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FÖRORD

Föreliggande rapport ingår i en serie undersökningar

av skyddssystem för barn i bilar. Denna del av under-

sökningsserien har möjliggjorts genom finansiellt stöd

från Konsumentverket.

Innehållet i rapporten hänför sig enbart till de un-

dersökta produkterna. Denna rapport innebär inte ett

godkännande, och VTI tillhandahåller ingen garanti,

vare sig direkt eller indirekt, för produkterna.
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Skyddssystem för barn i bilar. Föräldrars montering

av bilbarnstolar och förslag till nya bilbarnstols-

instruktioner

av Peter W Arnberg och Anna-Lena Ericsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

För att kunna ge förslag till förbättringar av instruk-

tioner till bilbarnstolar och ge tillverkare av stolar-

na idêer om hur monteringen kan göras enklare har dels

en enkätstudie med närmare 2000 småbarnsföräldrar och

dels ett eXperiment där Zl familjer monterat olika ty-

per av stolar utförts. EXperimentet som presenteras i

denna rapport bestod av två delar. 1. Montering i egen

bil av egen stol av godkänt fabrikat. 2. Montering av

övriga i Sverige godkända stolar i andra bilar av sam-

ma fabrikat som den egna bilen. Resultatet av observa-

tioner och intervjuer visar att monteringen var rela-

tivt enkel, speciellt av de stolar som inte krävde

borrning och att även de föräldrar som inte själva ha-

de tänkt att montera stolen klarade av det bra. Instruk-

tionerna var emellertid inte helt bra för någon stol;

man saknade en allmän plan för monteringen, svåra ord

användes, man önskade varningar för borrskador på t ex

avgasrör. Ett förslag till hur instruktionerna skall

skrivas presenteras därför som bilaga till rapporten.
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Child Restraint Systems for Children. Parents installa-

tion of child seats and suggestions for new instruc-

tions

by Peter W Arnberg and Anna-Lena Ercisson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack .

8-581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

As a part of a series of studies investigating the use

of rearward-facing car child seats, a study was carried

out in which problems in connection with the installa-

tion of the seats were investigated. The study consi-

sted of both questionnaires sent to approximately

2,000 parents having children in day nurseries and an

experiment in which 21 parents attempted to install

(under observation) different types of approved seats.

The experiment, with which this report is concerned,

was carried out in two phases: 1) the installation of

the subjects' own seat in their own car and 2) the

installation of three other approved seats, which was

done in cars of the same make as the subjects' own car.

The purpose of the experiment was two-fold: 1) to study

ways in which the instructions for the installation

could be improved and 2) to gain information concerning

ways in which the attachment of the seat could be simp-

lified, which could be passed on to seat manufacturers.

The results from observations of the installation and

interviews carried out afterwards showed that the

installation was performed rather easily, especially

in cases where boring was not required. Parents who had

not expected to be able to install the seat themselves

had managed quite well. None of the instructions how-

ever were completely satisfactory; e.g., a general
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description of the installation was lacking, a less

difficult vocabulary level should be used, and a war-

ning for possible damage to the car, e.g., of the

exhaust pipe when boring was involved, was desired. As

an appendix to this report, a possible suggestion for

drawing up the instructions is therefore presented.
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BAKGRUND

I en enkätstudie som genomfördes under våren 1976

(Arnberg och Ericsson 19761) svarade över 1500 små-

barnsföräldrar på frågor om anskaffning och montering

av bilbarnstolar. Av de föräldrar som inte skaffat

stol uppgav 8% vid förfrågan att en starkt bidragande

orsak till detta var att monteringen var för besvärlig,

ytterligare 14% att det var en måttligt bidragande

orsak. Av de föräldrar som fick svara spontant på en*

öppen version av enkäten betonade ca 5% monteringspro-

blem. Rädslan för montering har troligen inte av-

skräckt mer än en liten grupp från att köpa bilbarnstol.

Detta beror troligen delvis på att föräldrarna kan få

den monterad på en verkstad. Då ökar emellertid priset,

vilket för många redan utan montering var en av de

mest bidragande orsakerna till att de inte köpt någon

stol.

En fråga som uppkom var: Är det verkligen svårt att

montera stolen eller är det så att alla skulle kunna

montera stolen själva med hjälp av en god monterings-

instruktion? I enkäten ingick ca 500 föräldrar som

själva monterat in sina bakåtvända godkända stolar.

Endast ett fåtal tyckte att det var mycket svårt

(ca 2%). Däremot upplevde en relativt stor del av dem

(mellan 5-33% beroende på typ av stol) att monterings-

arbetet var ganska svårt. Majoriteten tyckte det var

lätt att montera stolarna. Ett problem var emellertid

att många (ca 25%) var osäkra på om stolarna monterats

rätt. Detta gällde även de verkstadsmonterade stolarna.

 

l Skyddssystem för barn i bilar. 1575 föräldrars syn

på anskaffning och montering av bilbarnstolar, VTI
rapport nr 106, 1976 av Peter W Arnberg och Anna-

Lena Ericsson.
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De problem som uppgavs uppkomma vid monteringsarbetet

rörde i första hand det praktiska arbetet, framför allt

när föräldrarna varit tvungna att borra i bilen. Pro-

blem med att instruktionerna var svåra att följa lik-

som att vanliga hemverktyg inte passade att använda

nämndes även.

Frågan om vad i instruktionerna och i det praktiska ar-

betet som var svårt kan ej besvaras med hjälp av en en-

kät som sänds ut kortare eller längre tid efter det

att arbetet utförts. Enkätstudien var därför redan

från början tänkt att kompletteras med den här presen-

terade undersökningen, i vilken småbarnsföräldrar ob-

serverades och intervjuades under själva monteringsar-

betet. Målsättningen var att ge förslag till förbätt-

ringar av monteringsinstruktionerna samt att ge till-

verkarna idéer om hur monteringen kan göras enklare.

METOD

Allmänt

En eller två familjemedlemmar i 21 familjer (vilka

aldrig tidigare monterat godkända bilbarnstolar) fick

i sin egen bil montera in en ny bilbarnstol med hjälp

av den medföljande instruktionen och verktyg som de

fick låna efter förfrågan (Volvo bilbarnstol 1 Volvo-

bilar och Hylte- och Klippan-stolar i Volkswagen- och

Saab-bilar). En försöksledare följde försöket och ob-

serverade vilka problem försökSpersonerna hade. Under

försöket ställdesenbart de frågor som var nödvändiga

för att försöksledaren skulle förstå vad som hände och

vilka problem försökSpersonerna hade. Då stolen monte-

rats ställdes en rad frågor om vilka problem som upp-

kommit.
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Efter det att förstasüxüfnimonterats fick 12 försöks-

personer montera ytterligare två andra typer av stolar

(Volvo, Klippan eller Hylte beroende på vad de tidigare

monterat) och 9 försökspersoner ytterligare 1 annan typ

av stol (en Biltex-stol som endast fanns i ett exemplar

och därför endast kunde användas sOm jämförelsestol, då

försökspersonerna ej kunde få den). Dessa monteringar,

som följde på den första monteringen i den egna bilen,

gjordes i bilar av samma fabrikat som denna. Monterings-

ordningen mellan stolarna varierades systematiskt så

att inlärningseffekten blev lika på alla stolar. De 21

monteringar som skedde i familjernas egna fordon gjor-

des alltid först. De övriga monteringarna gjordes för

att stolarna skulle kunna jämföras av försökspersonerna

och en bedömning erhållas.

Försökspersoner

 

Tjugoen familjer valdes från två barnavårdscentraler i

Linköping så att man erhöll lika många Volvo-, Saab-

och VW-ägare. Den stol som föräldrarna monterade in i

sin egen bil erhölls som ersättning för försöket. Det

var därför ett mycket stort intresse för att deltaga

i försöket - även i familjer, där man tänkt låta en

verkstad montera in den stol man tänkte köpa.

Bilbarnstolar

 

Samtliga på marknaden godkända stolar: Hylte, Klippan,

Volvo och Biltex, se figurer.

Fordon

Den första monteringen gjordes i föräldrarnas egna bi-

lar: Volvo, Saab eller VW. Vid den andra och tredje
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monteringen användes en Volvo 144 för Volvo-stolen.

För de andra stolarna användes Saab- och Volkswagen-

bilar. Efter varje installation, där borrning i bilens
golv gjorts, byttes fordonet ut.

     
Figur 1. Hylte-stolen
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 igur 2. lippan-stolen
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Figur 3. Volvo-stolen

 



 
Figur 4. Biltex-stolen
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RESULTAT

Allmänt

Alla stolar var relativt lättmonterade - med förbättra-

de instruktioner bör alla föräldrar klara att montera

stolarna själva. Den tredjedel av föräldrarna som inte

skulle ha monterat stolen själv kunde klara monteringen

bättre än vad de själva trodde. Nedan presenteras först

resultatet av jämförelserna mellan stolarna med avseen-

de på instruktionernas klarhet och monteringarnas svå-

righetsgrad, därefter kommer problem för varje Speciell

stol att presenteras.

Instruktion

 

Instruktionen som medföljde Biltexstolen bedömdes av de

flesta föräldrar vara bättre än Hyltes, Klippans och

Volvos instruktion. Av de övriga stolarnas instruktio-

ner ansågs Hyltes bäst, därefter Klippans medan Volvos

instruktion av nästan alla bedömdes som sämst. Proble-

men med de olika instruktionerna presenteras för varje

stol. Allmänt kan emellertid sägas att språket ansågs

svårt med svåra tekniska ord som t ex "tröskellåda"

och "ramtunnel" och att man saknade en monteringsöver-

sikt som följdes upp med en "steg för steg"-instruktion.

Montering

 

Monteringen ansågs lättast för de stolar, där borrning

inte behövdes. I första hand gällde detta Volvostolen,

men även Klippanstolen var mycket lättmonterad, när

den fästes i framstolsskenorna. Av de stolar som krävde

borrning bedömdes Hylte av de flesta som något lättare

att montera än Biltex och Klippan.
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Monteringstider för förstagångsisättningen i den egna

 

bilen

Den totala tiden för förstagångsmonteringen varierade

mellan 20 minuter och 1 timme och 20 minuter. Medelvär-

det för Volvostolen var 34 minuter, Hylte 41 minuter

och Klippan 40 minuter. Se tabell 1.

Tabell 1. Tider för förstagångsmontering i föräldrar-

nas egna bilar av stolen de fick. De föräld-

rar som borrade i bilen markeras med X

Klippan HylteX Volvo

Fp 1 20 min Fp 2 45 min Fp 5 30 min

Fp 3 35 min Fp 4 30 min Fp 6 40 min

Fp 7X 50 min Fp 8 50 min Fp 11 45 min

Fp 9X 1 tim 15 min Fp 10 30 min Fp 12 43 min

Fp 16 30 min Fp 19 40 min Fp 13 20 min

Fp 17 20 min Fp 20 40 min Fp 14 25 min

Fp 18X 45 min Fp 21 50 min Fp 15 35 min

Medelvärde: Medelvärde: Medelvärde:

40 min 41 min 34 min
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Klippan

Siffrorna inom parentes avser antalet personer per

problem resp kommentar.

Vad är "ramtunnel" och "tröskellådey? (6)

Borrar på fel ställe (i tröskellådan) (5)

Borde stå i instruktionen att man ska titta under bi-

len innan man borrar (5)

Svårt att spänna fästbanden (5)

 

Skulle stå vilken typ av montering som är lämplig för

olika bilmärken (4)

Problem med vertikala fästbanden (3)

 

Brickor saknas i monteringssatsen (3)

Två personer behövs för att fästa bultarna (3)

Vilken lutningsvinkel är bra? (3)

Dålig figur på nedre fästbanden (2)

 

Utförligare beskrivning av hur man monterar i skenorna

vore bra (2)

Hur stadigt ska stolen sitta? (2)

För korta bultar (2)

Grundprincipen för hur stolen ska sitta, bör alltid

anges först i instruktionen (l)

Hzlte

Problem med borrningen (borrar i avgasröret) (5)

Svårt att spänna remmarna (5)

Två personer behövs för att fästa bultarna (5)

Lutningsvinkeln. Är den bra? (4)

Bör stå i instruktionen att stolen ska skjutas i sitt

bakersta läge (4)

För korta bultar (3)

Svårt att veta var hålen ska sitta. Bättre figur (2)
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Volvo

Vad är "främre" och "bakre" på stolen? (9)

Vad är "nedre fäste", "bakre hålgrupp"? (7)

Problem med fäste vid handskfacket. Var på falsen? (6)

Skall handskfacket vara öppet? Skall man fästa i handsk-

fackets lås? (4)

Övre fästremmen glider (3)

Trögt att få ner stolen på bågen (2)

Dålig instruktion (rörigt - för många språk samtidigt (2)

Dålig svenska i instruktionen (2)

Bör stå att passagerarstolens egen båge skall an-

vändas (2)

Svårt att låsa fästbandet (l)

Biltex (bygelinstruktion)

Bilder saknas i instruktionen (dåliga figurer) (5)

Bilden på bakre remmen dålig (borde vara i genomskär-

ning) (5)

Båglängdens justering står på fel ställe i instruk-

tione, dåligt uttryckt (5)

Två personer behövs för att fästa bultarna (3)

Stolen nöter mot sätet (2)

För grova bultar (2)

Problem med hur golvlåset ska monteras (l)

DISKUSSION

Resultatet av observationerna av faktiska monteringar

överensstämde relativt väl med det tidigare enkätresul-

tatet. De skillnader som erhölls var väntade, då för-

äldrarna i enkätundersökningen förmodligen glömt många

av de svårigheter de haft med såväl instruktionen som

monteringen. I observationsundersökningen deltog dess-

utom familjer som normalt ej skulle ha monterat stolen
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själva (de skulle ha betalat för verkstadsmontering i

stället), varför denna undersökning får ses som mer

representativ för de problem som kan uppstå, när en

genomsnittsförälder skall montera en bakåtvänd bil-

barnstol.

Resultaten av denna undersökning kan användas av bil-

barnstolstillverkarna för ytterligare förbättringar av

instruktionerna och produkterna. Bl a bör de observera

att många föräldrar inte vill eller törs borra hål för

montering i bilens golv. Information om vad man kan

göra så att det borrade hålet inte leder till rostska-

dor på bilenxmnxadet därför värdefullt att ge föräld-

rarna. Det skulle även vara önskvärt medett standard-

pris för montering. För erfarna monterare tar det

2 - 15 minuter att sätta in de här prövade stolarna i

de flesta biltyper. Priset för montering bör därför

inte vara högre än en halv timmes verkstadsarbete. De

nuvarande monteringspriserna är betydligt högre. Ibland

kostar monteringen nästan lika mycket som stolen.

Ett förslag till vad som bör ingå i en bilbarnstols-

instruktion ges i bilaga 1 i denna rapport. Denna in-

struktion är tänkt att följa med stolen, men en instruk-

tion för montering och användning av bilbarnstol bör

även finnas i varje bils instruktionsbok.

Biltillverkarna bör ta ansvar för de barn som skall

färdas i deras bilar och förbereda bilen för bilbarn-

stolar liksom de nu förser bilen med bilbälten. Volvo

har visat att detta går att göra och att monteringen

därigenom blir mycket enkel, vilket i sin tur ökar

försäljningen av stolen och troligen även av bilen. I

Konsumentverkets rapport 1976:8 "Rekommendationer för

utformning av instruktionsböcker till bilar. Gör-det-

själv-handboken till bilen", framhålls att boken bör

innehålla uttömmande anvisningar om hur typgodkända
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bilbarnstolar skall monteras i den aktuella bilen. Mål-

sättningen bör vara att alla som färdas i en bil är

skyddade med hjälp av bilbarnstolar och bilbälten och

att barnen redan från början Vänjs vid detta.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

INSTRUKTION TILL BILBARNSTOLAR

Allmänt

Vid försäljningen av varje stol skall medfölja en in-

struktion om montering, prövning av att monteringen är

rätt gjord och hur stolen skall användas. Extra instruk-

tioner bör finnas tillgängliga för föräldrar som köper

begagnade stolar eller t ex byter bil och har förlorat

instruktionen.

Utanpå paketet som stolen säljs i, eller Väl synligt

i affären i anslutning till stolen, bör de bilmärkenl)

och årsmodeller som stolen kan användas i med original-

delar listas, samt data om sitthöjd och ungefärlig

ålder på de barn som kan använda stolen anges. På pa-

keten bör även stå vilka verktyg och t ex borrdimensio-

ner som behövs för monteringen av stolen. Ett råd, som

även kan stå på stolpaketet, är att barnet bör använda

stolen så fort de kan sitta något så när stadigt, dvs

redan vid 6 - 8 månaders ålder.

Instruktionen bör vara utformad på svenska och själva

anvisningen bör vara på en speciell sida utan reklam.

Språket skall vara mycket enkelt och klart med korta

meningar och utan fackord. Målsättningen bör vara att

alla skall kunna montera sin egen bilbarnstol på ett

säkert och tillfredsställande sätt ochatt monteringen

skall vara så enkel och så billig att göra på verkstä-

der att detta inte i onödan hindrar föräldrar från att

skaffa bilbarnstol till sina barn.

 

1 I stället för bilmärken kan specifieringen ges rörande
den bilstol som skyddssystemet skall monteras på t ex
min och max stolshöjd, hel eller delad stol, fristå-

ende stol eller soffa.
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

Instruktionen bör innehålla:

En lista över de delar som ingår i paketet.

En överblick av inmonteringen med t ex enbild

eller teckning.

En steg-för-steg-plan på isättandet, eventuellt

med detaljbilder. Vid borrning bör information om

hur man skall förfara med bilens mattor o dyl ingå,

liksom hur hålen behandlas, när stolen inte behövs

längre.

Varning för de moment som kan leda till skador på

bilen, t ex var ligger avgasrör och bromsledningar

i förhållande till de tänkta färstpunkterna?

Anvisningar för hur man kan kontrollera att stolen

sitter tillfredsställande, t ex accepterad sidrör-

lighet och glapp i cm, lutningsvinkel.

Information om användning av lås och bälten till

bilbarnstolen samt dessas betydelse vid olyckor

och hur snabbt barnet kan räddas ur bilen vid en

olycka.

Goda råd rörande hur barnet skall trivas i stolen:

a) Föräldrarna bör ha leksaker till barnet så att

barnet kan hållas sysselsatt

b) Man bör inte köra så länge att barnet får ont av

att sitta

c) Man kan underlätta barnets sömn med t ex en

mössa med kardborreband som kan hålla barnets

huvud uppe genom ett motsvarande band på bil-

barnstolen
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Instruktionerna har lästs,

Bilaga 1

Sid 3 (3)

d) Det är viktigt att man alltid använder bilbarn-

stolen när barnet åker i bilen, så att barnet

vänjer sig vid stolen

Skötselanvisningar, tvättråd o dyl.

Tillverkarens namn och adress samt typbeteckning.

Information om att det är önskvärt att TSV får

upplysningar om hur barnet klarat sig i en trafik-

olycka vid vilken det suttit i bilbarnstolen.

diskuterats och godkänts av

Bedömargruppen för skyddssystem för barn i bilar där

representanter från TSV, Konsumentverket, Provningsan-

stalten och VTI ingår.
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