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FÖRORD

Det projekt rörande ergonomisk och praktisk provning

av bilbälteskuddar som härmed rapporteras har finan-

sierats med medel som ställts till statens väg- och

trafikinstituts förfogande av trafiksäkerhetsverket

och konsumentverket.

Synpunkter rörande säkerhet har givits av avd.dir

Thomas Turbell, VTI, och prof. Bertil Aldman, Chalmers

Tekniska Högskola som båda granskat rapporten.
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The child support seat - A new type of protection
system for the older child passenger

by Peter W Arnberg and Ingrid Håkansson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

S-58101 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

A syStem consisting of a specially designed cushion has

been allocated to 50 families. The parents completed

a questionnaire and were interviewed following 3 months'

and one year's use of the seatscxnmxnnüng their safety,

comfort and handling qualities.

These results are discussed as well as suggestions to

manufacturers concerning the improvement of the system.
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II

Bilbälteskudden: En ny typ av skyddssystem i bilar
för barn som vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen

av Peter W Arnberg och Ingrid Håkansson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den åldersgrupp som är mest försummad när det gäller

skyddssystem i bilar är den där barnen vuxit ur den

bakåtvända bilbarnstolen. En ny typ av skyddssystem har

nyligen kommit i marknaden som är speciellt gjord för

att möta dessa barns komfort och säkerhet.

Skyddssystemet består av en speciell kudde som gör att

barnen kommer upp högre så att de kan se ut.

I denna undersökning har två varianter av skyddskudden

delats ut (ca 50 st) till familjer som hade barn i 3-8-

årsåldern. En uppföljning med frågeformulär och inter-

vjuer har skett efter 3 månader och efter 1 års använd-

ning.

De utdelade kuddarna gav barnet ökad säkerhet genom att

förbättra bältesgeometrin, dvs bältesbandet hamnar rätt

på överkroppen och hållarna på kudden hindrar höftbands-

delen att glida upp i buken; vilket visas i krockprov.

Resultaten Visade att skyddskuddarna i huvudsak var både

lätthanterliga och praktiska vilket ledde till att de

användes mycket. Ett tvättbart överdrag med lite stopp-

ning för att göra kudden mjukare och för att skydda bar-

net från värme och kyla är emellertid önskvärt för att

öka användningen ytterligare.
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The child support seat - A new type of protection
system for the older child passenger

by Peter W Arnberg and Ingrid Håkansson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

3-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The age group most often neglected when considering

the problems of child protection in cars is that of

the 4-12-year-old child. A new type of protection

system has recently been made available on the market

especially designed to meet the protection and comfort

needs of children in this age group.

The system consists of a specially designed cushion

which elevates the child so that he can see out the

window.

The allocated seats gave the children increased safety,

the belts fitted better over the shoulders of the child

and the holders in the support seat stopped the belt

from going into the stomach of the child in a simula-

ted crash.

Both cushion and child are held in place by the adult

belt. Approximately 50 such seats have beenallocated

to families with children of three, six and eight

years of age. The parents completed a questionnaire

and were interviewed following 3 months' and one

year's use of the seats concerning their safety, com-

fort and handling qualities.

These results are discussed as well as suggestions to

manufacturers concerning the improvement of the system.
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BAKGRUND

Den åldersgrupp som är mest försummad när det gäller

skyddssystem i bilar är den där barnen vuxit ur bil-

barnstolen. Problemen med att konstruera ett bra system

för barn i denna ålder skiljer sig avsevärt från kon-

struktionen av system för yngre barn.

Föräldrar och andra som kör bil med de yngsta barnen

är väl medvetna om behovet av att hålla barnet på plats

när de svänger kraftigt eller bromsar. Behovet av att

hindra barnet från att störa föraren kan även märkas.

Faktorer som är relaterade till att skydda barnet vid

trafikolyckor är naturligtvis även mycket viktiga (se

intervjuundersökningen av Arnberg 1974 och 1978 rörande

Sverige, och Arnberg, Arnberg och Trinca 1978 rörande

Australien). Risken för att en olycka kan ske bedöms

emellertid av de flesta som mycket låg och utgör inte

något större skäl till att skaffa ett skyddssystem för

barnet om inte systemet ger andra fördelar.

Det äldre barnet behöver emellertid även bli fastspänt

i ett skyddssystem trots att behovet att hålla dessa

barn på plats så att de inte stör föraren är betydligt

mindre än för de yngre barnen. Föräldrar har ofta neg-

1igerat säkerheten hos dessa barn just på grund av att

det dagliga behovet av systemet verkar vara så litet.

Barnen klarar sig enligt föräldrarna själva i baksätet,

ofta står de mellan framsätena för att se ut.

Olycksanalyser visar att alla passagerare är säkrare

om de är fastspända än Om de är lösa i fram- eller bak-

sätet (Williams och Zador 1976, Andersson och Jonasson

1977) och ett stående barn riskerar att vid olycka

slungas ut genom framrutan.
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I mitten av 70-talet gjordes viss provning med barnan-

passade bälten och selar på VTI. Resultaten visade

att mycket få barn fann sig i att sitta fastspända bak

i bilen utan att kunna se ut, vilket dessa skyddssystem

ledde till. I denna ålder är det viktigt för barnet

att se vad som händer på vägen och att följa med i

föräldrarnas kommentarer om dessa händelser. Behovet

av en konstruktion där detta kunde ske framstod därför

mycket klart.

Flera tillverkare har sedan dess tagit fram skydds-

system som underlättat för barnen att se ut. Två huvud-

varianter kan inköpas i Sverige eller Australien.

Den ena varianten består helt enkelt av ettmjukt skum-

plastsäte (sammanhängande kudde och ryggstöd). Barnen

ser ut, sitter mjukt och kommer upp så högt att vuxen-

bältet passar. I simulerade krockprov i Melbourne har

Arnberg och Mollnar (ej publicerat material presenterat

på Royal Australasian College of Surgeons 1 april 1978

i Melbourne) visat att denna typ av skyddssystem inte

fungerar bra och att de troligen t o m ökar risken för

barnet. Anledningen är dels mjukheten på kudden, dels

att kudden ej hålls av bältet och därför i en kollision

glider iväg frånbarnet. Turbell (personlig kontakt)

har på VTI efter vissa provningar och utifrån tidigare

erfarenhet även varnat för denna typ av säten.

Den andra varianten består av en relativt hård kudde

som barnet sitter på. Vuxenbältesgeometrin passar

därigenom barnet bättre och kudden hålls även direkt

av bältet. Det senare för att förhindra att kudden

åker fram under kollisionen men hållpunkterna på kud-

den gör även att bandgeometrin förbättras genom att

bältet sitter bättre runt barnets bäcken. Bältesbandet

hamnar då rätt på överkroppen och hållarna på kudden

hindrar höftbandsdelen att glida upp i buken.
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Två av dessa kuddar (Skyddskuddar) har i simulerade

krockprov vid bl a VTI visat resultat som indikerar

en avsevärd Ökning av barnens chanser att överleva vid

en kollision. Det bör emellertid påpekas att i de si-

mulerade krockarna är skyddseffekten ej på långt när

så god som för bakåtvända bilbarnstolar.

I flera nya undersökningar har det visat sig att stora

Vinster kan erhållas i säkerhet om barnet är fastspänt

(William och Zador 1976 och Andersson och Jonasson 1977).

De senare visade resultat som indikerade att barn som

satt i vuxenbälten inte skadades mer än vuxna. En

skyddskudde.som ger en bättre bältesgeometri än enbart

vuxenbälte bör därför ge en avsevärt minskad olycksrisk

jämfört med barn som åker löst i bilens baksäte.

För att studera hur barn och föräldrar trivs med dessa

nya skyddssystem och för att kunna styra utvecklingen

mot ännu bättre system har ett antal av dessa skydds-

kuddar delats ut till föräldrar med barn i olika åld-

rar enligt samma metodik som används för att förbättra

de bakåtvända bilbarnstolarna (se Arnberg et al 1974).

METOD'

Skyddskuddar

 

Två kuddar som har en säkerhetshöjande effekt delades

ut, Volvo och Repco Skyddskuddar, se figur 1.

Försökspersoner

 

Ett frågeformulär utdelades i daghem (3-åringar), för-

skola (6-åringar) och skolor (8-åringar) samt i ett
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bostadsområde. Frågorna besvarades av föräldrar till

de barn som gick i respektive institutioner eller bodde

i området. De frågor som ställdes rörde barnens bilåk-

ning och om föräldrarna var villiga att delta i en för-

söksverksamhet för att prova ett skyddssystem för sina

barn. En skyddskudde utlovades som ersättning.

Av de 49 utdelade formulären inkom 42 st och av dessa

var 38 st positiva till att delta i försöket. Av dessa

valdes 26 familjer som körde med barnet i bilen dagli-

gen, varav 5 med syskonpar i lämplig ålder. I huvudför-

söket deltog således 31 barn och 30 Volvokuddar samt 8

Repco-kuddar delades ut.

I samband med försöket prövades även ett 10-tal kuddar

under kortare tid av 20 barn. Dessa var barn till an-

ställda vid VTI och Konsumentverket.

Procedur

De familjer som deltog i försöksverksamheten kom en

i sänder till försöksledaren. Isättning och provning

av skyddskuddarna gjordes. I familjer med 2 barn utde-

lades en kudde av vardera sorten för att en direkt jäm-

förelse skulle kunna ske. En kort intervju genomfördes

även i samband med utdelandet av skydsssystemet.

Uppföljning efter 3 månader respektive 1 år

 

Efter ca 3 månaders (respektive 1 års) användning av

skyddskudden fick föräldrarna sig tillsänt ett fråge-

formulär. Detta följdes upp med intervjuer och diskus-

sioner.
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RESULTAT

Säkerhet

De flesta försökspersonerna var i början tveksamma

rörande kuddarnas säkerhet, se tabell 1.

Tabell 1 Föräldrarnas bedömning av barnens säkerhet

när kuddarna använts i 3 månader. Ett svar
för varje säkerhetskudde.

  

Ålder Bra Dåligt Tveksam N

Procent Procent Procent

år 36 0 64 11

år 33 17 50 12

8 år 40 20 40 15

    

   

Efter ett års användning tyckte emellertid de flesta

föräldrarna (75%) att säkerheten var bra. De brister

i säkerheten som framfördes, även av dem som tyckte den

var bra, rörde i huvudsak barnens brist på huvudstöd

om deras huvud stack upp över ryggstödet. Klagomål på

att bältet skavde mot barnets hals och att barnen gled

av stolen (endast Volvo-stolen) förekom även i samband

med denna fråga. Repco-kudden bedömdes som något säk-

rare än Volvo-kudden och ingen familj bedömde dess

säkerhet som dålig. De större barnen som satt "för högt"

fick ej plats i Repco-kudden. De 20 övriga försöksper-

sonerna gav mycket lika svar, men betonade ännu mer be-

hovet av huvudstöd på person- såväl som kombivagnar.

På en direkt fråga om barn fick stöd för huvudet i en

kollision bakifrån svarade alla föräldrar till 8-åring-

arna utom 3 nej. Hälften av 6-åringarna fick inte heller

fullgott stöd. Efter ett år började även många av
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föräldrarna till de då fyraåriga barnen att märka att

barnen endast fick lite stöd i en eventuell kollision

bakifrån. Beroende på barnens sittlängd och bilarnas

utformning kan redan en del 3-åringar få ett dåligt

huvudstöd i baksätet. Flera familjer med bil som sak-

nade huvudstöd i baksätet valde i stället att sätta

barnet i framsätet där huvudstöd fanns.

Komfort

Komforten bedömdes av de flesta föräldrar som bra efter

3 månader, se tabell 2.

Tabell 2 Föräldrarnas bedömning av barnens komfort
efter 3 månaders användning.

  

Ålder Bra Dålig Tveksam N

Procent Procent Procent

år 77 15 8 11

år 73 0 27 12

år 86 14 0 15

 

 

    

 

Efter ett års användning ansåg emellertid endast något

över hälften att komforten var bra, och av föräldrarna

till 8-åringarna tyckte endast en tredjedel att den

var bra och en förälder av dessa tyckte t o m att den

var dålig. De föräldrar som hade fått Repco-kudden var

emellertid fortfarande nöjda med komforten.

När barnen frågades om de tyckte om kuddens komfort

svarade 3- och 6-åringarna efter 3 månader nästen en-

hälligt bra, medan närmare hälften av 8-åringarna som

använde Volvo-kudden svarat att de inte tyckte den var

bekväm.
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Efter ett år tyckte även hälften av 3- och 6-åringarna

att den inte var så bekväm. Repco-kudden bedömdes som

bekväm av alla, både efter 3 månader och efter ett år.

Framför allt tyckte barnen att Volvo-kudden var för

hård. Klagomål på glidning i sidled, att framkanten

var för hög, kudden inte slutar vid knäna och att benen

hänger i luften framfördes även. På en direkt fråga om

benen somnar svarade emellertid endast 2 barn ja.

På en fråga om bältet irriterade svarade 3 av 3-åring-

arna och en 8-åring ja efter 3 månader och efter ett år

svarade 2 av barnen från varje åldersgrupp ja.

Hälften av barnen hade efter ett år prövat att sova

sittande i kudden under korta stunder. Det normala

var emellertid att barnen lade sig ner och sov på sä-

tet.

Bristen på stöd för huvudet omöjliggjorde normal sömn

för nästan alla 8-åringar och många av 6-åringarna.

3-åringarna fick emellertid för det mesta lite stöd

(hälften uppgav detta) för huvudet vid sömn. Endast

3 av barnen blev bilsjuka varav två i huvudundersök-

ningen och ett av dessa klarade sig bättre om hon fick

ligga ner och sova än om hon satt på kudden.

I intervjuer med föräldrarna önskade de att kuddarna

skulle ha ett tvättbart överdrag av t ex frottê. Över-

draget skulle skyddamot kyla och värme.

Hanterbarhet

 

Hanterbarheten hos kuddarna bedömdes som bra av de

flesta som hade kuddarna efter 3 månader, se tabell 3.
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Tabell 3 Bedömning av hanterbarhet hos kuddarna
efter 3 månader.

  

Ålder Bra Dålig Tveksam N

Procent Procent Procent

år 73 9 18 ll

6 år 58 - 42 12

8 år 60 7 33 15

 

    

 

 

Efter att kuddarna använts ett år var ännu flera nöjda

med Volvo-kuddens hanterbarhet. Hanterbarheten hos

Repco-kudden bedömdes emellertid som sämre av de som

kunde jämföra kuddarna. Den var för tung och barn upp

i 6-årsåldern klagade på att de inte själva kunde bära

kudden. Ingen bedömde emellertid hanterbarheten som

dålig. Isättningen av barnet på kuddarna ansågs endast

av 4 personer med Volvo-kudden vara svår efter 3 måna-

der och efter ett år tyckte alla det var lätt.

Redan efter en månad kunde alla barnen i huvudförsöket

utom 2 spänna fast sig själva av 6- och 8-åringarna

och t o m två 3-åringar. (En på Volvo och en på Repco-

kudden). Samtliga barn utom två 3-åringar kunde ta av

sig bältet. Efter ett år kunde hälften av de tidigare

3-åringarna även spänna fast sig och alla utom en kunde

ta av sig bältet själv.

Ser barnet ut?

 

En av de viktigaste egenskaperna hos kudden är att den

gör att barnen kan se ut ur bilen. Resultaten visar

emellertid att detta inte alltid är fallet. Se tabell 4.
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Tabell 4 Antal barn som ser ut genom bilens fönster
(svar efter 3 månaders användning).

 

 

Ålder Ser ut Ser ej ut Antal barn

Procent Procent

år 73 27 11

år 100 - 12

år 80 20 15

 

 

    

För en del 3-åringar är baksätet för lågt, men proble-

met har försvunnit vid den senare uppföljningen. De

äldre barnen har klagat på den bakåtlutande sittställ-

ning de får om de skall se ut för att sätet är för

högt. Klagomål på sikthinder i form av främre ryggstöd

och huvudstöd nämndes även av de som ser ut.

Användning

 

Barnen i undersökningen valdes för att de ofta åker

bil och på en fråga om detta visar det sig att de

flesta åker varje dag. Av 8-åringarna åker några lite

mindre och en åker bara en gång i veckan.

Kudden används varje gång av de flesta efter 3 månader,

men endast av en tredjedel efter ett år, se tabell 5.
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Tabell 5

10

Användning av kuddarna efter 3 månader
respektive 1 år.

 

 

 

Varje gång Ibland

Ålder< Procent Procent

3 månader 1 ar 3 månader 1 ar

år 73 36 27 64

år 75 25 25 75

år 60 27 40 73

    

 

 

Anledningarna i början var ovana vid bälte och tidi-

gare vanor att t ex ligga i sätet. I ett fall tog en

babykorg så stor plats att kudden inte fick plats.

I extragruppen totalvägrade ett barn som blev rädd

när hon blev fastspänd. Hon hade i motsats till de

flesta barn ej haft bilbarnstol.

Efter ett års användning av skyddskudden blev anled-

ningarna till att inte använda den varje gång betyd-

ligt fler.

1. 'Barnet vägrar ibland eller behöver övertalas vil-

ket ibland inte görs (3-åringar).

Hinner ej sätta på bältet vid korta turer.

Kudden får ej plats på grund av andra passagerare,

bilbarnstolar, babykort m m.

Familjen har två bilar. Kudden finns bara i en och

flyttas inte.

Tas ur bilen när barnen ej åker ochglöms bort.

Används ej hela tiden vid längre resor då barnet

ofta behöver ligga ner.
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7. Barnen vill vara rörliga

8. Kudden för obekVäm (8-åringar)

Vad tycker familjen om att använda kudden?

 

Efter 3 månader tyckte de flesta barnen bra eller mycket

bra om kudden framför allt 6-åringarna och en tredjedel

accepterade den. Endast 2 st 8-åringar tyckte illa om

den i huvudförsöket. I den andra gruppen på 20 barn

var resultaten ungefär desamma, men något fler barn

tyckte illa om kudden och en del lämnade tillbaka den

efter en kort tids användning.

Repco-kudden tyckte alla barn om efter 3 månader lik-

som efter ett års användning. Populariteten hos Volvo-

kudden sjönk betydligt efter ett år, men barnen accep-

terade den fortfarande och endast 4 barn tyckte direkt

illa om den.

De vuxna i familjen var något positivare än barnen,

både efter 3 månader och ett år.
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DISKUSSION

Den typ av skyddskudde som har prövats i denna studie

har i huvudsak visat sig både lätthanterlig och prak-

tisk. Skyddsvärdet av ett sådant system är också be-

tydligt bättre än cml barnet sitter löst i baksätet

på bilen, även om föräldrarna inte alltid var medvetna

om skyddseffekten.

Föräldrarnas reaktion måste emellertid ses i relation

till barnens tidigare skydd i den bakåtvända bilbarn-

stolen, där man speciellt betonat att huvudet inte

får sticka upp ovanför stolen. Risken med detta är

emellertid helt annorlunda för de olika skyddssyste-

men. För skyddskuddarna är krockarna bakifrån farliga,

men dessa är relativt sällsynta och sker oftast i låga

hastigheter, Vilket inte hindrar att ett krav på huvud-

stöd måste ställas. De tre skälen för detta är

1. Skyddseffekt

2. Föräldrarnas upplevelse av att systemet verkligen

har Skyddseffekt vilket ökar användningen

3. Barnen bör kunna använda det för att stödja huvudet

t ex när de sover.

Ett huvudstöd som säljs i samband med kudden är därför

önskvärt, men huvudstöd som standard för bilens bak-

sätespassagerare vore ännu mer önskvärt.

Kuddens komfortvärde bedömdes som gott i början av ut-

värderingsperioden, men efter ett års användning upp-

märksammades en del problem. Genom att använda ett

något mjukare material skulle man troligen öka både

försäljning och användning.

Ett tvättbart överdrag i en ljus och glad färg skulle

vara bra för att eliminera värme- och köldeffekter.
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Om överdraget hade lite stoppning på sittytan skulle

värdet öka ännu mer.

Formen på kuddarna var även ett problem. Repco-kudden

som hade sidstöd kunde endast användas av de yngre

barnen som alltid föredrog den. Volvo-kudden saknade

sidstöd, vilket ledde till klagomål då barnen gled i

sidled men kunde i gengäld användas av alla åldersgrup-

per.

En enhetlig storlek på kuddarna visade sig ge problem.

De små barnen såg ej ut och de stora kom upp för högt.

En speciell högre kudde med sidstöd för de yngre bar-

nen vore därför önskvärt ur komfortsynpunkt. Vissa

säkerhetsvinster skulle säkert även kunna göras med

en sådan högrekudde då bältet faller bättre över axeln

med dessa just när det gäller de yngre barnen.

Ett önskemål som kom fram i intervjun var att få plats

för ett barn mitt i bilen. Barnet skulle då kunna se

ut mellan framstolarna och tala med föräldrarna. I

familjer med tre barn behövdes dessutom detta skydds-

system för att alla skulle kunna bli fastspända. Med

tanke på att barnet i mitten på baksätet kommer så

långt som möjligt från några farliga ytor i bilen vore

det önskvärt att föräldrarnas krav på ett säkert skydds-

system för denna plats tas fram.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att användningen

av skyddskuddarna var ganska Omfattande och med ytterli-

gare förbättringar skulle användarfrekvensen troligen

öka ännu mer. Information om värdet av att denna typ

av skyddssystem för äldre barn måste spridas omedelbart

så att alla bilpassagerare kan färdas faststpända i

bilen är oerhört viktig.
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Figur 2 . Isättnlng av barn 1 Volvo-kudden
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Figur 4 . Volvo-kudden. Ob
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Eigur 3 Volvo-kudden med trepunktsbä lte f"or vuxen
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