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Förord

Denna rapport ingår i en serie undersökningar av skyddssystem

för barn i bilar. Denna del av undersökningsserien har gjorts

möjlig genom att trafiksäkerhetsverket ställt finansiella

medel till statens väg- och trafikinstituts förfogande.

Innehållet i denna rapport hänför sig enbart till de under-

sökta produkterna. Denna rapport innebär inte ett godkännande,

och VTI tillhandahåller ingen garanti, vare sig direkt eller

indirekt, för produkterna.



Sammanfattning

 

Åttio barn i åldrarna två och ett halvt till fyra och ett

halvt år samt 200 kvinnor deltog i ett experiment, där lås

till bilbarnstolar prövades. Två typer av lås prövades - båda

med tryckknappsöppningsmekanismer. Sex lås av varje typ med

varierande hårdhet i öppningsmekanismen (från 20 till 70

Newton) användes. Fyra olika aspekter på låsens hanterbar-

het studerades:

l. Sambandet mellan ålder och barns förmåga att öppna låsen.

2. Kvinnors förmåga att öppna låsen med en respektive två

händer.

3. Kvinnors val av det hårdaste lås de kunde acceptera för

dagligt bruk.

4. Kvinnors val av ålder vid Vilken de tyckte att det

skulle kunna vara acceptabelt att barnen själva kunde

öppna låsen.

Resultaten Visade att majoriteten av kvinnorna tyckte att

barn under 4 år inte skulle vara tillåtna att öppna låsen

själva. Barn under 4 år klarade inte av att öppna lås på 50

Newton. Lås på 50 Newton kunde Också accepteras för dagligt

bruk av kvinnorna. I rapporten föreslås att 50 Newton får ut-

göra gränsvärde i de normer som ska utarbetas.



Hanterbarhet hos lås på bilbarnstolar med avseende på öpp-

ningskraft

I början av 1975 utfärdade trafiksäkerhetsverket bestämmel-

ser om typgodkännande av skyddsanordningar för barn i bil.

Dessa bestämmelser bygger på forsknings- och metodutvecklings-

arbete som utförts vid VTI i samarbete med TSV, se t ex

Turbell (1974), Arnberg (1974 a och b) samt Arnberg (1975 a

och b).

Föreskrifterna innehållerkü.a en rad bestämmelser om att

skyddsanordningar skall göras lätthanterliga och praktiska,

då detta är av betydelse för anordningarnas användning och

således indirekt också påverkar deras trafiksäkerhetsvärde.

För att erhålla underlag till hanterbarhetsbestämmelser har

bl a bilbarnstolars låsanordningar studerats. Utgångspunkten

var att låsen bör vara beroende av hur föräldrar och barn

kan hantera dem. Kraven på låsen är delvis motstridiga. De

bör vara lätta att hantera för föräldrarna och andra vuxna

när det gäller att spänna fast barnet i stolen, ta ur barnet

efter avslutad bilfärd eller ta ur barnet efter en olycka så

att barnet t ex inte bränns inne i bilen. Samtidigt bör

emellertid låset ha goda fasthållande egenskaper. Yngre barn

bör t ex inte själva kunna öppna låset under färd och däri-

genom störa föraren.

I en undersökning (Arnberg 1974) studerades föräldrars bedöm-

ning av fördelar och nackdelar vad gäller användning av

bilbarnstolar. Det Visade sig att barnens öppnande av låsen

till bilbarnstolar var ett reellt problem för många föräldrar,

som ensamma körde bil med sina barn.

Två experiment utfördes (Arnberg 1974 b), där syftet var att

pröva de i marknaden förekommande barnstolarna och dessas lås

och bältesanordningar för att få en uppfattning om.hanterbar-

heten hos dessa. I det ena experimentet prövades barn i åldern

två till fem år och deras förmåga att öppna stolarnas lås.



De flesta lås som förekom i marknaden under åren 1973 och

1974 var mycket lätta att öppna för barnen. Samtliga fyra-

åringar lyckades öppna alla lås och till och med barn under

två och ett halvt år lyckades öppna flera lås. Det var därför

inte så förvånansvärt att många föräldrar kritiserat låsen.

Resultatet visade vidare att lås som var svåra att öppna ur

teknisk synpunkt och samtidigt krävde manuell styrka av den

som öppnade dem, var de lås som var bäst, tex det tryckknapp-

lås som hade knappen på sidan.

I det andra experimentet prövades hur snabbt vuxna kunde ta

ut en docka - representerande ett treårsbarn - ur de ovan

nämnda stolarna. De vuxna arbetade under stress och simule-

rade mörkerbetingelser, således under förhållanden som kan

råda vid en olycka, då man måste vara beredd på att kunna

frigöra ett barn från en obekant stol, där rökutveckling eller

mörker försvårar uppgiften. Studien visade att många av låsen

var mycket svåra att hantera under dessa betingelser. Den tid

som fordrades för försöksuppgiften varierade avsevärt över

olika stolar och låstyper. För hälften av stolarna behövde

alltid någon av försökspersonerna mer än tvåminuters tid

för att få ut dockan ur bilen. Resultaten visade även att de

motstridiga krav som kan ställas vad gäller lås och bälten

faktiskt går att förena, Det lås som var svårast för barnen

(tryckknapp på sidan) var samtidigt ett av de lättaste för

de vuxna. Ingen av de vuxna använde mer än två minuter för

att öppna detta lås och ta ut dockan ur stolen. Låsöppnings-

tiden var i genomsnitt så låg som 20 sekunder.

Ett omfattande konstruktionsarbete har med utgångspunkt från

studier och efter de rekommenderade riktlinjerna genomförts

av bilbarnstolstillverkare och nya låsanordningar har konstru-

erats. Under våren 1975 prövades dessa nya låsprototyper med

de tidigare utarbetade provmetoderna (se Arnberg 1975 a och

b). Resultaten visade bl a att lås med nedsänkta tryckknappar

i mitten och med en hårdhet av 70 Newton inte öppnades av

några barn under fyra år, samtidigt som vuxna öppnade dem



mycket snabbt (medelvärde 5 sekunder) 1 den simulerade mör-

ker- och stressituationen. Av barnen mellan fyra och fem år

Öppnade 25 % detta lås och 85 % av de mellan fem och sex år.

Således har de två typer av lås som öppnas med intrycknings-

manöver visat sig vara lämpligast ur hanterbarhetssynpunkt.

I trafiksäkerhetsverkets ovannämnda bestämmelser infördes

därför intryckningsmanöver som ett krav.

En internationell grupp ECE/WP29/GRC Safety for children

arbetar med normer för bilbarnstolar. I en arbetsgrupp (ad

hoc grupp) där normförslag förbereddes presenterades de ovan

nämnda undersökningarna av hanterbarheten hos lås vilka rönte

stort intresse och föranledde ingående diskussioner, bl a

diskuterades livligt vid vilken ålder barnet borde kunna

öppna låset själv och i en kritisk situation själv ta sig

ur bilen.

Mötesdeltagarna hade mycket olika åsikter, men majoriteten me-

nade att en gräns borde fastslås där barnen kunde antas ha så

gott omdöme och lyda föräldrarna så bra att det inte gjorde

något om de kunde öppna låSet själva. Detta innebar att de lås

på 70 Newton som i de svenska testen klarat sig bäst bedömdes

vara för svåra, då barn ända upp till sex år hade svårt att

öppna dessa (se ovan).

En undersökning var således nödvändig där dels en gräns borde

sökas, vid vilken ålder barnet inte borde kunna öppna låset

och dels en studie där sambandet ålder och förmåga att öppna

olika hårda lås klargjordes. Ad hoc gruppen önskade också få

ytterligare informatiOn om hur hårda lås kvinnor-kan öppna. I

föreliggande rapport redovisas studier av två tryckknappslås

och de ovan omnämnda tre hanterbarhetsaspekterna hos dessa lås.
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Experiment l - Studie av hur barn öppnar olika hårda lås

MsEQQ

Försökspersoner

Åttio barn i åldern 2,5 - 4,5 år från barndaghem i stockholms-

trakten utnyttjades som försökspersoner.

Lås

Två låstyper (lås E och V) som öppnas med intryckningsmanöver

användes. För varje låstyp fanns 6 lås som krävde öppnings-

krafter från 20 till 70 Newton. Låsöppningskraften mättes i

den riktning och på det Vislåset normalt öppnas. Lås E:s

tryckknapp var på sidan av låset. Lås V hade en nedsänkt

tryckknapp på mitten, se figur.

Procedur

Efter att ha bekantat sig ordentligt med försöksledarna, fick

barnen sätta sig i bilbarnstolarna. En försöksledare öppnade

låset ett flertal gånger på samma sätt som föräldrarna måste

göra för att lösgöra barnet. Därefter uppmanades barnet att

självt öppna låset.Om barnen var rädda för att sitta i stolen

fick de öppna låset utan att sitta fastspända i stolen, men

efter det gjordes ytterligare försök att få dem att sitta i

stolen och öppna låset där.

Barnen fick börja med det lättaste låset av en låstyp. Vart-

annat barn började med samma låstyp. Efter att ha öppnat det

lättaste låset några gånger fick barnet pröva allt hårdare

lås tills de inte orkade öppna de nya låsen. Det första lås

barnet inte kunde öppna fick det pröva minst tre gånger med

relativt lång tid mellan gångerna så att det kunde vila tum-

marna. Försöksledarna korrigerade barn som arbetade på fel

sätt och höjde barnens motivation genom beröm så att maximal

prestation erhölls.
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Resultat

Resultaten visar att den öppningskraft barn kan åstadkomma

är kraftigt beroende av i vilken ålder de är, se fig 1. En-

vägs variansanalysl) gav för båda låstyperna signifikant

skillnad mellan olika åldrar.

Spridningen mellan försökspersonerna var relativt låg för alla

grupper utom för 4 - 4,5 år. Två av de ursprungliga 82 för-

sökspersonerna vägrade, även efter en hel dags uppmuntran,

att öppna låsen. Enligt daghemspersonalen var dessa två barn

extremt blyga, och i fråga om fingerstyrka skilde de sig inte

från andra barn i samma ålder.

 

1) Envägs variansanalys, Ferguson 1966.
F = 53.6 df 3 och 76 för lås E och
F = 55.7 df 3 och 76 för lås V,
båda signifikanta på 0.1 procentnivån



Figur 1.

Medelvärde och spridning för sambandet mellan barnens ålder

och deras förmåga att öppna olikahårda lås. Två typer av

lås testades och varje försökspersonsgrupp bestod av 20 barn.
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Experiment 2 - Studie av hur kvinnor kan öppna bilbarnstols-

låsen och hur de bedömer dem

Försökspersoner

Två hundra kvinnor var försökspersoner, ca hälften var föräld-

rar eller förskollärare 'till de barn som prövats i experiment

1. Den andra hälften utgjordes av medlemmar i olika föreningar.

Lås

Samma som i experiment l.

Procedur

Av de 200 kvinnorna fick 25 st agera försökspersoner i en

delstudie, i vilken man undersökte om biltyp och stolens

position i bilen har någon betydelse för hur lätt man kan

hantera bilbarnstolslåset. Åtta olika positioner prövades:

1, Bakåtvänd bilbarnstol i framsätet där låset öppnades

från vänster.

2. Samma som 1 men där låset öppnades från höger.

3. Framåtvänd bilbarnstol i framsätet där låset öppnades

från vänster.

4. Samma som 3 men där låset öppnades från höger.

5. Bakåtvänd bilbarnstol i baksätet i två dörrars bil.

6. Samma som 5 men i fyra dörrars bil.

7. Framåtvänd bilbarnstol i baksätet i två dörrars bil.

8. Samma som 7 men i fyra dörrars bil.

Kvinnorna fick först pröva alla 12 låsen och se vilka de

kunde öppna med en respektive två händer. Först därefter

fick de pröva låsen på bilbarnstolarna i bilarna. De mest

lättöppnade låsen behövde därför inte användas i bilarna.
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Efter att ha prövat de två typerna av lås i alla positioner

fick kvinnorna bedöma Vilken öppningskraft de kunde acceptera

om de ofta skulle använda låsen. De uppmanades därefter att

åter pröva låsen så att de var säkra på sin åsikt.

Därefter fick de bedöma vid vilken ålder ett barn inte skulle

kunna öppna låset till sin bilbarnstol.

De övriga kvinnliga försökspersonerna prövade inte låsen

när bilbarnstolarna var monterade i bilarna. F ö utförde de

samma uppgifter som de 25 kvinnorna ovan.

BååElEêE

Förmågan att öppna låsen med två händer

Alla försökspersoner kunde öppnade samtliga lås med två

händer. Även ett extralås (lås V) på 80 Newton öppnades

av alla kvinnor;

Förmågan att öppna låsen med en hand

Samtliga försökspersoner öppnade alla lås på 50 Newton med

en hand. Även lås på 60 Newton öppnades praktiskt taget av

alla (endast 1 % av kvinnorna misslyckades med lås V). Lås

på 70 Newton öppnades även de av en majoritet av kvinnorna

(95 % öppnade lås E och 90 % öppnade lås V) med en hand.

Betydelsen av typ av bil och placering i bilen

För de 25 personer som prövade låsen under olika naturliga

betingelser erhölls ingen skillnad mellan betingelserna med

avseende på hur hårda lås försökspersonerna kunde öppna.

Kvinnorna blev emellertid genom detta förfarande mer medvetna

om att de hårdaste låsen var för svåra att använda i dagligt



.2.

12

bruk - speciellt om låsen skulle användas i en bakåtvänd

stol i baksätet.

Val av lås för dagligt bruk

Försökskvinnorna föredrog att vid dagligt bruk ha betydligt

mer lättöppnade lås än de hårdaste låsen de kunde öppna med

en hand. De flesta kvinnor föredrog 50 - 60 Newton och ett

fåtal (3 % för lås E och 1 % för lås V) Ville tc>m ha ännu

lägre öppningskraft än 50 Newton, se fig 2.
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Figur 2

Val av de hårdaste lås kvinnorna kunde acceptera för dagligt

bruk. Två hundra kvinnor prövade två typer av lås.
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.5 Bedömning av vid vilken ålder barnen inte bör kunna öppna

låsen i stolarna

De flesta kvinnliga föräldrarna och förskollärarna bedömde

att barn under fyra år inte skulle kunna öppna låsen till

bilbarnstolarna. En mycket liten del, 3 %, av föräldrarna

tyckte aatt tre eller tre och ett halvt år kunde räcka, men

en betydligt större del ville t o m ha gränsen vid fyra och

ett halvt eller fem år, se figur 3.

Figur 3

Kvinnors val av ålder vid vilken de tyckte att det skulle

kunna vara acceptabelt att barnen själva kunde öppna låsen.

Två hundra kvinnor var försökspersoner.
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Förslag till användning av resultaten

En av de svåraste frågorna i samband med bestämning av hur

hårda låsen skall vara, är att bedöma vid vilken ålder barn

skall kunna öppna låsen (öppningsålder). De kvinnor som an-

vänts som försökspersoner har alla erfarenhet av barn (egna

och andras) och hur barnen följt instruktioner i allmänhet

och under bilfärder. Deras bedömningar, som går väl i linje

med resultat från barnpsykologiska försök, kan därför tas

som utgångspunkt vid bestämning av hur hårda lås till bil-

barnstolar skall vara.

Medelvärdet av kvinnornas bedömningar av öppningsåldern var

4,2.åi'\(se figur 3). Barn mellan 4 och 4,5 år öppnade 49

Newton på lås E och 42,5 Newton på lås V. Spridningen var

emellertid avsevärd (se figur 1). Lås med öppningskraft på

40 Newton skulle vara för lätta att öppna för barn under

4 år. Omkring en tredjedel av 3"- 3,5-åringarna och nästan

2/3 av 3,5 - 4-åringarna öppnade lås på 40 Newton. 50 Newton-

låsen var däremot betydligt svårare att öppna. Endast ett

barn under fyra år öppnade detta lås (endast lås E). Av-

barnen mellan 4 och 4,5 år kunde ca hälften öppna dessa lås.

50 Newton var också ett lämpligt lås för föräldrarna. Alla

kvinnor kunde öppna det med en hand och en mycket stor majo-

ritet av kvinnorna önskade lås med denna hårdhet på tryck-

knappen, om de skulle använda låset ofta. Resultatet från de

tidigare experimenten, där lås öppnades under stress- och

mörkerbetingelser av föräldrarna visar att tryckknappslås

på 70 Newton gick mkaet snabbt att öppna (Lås med intryck-

ningsmekanism på sidan prövat av Arnberg (l974b) och lås

med intryckningsknapp i mitten prövat av Arnberg (l975a och

b)). Lås på 50 Newton kan därför med god ñørâinal betraktas

som riskfritt även om de måste öppnas under kritiska situa-

tioner.
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Diskussion

 

Av stor betydelse för ett skyddssystems värde ur trafiksäker-

hetssynpunkt är att systemet är så praktiskt och enkelt att

hantera att det verkligen används maximalt. Lås till bilbarn-

stolar är en detalj i framåtvända oCh bakåtvända bilbarnstolar

som kan förbättras avsevärt. Resultaten i såväl denna studie

som i_de tidigare undersökningarna vid VTI pekar på att lås

med intryckningsmanöver som kräver 50 Newton är överlägsna

och säkrare än de lås som i dag finns på bilbarnstolar.

Resultaten i denna studie visade att barn under fyra år

inte öppnade lås på 50Newton men däremot öppnade många av

låsen på 40 Newton - i stort sett alla över tre och ett

halvt år. I försöken arbetade barnen under maximal motivation

och med maximal kunskap om hur låsen skulle öppnas. Detta

innebär att barnens förmåga under normala betingelser är

betydligt mer begränsad. Vill föräldrarna att barnet skall

kunna ta sig ur självt kan de Visa och lära barnet hur det

skall göra - dvs om barnet är tillräckligt starkt, vilket

det troligen blir vid fyra-års åldern. Ett problem som dök

upp var att kvinnor med_långa naglar hade besvär med de hår-

daste av lås V-typen; besvären försvann dock vid 50 Newton.

AI=denna underSÖkning har den dagliga användningen av låsen

betonats. I en bilolycka kan emellertid en situation upp-

komma i Vilken bilen välter och barnet blir hängande upp

och ner. Ett extra tryckuppkommer härvid på låset som då

blir svårare att öppna. Det måste därför vara möjligt för

föräldrarna eller tillskyndande medtrafikanter att öppna

låset oCh befria barnet även när låset är under det ökade

tryckförhållande som gäller i en sådan situation.

I tidigare experiment (Arnberg l974b och l975a) har kvinnors

förmåga att öppna olika lås under mörker- och stressbetingel-

ser prövats. I desSa experiment öppnade alla försökspersonerna

det hårdaste låset på 70 Newton. I det nu presenterade
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experimentet Öppnade alla 200 kvinnorna det hårdaste låset

på 80 Newton (under vanliga betingelser). Det är möjligt

att alla kvinnor kan öppna ännu hårdare lås, men nya experi-

ment måste i så fall utföras för att Visa detta.

För att kunna utfärda föreskrifter om vilken öppningskraft

lås till bilbarnstolar bör ha måste följande sex punkter

beaktas:

l. Kvinnors val av det svåraste lås som de kan acceptera

för dagligt bruk (50 Newton).

2. Kvinnors val av ålder vid vilken de tycker att det kan

vara tillåtet för barn att öppna låsen själva (4 års ålder).

3. Barns förmåga att öppna lås (50 Newton vid 4 års ålder).

4. Kvinnors förmåga att öppna lås med en eller två händer

(båda händerna vid åtminstone 80 Newton).

5. Öppningskraft som behövs när låset är under tryck (maxi-

malt 80 Newton).

6. Tillverkarnas svårigheter att göra låsen exakt så som

önskas.

Tar man i beaktande alla dessa punkter liksom den risk det

innebär att inte noggrant ta hänsyn till var och en av dem,

blir rekommendationen följande:

Lås med tryckknappsmekanism skall ha en öppningskraft på 50

Newton i 10 Newton (eller en maximalt accepterad standardav-

Vikelse på 3 NeWton) under betingelser där inget tryck på

låset föreligger._Den maximalt tillåtna öppningskraften under

tryck bör vara 80 Newtonl).

 

1) En bedömargrupp har utsetts av trafiksäkerhetsverket för
att bedöma skyddsanordningar för barn i bilar. Representan-
ter från trafiksäkerhetsverket, konsumentverket, statens
provningsanstalt och väg- och trafikinstitutet ingår i
gruppen. De.rek0mmenderade värdena för öppningskraft har
diskuterats och accepterats i denna grupp.
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