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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 Konsumentverket ställt finansiella medel till

statens väg- och trafikinstituts förfogande.

Vi tackar Bo Magnusson för hans deltagande som försöksledare.

 

Innehållet i dennaarapport hänför sig enbart till de under-

sökta produkterna. Denna rapport innebär inte ett godkännan-

de och VTI tillhandahåller ingen garanti, vare sig direkt

eller indirekt, för produkterna.
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SUMMARY

A series of psychological and technical studies of child

seats for cars has been carried out at the National Swedish

Road and Traffic Research Institute. This is the second

report of handling performance of buckles and harnesses.

The study deals with the potentially dangerous capacity

of children to open various, not previously studied,

buckles on child seats. Twentyfour children, one and a

half year to six years of age performed the task. The

second study deals with the difficulties in removing

children from different types of child seats under

simulated conditions of darkness, which involved the

specific testing of the new buckles on the seats. A child

-dummy was used in the second study.

The experimental data show that four of the six new buckles

are easy for adults to open but difficult for children.

These buckles are much better and easier to handle than

the buckles of today. An increased use of these buckles

could be expected due to the ergonomically well designed

buckles and hence increased traffic safety.



SAMMANFATTNING

En serie av psykologiska och tekniska studier av bilbarn-

stolar har genomförts vid statens väg- och trafikinstitut.

Det här är den andra rapporten som behandlar hantering av

lås och bälten.

Tjugofyra barn i åldrarna ett och ett halvt år - sex år

deltog i ett experiment med syfte att undersöka barns för-

måga att Öppna sex nytillverkade låsprototyper.

I det andra experimentet studeras fjorton vuxnasförsöks-

personers förmåga att öppna dessa sex lås under simulerade

mörkerbetingelser.

Data från experimenten visar att fyra av dessa nya lås är

'lättaiföñrvuxnaQOCh samtidigt svåra för barn att öppna.

Dessa lås är betydligt bättre och hanterbarare än de lås

som förekommer i dagens bilar.

En ökad användning av bilbarnstolar och dess selar och där-

igenom ökad trafiksäkerhet torde bli följden om dessa ergo-

nomiskt riktiga lås allmänt infördes.



BAKGRUND

Vid statens väg- och trafikinstitut har forskning och ut-

vecklingsarbete med skyddssystem för barn i bilar bedri-

vits se t ex Aldman 1966, Turbell 1974, Arnberg 1974 a och

b, och Turbell och Arnberg 1974.

I en av dessa rapporter (Arnberg 1974 a) har prövningar av

lås och selar för bilbarnstolar presenterats. I dessa ex-

perimentella studier framkom att de flesta lås var mycket

lätta att öppna för barn. Studien visade att så gott som

samtliga barn över fyra år Öppnade samtliga lås, och att

t o m barn under två och ett halvt år lyckades öppna många

lås. Resultaten från experimentet visade att låsen bör kon-

strueras så att öppnandet är svårt ur teknisk synpunkt och

samtidigt kräver manuellstyrka för att öppnas. I en annan

studie av Arnberg (1974 b) visade det sig att det för många

föräldrar är ett stort problem att barnet tar sig ur stolen

under färd med bilen. Det är därför av vikt att låsen för-

bättras.

Arnberg (1974 a) visade oCkså att låsen var svåra för vuxna

att hantera. I ett experiment prövades vuxnas förmåga att

lösgöra barn ur olika typer av bilbarnstolar under simulera-

de mörkerbetingelser. För över hälften av stolarna tog det

oacceptabelt lång tid, över tre minuter, att "rädda barnet".

Resultaten av experimenten visade också attde motstridiga

krav som kan ställas vad gäller barns och vuxnas förmåga att

hantera lås faktiskt går att förena. Det lås som var svårast

för barn att öppna var samtidigt acceptabelt för vuxna.

Ett omfattande konstruktionsarbete har genomförts av bil-

barnstolstillverkarna efter det att rapporterna publicerats.

Nya låsanordningar har konstruerats, men dessa kan inte be-

dömas utifrån tidigare experiment. I föreliggande rapport

redovisas studier av sex nya låsanordningar med de tidigare

utarbetade provmetoderna.



EXPERIMENT l - STUDIE AV HUR BARN HANTERAR LÅS I

BILBARNSTOLAR

 

METOD

Försökspersoner

Tjugofyra barn i åldern ett och ett halvt år - sex år från

ett barndaghem i Stockholmstrakten utnyttjades som försöks-

personer. De var indelade i följande åldersgrupper:

Två barn i åldern ett och ett halvt - två år

åldern två - två och ett halvt årFyra barn 1

Fyra barn i åldern två och ett halvt - tre år

Fyra barn i åldern tre - fyra år

Fyra barn i åldern fyra -.fem år

Sex barn i åldern fem - sex år

Lås

Sex lås, nya prototyper, och ett äldre lås, fastsatta på

bilbarnstolar prövades. Se bilaga 1.

  

 

Märkning Benämning Öppningskraft

N Volvo 1 70 N

0 Volvo 2 40 N

P Hylte 1 20 N

Q' Hylte 2 40 N

R 'Svenska Biltex 50 N

S Auto Live 70 N

Procedur

Efter att ha bekantat sig med försöksledarna, vilket för de

yngre barnen tog en - två dagar, sattes barnen i bilbarnsto-

larna. En försöksledare öppnade låset på samma sätt som för-

äldrarna måste göra för att lösgöra barnet. Därefter uppma-



nades barnet att själv öppna låset. En annan försöksledare

tog tid och observerade barnet. Tiden togs från det att

barnet började försöket att öppna låset till dess att låset

var helt öppnat.

RESULTAT

Två av låsen (N och Q) kunde inte öppnas av något barn under

fyra år och även barn mellan fyra - sex år hade stora svårig-

heter att öppna dessa lås. Två av låsen (P och O) öppnades

av barn under två och ett halvt år. Det mest lättöppnade lå-

set kunde öppnas av 75% av barnen. De övriga låsen klarades

inte av något barn under tre år.

Ett kontrollås (A) från förra experimentet användes och det-

ta lås visade sig vara lättare att öppna än någon av dessa

nya prototyper. Alla barn (utom ett) som var över två och

ett halvt år öppnade detta lås.

Figur 1. ProCent barn inom sex åldersgrupper som lyckats öppna olika lås.

Antal försökspersoner uppgick till tjugofyra.

  

 

 

s 1 1 1/2 - 2 år 2 - 2 1/2 år 2 1/2 - 3 år 3 e 4 år 4 - 5 år 5 - 6 år
to procent procent procent _ procent procent procent

N 0 0 0 0 25 85

o o 75 100 100 100 100

p 0 '25 25 25 75 100

0 0 0 0 0 75 100

R 0 0 ' 0 25 25 100

s 0 o 0 25 0 85

Antal '

försöks- 2 . 4 4 4' 4 6
personer

  

 

 

    



EXPERIMENT 2 - STUDIE AV HUR VUXNA HANTERAR OLIKA

LÅS/STOLTYPER UNDER SIMULERADE MÖRKERBETINGELSER

METOD

Försöksgersoner

Fjorton föräldrar i Stockholmstrakten utvaldes för försö-

ken.

Bilar

Två bilar användes, en Volvo 144, 1972 och en Renault 4 L,

1965.

Barnattragg

Som barnattrapp fungerade en av de dockor (Alderson VIP-3C)

som även använts vid«krockprov med bilbarnstolar vid VTI.

Dockans längd och vikt motsvarar en tre-årings, vilket

innebär en längd av 99 cm och en vikt av 15 kg. Dockans

ytmaterial består av gummi, och den har ett rörelseomfång

motsvarande en människas.

Lås

Sex lås, nya prototyper, och ett äldre lås, fastsatta pålbil-

barnstolar prövades. Alla låsen var obekanta för försöksper-

sonerna .

Stolar

_Sex bakåtvända stolar förekom med de selar som normalt till-

hörde stolen och låsen fästes på dessa; De flesta lås var av-

.sedda för en bestämd stol och användes då i denna.



Tidtagning

Försöksledaren befann sig under experimentets gång mitt

emot försökspersonen på motsatta sidan av bilen för att

kunna ta tid och göra erforderliga observationer. Tid

togs på tre olika moment:

1. Tiden från det att försökspersonen funnit låset och

börjat arbeta med det till dess att låset var helt

isärtaget.

2. Tiden från det att låset var öppnat till dess att dockan

var helt lösgjord ur selen; ingen del av dockan fick va-

ra kvar i selen.

3. Tiden från det att experimentet startade (på försöksle-.

darens-tillsägelse "nu") till dess att dockan låg place-

rad på uppmärkt plats vid sidan av bilen.

Procedur

En instruktion läStes upp av försöksledaren och gavs sedan

till försökspersonen som själv fick läsa igenom den. Däri

förklarades att situationen skulle tänkas vara sådan att

bilen vilken sekund som helst kunde explodera eller börja

brinna. Försökspersonen skulle så snabbt som möjligt och

utan att ge dockan onödiga skador öppna bildörren, öppna

låset till selen, lyfta ur dockan, lyfta den ur bilen och

placera den på en uppmärkt plats vid sidan av bilen. För

att simulera stress och mörkerbetingelser fick försöksper-

sonen bäramörka glasögon (svetsglasögoñ).

Balansering

Stolarnas turordning slumpades på varje försöksperson. En

begränsning infördes dock så att Stolar med liknande lås-

konstruktion inte fick komma direkt efter varandra. Stolar-

na förekom endast en gång per bil och försöksperson. Hälften

av försökspersonerna började försöket i Volvon och andra

hälften i Renaulten.



3.2.1.1

Skattningar

Försökspersonerna ombads att skatta stolarna. Första skatt-

ningen gjordes efter varje försök. Denna skattning bestod

av en uppdelning av både lås och selar längs en femgradig

skala som gick från svår till lätt. När hela försöksserien

var avslutad fick försökspersonerna på nytt skatta samtliga

lås och selar; detta gjordes för att konsistensen av svaren

skulle kunna kontrolleras. Försökspersonerna fick efter för-

söket också i uppdrag att längs en linje, från "mycket svårt"

till "mycket lätt", placera in vad de tyckte om lås och se-

lar. Det betonades också för försökspersonerna att placering-

arnas inbördes differenser skulle motsvara deras bedömningar.

I denna typ av skattningar är resultaten vanligtvis mer spe-

cifika och förhållandena mellan lås respektive selar mer kor-

rekta (intervallskalenivå). Till sitt förfögande vid dessa

senare skattningar efter försöket fick försökspersonerna ha

alla stolar placerade runt omkring sig, och dessutom fanns

det bilder på samtliga lås. Försöksledaren uppmanade för-

sökspersonerna att noga undersöka de olika låsen och selarna.

RESULTAT

Låsöppnings- seleavtagningstider samt totaltider

lås

Resultaten visar att samtliga lås öppnas relativt snabbt,

medelVärde är 9 sekunder hos dessa prototyper.

De lås sOm finns på marknaden har ett medelvärde enligt

förra experimentet på 30 sekunder. De snabbaste låsen var

0 och N (3 respektive 5 sekunder) och de långsammaste var

Q och P (21 respektiVe 14 sekunder).

-I försökspersonsbedömningarna blev låsen Q och P bedömda

som varken lätta eller svåra, medan de övriga låsen bedöm-

des som lätta eller mycket lätta. De flesta försöksperso-

nerna uppgav efter försöket att de inte märkt någon skill-

nad mellan de lås sOm endast skiljt sig åt vad gäller hård-

het. (Se fig 2). '



3.2.1.2

3.2.1.3

.5.2.1213

Selarna har inte ändrats sedan förra experimentet och ti-

derna är i stort sett de samma, se figur 2.

Totaltider

Totaltiderna är relativt korta ingen stol kräver speciellt

lång tid,se figur 2. Ingen stol har givit ett medelvärde

som Överstiger en minut och den längsta tiden som någon för-

söksperson använde var 90 sekunder.

Figur 2. Medelvärdestider och spridningar 1 sekunder för
öppnandet av lås, avtagandet av selar samt totala
tiden från start till dess att dockan lyfts ur
bilen. Fjorton män och kvinnor var försökspersoner.

    

Stol 'Tid läs Ä Tid sele Tid total

Medel ?Spridn. Medel Spridn. Medel Spridn.

N 5 V 7 19 6 27 12

o 3 2 20 12 25 13

p 14 11 30 12 i 39 17

Q 21 . 21 . 39 22 48 22

R 6 5 I 27* 11 31 12_

s 5 4 15 8 25 6

Totalt 9 6 25 8 -33 St

  

 

  

 

  



DISKUSSION

Resultaten från de två experimenten som presenterats i denna

rapport visar att de nya prototyper som prövats är (med lämp-

lig fjäderbelastning) svåra för barn att Öppna och samtidigt

lätta för vuxna, även i kritiska situationer. Lås med tryck-

knappar var de som erhöll bäst resultat.

Undersökningarna visar att de tidigare, vid statens väg- och

trafikinstitut, utförda experimenten (Arnberg, 1974 a) sti-

mulerat och styrt framtagningen av nya och bättre lås till

bilbarnstolar. '

Dessa nya lås är betydligt bättre och hanterbarare än de

lås som förekommer i dagens bilar. En ökad användning av

bilbarnstOlar och dess selar och därigenom ökad trafik-

säkerhet torde bli följden om dessaäergonomiskt mer

riktigt utformade lås allmänt infördes.
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Bilaga 1. Sex lås prövades i experimenten varav två endast
skiljde sig åt med avseende på tryckknappens fjän
_derstyrka. Nedan visas låsen när de är öppna resp
stängda.

 




