
utrustning A jämfört med B. Svaren visar att föräldrarna efterfrågar kunskap om 
konsekvenserna vid en olycka relaterat till specifika utrustningar och felanvänd-
ning. Detta är något som saknas på marknaden idag.  

 
Fråga 38 
Säkereksföräldrarna har fått speciellt riktad information om skyddsutrustning för 
barn i bil. Föräldrarna ombads att ta ställning till vilken information om barn i bil 
som de har erhållit med anledning av att de är medlemmar i Säkereken. Svaren 
presenteras i tabell 29. 
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Tabell 29 Information som föräldrarna har erhållit som medlemmar i 
Säkereken. 

Källa Rang 

 
Vet inte 

 
1 

 
Vilken utrustning rekommenderas för barnets ålder/vikt/längd 

 
2 

 
Var i bilen barnet/skyddet ska placeras för att det ska vara säkrast 

 
3 

 
Placering av barnet dvs. var i bilen barnet bör sitta 

 
4 

 
Placering av utrustning, dvs. var i bilen skyddet bör placeras 

 
5 

 
Bältets placering på barnet 

 
6 

Val av utrustning, 
t.ex. vilken utrustning som är lämplig för ditt barn 

 
7 

Information om olycksrisker för barnen när de åker bil 
t.ex. hur farligt är det att åka framåt före tre års ålder. 

 
8 

 
Hur utrustningen ska monteras 

 
9 

Montering av utrustning, 
t.ex. hur du ska sätta fast utrustningen i bilen 

 
10 

 
Marknadsöversikt över alla godkända utrustningar 

 
11 

 
Information om godkännandenummer och innebörden av dessa 

 
12 

 
Kontroll av att utrustningen är rätt monterad 

 
13 

Vilka skador vid krock, fick barn som suttit i skyddsutrustning A jämfört 
med utrustning B 

 
14 

 
Annat 

 
15 

 
Det svarsalternativ som flest föräldrar angav var "Vet inte", se tabell 29. Det 

kan finnas olika förklaringar till detta, varav de troligaste verkar vara: 
• Föräldrarna vet inte ifall information de tagit till sig kommer från 

Säkereken eller från annat håll. 
• Föräldrarna har inte tagit till sig den information de fått från Säkereken. 
 
Av de föräldrar som visste vilken information de fått svarade en majoritet att 

informationen handlade om vilken utrustning som rekommenderades, beroende på 
barnets ålder/vikt och längd samt var i bilen skyddet ska vara placerat för att det 
ska vara säkrast. Dessa två alternativ förekom i ungefär lika stor utsträckning. 
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5.7 Vilken kunskap har föräldrarna om rekommendationer? 
Med hjälp av ett kunskapstest avsågs att belysa vilka kunskaper föräldrarna har 
respektive inte har om vad som gäller för att barn ska kunna sägas åka säkert i 
bilen.  

Föräldrarna ombads kryssa i den ruta som de ansåg vara det riktiga svaret på 
frågan. Till skillnad från den föregående studien uppmanades de svarande att 
svara ”Vet inte” hellre än att gissa, när de var mycket osäkra. Det svar som ansetts 
vara mest korrekt har markerats med en pil i högerkanten vid tabellerna. 

 
Fråga 39 
Kunskapsdelen inleddes med frågan: ”Hur i bilen åker en baby (0–ca 12 månader) 
normalt säkrast?” Resultaten presenteras i tabell 30. 
 
Tabell 30 Tabellen beskriver hur föräldrar tror att babyn åker säkrast. Värdena 

i tabellen är procentandelar. 
Hur åker babyn säkrast? Säkereken 

% 
Blekinge 

% 
liggande, med huvudet in mot bilens mitt 2 7 

liggande, med huvudet ut mot bilens dörr 0 0 

sittande i ett bakåtvänt babyskydd 91 88 

liggande, med huvudet i färdriktningen  2 4 

liggande, med fötterna i färdriktningen 0 0 

vet inte 5 1 

Totalt 100 100 

 
Av tabellen framgår att drygt 90 % av föräldrarna svarade rätt på denna fråga. 
Detta är ungefär samma andel som i Blekingestudien (88 %)  

 
Fråga 40 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Vad gäller för att det ska vara säkert att sitta på 
passagerarplatsen fram, i bilar med fungerande krockkudde på passagerarsidan?”. 
Resultaten presenteras i tabell 31. 
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Tabell 31 Föräldrarnas kunskaper om vad som gäller för att man ska få sitta 
fram i bilar med krockkudde på passagerarsidan. Värdena i tabellen 
är procentandelar. 

 
Krav på passagerare fram Säkereken

% 
Blekinge 

% 
Minst 3 år, 100 cm, 15 kg 1 3 

Minst 6 år, 110 cm, 22 kg 2 7 

Minst 9 år, 125 cm, 32 kg  5 9 

Minst 12 år, 140 cm, 40 kg  37 38 

Minst 15 år, 160 cm, 50 kg 11 *) 

Vem som helst får sitta där,  2 9 

Vet inte 42 35 

Totalt 100 100 

 
Av tabellen framgår att 10 % av Säkereksfamiljerna angav svarsalternativ som 

innebar att barn yngre än 12 år kan tillåtas sitta på plats utrustad med krockkudde. 
I Blekingestudien var det hela 28 % som angav sådana svarsalternativ. När det 
gäller det alternativ som rekommenderas (Minst 12 år, 140 cm, 40 kg) angavs det 
i ungefär lika stor utsträckning i båda studierna (37 respektive 38 %)”. Drygt 
40 % av Säkereksföräldrarna angav att de inte visste vad som rekommenderades.  

 
Fråga 41 
Föräldrarna fick besvara frågan ”Bör ett bakåtvänt babyskydd ligga an mot instru-
mentpanelen?” I frågan förutsattes att skyddet var monterat i framsätet. Resultaten 
presenteras i tabell 32. 
 
Tabell 32 Föräldrarnas kunskaper om montering av ett bakåtvänt babyskydd. 

Värdena i tabellen är procentandelar. 
Mot 
instrumentpanelen? 

Säkereken 
% 

Blekinge
% 

Ja 18 23 

Nej 65 67 

Spelar ingen roll 0 0 

Vet inte 17 10 

Totalt 100 100 

 
Cirka 65 % av Säkereksföräldrarna svarade rätt på denna fråga. Det är ungefär 

samma andel jämfört med Blekinge (67 %). Det var fler som svarade "vet inte" i 
Säkereken än i Blekinge. Till skillnad från Blekingeföräldrarna har samtliga 
Säkereksföräldrar minst ett barn som är 4 år eller yngre. Det är därmed inte så 
länge sedan de monterade babyskydd, vilket borde givit ett bättre resultat för 
Säkereksfamiljerna. 

 
*) Svarsalternativet fanns inte i Blekingestudien. 
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Fråga 42 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Bör en bakåtvänd bilbarnstol ligga an mot 
instrumentpanelen?” I frågan förutsattes att skyddet var monterat i framsätet. 
Resultaten presenteras i tabell 33. 
 
Tabell 33 Föräldrarnas kunskaper om montering av en bakåtvänd bilbarnstol. 

Värdena i tabellen är procentandelar. 
Mot 
instrumentpanelen?  

Säkereken 
% 

Blekinge 
% 

Ja 72 73 

Nej 13 19 

Spelar ingen roll 1 0 

Vet inte 14 8 

Totalt 100 100 

 
Cirka 72 % av föräldrarna svarade rätt på denna fråga. Det är i stort sett samma 

procentandel som i Blekinge (73 %). 
 

Fråga 43 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Vilket är farligast: att bältets diagonaldel ligger 
långt ut på axeln eller nära halsen?”. Resultaten presenteras i tabell 34. 
 
Tabell 34 Föräldrarnas kunskaper om konsekvensen av bältetsplacering på 

barnet. Värdena i tabellen är procentandelar. 
Vilket är farligast? Säkereken 

% 
Blekinge 

% 
Långt ut på axeln 40 34 

Nära halsen 35 56 

Spelar ingen roll 0 0 

Vet inte 25 10 

Totalt 100 100 

 
Cirka 40 % av föräldrarna svarade korrekt på denna fråga. Men fortfarande tror 

hela 35 % att det är farligare om bältet ligger nära halsen. I Blekingestudien 
trodde hela 56 % fel. Det är en signifikant lägre andel föräldrar i Säkereken som 
svarade felaktigt på frågan jämfört med i Blekinge. Däremot var det signifikant 
fler Säkereksföräldrar som svarade "vet ej" jämfört med i Blekinge. 

 
Fråga 44 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Hur ska höftdelen av bältet sitta över barnet?” 
Resultaten presenteras i tabell 35. 
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Tabell 35 Föräldrarnas kunskaper om höftbältets placering över barnet. 
Värdena i tabellen är procentandelar. 

Höftbältets 
placering 

Säkereken 
% 

Blekinge 
% 

Över magen 5 18 

Över höften, … 86 78 

Spelar ingen roll 0 0 

Vet inte 10 4 

Totalt 100 100 

 
Cirka 86 % av föräldrarna svarade korrekt på denna fråga. Detta är en 

signifikant förbättring jämfört med Blekinge (78 %). 
 

Fråga 45 
Föräldrarna fick besvara frågan: ”Vilket är det främsta syftet med att låta barn 
använda bältesstol eller bälteskudde i stället för att sitta på sätet?”. Resultaten 
presenteras i tabell 36.  

 
Tabell 36 Föräldrarnas kunskaper om främsta orsaken till att barn ska sitta på 

bältesstol eller bälteskudde. 
Orsak Säkereken 

% 
Diagonaldelen av bältet ska anpassas till barnets längd 64 

Barnet ska se bättre 0 

Höftdelen av bältet ska ligga runt höfterna på barnet 20 

Vet inte 17 

 
Endast cirka 20 % av föräldrarna svarade korrekt på denna fråga, dvs. angav att 

höftdelen ska ligga runt höfterna på barnet. Cirka 64 % av föräldrarna trodde fel-
aktigt att den främsta anledningen är att diagonaldelen ska anpassas till barnets 
längd. 
 
Fråga 46  
Förutom frågor har vi formulerat ett antal påståenden dels om rekommendationer, 
dels om regler. Vi har bett föräldrarna att ta ställning till om de tror att påstående-
na är sanna eller falska. 

I tabell 37 följer en sammanställning av resultaten från påståenden om rekom-
mendationer. Värdena i tabellen är procentandelar. 
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Tabell 37 Föräldrarnas kunskaper om rekommendationer för barn i bil. 
Värdena i tabellen är procentandelar. 

Korrekta påståenden om rekommendationer Svarade 
korrekt 

Svarade
Vet inte 

Barn som är yngre än 3–4 år rekommenderas att färdas 
bakåtvända 

98 2 

Barn som är 10 år rekommenderas att sitta på 
bälteskudde/bältesstol 

63 25 

När barnet är ungefär 9–10 månader är det normalt dags 
att byta babyskyddet till en bilbarnstol 

83 10 

 
Alla tre påståendena är sanna, vilket en klar majoritet av föräldrarna hade 

angivit. 
 
5.8 Vilken kunskap har föräldrarna om lagar och regler? 
Ett antal påståenden hade formulerats för att belysa föräldrarnas kunskaper om de 
regler/lagar som finns i anslutning till barns färd i privat bil respektive skolskjuts. 

 
Fråga 47 
I tabell 38 redovisas en sammanställning av resultaten från påståendena om regler 
för barn i bil. 

 
Tabell 38 Föräldrarnas kunskaper om regler för barns färd i bil. Värdena i 

tabellen är procentandelar. 
Påståenden om regler för barn i bil Svarade 

korrekt 
Svarade

Vet ej 

Det enda lagkravet är att barn skall använda bilbälte (falskt) 
 

50 % 28 % 

Till och med det år barnet fyller sex år skall särskild 
skyddsutrustning användas (sant) 

32 % 45 % 

Endast barn som är kortare än 100 cm och väger mindre än 
15 kg måste använda särskild skyddsutrustning (falskt) 

52 % 42 % 

Den särskilda skyddsutrustning som används (t.ex. 
bilbarnstol) skall vara CE-märkt (falskt) 

15 % 41 % 

Den särskilda skyddsutrustning som används skall vara T- 
godkänd eller E-godkänd (eller ha båda godkännandena) 
(sant) 

54 % 41 % 

Ett barn mellan 1 och 3 års ålder som använder bilbarnstol 
får åka framåtvänt, om bilbarnstolen är godkänd för detta 
(sant) 

38 % 27 % 

Ett barn får använda särskild skyddsutrustning som är 
monterat på annat sätt än vad bruksanvisningen anger, om 
skyddet ej går att montera enligt anvisningarna (falskt) 

66 % 32 % 

 
Föräldrarnas kunskaper om regler för barn i bil är avsevärt sämre än 

kunskaperna om rekommendationer. Cirka 32 % av föräldrarna svarade korrekt på 
påståendet om lagkravet att barn till och med det år barnet fyller sex år skall 
använda särskild skyddsutrustning. Cirka 45 % var osäkra på vad som gällde.  
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Fråga 48 
I tabell 39 redovisas en sammanställning av resultaten från påståendena om regler 
för barn i bil. 
 
Tabell 39 Föräldrarnas kunskaper om regler för ett barns färd i skolskjuts. 

Påståenden om regler för barns färd i skolskjuts Svarade 
korrekt 

Svarade
Vet ej 

I en skolskjuts med fler än 8 passagerarplatser får barn åka 
obältade om de sitter på säte som saknar bälte (sant) 

48 % 45 % 

I personbil som används vid skolskjutsning får barn åka obältade 
(falskt) 

74 % 24 % 

Föraren av fordon som används för skolskjutsning skall använda 
bilbältet, om sådant finns på förarplatsen (sant) 

69 % 28 % 

Barn som sitter på plats utrustad med bälte får åka obältade, om 
de åker i en skolbuss med fler än 8 passagerarplatser (falskt) 

37 % 52 % 

 
Föräldrarnas kunskaper om regler för barns färd i skolskjuts är något bättre än 

kunskaperna om regler för barns färd i bil.  
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6 Diskussion  
Barn som åker bil kan åka säkert om rekommenderad skyddsutrustning används 
på rätt sätt. Vi har i denna undersökning kartlagt hur det förhåller sig bland Säker-
eksfamiljerna. Vi har även gjort en jämförelse med den undersökning som 
genomfördes i Blekinge 1999. 

Slutsatserna i studien bygger på analyser av de svar som lämnats av 398 föräld-
rar (på sammanlagt 396 enkäter) som är så kallade medlemmar i Säkereken 
(Säkereksfamiljer).  

Totalt har 572 frågeformulär skickats ut. Av dessa kom 81 tillbaka som post-
returer, vilket medför att det egentliga urvalet bara kan säga utgöras av 491 
familjer. Antalet inkomna svar var 402, vilket betyder att svarsfrekvensen var 
cirka 82 %.  

När man jämför befolkningsfördelningen med medlemsfördelningen finns 
vissa skillnader. Skillnaderna kan endast till viss del förklaras av att det kan finnas 
kommunskillnader mellan hur många barn i åldern 0–4 år familjerna har. En 
ytterligare förklaring är att det kan finnas kommunskillnader beträffande i vilken 
utsträckning föräldrarna nappat på erbjudandet att bli Säkereksfamiljer. Man kan 
även anta att bostadsbyten är vanligare i vissa kommuner än i andra, vilket i sin 
tur också skulle förklara varför andelen postreturer varierade mellan kommunerna. 

Ytterligare en förklaring kan vara att det finns kommunskillnader när det gäller 
i vilken utsträckning familjerna över huvud taget erbjuds att bli Säkereksfamiljer.  

Frågeformuläret bestod av tre delar: 

• Bakgrundsfrågor 
• Tillståndsfrågor 
• Kunskapsfrågor 

 
Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en bild av den bakgrund respon-

denterna hade. Syftet med tillståndsfrågorna var att få en uppfattning om hur 
barnen skyddas när de åker bil. Det ingick även en kartläggning av vilken 
information föräldrarna fått, sökt och önskade sig. Syftet med kunskapsfrågorna 
var att upptäcka eventuella kunskapsluckor hos föräldrarna för att i en förlängning 
kunna förbättra den information som ges.  

 
Bakgrundsfrågor 
Jämförelser av resultaten på bakgrundsfrågorna visade att sammansättningen av 
respondenter skiljde sig åt i Säkereksstudien jämfört med i Blekingestudien. Detta 
gör att vi i vissa fall har avstått från att jämföra resultaten. 

Den viktigaste skillnaden är att förra studien vände sig till barn upp till 10 års 
ålder medan denna studie endast vänt sig till barn upp till 4 år. Jämförelser av 
resultat som inte är åldersuppdelade kan därför bli svåra att tolka.  

Barn i åldern 3 år var sämre representerade än de yngre barnen och 4-åriga 
barn förekom nästan inte alls. De fyraåriga barnen har därför endast tagits med i 
de sammanslagna resultatredovisningarna. 

I fler än fyra av fem fall var det mamman som besvarade enkäten, vilket tro-
ligtvis återspeglas i vissa av de svar som givits. Kvinnor och män använder 
troligen olika informationskanaler när det gäller såväl att få som att söka informa-
tion. Exempelvis är det övervägande kvinnor som besöker mödravårdscentraler 
och barnavårdscentraler, åtminstone under barnets första levnadsår. Därmed är det 
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troligt att svaren på frågorna om information och kunskap till största delen speglar 
kvinnornas situation. 

En annan skillnad i respondenternas bakgrund jämfört med den förra studien 
var att i denna undersökning förekom nästan inget hushåll som var helt utan till-
gång till bil. I den förra studien var det ca 4 % av hushållen som saknade tillgång 
till bil. Orsaken till skillnaden kan bero på att de föräldrar som inte har bil finner 
det ointressant att vara medlemmar i Säkereken. 

 
Tillstånd och kunskap 
Resultaten av tillståndsmätningen tyder på att barn i Säkereksfamiljer åker säkrare 
under sin första resa i livet än vad nyfödda barn till föräldrar som besvarade 
enkäten i Blekinge 1999 gjorde. Resultaten tyder också på att det är en högre 
andel barn i Säkereken än i Blekinge som alltid har bälte på sig, Andelen barn 
som aldrig åker utan skyddsutrusning är också högre i Säkereken jämfört med 
Blekinge.  

När barnen blivit för stora för att åka i bakåtvänd bilbarnstol ska de enligt 
rekommendationerna använda bältesstol eller kudde i kombination med bilens 
bälte. En av de viktigaste anledningarna bakom denna rekommendation är att det 
ska vara möjligt att höftjustera höftdelen av bilbältet så att det ligger an mot 
barnets höfter. Den främsta orsaken till att de större barnen ska använda bältesstol 
eller bälteskudde var något som endast 20 % av föräldrarna kände till. De flesta 
trodde, felaktigt, att den främsta anledningen var att diagonaldelen skulle anpassas 
till barnets längd.  

Att bältet emellanåt placeras under armen var vanligast bland treåringarna. 
Orsaken till att det är vanligare bland de äldre barnen kan dels vara att de i större 
utsträckning är bältade med trepunktsbälte, dels att de är större och ”kan själva”. 

En relativt utbredd missuppfattning är att föräldrarna tror att höftdelen av bältet 
ska sitta över magen på barnet i stället för över höften. Detta gällde cirka 20 % av 
föräldrarna. Om bältet placeras över magen ökar risken för allvarliga inre skador 
vid en eventuell olycka. Denna risk ökar också om bältet placeras för långt ut på 
axeln. Däremot har det inte kunnat konstateras någon ökad risk för de barn som 
haft bältet nära halsen (Wenäll, 1997) 

Lagen säger att ”till och med det år barnet fyller sex år ska särskild skyddsut-
rustning användas”. En förvånansvärt stor andel av föräldrarna är okunniga om 
detta lagkrav. I Säkereken var det 32 % av föräldrarna som visste detta. Okunnig-
heten är något som de har gemensamt med föräldrarna i Blekinge 

Varannan förälder är okunnig om att en bilbarnstol ska vara T- eller E-
godkänd.  

En skillnad som kunde noteras i svaren på kunskapsfrågorna var att det var 
färre föräldrar i Säkereken än i Blekinge som svarade felaktig på frågan om vad 
som är den farligaste placeringen av bältets diagonaldel: långt ut på axeln eller om 
det ligger nära halsen.  

Det var inte fler Säkereksföräldrar som fått information om hur barn ska sitta 
när de åker bil jämfört med i Blekinge. Det fanns inte heller några skillnader när 
det gällde i vilken utsträckning föräldrarna hade sökt information. 

Allra vanligast var att informationen hade erhållits från BVC, Säkereken eller 
BB. Informationen handlade vanligtvis om barnets placering samt val av utrust-
ning. När det gäller den specifika information som man har erhållit från 
Säkereken var majoriteten av föräldrarna osäkra på vad den innehållit. De som 
trodde sig veta svarade att informationen handlat om vilken utrustning som 
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rekommenderas för barnets ålder/vikt/längd samt var i bilen barnet/skyddet ska 
placeras för att barnet ska åka säkrast. 

Säkereksföräldrarna ansåg att det framför allt var experter och oberoende 
instanser, t.ex. Vägverket, som skulle utforma informationen. Föräldrarna 
förespråkar att informationen ska kunna erhållas vid landstinget (BB, BVC och 
MVC), hos återförsäljare och från Säkereken.  

Det som i särklass flest föräldrar önskade information om var olycksrisker för 
barn när de åker bil samt vilka skador barn har fått i samband med krock, när de 
har använt olika typer av skyddsutrustning. 

 
Felanvändning och kunskapsbrister 
Att det behövs mer information om hur barnet ska skyddas i olika åldrar och bero-
ende på längd och vikt framgår till exempel av att var åttonde barn i åldern 1–2 år 
åker framåtvänt. Detta förekommer till och med bland barn yngre än ett år, vilket 
är alarmerande. Bland barn i åldern 3 år var det sorgligt nog hela 77 % som färda-
des framåtvänt. 

Att barnets huvud sticker upp till mer än hälften ovanför ryggstödet på bilbarn-
stolen är farligt. Den bästa åtgärden för barn yngre än 5 år är att skaffa ett skydd 
med längre ryggstöd. Endast om detta är omöjligt bör man överväga att vända 
barnet framåt. Bland alla barn som vänts framåt var det bara för cirka 13 % som 
den främsta anledningen till att barnet vändes var att huvudet stack upp ovanför 
kanten på skyddet. Drygt 50 % angav att fötterna (benen) inte fått plats, vilket inte 
kan ses som lika allvarligt vid en eventuell krock. De argument som Säkereks-
föräldrarna ger till varför de vänt barnen framåt skiljer sig åt från 
Blekingeföräldrarnas argument. Det var betydligt vanligare att en Säkereks-
förälder svarade att fötterna/benen inte fick plats jämfört med Blekinge.  

Ytterligare en kunskapslucka var vad som rekommenderas om det finns en 
fungerande krockkudde på passagerarsidan fram. Cirka 2 % av föräldrarna angav 
att det hänt att barnen suttit fram i en bil utrustad med fungerande krockkudde. 
Mindre än hälften av föräldrarna visste att barnen bör vara minst 12 år, väga minst 
40 kg och vara minst 140 cm långa för att sitta på sådan plats. Dock verkade 
Säkereksföräldrarna kunnigare på den punkten än Blekingeföräldrarna.  

Vad avser montering av babyskydd och bilbarnstol visade sig kunskaperna om 
montering av babyskydd vara sämre än kunskaperna om montering av bilbarnstol. 
Ungefär 3 av 10 föräldrar visste inte hur man ska montera utrusningarna avseende 
avstånd till instrumentpanelen.  

Liksom i Blekinge säger sig de flesta föräldrarna vara säkra på att de valt rätt 
utrustning, monterat den rätt och bältat barnet på rätt sätt. Resultaten i denna 
undersökning pekar på att föräldrarna i större utsträckning känner sig mycket 
säkra jämfört med i Blekinge. Även om man säger att man är mycket säker eller 
säker så kan man ha fel. Barnen bör åka baklänges så långt upp i åren som 
möjligt, men undersökningen visar att 77 % av 3-åringarna och 13 % av 1–2-
åringarna åker framåtvända. Det förekommer till och med att barn under ett år 
åker framåtvända. 

Att föräldrarna behöver information om bland annat hur man ska placera bältet 
över barnet framgår av att endast 4 av 10 föräldrar vet hur diagonaldelen av bältet 
ska justeras över barnet. 
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7 Slutsatser 
Undersökningen har visat att det fortfarande finns brister i säkerhet för de barn 
som färdas i bil. Vi tror att detta till viss del beror på att den kunskap och informa-
tion som finns att tillgå inte når fram till alla föräldrar.  

De som väljer att ansluta sig till Säkereksfamiljerna är knappast ett slump-
mässigt urval av alla familjer med nyfödda barn. De är familjer som aktivt valt att 
få information om trafiksäkerhet.  

Viss risk finns att de familjer som inte valt att bli Säkereksfamiljer, är de som 
är viktigast att nå. Liknande resonemang kan föras kring de som valt att inte 
besvara enkäten.  

Det har också visat sig att det inte är tillräckligt att låta föräldrarna själva söka 
den information de tycker sig behöva. Detta framgår tydligt av att mellan 80 och 
90 % av föräldrarna uppger att de känner sig säkra på att deras barn använder rätt 
skyddsutrustning, att utrustningen monterats korrekt och att barnet bältats på rätt 
sätt i bilen. Tillståndsmätningen däremot visar att många barn får åka framåtvända 
innan de är tillräckligt stora för detta och kunskapstestet visar att föräldrarna inte 
vet hur man justera bältet korrekt över barnet. 

Arbetet med att inom ramen för Säkereken informera föräldrar om hur man 
skyddar barn i bil kan till viss del sägas ha gett resultat, men det återstår arbete för 
att alla barn ska kunna sägas åka säkert. 

Än en gång frågar vi oss varför Vägverket inte genomför insatser liknande 
Säkereken eller projektet ”Bilbarnstolar i Dalarna” på nationell nivå. Alla 
småbarnsföräldrar, oavsett var i landet de bor, borde ges bästa möjliga informa-
tion. Dessutom finns det ett behov av tydligare instruktioner och av möjligheter 
att få montering och bältning kontrollerad av ackrediterat företag. Först då kan vi 
förvänta oss att det finns förutsättningar för att alla barn i Sverige ska kunna åka 
bil på säkrast möjliga sätt. 

Ett sätt att lyckas med detta kan vara att på nationell nivå genomföra en certifi-
ering av försäljare av skyddsutrustning för barn i bil. Certifieringen ska innebära 
att den personal som föräldrarna träffar är teoretiskt kunnig i ämnet och dessutom 
ska den certifierade personalen kunna montera utrustningen i den bil som den ska 
användas i.  
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Löpnr:  
Namn 
Adress 
Postnr Ort 

 

 
Barns säkerhet i bil – enkät till föräldrar i "Säkereksfamiljerna" 
 
Från och med 1:a januari 1992 fram till den 30:e juni 1997 omkom 79 barn yngre 
än 15 år, när de åkte bil. En bedömning är att nästan vart tredje barn borde ha 
kunnat överleva om de bältats korrekt och använt rätt sorts skyddsutrustning på 
rätt sätt.  
 
Att föräldrar är måna om sina barn är en självklarhet. Brister i användning av 
skyddsutrustning antas istället bero på att föräldrarna inte har haft rätt kunskap att 
tillgå. För att undvika att ytterligare barn skadas eller dör när de åker bil har extra 
informationsinsatser genomförts, bland annat till de familjer som är medlemmar i 
Säkereken. 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av Vägverket 
i Blekinge att utvärdera i vilken utsträckning den riktade informationen till 
"Säkereksfamiljerna" har nått fram och haft effekt. 
 
Utvärderingen genomförs med hjälp av den enkät som du nu har fått. Enkäten 
innehåller dels frågor om vilken information du som målsman har fått eller sökt, 
dels frågor som handlar om hur barnet sitter när ni åker bil. Om du har fler än ett 
barn vill vi att du besvarar enkäten utifrån hur ditt yngsta barn sitter. 
  
Enkäten skickas till 500 slumpmässigt valda Säkereksfamiljer i Blekinge. Varje 
svar har stor betydelse för undersökningen och vi hoppas därför att du tar dig tid 
att besvara och skicka in enkäten med det bifogade svarskuvertet så snart som 
möjligt. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Vi lottar ut 50 biobiljetter bland de som svarar. Har du tur så får du chansen att 
gå och se en film som tack för hjälpen. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Anund tel 013/204327 e-mail: anna.anund@vti.se  
Gunilla Sörensen tel 013/204164 e-mail gunilla.sorensen@vti.se 
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Barns säkerhet i bil – En undersökning bland 
”Säkereksfamiljerna” 
 

 
Instruktioner 
Denna enkät avser förhållandena för det yngsta barnet i ”Säkereksfamiljen”. 
Ditt svar kommer att avläsas optiskt i en s.k. skanner. Det är därför viktigt att 
tänka på följande när du besvarar frågorna.  
• Texta tydligt 
• Markera ditt svar med ett kryss i rutan             så här        inte så här   
• Om du ångrar dig och vill ta bort ett kryss       
     så täck över hela rutan med det felaktiga krysset    så här              

Kryssa sedan för det nya alternativet.                           Löpnummer: 
• Varje fråga besvaras med ett kryss om inte annat anges. 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Är du som fyller i enkäten  man eller  kvinna? 

 
 

2. I vilken kommun bor du?  

Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg 

 Annan kommun     
  
3. När är barnet, som enkäten skickats till fött (Ange t.ex. År: 1 9 9 8    Mån: 0 3) 
 

År:     Mån:   
 
4. Hur ofta åker barnet bil? 

 Dagligen 

 En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 

 En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 

 En eller flera gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan/aldrig 
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5. Är barnet fött i Sverige?  

 Ja 
 Nej  
 Vet inte 

 
 
6. Vilket/vilka färdmedel användes när barnet skulle hem från BB? (Flera alternativ  

kan anges) 
  Bil   Buss  Taxi  Till fots  Annat  Vet inte 

 
 
7. Om barnet åkte bil/taxi hem: I vad satt/låg barnet? 

 babyskydd/ bilbarnstol 
 fastspänd barnvagnsinsats 
 barnvagnsinsats löst inställd i bilen  
 i famnen på förälder eller annan person 
 annat sätt 
 vet inte 

        

8. Hur många personer bor det i familjen?  
1–4  5 6–9  10 eller fler 

 
 

9. Hur många av barnen är yngre än 10 år? 
1 2 3 4 5 6 7 eller fler 

 
 

10. Äger eller har familjen tillgång till någon/några bilar? 
 Nej 
 Ja, en bil 
 Ja, två bilar 
 Ja, tre bilar eller fler 

 
11. För två år sedan skickade vi ut en liknande enkät. Fick ni den enkäten? 

 Ja 
 Nej  
 Vet inte 
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Med skyddsutrustning för barn i bil avses sådan extra utrustning som barn sitter på eller i när 
de färdas i bil. Skyddsutrustningen förbättrar barnens chanser att undkomma med lindrigare 
skador om det inträffar en olycka. 
Det finns olika typer av skyddsutrustning för barn i bil. De kallas vanligen för babyskydd, 
bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde. På bilderna kan du se exempel på hur utrustningarna 
ser ut. 

 

Babyskydd 

     
.  

 
Bilbarnstol 

   
 

 
Bältesstol 

   
 
 

Bälteskudde (Bilkudde) 

     
 

 
Fordonsintegrerade skydd 
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Hur sitter barnet i bilen? 
Nu kommer det några frågor som handlar om hur det yngsta barnet i familjen färdas när det 
åker bil. Frågorna kan även handla om den utrustning som barnet använder idag. 
 
OBS! Det är viktigt att du svarar på vad som gäller för det yngsta barnet, även om det 
finns fler barn i familjen. Frågorna avser den utrustning som barnet använder idag. 
 
12. Ibland åker barn bil utan att sitta i babyskydd, bilbarnstol, på bilkudde/bältesstol eller 
integrerat skydd. Hur ofta händer det att ditt barn gör det? OBS! Denna fråga handlar 
endast om användning av utrustning, inte om användning av bälte. 
 

Aldrig 
utan 

 ca 1 av     
     100 resor 

  ca 1 av 
     20 resor 

ca 1 av 
    10 resor 

 ca 2-5 av 
     10 resor 

  ca 6-9 av 
      10 resor 

 Alltid 
utan 

 
Om barnet alltid åker utan extra skyddsutrustning, gå vidare till fråga 19. 
 
13. Hur ofta (av 10 resor) sitter barnet i/på följande typer av skyddsutrustning? Kryssa ett 
svar per rad. Glöm inte att kryssa i rutan för "åker aldrig i/på" om utrustningen inte 
används. 
 Åker 

aldrig i/på 
1–2 av 10 

resor 
3–4 av 10 

resor 
5–6 av 

10 resor 
7–8 av 

10 resor 
9–10 av 
10 resor 

Babyskydd       
Bilbarnstol       
Bältesstol       
Bälteskudde       
Integrerat 
skydd 

      

 

14. Hur har den utrustning som barnet oftast använder skaffats?  

 Ärvt utrustning av syskon  

 Fått/lånat begagnad utrustning 

 Fått/lånat ny utrustning 

 Hyrt utrustning 

 Köpt begagnad utrustning 

 Köpt ny utrustning 

 Skaffat utrustning på annat sätt 

 Vet inte 
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15. I samband med införskaffandet av den utrustning som barnet oftast använder, gjorde ni 
någon egen kontroll av utrustningen? Flera svarsalternativ kan kryssas i. 
Nej, 

 gjorde ingen egen kontroll 
 lät försäljaren/uthyraren avgöra vilken utrustning vi skulle köpa/hyra 

Ja, kontrollerade: 
 Att utrustningen var märkt med godkännandenummer (E-/T-märkt) 

 Att utrustningen var avsedd för barnets ålder/vikt/längd 

 Att barnet satt bra i/på utrustningen 

 Att bältet satt bra på barnet 

 Att utrustningen var godkänd för placering på den plats vi tänkt använda den 

 Att utrustningen passar i den bil vi tänkt använda den i 

 Hur utrustningen skulle monteras i avsedd bil 

 Om det var lätt/svårt att montera utrustningen 

 Om utrustningen gick att ha på flera platser 

 Annat 

Vet inte 
  

 
 
16. Om den utrustning som barnet oftast använder har köpts/hyrts: var gjordes det?  

 Landstinget 
 NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) 
 Leksaksaffär 
 Baby-/barntillbehörsaffär 
 Bilförsäljare 
 Biltillbehörsförsäljare t ex Biltema, Bilas, Mekonomen 
 Stormarknad/varuhus t ex IKEA, ICA Maxi, Robin Hood. 
 Bensinstation 
 Försäkringsbolag 
 Annat 
 Vet inte 
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17. Hur ofta händer det att den skyddsutrustning barnet oftast använder monteras ur eller 
flyttas till en annan bil? 

 Dagligen 
 En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 
 En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 
 1.1.1.1.1.1 En eller flera gånger per år, men inte varje månad 
 Mer sällan/aldrig 

 
 

18. Är förflyttningen av utrustningen mellan fordonen ett problem? 
 Ja 
 Nej 
 Flyttar aldrig utrustningen/Vet inte 

 
 

19. I vilken riktning åker barnet vanligtvis? 
Bakåtvänt Framåtvänt Liggande 

 
 
Om barnet åker bakåtvänt, gå vidare till fråga 22. 

 
20. Om barnet åker framåtvänt, ungefär hur gammalt var barnet när det började göra det? 

½ år  1år 1½ år 2 år 2½ år 3 år 3½ år 4 år 
eller äldre 

Vet inte 

 
21. Vad var den främsta anledningen till att barnet vändes? 

 Barnet var illamående 

 Fötterna/benen fick inte plats 

 Huvudet stack upp över kanten på skyddet 

 Barnet var missnöjt med att åka bakåtvänd 

 Barnet fick yngre syskon 

 Enklare för dig som förälder 

 Annan orsak……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 



Bilaga 
Sid 8 (15) 

  VTI meddelande 914 

22. Händer det att barnet sitter på passagerarplatsen i framsätet i en bil utrustad med 
fungerande krockkudde? 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 
23. Vilken typ av bälte används oftast för att bälta barnet? 

 Inget bälte 

 Höftbälte (tvåpunktsbälte) 

 Trepunktsbälte 

 Fyr- eller fempunktsbälte (vanligt i babyskydd och bilbarnstolar) 

 Vet inte 
 
24. Ibland upplever barn obehag av bältet, det händer då att de tar bältet under armen. Hur 
ofta åker barnet med bältet under armen? 

 Ej aktuellt, barnet bältas aldrig med tre-/fyr-/fempunktsbälte 
Aldrig 
under 

 ca 1 av     
     100 resor 

  ca 1 av 
     20 resor 

ca 1 av 
    10 resor 

 ca 2-5 av 
     10 resor 

  ca 6-9 av 
      10 resor 

  Alltid 
under 

 
25. Ibland åker barn bil utan att sitta fast med bälte (stolens eller bilens, beroende på vilken 
utrustning som används). Hur ofta åker ditt barn utan bälte? 

Aldrig 
utan 

 ca 1 av     
     100 resor 

  ca 1 av 
     20 resor 

ca 1 av 
    10 resor 

 ca 2-5 av 
     10 resor 

  ca 6-9 av 
      10 resor 

  Alltid 
       utan 

 
26. Ibland åker vuxna bil utan att använda bilbälte. Hur ofta åker du utan att använda 
bilbälte? 

Aldrig 
utan 

 ca 1 av  
     100 resor 

  ca 1 av 
     20 resor 

ca 1 av 
    10 resor 

 ca 2-5 av 
     10 resor 

  ca 6-9 av 
      10 resor 

  Alltid 
       utan 

 
Information 
Nu kommer det några frågor som handlar om vilken information du som förälder har fått 
eller skaffat dig. Informationen kan till exempel handla om val av utrustning, montering av 
utrustning eller hur barnet ska sättas fast med bältet. Vi har valt att dela upp frågorna i två 
grupper. Frågorna 27–30 handlar om information som du har fått utan att själv ha sökt 
den. Därefter kommer fyra frågor som handlar om information som du själv har sökt 
(frågorna 31–34). 
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27. Har du fått någon information om hur barn ska sitta när de åker bil, för att det ska vara 
säkert? 

 Ja  Nej  Vet inte 
 

Om du svarade ”Nej” eller ”Vet inte” på fråga 27, gå vidare till fråga 31. 
 
28. Vad handlade informationen om? Flera alternativ kan kryssas i.  

 Val av utrustning, t.ex. vilken utrustning som är lämplig för barnet 
 Montering av utrustning, t.ex. hur utrustningen ska sättas fast i bilen 
 Placering av utrustning, dvs. var i bilen skyddet bör placeras 
 Placering av barnet, dvs. var i bilen barnet bör sitta 
 Bältets placering på barnet 
 Vet inte 
 Annat, nämligen    ..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
 

29. Av vem fick du informationen? Flera alternativ kan kryssas i.  
 Mödravårdscentral 
 BB 
 Barnavårdscentral 
 NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) 
 Vägverket 
 Tillverkare 
 Bilförsäljare 
 Fackhandel (t.ex. barnvagnsaffär) 
 Stormarknad/varuhus (t.ex. IKEA, Biltema, MAXI) 
 Försäkringsbolag 
 Säkereken 
 Internet 
 Media (t.ex. dagspress, facktidning, TV) 
 Vänner 
 Annan 
 Vet inte  
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30. Hur gammalt var barnet när du fick information? Flera alternativ kan kryssas i.  
 ej född  0 – 9 mån  10 mån – 2 år  3 eller äldre   Vet inte 

 
31. Har du själv sökt efter någon information om hur barn ska sitta, för att de ska vara säkra, 
när de åker bil? 

 Ja  Nej  Vet inte 

 
Om du svarade ”Nej” eller ”Vet inte” på fråga 31, gå vidare till fråga 35. 

 
32. Vad sökte du information om? Flera alternativ kan kryssas i.  

 Val av utrustning, t.ex. vilken utrustning som är lämplig för barnet 
 Montering av utrustning, t.ex. hur utrustningen ska sättas fast i bilen 
 Placering av utrustning, dvs. var i bilen skyddet bör placeras 
 Placering av barnet, dvs. var i bilen barnet bör sitta 
 Bältets placering på barnet 
 Vet inte 
 Annat, nämligen………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
 
33. Var sökte du efter informationen? Flera alternativ kan kryssas i.  

 Mödravårdscentral 
 BB 
 Barnavårdscentral 
 NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) 
 Vägverket 
 Tillverkare 
 Bilförsäljare 
 Fackhandel, t.ex. barnvagnsaffär 
 Stormarknad, varuhus t.ex. IKEA, Biltema, MAXI 
 Försäkringsbolag 
 Säkereken 
 Internet 
 Media (t.ex. dagspress, facktidningar, TV)  
 Vänner 
 Annan 
 Vet inte  



Bilaga 
Sid 11 (15) 

 VTI meddelande 914 

34. Hur gammalt var barnet när du sökte information? Flera alternativ kan kryssas i.  
ej född 0 – 9 mån 10 mån – 2 år 3 år eller äldre Vet inte 

 
35. Känner du dig säker eller osäker på att du har:  
(om barnet inte använder utrustning, hoppa över påstående a&b.)   

  

a. valt rätt utrustning, t ex rätt               Mycket säker            Mycket osäker 
bilbarnstol med hänsyn till barnets 
längd och vikt eller med hänsyn till  
vilket bilfabrikat som används? 
 

b. monterat utrustningen rätt, t ex         Mycket säker            Mycket osäker 
satt fast underförankringen rätt  
eller satt diagonalbältet rätt omkring  
babyskyddet? 
 

c. satt fast barnet rätt med bältet,          Mycket säker            Mycket osäker  
t.ex. att höftbältet sitter rätt justerat  
eller att diagonaldelen av bältet sitter 
rätt över barnet? 
36. För att föräldrar ska få information om barn i bil krävs det dels att någon tar fram sådan 
information, dels att någon distribuerar/förmedlar den. Vem eller vilka tycker du ska ansvara 
för att sådan information tas fram och var ska informationen kunna erhållas? 
Ange minst ett alternativ per kolumn. 

Vem ska utforma informationen?  Var ska informationen kunna erhållas? 
 Trafiksäkerhetsansvariga, t.ex. 

Vägverket eller annan myndighet 
  Trafiksäkerhetsansvariga, t.ex. 

Vägverket eller annan myndighet 
 Experter, oberoende instans, t.ex. NTF   Experter, oberoende instans, t.ex. NTF 
 Försäkringsbolag   Försäkringsbolag 
 Tillverkare av skyddsanordningarna   Tillverkare av skyddsanordningarna 
 Återförsäljare   Återförsäljare 
 Biltillverkare   Biltillverkare 
 Säkereken   Säkereken 
 Landstinget (MVC, BB, BVC)   Landstinget (MVC, BB, BVC) 
 Bilprovningen   Bilprovningen 
 Polisen   Polisen 
 Dagis/Förskola/Skola   Dagis/Förskola/Skola 
 Media/Internet   Media/Internet 
 Vet inte   Vet inte 
 Annat, nämligen……………………   Annat, nämligen……………………… 
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37. Utöver den information du fått eller skaffat dig, vilken information/hjälp har du saknat 
om skyddsutrustning för barn i bil? Flera alternativ kan kryssas i.  
 Vilken utrustning, rekommenderas för barnets ålder/vikt/längd  
 Hur utrustningen ska monteras 
 Var i bilen barnet/skyddet ska placeras för att det ska vara säkrast 
 Information om godkännande nummer och innebörden av dessa 
 Kontroll av att utrustningen är rätt monterad 
 Marknadsöversikt över alla godkända utrustningar 
 Vilka skador vid krock, fick barn som suttit i skyddsutrustning A jämfört med 

utrustning B. 
 Information om olycksrisker för barnen när de åker bil t.ex. hur farligt är det att 

åka framåtvänd för tidigt. 
 Annat, nämligen ………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
38. Vilken information om barn i bil har du erhållit med anledning av att du är medlem i 

"Säkereksfamiljen". Flera alternativ kan kryssas i.  
 Vilken utrustning som rekommenderas, beroende på barnets ålder/vikt/längd  
 Hur utrustningen ska monteras 
 Var i bilen barnet/skyddet ska placeras för att det ska vara säkrast 
 Information om godkännande nummer och innebörden av dessa 
 Kontroll av att utrustningen är rätt monterad 
 Marknadsöversikt över alla godkända utrustningar 
 Vilka skador vid krock, fick barn som suttit i skyddsutrustning A jämfört med 

utrustning B. 
 Information om olycksrisker för barnen när de åker bil t.ex. hur farligt är det att 

åka framåt före tre års ålder. 
 Val av utrustning, t.ex. vilken utrustning som är lämplig för Ditt barn 
 Montering av utrustning, t.ex. hur Du ska sätta fast utrustningen i bilen 
 Placering av utrustning, dvs. var i bilen skyddet bör att placeras 
 Placering av barnet dvs. var i bilen barnet bör sitta 
 Bältets placering på barnet 
 Vet inte 
 Annat, nämligen…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
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Vad rekommenderar experterna? 
Det finns både regler och rekommendationer för barns färd i bil. Vi vill att du på fråga 
39–45 svarar utifrån vad som rekommenderas, med avseende på säkerhetsaspekter.  
 
På frågorna 39–45, kryssa endast ett svar på varje fråga. Om du är mycket osäker på 
vilket svar som är rätt, vill vi heller att du svarar ”Vet inte” än att du gissar.  
39. Hur i bilen åker en baby (0 - ca 12 månader) normalt säkrast?   

 Liggande, med huvudet in mot bilens mitt 
 Liggande, med huvudet ut mot bilens dörr 
 Sittande i ett bakåtvänt babyskydd 
 Liggande, med huvudet i färdriktningen 
 Liggande, med fötterna i färdriktningen 
 Vet inte 

 
 
40. Vad gäller för att det ska vara säkert att sitta på passagerarplatsen fram, i bilar med 
fungerande krockkudde på passagerarsidan?  

 Minst 3 år, 100 cm, 15 kg 
 Minst 6 år, 110 cm, 22 kg 
 Minst 9 år, 125 cm, 32 kg 
 Minst 12 år, 140 cm, 40 kg 
 Minst 15 år, 160 cm, 50 kg 
 Vem som helst kan sitta där, bara man åker framlänges och använder bilbälte 
 Vet inte 

 
 

41. Bör ett bakåtvänt babyskydd ligga an mot instrumentpanelen (förutsatt att det är 
monterat i framsätet)? 

 Ja Nej  Spelar ingen roll  Vet inte 
 
 

42. Bör en bakåtvänd bilbarnstol ligga an mot instrumentpanelen (förutsatt att den är 
monterad i framsätet)? 

 Ja Nej  Spelar ingen roll  Vet inte 
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43. Vilket är farligast: att bältets diagonaldel ligger långt ut på axeln eller nära halsen? 
 Långt ut på axeln  Nära halsen  Spelar ingen roll  Vet inte 

 
 

44. Hur ska höftdelen av bältet sitta över barnet? 
 Över magen 
 Över höften, så långt ner mot låren som möjligt 
 Spelar ingen roll 
 Vet inte 

 
 

45. Vilket är det främsta syftet med att låta barn använda bältesstol eller bälteskudde i 
stället för att sitta på sätet?  

 Diagonaldelen av bältet ska anpassas till barnets längd 
 Barnet ska se bättre 
 Höftdelen av bältet ska ligga runt höfterna på barnet  
 Vet inte 

 
 
46. Är följande påstående om rekommendationer sanna eller falska? Om du är mycket 
osäker vill vi heller att du svarar ”Vet inte” än att du gissar.  

 Sant Falskt Vet inte 
Barn som är yngre än 3–4 år rekommenderas att färdas 
bakåtvända. 

   

Barn som är 10 år rekommenderas att sitta på 
bälteskudde/bältesstol. 

   

När barnet är ungefär 9–10 månader är det normalt dags 
att byta babyskyddet till en bilbarnstol 
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Vad säger reglerna?  
47. Är följande påstående sanna eller falska, om man beaktar vad som sägs i reglerna 
avseende ett barns färd i bil (svenskregistrerad privat personbil som körs i Sverige)?  
Om du är mycket osäker vill vi heller att du svarar ”Vet inte” än att du gissar. 

 Sant Falskt Vet inte 
 
Den enda regeln är att barn skall använda bilbälte  

 
 

 
 

 
 

Till och med det år barnet fyller sex år skall särskild 
skyddsutrustning användas  

 
 

 
 

 
 

Endast barn som är kortare än 100 cm och väger mindre än 
15 kg måste använda särskild skyddsutrustning 

 
 

 
 

 
 

Den särskilda skyddsutrustning som används (t.ex. 
bilbarnstol) skall vara CE-märkt 

 
 

 
 

 
 

Den särskilda skyddsutrustning som används skall vara T- 
godkänd eller E-godkänd (eller ha båda godkännandena) 

 
 

 
 

 
 

Ett barn mellan 1 och 3 års ålder som använder bilbarnstol får 
åka framåtvänt, om bilbarnstolen är godkänd för detta 

 
 

 
 

 
 

Ett barn får använda särskild skyddsutrustning som är 
monterat på annat sätt än vad bruksanvisningen anger, om 
skyddet ej går att montera enligt anvisningarna 

 
 

 
 

 
 

 
48. Är följande påstående sanna eller falska, om man beaktar vad som sägs i reglerna 
avseende ett barns färd i skolskjuts? Om du är mycket osäker vill vi heller att du 
svarar ”Vet inte” än att du gissar. 
 Sant Falskt Vet inte 
I en skolbuss med fler än 8 passagerarplatser får barn åka 
obältade om de sitter på säte som saknar bälte 

 
 

 
 

 
 

I personbil som används vid skolskjutsning får barn åka 
obältade 

 
 

 
 

 
 

Föraren av fordon som används för skolskjutsning skall 
använda bilbältet, om sådant finns på förarplatsen 

 
 

 
 

 
 

Barn som sitter på plats utrustad med bälte får åka obältade, 
om de åker i en skolbuss med fler än 8 passagerarplatser 

 
 

 
 

 
 

Om du har synpunkter eller idéer som handlar om barn i bil tar vi tacksamt emot dem. 
Det underlättar för oss om du kan skriva dem på ett löst blad och bifoga dem med 
enkäten. Vill du ha de rätta svaren på frågorna 39–48 kan du kontakta Camilla på 
Säkereken, tel 0455–309363, när undersökningen är klar (tidigast februari). 
Tack för din medverkan! 
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