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FÖRORD

Denna rapport ingår i en

system för barn i bilar.

serien har gjorts möjlig

ställt finansiella medel

instituts förfogande. Dr

serie undersökningar av skydds-

Denna del av undersöknings-

genom att Konsumentverket

till statens väg- och trafik-

Peter W Arnberg har varit

projektledare samt huvudansvarig för projektplanering

och samordning. Psykolog Anna-Lena Ericsson har i hu-

vudsak genomfört det praktiska arbetet med kodning av

data och presentation av dessa. Inger Zenöb och Ann-

Sofie Senneberg har hjälpt till vid utsändningar,

sorteringar och telefonfrâgor.
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REFERAT

1920 småbarnsfamiljer erhöll en enkät om problem kring

_anskaffning och montering av bilbarnstolar. 83 % be-

svarade enkäten - 58 % av (de bilägande) föräldrarna

hade godkända bilbarnstolar, 22 % ej godkända bilbarn-

stolar.

De vanligaste skälen till att man ej skaffat bilbarn-

stol, till att man anlitat hjälp vid monteringen av

godkända stolar och till att monteringen av dessa sto-

lar, om man gjorde den själv, ej upplevdes som lätt

redovisas. Den procentuella andelen av föräldrarna som

var osäkra på om de godkända stolarna var korrekt mon-

terade respektive som ansåg att stolarna ej satt till-

räckligt stadigt presenteras. Även en jämförelse mellan

godkända stolar med avseende på hanterbarheten och mel-

lan olika bilmärken med avseende på monteringsproble-

mens storlek redovisas.

33 % av föräldrarna med godkända stolar gav egna kom-

mentarer om sina upplevelser av bilbarnstolarnas han-

terbarhet. Dessa presenteras i sin helhet.

Undersökningen ledde till fyra rekommendationer till

bil- och bilbarnstoltillverkarna.
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ABSTRACT

CHILD RESTRAINT SYSTEMS (The opinions of 1 575 parents

concerning the obtaining and installation of car child

seats

A questionnaire having to do with the obtaining and

installation of child seats was distributed, in the

spring of 1976, to all parents having children under

five years of age attending day nurseries in the town

of Linköping, Sweden, a medium-size town of approxima-

tely 100 000 inhabitants. The questionnaire was

completed and returned by 1 575 families, a response

rate of 83%.

Nearly all of the parents (88%) owned a car and as

many as 80% used car child seats (or had been using

them until the child had grown too big for the seat).

Of this group, 72% had rearward-facing seats and 96%

of these were installed in the front seat. These

figures show an increase in the use of seats as

compared to similar but smaller.study carried out in

1973 in which only 57% of the sample used or had used

seats and 65% of this group had rearward-facing seats.

The dangerous hook-over seat had nearly completely

disappeared from use in the latest study and the

forward-facing seats used were mainly of a safer

variety.

As regards installation of the seat, approximately

two-thirds of the parents had installed the seat

themselves; in the Volvo 90%.

None of the parents reported any accidents in which

the child had been injured.
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SAMMANFATTNING

1920 föräldrar till barn med kommunal barntillsyn i

Linköpings kommuntillfrågades via enkäter om sina

synpunkter på anskaffning respektive montering av bil-

barnstolar. 50 % av föräldrarna erhöll enkäter med

fasta svarsalternativ och 50 % enkäter i vilka försöks-

personerna själva fick skriva ner svaren på frågorna

(vilka var identiskt formulerade för båda enkätver-

sionerna).

83 % av samtliga föräldrar besvarade enkäten. Svars-

procenten var signifikant högre i gruppen som fått

versionen med fasta svarsalternativ.

Av resultaten framgick att en mycket stor del av de

bilägande föräldrarna hade godkända typer av bilbarn-

stolar (ca 58 %). Ca 22 % av dem hade stolar av ej god-

känd typ (av vilka endast få var av typen påhängssto-

lar) och ca 20 % saknade stol. Då ca 15 % av dem som

inte skaffat bilbarnstol ej heller tycktes ha haft

ett reellt behov av en sådan, kunde procentsiffrorna

för bilbarnstolsägarna ses som något underskattade.

Gruppen utan bilbarnstol besvarade frågan om varför

man ej skaffat en sådan. De vanligaste skälen som gavs

var att stolarna tar för stort utrymme i bilarna, att

de var för dyra och att man tvivlade på att barnen

ville sitta i dem.

När det gällde monteringen av de godkända bilbarnsto-

larna hade omkring en tredjedel av Hylte- och Klippan-

ägarna anlitat hjälp vid förstagångsinsättningen av

stolarna bl a på grund av att man saknade nödvädniga

verktyg, att man inte trodde att man skulle klara av

det praktiska arbetet eller att man ansåg att en verk-

stadsmontering var "säkrare". En verkstadsmontering
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kostade enligt undersökningen ca 50 kr och endast få

av bilbarnstolsägarna ansåg att detta var dyrare än

vad man räknat med.

Av dem som själva monterat in sina godkända bilbarn-

stolar ansåg många (en dryg tredjedel av Hylte- respek-

tive Klippanägarna) att monteringsarbetet inte var

lätt. Även här var de vanligaste orsakerna till att

det var svårt att det praktiska arbetet upplevdes som

svårt och att vanliga hemverktyg var svåra att använda.

Endast en mindre del av dessa personer (Hylte: ca 20 %,

Klippan: ca 15 %) ansåg att instruktionen inte var

tillräckligt utförlig.

Omkring en fjärdedel av Hylte- respektive Klippanägarna

var ej säkra på att stolen var korrekt monterad. Dess-

utom förelåg nästan ingen skillnad i detta avseende

mellan dem som anlitat verkstadshjälp och dem som mon-

terat själva. Vidare ansåg en relativt stor del av

Hylte- respektive Klippanägarna att stolen ej satt

tillräckligt stadigt.

Volvostolen tycktes enligt undersökningen vara mer

lättmonterad än de övriga två godkända bilbarnstolarna.

Vid jämförelser mellan olika bilmärken vad gäller mon-

teringssvårigheterna tycktes VW och Renault vara de

bilar som Klippanägarna haft mest problem med.

Många (ca 33 %) av föräldrarna med godkända bilbarn-

stolar gav i egna kommentarer uttryck för sina upple-

velser av bilbarnstolarnas hanterbarhet. Skillnaden

mellan de två enkätversionerna vad gällde antal per-

soner som gav egna kommentarer var statistiskt signi-

fikant - flera personer med versionen med öppna frågor

gav egna kommentarer.



Några av de vanligaste av dessa kommentarer var att

man klagade över att barnen sov illa i sina bilbarn-

stolar (undantag: Volvo), att säkerhetsbältet var

svårt att reglera (Klippan) och att låsen var lätta

att öppna för barnen. Man önskade lättare demontering

av stolarna och förberedda standardfästen för bilbarn-

stolar i alla bilar (Hylte och Klippan). Vidare önskade

man goda skyddssystem för barn i åldern mellan bil-

barnstol och säkerhetsbälte.

Många av de problem som kom upp i undersökningen har

åtgärdats eller åtgärdas för närvarande, t ex så har

nya lås tagits fram och prövats för samtliga godkända

bilbarnstolar.

En jämförelse mellan de två enkätversionerna visade

dels att det tycktes vara lättare att besvara frågor

med fasta svarsalternativ och dels att de egna svaren

i versionen utan fasta svarsalternativ tycktes ha haft

en gynnsam inverkan på föräldrarna så att flera av

dessa gav spontana kommentarer. Vidare tycktes de

fasta svarsalternatinen ha styrt föräldrarnas svar i

relativt stor utsträckning, vilket framgick av en jäm-

förelse mellan svarsfrekvenserna för de redan givna

orsakerna och motsvarande "fritt" givna orsaker- de

förra var genomgående högre.

På basis av de erhållna resultaten gavs följande re-

kommendationer:

1) att det skall finnas förberedda fästen för bil-

barnstolar (gärna för mer än en stol) i alla

bilar

2) att bilbarnstolar betraktas som biltillbehör och

att utförliga monteringsanvisningar för de god-

kända bilbarnstolarna skall finnas i alla bilars

instruktionsböcker



3)

4)

VI

att man i monteringsinstruktionen anger hur fast-

sättningen kan kontrolleras

att man fastställer vad som kan betraktas som en

säker lutningsvinkel på stolarna
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SUMMARY

A questionnaire having to do with the obtaining and

installation of child seats was distributed, in the

spring of 1976, to all parents having children under

five years of age and attending day nurseries in the

town of Linköping, Sweden, a medium-size town of

approximately 100 000 inhabitants. The questionnaire

was completed and returned by 1 575 families, a reSponse

rate of 83%. In a control in which I0% of the parents

who hadnot returned the questionnaire were taken

contact with, there was not found to be any major

difference between this group and the response group.

Two versions of the questionnaire were given, each to

half of the group of parents, one consisting of open

questions and the other consisting of fixed-alternative

type questions. The latter type gave a significantly

higher response rate (87 versus 79%), but both versions

were necessary in order to obtain all the necessary

information.

Nearly all of the parents (88%) owned a car and as

many as 80% used car child seats (or had been using

them until the child had grown too big for the seat).

Of this group, 72% had rearward-facing seats and 96%

of these were installed in the front seat. These

figures show an increase in the use of seats over a

similar but smaller study carried out in 1973 in

which only 57% of the sample used or had used seats,

65% of whom used rearward-facing seats. The dangerous

hook-over seat had nearly completely disappeared from

use in the latest study and the forward-facing seats

used were mainly of a safer variety.

None of the parents reported any accidents in which

the child had been injured. The parents using rearward-

facing seats believed very strongly in the protection

capacity of the seats and several had even reported
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serious accidents in which the child had not been

injured.

The most common reported reasons for not buying a

seat were the following:

1) the seat took up too much space

2) the child refused to sit in the seat (often the

case if the parents don't put the child in the

seat as soon as it is able to sit properly)

3) the seat was too expensive

As regards installation of the seat, and most of this

information pertains to rearward-facing seats, approxi-

mately two-thirds of the parents had installed the

seat themselves; in the Volvo which has its own special

seat, more than 90% of the parents had done the

installation themselves. The charge for the installa-

tion at a garage was approximately ten (U.S.) dollars.

The most common reasons for procuring help were that

the parents lacked the necessary tools, did not

believe they could manage the practical aspects of

the task, or were not sure that the seat would be safe

enough if they installed it themselves. Of the parents

who installed the seat themselves, most did not find

the installation especially difficult, although in

certain cars such as a V.W. or Renault it was very

difficult. Approximately one-third of the parents who

installed the seat themselves did find it difficult

because of the practical aspects of the task and the

inaccessibility of tools. As many as 25% of the parents

were unsure if the installation was correct, strangely

enough this group also included parents who had had

the installation done at a garage.
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The most common spontaneous complaints about the seats

were the following:

1) the child's head fell forward while it slept (this

varied very much from seat to seat - from seats

in which it was never a problem to seats in which

it was a problem for every fourth child)

2) the buckle was too easy to open

3) it was difficult to regulate the harness of the

seat

4) the seat was difficult to take in and out of the

car due to the design of the attachment parts

In conclusion, it is suggested that improvement in

design and instruction for installation of the seats

is possible and will lead to better seats. Today the

"third generation" of seats is on its way and these

seats are even easier to handle and to use than those

examined in the present study.

The following recommendations are made as a result of

information obtained from the questionnaire:

l) preparation of the attachment points for the seat

already when the cars are being manufactured

2) consideration of the seat as a part of the car and

inclusion of instructions for its installation in

the car's instruction manual

3) inclusion of a careful checklist to control the

installed seat along with the instructions so that

the parents are not in doubt as to whether or not

they have installed the seat correctly

4) instructions to the parents that they:



put the child in the seat as soon as it is

able to sit up

should never drive so long with the child in

the seat that the child becomes uncomfortable

and later refuses to sit in the seat

if the child's head's falling forward while

sleeping becomes a problem, should make a

little hat for the child which has a piece of

velcro sewn on the back which attaches to

a piece of velcro glued, on to the back of the

seat, in order to keep the child's head in

place

maintain a consistent attitude toward using

the seat



BAKGRUND

Allmänt

I en nyligen publicerad statistisk analys av de bil-

åkande barn som varit med om trafikolyckor i USA

(Insurance Institute 1976) har man funnit att antalet

skador varierar med hur och var barnet sitter i bilen.

Materialet bygger på närmare 30 000 rapporterade

olyckor. I studien visade det sig att barn som satt

utan skyddssystem i framsätet skadades i 18 % av

olyckorna och att barn utan skyddssystem men i baksä-

tet skadades i 13 % av olyckorna. Barn som suttit

fastspända, dvs i bälten eller i framåtvända bilbarn-

stolar skadades i ll % av olyckorna om de satt i

framsätet - motsvarande siffra för baksätet var 9 %.

En liknande studie har även utförts i England (resul-

taten presenterades muntligt i en internationell

grupp ECE/Wp 29 GRC Safety for Children, Frankfurt

1976). Den engelska studien visar i stort sett samma

resultat som den amerikanska undersökningen. I Sverige

har inga statistiska analyser utförts, men insamling

av data från olyckor av stolstillverkarna, Statens

trafiksäkerhetsverk och statens väg- och trafikinstitut

har skett. Inte i någon av dessa datainsamlingar har

något barn blivit skadat i en olycka då barnet suttit

i en bakåtvänd bilbarnstol trots att många mycket

svåra olyckor ingått i samlingarna.

Simulerade krockprov med olika typer av skyddssystem

visar även att man kan skydda barn effektivt genom

dessa och speciellt gäller detta de bakåtvända bil-

barnstolarna. Vid VTI prövas i krockprov kontinuerligt

de skyddssystem som har kommit ut eller är tänkta att

komma ut på den svenska marknaden. En god översikt

ger: VTI rapport 36A, Turbell 1974.

Även teoretiskt sett är bakåtvända bilbarnstolar säk-

rast. Före i stort sett. alla kollisioner bromsar



föraren och barnet trycks in i en bakåtvänd bilbarn-

stol. När kollisionen sedan kommer, bromsas alla de-

larna av barnet samtidigt med fordonet. Uppbromsning

tillsammans med fordonet innebär att barnet gradvis

utsätts för retardationskrafter, när bilen trycks

ihOp, och de maximala värdena blir betydligt lägre än

om barnet stoppas tvärt mot en stolsrygg e d. Retar-

dationskrafterna vid bälten kan göras låga, men då be-

höver barnen mycket utrymme att bromsas upp på annars

slår de i framstolar, biltak o dyl. Ett problem med

bälten är också att bältet stOppar upp delar av bar-

nets krOpp medan de övriga delarna t ex huvudet en-

dast indirekt stoppas genom barnets hals. Stora kraf-

ter kommer därför att påverka barnets krOpp. Barnets

stora huvud och buk samt mjuka bröstkorg och outveck-

lade bäcken kan, om retardationen görs för stor,

mycket lätt skadas. (Se t ex Nordiska Trafiksikkerheds

Rådet Rapport ll, Barn i bil).

Sammanfattningsvis kan sägas att barn inte bör sitta

utan skydd i bilar och att ur krocksynpunkt bakåtvända

bilbarnstolar ger det i särklass säkraste skyddet för de

åldrar som kan använda stolen.

Hanterbarhet

 

Att ett skyddssystem är säkert räcker inte. Det måste

även användas. I tidigare undersökningar vid VTI

(Arnberg l974a och b, l975a, b och c, Arnberg och

Klaesson l976a) har en rad problem beträffande bil-

barnstolars hanterbarhet studerats, t ex betydelsen

av lås och bältens konstruktion under normal hantering

samt under och efter olyckor. Samarbete med stol- och

låstillverkare samt experimentell prövning av produk-

ter har gradvis lett fram till hanterbarare lås och

bälten. Det finns emellertid fortfarande en rad pro-

blem i samband med bilbarnstolens användning. Ett av

de besvärligare är förstagångsinsättningen av stolarna.



Svårigheter att förstå instruktionen, att borra eller

på andra sätt sätta fast stolen och slutligen osäker-

heten om bilbarnstolen är isatt på ett ur säkerhets-

synpunkt godtagbart sätt gör att många inte köper bil-

barnstolar.

Denna undersökning utgör ett första steg för att klar-

lägga storleken på de ovan nämnda problemen.

Antal verkstadsinstallerade och antal stolar i bruk

 

I sammanhanget är det även viktigt att kartlägga hur

många som installerar stolen på verkstad och hur mycket

detta kostar. Det är även viktigt att kartlägga hur

många föräldrar som har godkända bakåtvända bilbarn-

stolar.

VTIs undersökning 1973 (Arnberg 1974) visade att 15 %

av föräldrar till barn på barndaghem i Stockholm hade

godkända stolar och 57 % hade använt eller använde

någon form av stolar (en stor del av dessa var påhängs-

stolar som ur säkerhetssynpunkt är undermåliga).

Under 1974 - 1976 har TV, radio och tidningar regel-

bundet spritt information om bakåtvända bilbarnstolar.

En kraftig uppgång av användningsfrekvensen kan där-

för förväntas ha skett, vilket även kommer att klar-

göras i denna studie.



METOD

Försökspersoner

 

Föräldrar till barn födda 1971 - 1975 med kommunal

barntillsyn (daghem och/eller familjedaghem). Samt-

liga föräldrar inom denna grupp i Linköpings kommun

deltog i undersökningen, totalt 1 920 hushåll.

Enkätkonstruktionen

 

För att belysa de problemställningar som tidigare

presenterats konstruerades ett enkätformulär (se

appendix 1 och 2) i vilket tonvikten lagts på anskaff-

nings- och monteringsproblemen.

Frågorna gjordes så klara och lättförståeliga som möj-

ligt (Wright & Barnard, 1975) och för att undvika

en alltför hård styrning av svaren konstruerades en-

käten i två versioner.Ikn1ena versionen (som i fort-

sättningen kallas den "fasta" - se appendix l) bestod

av i huvudsak fasta svarsalternativ med utrymme för

egna svar medan den andra versionen (den "öppna" - se

appendix 2) i huvudsak ställde öppna frågor.

De två versionerna skilde sig åt vad gäller de tre

väsentligaste frågorna, dvs:

1. Om man har bil men ej bilbarnstol - varför har

man inte skaffat bilbarnstol?

2. Om man anlitat hjälp vid monteringen av stolen - var-

för har man anlitat hjälp?

3. Om det inte var lätt att själv montera in stolen -

varför var det inte lätt?



Gemensamt för de båda versionerna var en blank sida

med plats för egna synpunkter på användningen av bil-

barnstolarna och/eller förslag till förbättringar av

stolarna.

Ofta anses en enkät med fasta svarsalternativ ge

högre svarsprocent än en med öppna frågor. Detta an-

tagande testas i denna undersökning. Om svarsprocen-

ten för de två versionerna ej skiljer sig nämnvärt,

är den öppna versionen att föredra, då den anses ge

mer icke-styrd information. Dessutom ger svaren på de

"öppna" frågorna möjlighet till validering av de

"fasta" svarsalternativen.

Procedur

Enkäten sändes ut till 1 920 hushåll (962 erhöll den

"fasta" versionen och 958 den "öppna") - frankerade

svarskuvert bifogades. Efter ca tre veckor ombads

lokalpressen att beröra undersökningen och betona vik-

ten av att enkäten besvarades. Några dagar efter

pressens påtryckning utsändes enkäten en andra gång

till de föräldrar som ännu inte svarat. Slutligen

gjordes en bortfallskontroll av de föräldrar som trots

påminnelser ej svarat.

Godkända stolar

När undersökningen genomfördes, dvs våren 1976, fanns

3 godkända typer av stolar: Klippan, Volvo och Hylte.

I marknaden förekommer oftast dessutom mer än en ver-

sion av varje typ. Samtliga är emellertid typgodkända

för baklängesmontering i framsätet. Se fotografier.
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RESULTAT

Svarsprocent samt fördelning av svaren med avseende

på innehav av bil respektive bilbarnstol samt typ av

bilbarnstol

 

Av de totalt 1 920 utsända enkäterna (962 "fasta"

och 958 "öppna") returnerades 18 (6 "fasta" och 12

"öppna") av postverket pga upphörd eftersändning i

samband med flyttning. Svarsprocenten har därför be-

räknats på 1 902 (956 "fasta" och 946 "öppna") utSända

enkäter.

Antalet besvarade enkäter var 1 575 (829 "fasta" och

746 "öppna"). Ytterligare 4 enkäter (3 "fasta" och 1

"öppen") återsändes obesvarade i bifogade svarskuvert.

Den totala svarsprocenten var alltså 1 575/l 902 =

= 82,8 % (86,7 % för den "fasta" versionen och

78,9 % för den "öppna" versionen).

Skillnaden i svarsprocent mellan den "fasta" och

"öppna" versionen var sign på < 0.00l-nivån (Z 294,5).

En fördelning av de erhållna svaren med avseende på

innehav av bil respektive bilbarnstol samt typ av

bilbarnstol framgår av tabell 1.



Tabell 1.

 

Fördelning av de erhållna svaren med avseende

på innehav av bil respektive bilbarnstol samt typ av

bilbarnstol. Siffrorna inom parentes anger procent av

totala antalet besvarade enkäter (1 575) samt procent

av totala antalet besvarade enkäter vad gäller den

  

 

 

     

    

 

 

"fasta" (829) respektive "öppna" (746) versionen.

Av trafiksäkerhetsverket Av trafiksäkerhets-

godkända bilbarnstolar verket ej godkända
bilbarnstolar

Hylte Klippan Volvo

"fasta" 37 (4,5) 321X) (38,7) 31Y) (3,7) 167 (20,1)

"Öppna" 3zzz)(4,3) 338XX)(45,3) 36YY)(4,8) 140 (18,8)

totalt 69 (4,4) 659 (41,8) 67 (4,3) 307 (19,5)

bil, men ej stol ej bil

"fasta" 167 (20,1) 106 (12,8)

"öppna" 115 (15,4) 85 (11,4)

totalt 282 (17,9) 191 (12,1)

x) av vilka 24 monterat stolen i baksätet

II ll 2 2 ll Il ll H

Y) II II :L II II I' ll

II II :L II ll ll ll

z z) II II 1 H ll ll ll

Totalt hade 1 384

svarat enkäten bil,

(87,9%) av de föräldrar som be-

och av dessa hade 79,6% skaffat

bilbarnstol till sina barn. Se tabell 2.

 



Tabell 2. Förekomsten av olika typer av bilbarnstolar

hos de bilburna föräldrarna (procent)

  

 

godkända ej godkända saknar

stolarl) stolarz) StOl

"fasta" 53,8 23,1 23,1

"öppna" 61,4 21,2 17,4

totalt 57,4 22,2 20,4

 

 

 

 

 

1)Obs! Om de baksätesmonterade stolarna borträknas

blir procentsiffrorna för de godkända stolarna:

50,3 ("fasta"), 57,8 ("öppna") och 53,9 ("totalt")

2)Endast en liten del av dessa var av typen påhängs-

stolar.

Vid bortfallskontrollen telefonintervjuades 10% av

de föräldrar som ej besvarat enkäten om eventuellt

innehav av bil respektive bilbarnstol samt typ av

bilbarnstol. En fördelning av deras svar ges i tabell

3.

Tabell 3. Fördelning av de erhållna svaren vid bort-

 

fallskontrollen med avseende på innehav av bil respek-

tive bilbarnstol samt typ av bilbarnstol (procent)

 

godkända ej godkända bil, men ej bil

  

stolar stolar ej stol

"fasta" 11,1 11,1 55,6 22,2

"öppna" 6,7 0,0 46,7 46,7

totalt 9,1 6,1 51,5 33,3
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Gruppen med bil men utan bilbarnstol

Varför hade man inte skaffat bilbarnstol?

I tabell 4 (den "fasta" versionen) och tabell 5

"öppna" versionen) redovisas de skäl som gavs till

att man ej skaffat bilbarnstol.

med fasta svarsalternativ gavs många egna svar som

komplement till de redan givna orsakerna.

Tabell 4. Den

skaffat bilbarnstol? De "fasta" orsakernas bidrag i

procent samt frekvenser och inom parentes procent av

"fasta" versionen:

(den

Även i enkätversionen

Varför hade man inte

totala antalet personer (167) för de s k "andra orsa-

kerna".

   

Starkt bi- Måttligt Ej bidra- Ej
dragande bidragande gande sva-

orsak orsak orsak rat

Det är för dyrt 12,6 25,7 61,1 0,6

Monteringen är 8,4 13,8 77,2 0,6

för besvärlig

Stolen tar för 22,2 21,6 55,7 0,6
stort utrymme

i bilen

Barnet/barnen 4,2 3,6 91,6 0,6
lider av bil-
sjuka

Barnet/barnen 22,8 12,0 64,1 1,2

vill inte

sitta i sto-

len
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Tabell 4 (forts)

 

 

 

"Andra orsaker" frek' %
vens

Barnet(-n) var för "stort(-a) då vi skaffade 14 (8,4)
bil

Hade ej barn när vi hade bil 1 (0,6)

Barnet ännu för "litet" för bilbarnstol 5 (3,0)

Har löst problemet på annat sätt (barn + 28 (16,8)
vuxen i bak, barnhage/skyddsnät, vagninsats,
bakåtvänd passagerarstol)

Har lugna barn som suttit/sovit i baksätet 3 (1,8)

Barnet(-n) åker sällan bil 9 (5,4)

Bilen används i arbetet 8 (4,8)

Passagerare lider av bilsjuka 2 (1,2)

Tvivlar på att barnstolar är säkra 8 (4,8)

Vilken stol skall/skulle jag välja 3 (1,8)

Vill ej ha barn i framsätet 3 (1,8)

Önskar en godkänd stol för baksätet 1 (0,6)

Hur lösa problemet med flera småbarn i 6 (3,6)
bilen samtidigt

Obekvämt för barnet med bilbarnstol 1 (0,6)

Problem när barnet somnar 1 (0,6)

Besvärlig att vid behov demontera 1 (0,6)

Det blev bara inte av 1 (0,6)

  

 



Tabell 5.
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Den "öppna" versionen: Varför hade man inte

skaffat bilbarnstol? De givna svaren i frekvenser samt

inom parentes procent av totala antalet personer (115).

 

 

 

Givna orsaker frek- %
vens

Det är för dyrt 20 (17,4)

Monteringen är för besvärlig 6 (5,2)

Stolen tar för stort utrymme i bilen 12 (10,4)

Barnet(-n) lider av bilsjuka 1 (0,9)

Barnet(-n) vill inte sitta i stolen 28 (24,3)

Barnet(-n) var för "stort(-a)" då vi skaf- 18 (15,7)

fade bil

Hade ej barn när vi hade bil (2,6)

Barnet ännu för "litet" för bilbarnstol (4,3)

Har löst problemet på annat sätt (barn + 40 (34,8)
vuxen 1 bak, barnhage/skyddsnät, vagninsats)

Har lugna barn som suttit/sovit i baksätet 1 (0,9)

Barnet(-n) åker sällan bil 12 (10,4)

Bilen används i arbetet (4,3)

Passagerare lider av bilsjuka (1,7)

Tvivlar på att barnstolar är säkra 3 (2,6)

Barnet distraherar föraren 4 (3,5)

Vilken stol skall/skulle jag välja 6 (5,2)

Hur lösa problemet med flera småbarn i bilen 7 (6,1)

samtidigt

Obekvämt för barnet med bilbarnstol (2,6)

Problem när barnet somnar (2,6)

Besvärlig att vid behov demontera (2,6)

Det blev bara inte av (6,1)

Vet ej (2,6)
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Mellan 10 och 15% (i hela materialet) av dem som inte

skaffat bilbarnstOlquHüsinte heller ha haft ett reellt

behov av en sådan, varför totalsiffran för kategorin

med bil men utan bilbarnstol kan ses som något över-

skattad.

En vanlig orsak till att man inte skaffat bilbarnstol

tycks vara att man anser att den tar för stort utrymme

i bilen ("fasta":

dare anser man att det är för dyrt ("fasta":

drygt 40% - "öppna": drygt 10%). Vi-

nästan

40% - "öppna": nästan 20%). Många föräldrar anser vida-

re att barnen ej vill sitta i stolen ("fasta": ca 35% -

"öppna": ca 25%). Ca 20% ("fasta") resp ca 5% ("öppna")

av föräldrarna tycker att monteringen av stolarna är

för besvärlig.

Många anger egna alternativ till bilbarnstolen ("fasta":

ca 15% - "öppna": ca 30%) typ att man alltid har en

vuxen tillsammans med barnet i baksätet eller att man

använder "barnhage" i stället.

En liten del ("fasta": ca 5% - "öppna": ca 3%) tvivlar

på bilbarnstolarnas trafiksäkerhetsvärde och några

("fasta": ca 4% - "öppna": ca 6%) undrar hur man löser

problemet med flera småbarn i bilen samtidigt.

Monteringen (OBS! Det följande berör endast de av

 

trafiksäkerhetsverket godkända bilbarnstolarna)

 

§25_må99§_ê9l2Eêés_hjälp_yi§_mssäs:;29s9?

Som framgår av tabell 6 hade en relativt stor del av

föräldrarna anlitat hjälp vid monteringen av bilbarn-

stolarna.



Tabell 6
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Antal personer som anlitat hjälp vid fram-

sätesmontering av Hylte-, Klippan- resp Volvostolen.

Siffrorna inom parentes anger procent av antalet

ägare av resp framsätesmonterad bilbarnstol

 

 

   

 

 

Hylte Klippan Volvo

"fasta" 14 (37,8) 81 (27,3) 2 (6,7)

"öppna" 8 (25,8) 84X(26,6) 3 (8,6)

totalt 22 (32,4) 165 (26,9) 5 (7,7)

 

x+-2 personer som köpt beg bil med fästen för bil-

barnstol

De flesta (totalt 90,9%, 85,6% resp 100%) av ägarna

Klippan resp Volvo,

hade anlitat hjälp

till framsätesmonterade Hylte,

som ej monterat in stolarna själva,

av bilverkstäder el dyl och endast en mindre del av

dem hade fått hjälp av mer eller mindre bilkunniga

bekanta.

Yêé_JHEEEEEä-YêEE§Eê9§EQEEêE199923

Vid beräkningen av ett genomsnittligt pris för monte-

ringen på bilverkstäder el dyl delades svaren (från

båda enkätversionerna tillsammans - alla hade besvarat

samma fråga) in i två grUpper med avseende på det

monteringsår som angivits för resp bilbarnstol

(1966-72 resp 1973-76).

föräldrarna helt glömt vad de betalat och andra hade

Dessvärre hade en stor del av

fått stolen inmonterad i samband med stolköpet, med

bilbyte eller med annan service på bilen, varför något

pris för monteringen ej kunde anges.

Medianpriserna för Hylte blev ca 25 kr (beräknat på

för 1966-72 och ca 50 kr (beräknat

för 1973-76.

medianpriset ca 50 kr (beräknat på 31 reSp 73 personer)

endast 5 personer)

på endast 7 personer) För Klippan blev



.3.4
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för båda tidsperioderna och för Volvo hade de två per-

soner som mindes priset betalat ca 25 kr respektive

ca 80 kr (båda hade fått stolen inmonterad under peri-

oden 1973 - 76).

för monteringen mellan 20 och 150 kr.

I hela materialet varierade priserna

Y§§_m992säiêgsa_éyäêEsL_lltê_éz§_sllsä_êilligêäs_êa
vad man räknat med?

En majoritet av föräldrarna ansåg att monteringen

var lika dyr somman räknat medoch endast en mindre

del upplevde att monteringen var dyrare (eller billi-

gare), se tabell 7.

Tabell 7 Fördelning av svaren (frekvenser och inom

parentes procent) på frågan om verkstadsmonteringen

var dyrare, lika dyr eller billigare än vad man räknat

med (samtliga personer har besvarat samma fråga varför

svaren på de båda enkätversionerna kombinerats)

 

 

Hylte Klippan Volvo

billigare 6 (30,0) 25 (17,5) -

lika dyrt 11 (55,0) 83 (58,0) 4 (80,0)

dyrare - 20 (14,0) 1 (20,0)

ej svarat 3 (15,0) 15 (10,5) -

totalt 20 143 5

   

 

  

YêEâêE-Ylllê-EêQ-Eê-EjälE_@§§_EQEEêElBS§EE

Då denna fråga gavs dels med fasta svarsalternativ

(plus möjlighet att ge "andra orsaker") och dels helt

utan svarsalternativ presenteras de två enkätversio-

nerna separat, se tabell 8 och 9.
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Tabell 8. Den "fasta" versionen: Varför ville man ha

hjälp med monteringen? De "fasta" orsakernas bidrag

i procent samt frekvenser och inom parentes procent

av totala antalet personer för de s k "andra orsakerna".

Framsätesmonterade stolar. a) Hylte (14 personer),

b) Klippan (81 personer), c) Volvo (2 personer).

 

Starkt bi- Måttligt bi- Ej bidra-

dragande orsak dragande orsak gande orsak

 

 

a b cx a b cx a b

Jag hade inte lust 7,1 11,1 7,1 9,1 85,7 79,0

Jag hade inte tid 28,6 13,6 14,3 19,8 57,1 66,7

Jag saknade verktyg 64,3 53,1 7,1 13,6 28,6 33,3

Jag förstod inte - 1,2 - 3,7 100,0 95,1

instruktionen

Jag förstod in- 14,3 28,4 28,6 16,0 57,1 55,6
struktionen men
trodde inte att
jag skulle klara
av det praktiska

   

   

arbetet

x Endast två personer hade anlitat hjälp varför jämför-
bara siffror med Hylte och Klippan ej kan erhållas.
Endast en person angav att "Jag hade inte tid" var
en "starkt bidragande orsak" - i övrigt föll resten
av svaren under kategorin "ej bidragande orsak".

"Andra orsaker" a b c

Ville få den säkert monterad - 11 (13,6) -

Ingick i erbjudandet - 6 (7,4) l

Saknade instruktion - 1 (1,2) -

Måste borra - 1 (1,2) -

Orkade ej dra åt skruvarna - 1 (1,2) -

Klarade ej av det pga handi- 1 (7,1) - -
kapp
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Tabell 9. Den öppna versionen: Varför ville man ha

hjälp med monteringen? De givna svaren i frekvenser

(inom parentes procent av totala antalet personer).

Framsätesmonterade stolar. a) Hylte (8 personer),

b) Klippan (84 personer), c) Volvo (3 personer).

   

Givna orsaker a b c

Jag hade inte lust - 5 (6,0) -

Jag hade inte tid 1 (12,5) 4 (4,8) 1

Jag saknade verktyg 2 (25,0) 18 (21,4) -

Dålig instruktion - 2 (2,4) -

Klarade det inte själv(a) 2 (25,0) 25 (29,8) 1

Ville få den säkert 1,4 (50,0) 21 (25,0) 1
monterad

Ingick i erbjudandet - 7 (8,3)

Saknade instruktion - 4 (4,8)

Måste borra 3 (37,5) 25 (29,8) -

   

 

 

En av devanligaste orsakerna till att man anlitat

hjälp som angavs av många ägare till Hylte- och Klip-

panstolen var att man saknade verktyg (Hylte "fasta":

ca 70 %, "Öppna": 25 %, Klippan "fasta": ca 65 %,

"öppna : ca 20 %). En annan orsak var att man inte

trodde att man skulle klara av det praktiska arbetet

(Hylte "fasta": ca 45 %, "Öppna": 25 %, Klippan "fasta":

ca 45 %, "öppna": ca 30 %).

"Måste borra" (Hylte "öppna": 37,5 %, Klippan "öppna":

ca 30 %) hänfördes till en egen kategori, då det var

osäkert om man med uttrycket menadeatt det var svårt

(och obehagligt att borra i bilen eller att det kräv-

des speciella verktyg (borrmaskin) för detta arbete.

Många (Hylte "öppna": 50 %, Klippan "fasta": ca 15 %,

"Öppna": 25 %) ansåg att man fick stolen säkrare mon-

terad på bilverkstad än om man gjorde det själv.
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3-3 5 325-9ån9§_êy_ê§m_§9m_meaäê§êz_22_§291§9_§1älyê_22952§
êEE_Q§E_YêE_§YåEEE

Endast ett fåtal av dem som monterat in stolen själva

tyckte att det var mycket svårt. Däremot upplevde en

relativt stor del av föräldrarna att monteringsarbetet

var ganska svårt. Se tabell 10.

Tabell 10 Frekvensfördelning av svaren på frågan om

monteringsarbetet upplevdes som mycket svårt, ganska

svårt eller lätt av de personer som själva monterat

stolarna. Procent av det antal inom resp kategori som

själva monterat stolarna anges inom parentes. Fram-

sätesmonterade stolar

mycket ganska lätt ej 2
svårt svårt svarat

Hylte - 11 (47,8) 12 (52,2) - 23

"fasta" Klippan 2 (0,9) 68 (31,5) 145 (67,1) 1 (0,5) 216

Volvo 1 (3,6) 2 (7,1) 25 (89,3) - 28

Hylte (4,3) 4 (17,4) 18 (78,3) - 23

"öppna" Klippan (2,2) 70 (30,4) 153 (66,5) 2 (0,9) 230

Volvo - 1 (3,1) 31 (96,9) - 32

Hylte (2,2) 15 (32,6) 30 (65,2) - 46

"totalt" Klippan (1,6) 138 (30,9) 298 (66,8) 3 (0,7) 446

Volvo 1 (1,7) 3 (5,0) 56 (93,3) - 60
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Varför var det inte lätt att montera stolen?

På denna fråga gavs dels med fasta svarsalternativ

(plus möjlighet till att ge "andra orsaker") och dels

helt utan svarsalternativ presenteras de två enkät-

versionerna separat.

Tabell ll.

 

lätt att montera bilbarnstolen? De

Den "fasta" versionen:

Se tabell ll och 12.

bidrag i procent samt frekvenser och inom parentes

procent av totala antalet personer för de s k "andra

orsakerna".

personer),

soner).

b) Klippan (70 personer),

Framsätesmonterade stolar. a) Hylte (ll

Varför var det inte

"fasta" orsakernas

c) Volvo (3 per-

   

Starkt bidra- Måttligt bi- Ej bidra- Ej sva-
gande orsak dragande or- gande orsak rat

sak

a b c a b c a b c a b c

Instruktionen var - 7,1 33,3 18,2 10,0 33,3 81,8 78,6 33,3 - 4,3 -

inte tillräckligt
utförlig

Instruktionen var - - - 18,2 2,9 - 81,8 92,9100,0- 4,3 -

skriven på ett
"svårt" språk med
facktermer o dyl

Det praktiska 27,3 34,3 33,3 36,4 31,4 33,3 36,4 30,0 33,3 - 4,3 -

arbetet var
svårt

Vanliga hemverk- 45,5 25,7 - 36,4 17,1 - 18,2 52,9 100,0-- 4,3 -

tyg var svåra
att använda
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Forts. tabell 11

"Andra orsaker" a b

Saknade instruktion - 3 (4,3)

Måste borra 1 (9,1) 6 (8,6)

Ville inte borra hål - 1 (1,4)

Bilens konstruktion 1 (9,1) 6 (8,6)

gjorde det svårt att
få fästena på rätt plats

Originalfästen har ej - 4 (5,7)
använts

Bilen trång och liten - 2 (2,9)

Två man behövdes för att - (2,9)
montera golvfästena

Smörjgr0p behövdes - (1,4)

Svårt att spänna sto- - (2,9)

lens låsningsremmar
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Tabell 12. Den "öppna" versionen: Varför var det inte

lätt att montera bilbarnstolen? De givna svaren i frek-

venser (inom parentes procent av totala antalet per-

soner). Framsätesmonterade stolar a) Hylte (5 perso-

ner), b) Klippan (75 personer), 0) Volvo (1 person).

   

Givna orsaker a b 0

Dålig bruksanvisning till stolen - 7 (9,3) -

Det praktiska arbetet var -1 16 (21,3) -
besvärligt

Kvalificerade verktyg behövdes 1 (20,0) 8 (10,7) -

Saknade instruktion - 2 (2,7) -

Måste borra 4 (80,0) 30 (40,0) -

Bilens konstruktion gjorde det - 7 (9,3) -
svårt att få fästena på rätt
plats

Originalfästen har inte använts - 2 (2,7) -

Beslagen passade dåligt - 2 (2,7) -

Måste sätta fast en järnstång - 2 (2,7) -
på instrumentbrädan

Måste ta bort /vända framsätet - 1 (1,3) l

Förstärkning under bilen - 1 (1,3) -

Svårt att få stolen att sitta - 5 (6,7) -
helt stadigt

Svårt att spänna stolens lås- - 7 (9,3) -
ningsremmar

Svårt att få rätt lutningpå - 1 (1,3) -
stolen

Tog för lång tid - 2 (2,7) -
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De två främsta skälen till att monteringsarbetet ej

upplevdes som lätt av många Hylte- och Klippanägare

var att det praktiska arbetet upplevdes som svårt

(Hylte "fasta": "fasta": ca 65%,ca 65%, Klippan

"öppna": ca 20%) och att vanliga hemverktyg var svåra

att använda (Hylte "fasta": 80%, "öppna": 20%, Klippan

"fasta": ca 45%, "öppna": ca 10%).

"Måste borra" angavs som skäl av många (Hylte "fasta":

ca 10%, 80%,

40%). ÄVen här var det omöjligt att avgöra om denna

"öppna": Klippan "fasta":ca 7%, "öppna":

orsak skulle placeras under "det praktiska arbetet var

svårt" eller under "vanliga hemverktyg var svåra att

använda".

Några (Hylte "fasta": ca 20%, Klippan "fasta": ca 17%,

"öppna": ca 10%) ansåg att instruktionen var dålig

(=inte tillräckligt utförlig).

Eäaés_m§9_§2g-§äksr_9â_ê§§_§Eslss_ys§kl;9sa_§êää_êem

§s9_§äglls_s§§sr_m923§§;§9s92

Samtliga bilbarnstolsägare besvarade frågan (som var

identiskt formulerad i båda enkätversionerna) om man

kände sig säker på att stolen verkligen satt som den

skulle efter monteringen. En fördelning av svaren från

de föräldrar som har/hade haft framsätesmonterade

Hylte-, Klippan- ochdevostolarpresenteras i tabell

13 (där

"montering med hjälp av bekanta" redovisas separat).

"egen montering", "verkstadsmontering" och
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Tabell 13 Fördelning av svaren (frekvenser och inom

 

parentes procent) på frågan om man kände sig säker på

att stolen verkligen satt som den skulle efter monte-

ringen. Svaren från de två enkätversionerna har här

kombinerats, då samtliga personer besvarat samma fråga.

Resultaten för "egen montering", "verkstadsmontering"

och "montering med hjälp av bekanta" presenteras sepa-

a) Hylte, b)rat. Framsätesmonterade stolar. Klippan,

c) Volvo

 

 

a) mycket säker något osäker mycket osäker

egen montering 32 (69,6) 14 (30,4) -

verkstads" 15 (75,0) 4 (20,0) 1 (5,0)

montering

montering med 2 (100,0) - -

hjälp av bekanta

totalt 49 (72,1) 18 (26,5) 1 (1,5)

 

 

  

 

  

 

 

b) mycket säker något osäker mycket osäker ej svarat

egen montering 344 (77,1) 97 (21,7) 3 (0,7) 2 (0,4)

verkstads- 109 (76,2) 30 (21,0) 1 (0,7) 3 (2,1)
montering

montering med 16 (66,7) 8 (33,3) - -
hjälp av bekanta

totalt 469 (76,5) 135 (22,0) 4 (0,7) 5 (0,8)
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c) mycket säker något osäker mvcket osäker ej svarat

egen montering 55 (91,7) 4 (6,7) 1 (1,7) -

verkstads- 4 (80,0) 1 (20,0) - '
montering

montering med - - - -

hjälp av bekanta

totalt 59 (90,8) 5 (7,7) 1 (1,5)

Det är anmärkningsvärt att omkring en fjärdedel av

ägarna till Hylte- och Klippanstolen ej var säkra på

att stolen är/var korrekt monterad. Vidare är det an-

märkningsvärt att det föreligger en så liten skillnad

i säkerhet efter egen montering och verkstadsmontering.

303-8 Iysääs_mê2_êEE_§291sE_§êEE_EilläêekliaE_§EêQEQEE

Även frågan om man tyckte att stolen satt tillräckligt

stadigt var identiskt formulerad i båda enkätversio-

nerna. En fördelning av svaren från de föräldrar som

har/hade haft framsätesmonterade Hylte-, Klippan- och

VOlvostolar presenteras i tabell 14 (där "egen monte-

ring", "verkstadsmontering" och

bekanta" redovisas separat.

"montering med hjälp av
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Tabell 14 Fördelning av svaren (frekvenser och inom

parentes procent) på frågan om man tyckte att stolen

satt tillräckligt stadigt. Svaren från de två enkät-

versionerna har här kombinerats, då samtliga personer

besvarat samma fråga. Resultaten för "egen montering",

"verkstadsmontering" och "montering med hjälp av bekan-

ta" presenteras separat. Framsätesmonterade stolar.

a) Hylte, b) Klippan, c) Volvo.

        

 

 

a) ja nej ej svarat

egen montering 30 (65,2) 16 (34,8) -

verkstads- 13 (65,2) 6 (30,0) 1 (5,0)

montering

montering med 2 (100,0) - -
hjälp av bekanta

totalt 45 (66,2) 22 (32,4) 1 (1,5)

b) ja nej ej svarat

egen montering "375 (84,1) 67 (15,0) 4 (0,9)

verkstads- 125 (87,4) 16 (11,2) 2 (1,4)

montering

montering med 22 (91,7) 2 (8,3) -

hjälp av bekanta-

totalt 522 (85,2) 85 (13,9) 6 (1,0)

c) ja nej ej svarat

egen montering 56 (93,3) 4 (6,7) -

verkstads- 4 (80,0) 1 (20,0) -

montering

montering med - - -
hjälp av bekanta

   

 

 

totalt 60 (92,3) 5 (7,7) -
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Även när det gäller frågan om man tyckte att stolen

satt tillräckligt stadigt förelåg endast en liten

skillnad mellan dem som monterat stolen själva och dem

som fått stolen monterad på verkstad. Många av för-

äldrarna tyckte att stolen satt stadigt. (Hyltestolen

ansågs dock av drygt 30% av föräldrarna som ostadig

efter monteringen).

Är det lika lätt att montera in en bilbarnstol avsedd

Frågan om det föreligger någon skillnad mellan olika

bilmärken vad gäller den procentuella andelen av ägarna

av resp bilmärke som anlitar hjälp vid monteringen av

bilbarnstolar avsedda för framsätet och den procentuella

andelen av ägarna av resp bilmärke som monterar själva

och tycker att det inte är lätt, belyses av tabell 15.

Endast Hylte- och Klippanstolen har medtagits, då Volvo-

stolen i första hand är avsedd för Volvo. För Hylte har

alla bilmärken med en frekvens på 5 eller mer i det to-

tala materialet (båda enkätversionerna kombinerade) ta-

gits upp separat, medan motsvarande siffra för Klippan

var 10.

Tabell 15

bilägare med olika bilmärken som anlitat hjälp vid monte-

Frekvenser och inom parentes procent av de

 

ringen av framsätesstolar resp som monterat dessa stolar

själva och som tyckt att det inte var lätt. Båda enkät-

   

 

versionerna har kombinerats. a) Hylte, b) Klippan.

a) hjälp lätt. ej lätt totalt

Saab 4 (25,0) 6 6 (50,0) 16

Volvo 4 (26,7) 5 6 (54,5) 15

VW 4 (40,0) 4 2 (33,3) 10

Ford 5 (71,4) 2 - 7

Renault 2 (33,3) 4 - 6

Övriga 10 3 (20,0) 10 2 (16,7) 15
bilmärken
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b) hjälp lätt ej lätt totalt

Saab 48 (24,9) 105 40 (27,6) 193

Volvo 22 (17,3) 69 36 (34,3) 127

vw 29 (38,2) 29 18 (38,3) 76

Opel 9 (20,0) 27 9 (25,0) 45

Renault 15 (34,9) 17 11 (39,3) 43

Ford 11 (33,3) 17 5 (22,7) 33

peugeot 6 (33,3) 10 2 (16,7) 18

Fiat 4 (33,3) 3 5 (62,5) 12

övriga 16 13 (24,5) 26 14 (35,0) 53
bilmärken

ej svarat 9 (42,9) 5 7 (58,3) 21

     

 

Inga statistiska prövningar har gjorts av skillnaderna

mellan bilmärkena. För Hyltestolen var frekvenserna så

låga att en tolkning av tabell 15a i termer av jämförel-

ser mellan bilar är mycket svår. För Klippanstolen däre-

mot kan tentativt sägas att av de 6 mest frekventa bi-

larna i materialet tycks VW och Renault vara de bilar

som det är svårast att montera in en Klippanstol 1.

Två bilbarnstolar i bilen samtidigt

 

Totalt 23 av de tillfrågade personerna svarade med

"dubbla" svar. Man hade t ex monterat in sin stol i

två olika bilar eller man hade bytt fabrikat på bil-

barnstolen mellan två syskon eller man hade behov av

två stolar samtidigt: en i framsätet och en i baksätet.

För dessa personer har bara den först nämnda bilen eller

bilbarnstolen medtagits vid beräkningarna (för att und-

vika beroende). Vid två samtidiga stolar har dock den

framsätesmonterade valts.
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Totalt hade 7 personer två bilbarnstolar samtidigt:

Klippan fram - Klippan bak (3 st)

Volvo fram - Volvo bak (1 st)

Klippan fram - Volvo bak (1 st)

Klippan fram - Hylte bak (1 st)

Hylte fram - Klippan bak (1 st)

Föräldrarnas egna kommentarer

 

42,8% (38,3% :HM: den "fasta" versionen och 47,0%

för den "öppna" versionenl)av föräldrarna som hade

Klippanstol gav egna kommentarer på enkätens "blanka"

sida. Motsvarande siffror för Hylte- och Volvostolen

var 46,4% (35,1% resp 59,4%?)resp 47,8% (54,8% resp

03)41,76

i tabell 16 (som procent av totala antalet personer/stol

). De mest frekventa kommentarerna presenteras

som fällt kommentarer). En utförlig beskrivning av de

gjorda kommentarerna finns i Appendix 3.

 

l)Skillnaden i antal kommentarer mellan versionerna är

sign. på 5%-nivån (x2=5,12 df=l)

2)Skillnaden i antal kommentarer mellan versionerna är

sign. på 5%-nivån (x2='4,05 df=l)

3)Skillnaden i antal kommentarer mellan versionerna är

ej sign. (x2=l,l6 df=l)
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Tabell l6 Kommentarerna med de högsta frekvenserna för

Hylte, Klippan och Volvo. Procent av totala antalet

personer/stol som fällt kommentarer. Kommentarerna från

båda enkätversionerna har kombinerats.

 

Hylte Klippan Volvo

  

Problem när barnet somnar - 12,5 23,0 -

huvudet faller ner

Svårt att reglera säkerhets- - 16,3 -
bältet

Snabkappling för lättare 15,6 14,5 -
demontering

Stolar till äldre barn - l3,l -

Barnet vill inte sitta - 9,9 -

långa stunder i stolen

Kall på vintern-varm - 8,9 -
på sommaren

Standardfästen förberedda 9,4 7,8 -

i bilen

Barnet ser ej ut genom - 7,4 9,4
fönstret

Önskar en bra stol för - 6,4 -
baksätet

För dyra i inköp - 6,0 -

Sitter ojämnt fastspända - 6,0 -
efter l-årsåldern

Låset lätt att öppna 18,8 5,3 6,3

Barnet distraherar föraren - 5,0 -

Barnet når reglage - 4,3 -

Ej bara midjebälte (gamla 15,6 - -
Hyltestolar)

Var gör ett långt barn av l5,6 - -
sina ben?

Svårt att spänna det tredje - - l5,6
bandet

 

 

 

  
Det största problemet för föräldrarna tycks vara att

barnen sover illa i sina stolar (undantag: Volvo).

Vidare klagar man över att låsen är lätta att öppna

(på denna punkt har emellertid en förbättring skett på

senare bilbarnstolar). Dessutom är säkerhetsbältet svårt
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att reglera på Klippanstolen. Man önskar lättare demon-

tering av stolarna och förberedda standardfästen i alla

bilar (Hylte4-Klippan). Vidare önskar man stolar till

äldre barn för åldern mellan bilbarnstol och säkerhets-

bälte.

Det bör påpekas att många föräldrar också gjort Spontana

kommentarer om att stolarna är/har varit mycketbra -

att de trots sina brister fyller sin funktion Väl.



DISKUSSION

Diskussion av metoden

 

Det förelåg en signifikant skilnad (zzu4,5; p<:0.00l)

i svarsprocent mellan de två enkätversionerna. Det vi-

sade sig även i denna undersökning att svarsprocenten

var högre vid fasta svarsalternativ (som kräver mindre

arbete av den som besvarar enkäten) än vid öppna frå-

gor.

Av tabell 1 framgår dock att den största skillnaden

mellan enkätversionerna tycks ligga i gruppen med bil

men utan bilbarnstol. Man kan möjligen anta att det

var svårare (och mer "besvärande") att besvara denna fråga

med egna ord än de två andra "varför"-frågorna. Detta

antagande bekräftas emellertid ej av bortfallskontrollen

(som dock endast gjordes på 10% av de föräldrar som ej

besvarat enkäten).

Av bortfallskontrollen framgår att det framför allt

tycks vara de föräldrar som saknar bil eller bilbarn-

stol till sin bil som ej besvarat enkäten. Detta bety-

der att den procentuella andelen av föräldrarna som

har bilbarnstol kan vara något överskattad i det pre-

senterade resultatet.

Den "öppna" enkätversionen tycks dock ha haft en posi-

tiv inverkan på föräldrarnas lust att själva uttrycka

sig och ge sina synpunkter på bilbarnstolarna. Både för

Hylte- och Klippanstolen var antalet personer som gav

kommentarer signifikant större för den "öppna" versionen

än för den "fasta" (X2==4,05 resp X2==5,12; p«0.05;

df==l).

Vidare tycks de fasta svarsalternativen i ganska stor

utsträckning ha styrt dem som besvarade den "fasta"

versionen. Detta framgår av den stora spridning som

svaren på "varför"-frågorna har i den "öppna" versionen

jämfört med den "fasta" (även om många här utnyttjat
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möjligheten att ge s k "andra orsaker"). De "fasta" or-

sakerna hade därigenom genomgående högre svarsfrekven-

ser än motsvarande "öppna" orsaker.

Diskussion av resultaten

 

En kraftig ökning (ca 39%) av användningsfrekvensen av

antalet godkända bilbarnstolar jämfört med VTIs under-

sökning 1973 (Arnberg, 1974) kunde noteras. (Båda under-

sökningarna gällde samma population - föräldrar till

barn med kommunal barntillsyn). En motsvarande minsk-

ning (ca 20%) av antalet ej godkända bilbarnstolar no-

terades, och det bör påpekas att endast en liten del

av dessa var av typen påhängsstolar. Då ca 15% av dem

som inte skaffat bilbarnstol ej heller tycks ha haft

ett reellt behov av en sådan, kan procentsiffrorna

för bilbarnstolsägarna ses som något underskattade.

Det var inte monteringen som var den vanligaste orsaken

till att man ej skaffat bilbarnstol. De givna orsakerna

var i stället att man ansåg att stolen tog för stort

utrymme i bilen, att stolarna var för dyra och att man

tvivlade på att barnen ville sitta i dem.

När det gäller hanterbarheten hos de godkända bilbarn-

stolarna framkom att många (omkring en tredjedel av

Hylte- och Klippanägarna) anlitat hjälp vid förstagångs-

insättningen av stolarna bl a på grund av att man sakna-

de nödvändiga verktyg, att man inte trodde att man skul-

le klara av det praktiska arbetet eller att man ansåg

att en verkstadsmontering var "säkrare". En verkstads-

montering kostade enligt undersökningen ca 50 kr och

endast få av bilbarnstolsägarna ansåg att detta var dy-

rare än vad man räknat med.

Av dem som själva monterat in sina godkända bilbarnsto-

lar ansåg många (en dryg tredjedel av Hylte- och Klippan-

ägarna) att monteringsarbetet inte var lätt. Även här

var de vanligaste orsakerna till att det var svårt att
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det praktiska arbetet upplevdes som svårt och att van-

liga hemverktyg var svåra att använda. Endast en mindre

del av dessa personer (Hylte: ca 20% - Klippan: ca 15%)

ansåg att instruktionen inte var tillräckligt utförlig.

Ett oväntat resultat var att omkring en fjärdedel av

Hylte- resp Klippanägarna ej var säkra på att stolen

var korrekt monterad. Än mer överraskande var det att

notera att det nästan inte förelåg någon skillnad

mellan "egen montering" och "verkstadsmontering" i

detta avseende. En relativt stor del av föräldrarna

(ca 50% för Hylte och ca 15% för Klippan) tyckte inte

att stolen satt tillräckligt stadigt. Var detta en av

orsakerna till den ovan nämnda osäkerheten?

En genomgående lägre procentsiffra för Volvostolen för

hanterbarhetsproblemen tyder på att denna stol i jäm-

förelse med Hylte- och Klippanstolen bl a anses vara

mer lättmonterad.

Vid jämförelser mellan olika bilmärken vad gäller mon-

teringssvårigheterna tycks VW och Renault vara de

bilar som Klippanägarna haft mest problem med.

Många föräldrar gav i egna kommentarer uttryck för sina

upplevelser av bilbarnstolarnas hanterbarhet. Många

klagade över att barnen sov illa i sina stolar (undan-

tag: Volvo), att säkerhetsbältet var svårt att reglera

(Klippan) och att låsen var lätta att öppna för barnen.

Man önskade lättare demontering av stolarna och förbe-

redda standardfästen för bilbarnstolar i alla bilar

(Hylte och Klippan). Vidare önskade man goda skydds-

system för barn i åldern mellan bilbarnstol och säker-

hetsbälte.
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Många av de problem som föräldrarna klagade över har

lösts eller håller på att lösas.

ligt förbättrade på samtliga godkända stolar

Låsen är t ex betyd-

(se

Arnberg l976b). Arbete pågår även med att hitta ett

säkert skyddssystem för barn som är för stora för bil-

barnstolar.

På basis av de ovan redovisade resultaten ges följande

rekommendationer:

1)

4)

att det skall finnas förberedda fästen för bil-

barnstolar i alla bilar(gärna för mer än en stol)

att bilbarnstolar betraktas som originaltillbehör

och att utförliga monteringsanvisningar för de

godkända bilbarnstolarna skall finnas i alla bi-

lars instruktionsböcker (bl a därför att många med

lånade eller begagnade stolar saknar monterings-

instruktion)

att man i monteringsinstruktionen anger hur fast-

sättningen kan kontrolleras

att man fastställer vad som kan betraktas som en

(VTI deltar i

ett internationellt projekt för utarbetandet av

säker lutningsvinkel på stolarna

normer för bilbarnstolar och förbättringar av sto-

larna och i detta projekt ingår studier av lut-

ningsvinklar)
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Appendix 1

sid 1

Vi vill att Du besvarar frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig

ruta vid de frågor somhar bestämda alternativ samt att Du svarar

med egna ord där vi bara skrivit

1.

"Svar: ....

Nej

Har Du eller har Du haft bil? CJ E]

Om nej:

Var vänlig och_sänd tillbaka frågeformuläret till VTI (använd

svarskuvertet) trots att Du inte behöver besvara de följande

frågorna. Detta är viktigt för den statistiska bearbetningen av

resultaten. Tack för hjälpen!

Om ja:

Har Du eller har Du haft bilbarnstol till Ditt/Dina barn?

Ja Nej

E] E] Monterade in stolen år 19

Om Du svarat "ja" på fråga 2 kan Du gå vidare till fråga 6.

Besvaras av dem som inte har eller har haft bilbarnstol:

Har Du nu eller tidigare funderat på att skaffa bilbarnstol?

mycket litet inte alls

D E]Har funderat på det:

Varför har Du inte skaffat bilbarnstol? OBS! Sätt ett kryss på

varje rad!

starkt bidragande måttligt bidrag- ej bidrag-

orsak ande orsak ande orsak

Det är för dyrt C] C] [3

Monteringen är för - -

besvärlig D D D

Stolen tar för stort

utrymme i bilen E] E] [3

Barnet/barnen lider av

bilsjuka B D E]

Barnet/barnen vill inte [3 E] [3

sitta i stolen

Annan orsak (anges här):

 



Appendix 1
sid 2 =

Är Du intresserad av att få information om bilbarnstolar?

relativt intresserad inte intresserad
En

mycket intresserad
Jag är:

OBS! Det är mycket viktigt att även Du som inte har eller har haft

. bilbarnstol besvarar frågorna 3 och 4 samt återsänder fråge-

formuläret till VTI

frågor är av utomordentligt intresse för oss på VTI.

(använd svarskuvertet), då svaren på dessa

Tack för hjälpen!

Besvaras av dem som har eller har haft bilbarnstol:

Av vilket märke är/var bilen som stolen är/var monterad i? (Ange

fabrikat, typ och årsmodell)

Svar:

 

Av vilket märke är/var bilbarnstolen?

Svar:

 

(Om Du inte vet namnet på stolen kan Du beskriva den kortfattat

här nedan. Ange t ex pris; färg, hur den sätts fast i bilen ...)

 

Var i bilen är/var stolen monterad?

Svar:

 

Vem monterade stolen i bilen?

Svar:

 

Om monteringsarbetet gjordes av mamman eller pappan kan Du gå

vidare till fråga 13.



lO.

ll.

12.

13.

Appendix 1

sid 3

Besvaras av dem som fått hjälp med monteringsarbetet:

Varför ville Du ha hjälp med monteringsarbetet? OBS! Sätt ett kryss

på varje rad!

 

starkt bidragande måttligt bidrag- ej bidrag-

orsak ande orsak ande orsak

Jag hade inte lust C3 C3 [3

Jag hade inte tid Cl :I 1:

Jag saknade verktyg C: :I I:

Jag förstod inte . ,
instruktionen E: C D

Jag förstod instruk-
tionen med trodde h
inte jag skulle D E] .i
klara av det prak-

tiska arbetet

Annan orsak (anges här):

 

Hur mycket kostade monteringen? (Ange ungefärligt pris om Du inte

minns exakt)

Svar:

 

Var det dyrare, lika dyrt eller billigare än vad Du räknat med?

Svar:

 

Du som fått hjälp med monteringsarbetet kan nu gå vidare till

fråga 15.

Besvaras av dem som själva utfört monteringsarbetet:

Var det svårt att själv montera in stolen?

mycket svårt ganska svårt lätt

[3 C] (3



14.

15.

16.

Appendix 1

sid 4

Om det inte var lätt:

Vad var det som bidrog till att det var svårt? OBS! Sätt ett kryss

på varje rad!

starkt bidrag- måttligt bidrag- ej bidrag-

ande orsak ande orsak ande orsak

Instruktionen var

inte tillräckligt

utförlig
D C'- D

Instruktionen var

skriven på ett
"svårt" språk med
facktermer o dyl

Det praktiska
arbetet var svårt

Vanligt hemverktyg

var svåra att
använda

Annan orsak (anges här):

 

Besvaras av samtliga som har eller har haft bilbarnstol:

Kände Du Dig säker på att stolen verkligen satt som den skulle

efter monteringen?

mycket säker något osäker mycketosäker

[3 1:]

Ja Nej
Tycker Du att stolen satt tillräckligt stadigt? C1

Ifyllt av

mammalj

pappa EJ

Ja Nej

Var Du ensamstående förälder vid monteringstillfället? E] [3

Har barn födda

 

  

u
b
U
J
N
l
-
J

 

Om Du har några synpunkter på användningen av bilbarnstolen eller

några förslag till förbättringar av stolarna)vore vi mycket tack-

samma/om Du ville ange detta på nästa sida.

Tack för hjälpen!



Appendix 2

sid 1

Vi vill att Du besvarar frågorna genom att sätta ett kryss i lämp-

lig ruta vid de frågor som har bestämda alternativ samt att Du

svarar

särskilt viktigt att Du försöker besvara de s k "öppna"

med egna ord där vi skrivit "Svar: .". Det är

frågorna

(dvs de som skall besvaras med egna ord).

Ja Nej

Har Du eller har Du haft bil? E] E]

Om nej:

Var vänlig och sänd tillbaka frågeformuläret till VTI (använd

svarskuvertet) trots att Du inte behöver besvara de följande

frågorna. Detta är viktigt för den statistiska bearbetningen av

resultaten. Tack för hjälpen!

Om ja:

Har Du eller har Du haft bilbarnstol till Ditt/Dina barn?

Ja Nej

[3 D Monterade in stolen år 19

Om Du svarat "ja" på fråga 2 kan Du gå vidare till fråga 6.

Besvaras av dem som inte har eller har haft bilbarnstol:

Har Du nu eller tidigare funderat på att skaffa bilbarnstol?

mycket litet inte alls

Har funderat på det: E] D D

Varför har Du inte skaffat bilbarnstol?

Svar:
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Är Du intresserad av att få information om bilbarnstolar?

mycket intresserad relativt intresserad inte intresserad
Jag är:

OBS! Det är mycket viktigt att även Du som inte har eller har

haft bilbarnstol besvarar frågorna 3 och 4 samt återsänder

frågeformuläret till VTI

på dessa frågor är av utomordentligt intresse för oss på

VTI.

(använd svarskuvertet), då svaren

Tack för hjälpen!

Besvaras av dem som har eller har haft bilbarnstol:

Av vilket märke

(Ange fabrikat,

är/var bilen som stolen är/var monterad i?

typ och årsmodell.)

Svar:

 

Av vilket märke är/var bilbarnstolen?

Svar:

 

namnet på stolen kan Du beskriva den kortfattat

...)

(Om Du inte vet

här nedan. Ange t ex pris, färg, hur den sätts fast i bilen

 
 

  

Var i bilen är/var stolen monterad?

Svar:

 

Vem monterade in stolen i bilen?

Svar:

 

Om monteringsarbetet gjordes av mamman eller pappan kan Du gå

vidare till fråga 13.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Appendix 2

sid 3

Besvaras av dem som fått hjälp med monteringsarbetet:

Varför ville Du ha hjälp med monteringsarbetet?

Svar:

   

 

Hur mycket kostade monteringen? (Ange ungefärligt pris om Du

inte minns exakt.)

Svar:

 

Var det dyrare, lika dyrt eller billigare än vad Du räknat med?

Svar:

 

Du som fått hjälp med monteringsarbetet kan nu gå vidare till

fråga 15.

Besvaras av dem som själva utfört monteringsarbetet:

Var det svårt att själv montera in stolen?

mycket svårt ganska svårt lätt

D E] [3

Om det inte var lätt:

Vad var det som bidrog till att det var svårt?

Svar:

   

 

Besvaras av samtliga som har eller har haft bilbarnstol:

Kände Du Dig säker på att stolen verkligen satt som den skulle

efter monteringen?

något osäker mycket osäker

D [3
mycket säker

Cl



16.
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Ja Nej
Tycker Du att stolen satt tillräckligt stadigt? E] [3

Ifyllt av

mammafj

pappa E]

Var Du ensamstående förälder vid monteringstillfället?

Ja Nej

E] E]

Har barn födda

 

  

;
l
ä
-
W
M
P
'

 

Om Du har några synpunkter på användningen av bilbarnstolen

eller några förslag till förbättringar av stolarna, vore Vi

mycket tacksamma, om Du ville ange dettapå nästa sida.

Tack för hjälpen!
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Kommentarer

282 personer med Klippanstol, 32 personer med Hylte-

stol och 32 personer med Volvostol gav följande komen-

tarer:

Klippan Hylte Volvo

"Sov"-problem (huvudet faller 65 4 l
ner)

Pannband vid sömn 4 - -

Svårt att reglera säkerhets- 46 - l
bältet

Svårt att få på och av selen lO - -
när barnet sitter i stolen

Rullbälte 6 - l

Axelbanden tenderar att gli- 2 - -
da ner utefter armarna

Fördel om säkerhetsbältet kun- l - -
de förses med en separat fast-
sättning som inte påverkades
om infästningsanordningen de-

formerades

Axelremmar borde finnas - - 5 -
ej bara midjebälte

Rörelsefrihet för armarna l 2 -
nödvändig

Mjukare bälte (det skaver) 4 - -

Flyttbara fästpunkter för 2 - -
selens axelremmar

Dåligt bälte vad gäller sam- l - -
spelet axel-magrem

Bältena trasslar sig 1 - -

Selen glider vid lätt drag- l - -
belastning

Låset lätt att öppna 15 6 2

Svårmanövrerat spänne på 2 - -
bältet

Barnet vill inte sitta långa 28 - 2
stunder i stolen

Sitter ogärna fastspända l7 - 1
efter l-årsåldern
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Barnet kräktes när det

åkte baklänges

Barnet trivdes ej med att
åka baklänges

Det är viktigt att man propa-
gerar för att barnet tidigt
vänjer sig vid stolen (och
att man är konsekvent)»annars
kan det vägra att sitta där

Barnet ser ej ut genom
fönstret

Sysselsättningsanordning

framför barnet (eller hål
i stolen) att ha saker på

Stolen i genomskinligt mate-
rial pçya instängdhet

Snabkappling för lättare
demontering

Fler remmar på stolen för
stadigare montering

Remmarna gled och slappnade

Svårt att spänna det tredje
bandet

Remmarna gnags av om de inte
är hårt spända

Stolen gungar i sidled

Ryggstödet skadar instrument-
panelen

Instruktionen bör sitta på
stolen. Problem vid beg. köp

Information och instruktion

i handboken till bilen

Diffust hur 3:e fästpunkten
skall fastsättas

Detaljerade monteringsanvis-
ningar för de mest förekom-
mande bilmodellerna

Dålig instruktion - möjligt
att göra fel

Klippan

8

21

41

Hylte

l

Volvo

l
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Klippan

Hur långt får barnet vara rel. 2
stolen? Bör framgå av instruk-
tionen

Stolen kan ej användas till så l
gamla barn som reklamen gör

gällande

Svensk bilprovning bör kontrol- 3
lera hur stolen är fastsatt

Standardfästen förberedda i 22
bilen

Stoltyper som genom enkel mon- 2
tering passar de flesta bil-
typer

Onödigt besvärlig montering

Vill inte borra hål i bilen 5

Lätt att (de-) montera -

Lätt att demontera -

Stolar till äldre barn 37

Högre ryggstöd 12

Kort användningstid l

Stolen ej bra för små barn -

Stolen bra för större barn -

(1-3 år)

Stolen rymlig och bra (hög) -

Stolen för hög och klumpig -

Var gör ett långt barn av 2
sina ben?

Reglerbart nackstöd

Stolen är för trång (liten)

Kall på vintern - varm på 25
sommaren

Kanterna på stolen blir -
heta vid varm väderlek

Elvärmesits till stolen

Svårt att använda egen filt
pçya säkerhetsbältet

Bättre skyddsklädsel ll

Dålig klädsel på stolen 6
(går lätt sönder)

Hylte Volvo
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Klippan

Varmt stolsskydd bör auto- 5
matiskt medföljs stolen då
den är så dyr

Mjukare material i stolen 8
(mer fjädrande)

Farlig stOppning i stolen -
(och dåligt skyddad)

Mjukare huvudkudde

Stolen är obekväm l

Barnet distraherar föraren l4

Barnet når reglage 12

Barnet når dörrhandtaget 4

Fler golvfästen borde följa med 3
för montering i baksätet
ibland

Fästanordningar (reservdelar) l
borde finnas separat

Solskydd

Splitterskydd

Fotskydd på originalstolens
ryggstöd

Band mellan benen på små barn 3

Man blockerar framsätet

Tar för stor plats

Barnstolen täcker handsk-

facket som el kan användas

Passagerarstolen måste vara -
långt tillbakaskjuten (trångt)

För dyra i inköp l7

Priset på stolarna borde l
subventioneras

Enhetspris

Billigare att montera stolarna

Kan BVC underlätta handel

med beg. stolar?

Bygg upp en verksamhet för 1
utlåning av bilbarnstolar

Hylte Volvo
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Klippan

Svårt med flera småbarn och 4
1-2 stolar

Önskar en bra stol för baksätet l8

Får ej använda "framstol" i l
utlandet

Information om stolar behövs 1

Information om lämplig lutning -
på stolen

Hur lång livslängd har en 1
Klippanstol?

Råd om sysselsättning önskvärda

Tvivlar på stolens trafik-
säkerhetsvärde

Bör kunna ge rekylskador 3

Svårt att köra ensam

Bra då man kör ensam

Bort med de farliga stolarna! 7
(förbud)

Barnstolslag 2

Mer prOpaganda för de god- 3
kända stolarna behövs

Hylte Volvo

2




