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FÖRORD

Denna rapport ingår i'en serie undersökningar av skydds-

sYstem för barn i bilar. Projektet inleddes av Statens Väg-

och Trafikinstitut (VTI) 1972. Undersökningarna har i huvud-

sak finansierats med de medel-som ställts till Statens Väg-

och Trafikinstituts förfogande genom Transportforskningsdele*

gationens

Vi tackar Bo Lindberg och Bengt Westman för deras deltagan-

de som försöksledare.

 

Innehållet i denna rapport 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.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  

  

   

 

  

 

  

Sid

1 SAMMANFATTNING L

2 BAKGRUND 2

3 PROJEKTETS SYFTE 3

4 EXPERIMENTENS SYFTEN 5

5 EXPERIMENT l - STUDIE AV HUR BARN HANTERAR LÄS I 6

BILBARNSTOLAR

5.1 METOD 6

5.1.1 Försökspersoner 6

5.1.2 Stolar 6

5.1.3 Procedur 7

5.2 RESULTAT 8

5.3 SAMMANFATTNING 10

6 EXPERIMENT 2 - STUDIE AV HUR VUXNA HANTERAR OLIKA ll

LÅS/STOLTYPER UNDER SIMULERADE MÖRKERBETINGELSER

6.1 METOD 11

6.1.1 Försökspersoner 11

6.1.2 Bilar 11

6.1.3 Barnattrapp 11

6.1.4 Stolar 11

6.1.5 Mcntering 11

6.1.6 Tidtagnigg 12

6.1.7 Procedur _ 12

6.1.8 Balansering 12

6.1.9 Skattningar 13

 

6.1.10 Intervjuer 13

 



60201

6.2.1.1

6.2._1.2

6020103

6.2.3.1

6.2.3.2

RESULTAT

-Låsêppnings- och selthagningstid r samt totaltider

'l'eEêl-.Eléåä

Skattningar

Observationsdata

Efterintervjuer

SAMMANFATTNING

SLUTSATSER

DISKUSSION

REFERENSER

BILAGOR

13

14

14

14

16

17

20

20

20

21

21

22

23

26

28



- ABSTRACT

A series of psychological and technical studies of child

seats for cars has been pursued at the National Swedish

Road and Traffic ReSearch Institute. This is_a report of

two of these studies. The first study deals with two to

five year old children's potentially dangerous capacity

for opening different buckles on child seats. The second

study deals with adults'difficulties in removing children

from different types of Child seats under simulated condi-

tions of darkness, which involved testing the buckles as

well as the harnesses on these seats. A child-dummy was

used in the second study.

In the first experiment all but one of the children over

four years of age opened all of the buckles. Half of the

buckles were even opened by one or more of the youngest

children.

The buckles can be divided into three categories; those

which are technically difficult to open, those which

require strength to open, and those which are both technic-

ally difficult and strenuous. The buckles in the last cate-

gory were the most difficult ones for the children to open,

and one of these buckles could not be opened by any child

under four years of age.

In the experiment with adults, opening times for the buckles

differed greatly, and it took more than two minutes before

one or more of the subjects had "rescued" the child-dummy

from five of the ten seats.

The experimental data show the necessity for proposals alter-

ing the design of child seats for cars. Data from the observa-

tions, estimations, and interviews support this view.



SAMMANFATTNING

En serie beteendevetenskapliga och tekniska försök med bil-

barnstolar har genomförts vid Statens Väg- och Trafikinsti-

tut (VTI). I denna rapport redovisas två av dessa. Det ena

*experimentet gäller förmågan hos barn mellan två och fem år

att öppna olika barnstolslås och det andra experimentet gäl-

ler vuxnas förmåga att lyfta barn ur olika typer av bilbarn-

stolar under simulerade mörkerbetingelser, vilket innebär

en test av både lås och bälten på dessa stolar.

Studien av.hur barn hanterar lås i bilbarnstolar visar att

alla barn över fyra år utom ett öppnade samtliga lås. Hälf-

ten aV-låsen öppnades t o m av ett eller flera av de yngsta

barnen.

Lås som dels kräver styrka, dels är tekniskt komplicerade

var de svåraste att öppna för barn och ett av dessa lås kun-

de inte öppnas av något barn under fyra år.

Studien av hur vuxna hanterar lås och bälten i bilbarnstolar

visar att öppningstiderna för låsen varierade mycket och att

det för över hälften av stolarna tog oacceptabelt lång tid.

Experimentdata visar nödvändigheten av förslag till ändring

av bilbarnstolarnas utformning. Data från observationer,

skattningar och intervjuer stöder denna synpunkt.

Resultaten av experimenten visar också att de 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 var samtidigt acceptabelt för vuxna.



BAKGRUND

Den alltmer ökade biltrafiken och rörligheten hos familjer

har inneburit att barn i allt större utsträckning-utsätts

för olyckor och risker. 1966-1972 blev i genomsnitt per år

"136 barn upp till två år och 258 barn i åldern tre till sex

år dödade eller skadade som bilpassagerare i Sverige.

En följd av detta är att forskning och utvecklingsarbete

med skyddssystem för barn i bilar_har bedrivits med allt

större intensitet sedan 1960-talets början av bl a Dye (1962)

Appoldt (1966), Siegel (1968), SeVery och Brink (1968), Burdi,

Huelke, Snyder, Lowery (1969), Feedericks (E969), Sierant

(1969), och Roberts (1970 och 1972) i USA, och i Sverige vid

Statens Trafiksäkerhetsråd och sedemera vid Statens Väg- och

Trafikinstitut genom Aldman (1966) och Turbell (1974).

Turbell (1974) har gjort funktionsprov av skyddssystem för

barn genom framför allt barriärkollisioner. Tidigare forsk-

ning samt resultaten av dessa undersökningar kan sammanfattas

.i följande punkter:

l. Barnet bör sitta så fastspänt i bilbarnstolen, och själva

barnstolen bör vara så fast förankrad i bilens karosseri,

att inbromsningen av barnet sammanfaller med bilens retar-

dation (Aldman 1966 och Turbell 1974).

2. De krafter som påverkar barnet vid en inbromsning bör för-

delas över så stor kroppsyta som möjligt eftersom barnets

skelétt är ofullständigt utvecklat (Aldman 1966, Burdi

1969 och Roberts 1972).

3. Ett barns huvud är mycket tungt i förhållande till styrkan

i nacken. Speciell hänsyn bör därför tas till att huvudet

måste bromsas upp samtidigt som kroppen (Burdi, Huelke,

Snyder och Lowery 1969). Eftersom ett barns kroppspropor-

tioner ej är desamma som hos en vuxen anses vanliga säker-

hetsbälten olämpliga för yngre barn (under tio år eller

30 kg).



4. Kollisionsprov med bilbarnstolar har visat att bakåtvända

stolar är överlägsna andra stoltyper. De krafter som ett

barnutsätts för Vid frontalkollision fördelas med dessa

Stolar över kroppen på ett fördelaktigt sätt (Turbell

(1974). Frontalkollsioner är betydligt vanligareoch kraf-

ztigare än andra kollisioner som ett barn kan utsättas för

i samband med bilfärd, och man bör därför i första hand

koncentrera sig på att neutralisera desSa krafter. Det

har även ansetts betydelsefullt att med hjälp av säker-

hetsbälten och bilbarnstolar med höga kanter skydda barn

mot andra kollisioner än frontala;

PBOJEKTETS SYFTE

 

Man har funnit att bakåtvända barnstolar är säkrare än fram-

åtvända typer och det bör därför vara angeläget att öka an-

Vskaffningen och anVändandet av dessa stolar för att minska

antalet barnskador vid bilkollisioner.

VTI har studerat några faktorer rörande användning och han-

tering av bilbarnstolar. Dessa studier har i huvudsak tre

syften:

1. Söka underlätta användningen av bilbarnstolar genom att

identifiera problemen för barn och vuxna i samband med

användandet.

2. Studera faktorer som har att göra med anskaffande och an-

vändning av bilbarnstol (bl a motiv för anskaffande och

användning).

3. Ta fram psykologiska data i övrigt som kan ge underlag

för rekommendationer och bedömningsnormer för de olika

bilbarnstolar som redan finns i marknaden.

Det viktigaste syftet med detta projekt är att ge underlag

för åtgärder både vad gäller att hjälpa föräldrar att anv

skaffa och använda bilbarnstol och vad gäller att påverka



utformningenav stolarna på bästa sätt ur användningse och-

hanteringssynpunkt. Projektet omfattar fem delstudier:

l; Studier av hur barn hanterar lås i bilbarnstolar.

2. Studier av hur vuxna hanterar olika lås/stoltyper under

simulerade mörkerbetingelser.

3. Enkätformulär lämnades till ett antal föräldrar med frå-

gor om användning av bilbarnstol och problem de upplevt

i anslutning därtill.

4. Intervjuer med föräldrar som har respektive inte har bil-

barnstol för sina barn.

5. Insamlande och uppföljning av erfarenheter från föräldrar

som av VTI tilldelats bakåtvända bilbarnstolar.

I denna rapport presenteras de två experimentella delarna.

av denna undersökning, dvs studie 1 och 2. De övriga pre-

senteras-i VTI:s rapport nr 38, Arnberg etual, 1974.



såpERIMENTENs SYFTEN

'I det första av de två experimenten prövades barns förmåga

att öppna lås på bilbarnstolar som redan finns i marknaden-

Anledningen till dessa prov var de problem som uppstår på

:grund av att låsen tydligen är så lätta att öppna att barn

kan ta sig ur stolen under färd. Den uppmärksamhet somwfö-

raren, om han är ensam i bilen med ett barn, måste ägna åt

att barnet verkligen sitter kvar i stolen kan vara av avgö-

'rande betydelse för om en olycka kommer att ske eller ej.

Det är därför av storvikt att de stolar som tillverkas har

lås som ej kan öppnas av barn.

I det andra experimentet har vuxnas förmåga att handskas

med låsen undersökts. Det främsta målet har varit att få en

uppfattning om svårighetsgraden av att ur olika stol- och

låstyper befria barn vid en Simulerad bilolycka. Dessutom

har man velat få information om hur selar och lås skall kon-

stueras så att de lätt kan öppnas av vuxna. I många fall tar

det, enligt Rångtell (1973), endast en kort stund innan en

bil börjar brinna efter en krock. Även i andra situationer

är den tid som åtgår för att lyfta ett barn ur bilen mycket

betydelsefull, exempelvis vid motorstopp på järnvägsövergång-

ar, nedkörning i vatten etc. Det är därför mycket viktigt att

bilbarnstolarnas konstruktion inte förhindrar att barn snabbt

kan tas ur en bil.



EXPERIMENT l - STUDIE AV HUR BARN HANTERAR LÅS I BILBARN-

STOLAR

METOD

FörSökspersoner

Tjugoen barn i åldern två-fem år på ett barndaghem i

Stockholmstrakten testades. De var indelade i följande

åldersgrupper:

Fem barn i åldern två-två och ett halvt år

Sex barn i åldern två och ett halvt år - tre år

Tre barn i åldern tre - fyra år

Sju barn i åldern fyra - fem år

Alla barn uppmuntrades att testa samtliga stolar med undan-

tag av ett fåtal barn som på grund av frånvaro från daghem-

met ej fick tillfälle att pröva alla stolar. Blandede yngre

barnen vägrade dessutom några att pröva vissa stolar. Detta

bortfall minimerades genom att stolarnas presentationsord-

ning varierades för barnen.

Stolar

Tio i marknaden allmänt förekommande bilbarnstolar användes.

Stolarna märktes med bokstäver så att försöksledarna inte

skulle känna till tillverkarnas namn. Märkningen var uppde-

lad på följande sätt:



 

Hylte, Hallgrens Industri AB, Sverige

Klippan, AB Bröderna OttosSon & Co., Sverige

K.L. Jeenay SafetySeat,-K.L. Automotive

Niki Astronaut 6085, Die Storchenmuhle,

Contra, A/S Hamas Plastindustri, Norge

A-stolen, Bröderna Wärnelöv AB, Sverige

märkning Namn och tillverkare

i Ax Volvo, Volvo, Sverige

Bx

Cx

D. Jolly, Douglas s.r.l., Italien

E

Products Ltd., England

F

Västtyskland *

'GX Prototyp, Sverige

. K Star Rider, Britax, Englnad

LX '

M

Procedur

Efter att ha vants vid försöksledarna, vilket för de yngre

' barnen tog en-två dagar, sattes barnen i bilbarnstolarna.

En försöksledare öppnade låset på samma sätt som föräldrarna

måste göra för att lyfta ur barnet. Därefter uppmanades bar-

net att själv öppna låset. En annan försöksledare tog tid

och observerade barnet. Tiden togs från det att barnet bör-

jade försöket att öppna låset till dess att låset var helt

öppnat.

 

X Är, eller kan omvandlas till, bakåtvänd stol



'ett lås (B) öppnades av samtliga barn

RESULTAT

De äldre barnen (över.fyra år) lyckades öppna-alla låsenl).

'De yngre barnen Öppnade dem antingen av en tillfällighet

eller förstod hur de Skulle öppna dem och kunde således

öppna näStan hälften av låsen.

Ett av låsen (E) kunde inte öppnas av något.barn under fyra

(K och M) inte avår och två av låsen någotbarn under tre

år. De övriga låsen öppnades av flera barn under tre år och

som försökte (se fig 1).

Skickligheten att öppna de olika låsen var konsistent med

barnens ålder.

Figur 1. Procent barn inom fyra åldersgrupper som lyckats
öppna olika lås.

 

 

   

    

  

 

 

  

 

   

 

 

 

Stol Ålder 2 - 2 1/2 Ålder 2 1/2 - 3 Ålder 3 - 4 Ålder 4 - 5

% vAntal % Antal i % Antal % Antal

. försök försök .forsok försok

A 33 3 75 i 4 ' 100 i 3 100 7

B 100 Å 4 100 st 100 3 100 7

c 33 3 80 5 I 100 2 100 7

0 ' 80 5 100 5 100 3 100 7

E ingen 2 ingen 3 ingen 2 84 6

P ingen 4 100 4 100 2 100 7

G 80 5 100 5 100 3 100 7

K ingen 3 ingen 3 50 2 100 7

-ML 80 5 100 5 100 3 100 7

M ingen 3 ingen 3 50 2 100 6

1)
Enda undantag var en vänsterhänt flicka över fyra år

som inte kunde öppna lås E.

 



Låsen_har grupperats i tre kategorier: lås som är svåra att

Öppna ur teknisk synpunkt (kategori T), lås som är så hårda

att det behövs styrka för att öppna dem (kategori H) och

'slutligen sådana som dels kräver'styrka, dels är tekniskt

svåra att öppna (kategori K), Efter en sådan uppdelning

framgår det att lås i kategori K är svårast för barn att

öppna (se fig 2) och ett av dessa lås kunde inte öppnas av

något barn under fyra år.

åFigur 2. Procent öppnade lås samt antal försök inom olika
ålders- och låsgrupper. '

Kategori T tekniskt komplicerade lås (B,D,F,L)

Kategori H = hårda lås (A,C,G)

 

Kategori K = tekniskt komplicerade och hårda lås

(E,K,M).

Kategori T Kategori H Kategori K

Ålder Öppnade Antal Öppnade Antal Öppnade Antal

lås % försök lås % försök lås % försök

2 - 2 1/2 67 18 _ 54 11 0 8

2 1/2 - 3 100 19 86 15 0 9
3 --4 100 11 100 11 33 6

4 - 5 100 28 100 21 95 19

      

   

Låsöppningstiderna var för kategori T i åldersgruppen tre -

fyra år i medeltal 4 sekunder och för åldersgruppen fyra -

fem år 10 sekunder, för kategori H 18 respektive 19 sekunder

samt för kategori K 41 respektive 21 sekunder.

I kategori T såg de äldre barnen relativt snabbt hur de

skulle öppna låsen. De yngre barnen däremot manipulerade

mer eller mindre på måfå med dessa till dess att de oväntat

gick upp eller gått upp så långt att barnen sedan såg hur de

skulle öppnas. Beträffande lås B såg emellertid även dessa

barn direkt hur de skulle göra.



.LU.

_ I fråga om kategori H såg till och med de yngsta barnen hur

de skulle öppna låsen. Endast några av de allra yngsta bar-

nen hade inte den styrka som krävdes för att öppna dem.

-Beträffande lås i kategori K hade barnen svårt att förstå

principen för hur låsen skulle öppnas. De kunde därför inte

.koncentrera sina krafter på ett riktigt sätt. Låsen gick in-

te hppler upp enbart av att de manipulerade med dem som i

kategori T. Lås E och M; vilka var svårast, krävde att bar-

nen tryckte med båda tummarna hårt samtidigt som de.spjärna-

de emot med kroppen så att bältet spändes. Detta var mycket

svårt att göra även för en del fyraåringar.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta lås som

förekommer på nuvarande bilbarnstolar är mycket lätta att

1) ochöppna. Samtliga fyraåringar lyckades öppna alla lås

till och med barn under två och ett halvt år lyckades öppna

flera lås. Resultaten i detta experiment Visar emellertid

att det finns möjligheter att konstruera lås som åtminstone

barn under fyra år inte kan öppna. Dessa lås bör vara svåra

att öppna ur teknisk synpunkt och samtidigt kräva manuell

styrka för att öppna.

 

1) Se fotnot sidan 8



6.1.3

EXPERIMENT 2 - STUDIE AV HUR VUXNA HANTERAR OLIKA

LÅS/STOLTYPER UNDER SIMULERADE MÖRKERBETINGELSER

METOD

Försökspersoner

Tjugo föräldrar med barn på barndaghem i Stockholms-trakten

'utvaldes för försöken,

Bilar

Två bilar användes, en Volvo Amazon 1962 och en Renault

4L 1965.

Barnattrapp

Som barnaatrapp 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 inne-

bär en längd av 99 cm och en vikt av 15 kg. Dockans ytmate-

rial består av gummi, Och den har ett rörelseomfång motsva-

rande en människas.

Stolar

Tio i marknaden allmänt förekommande stolar användes, samma

stolar som i föregående försök.

 

Montering_

Varje stol förekom endast en gång per försöksperson eftersom

det i förförsök visat sig att bilarnas konstruktion ej påver-

kade resultaten.



(.
.1

R.
)

9

Tidtagning

Försöksledaren befann sig under experimentets gång mittemot

försökspersonen på motsatta sidan av bilen för att kunna ta

tid och göra erforderliga observationer. Tid 1 sekunder togs

på tre olika moment:

1. Från det att försökspersonen funnit låset och börjat ar-

beta med det till dess att låset var helt isärtaget.

2. Från det att låset var öppnat till dess att dockan var

helt lyft ur selen; ingen del av dockan fick vara kvar

i selen.

3. Från det att experimentet startade (på försöksledarens

tillsägelse "nu") till dess att dockan låg placerad på

en 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 éanuppmärkt plats vid sidan av bilen. För

att simulera stress och mörkerbetingelser fick försöksper-

sonen bära ett par mörka glasögon (svetsglasögon).

Balansering

Stolarnas turordning slumpades på varje försöksperson. En

begränsning infördes dock så att stolar med liknande lås-

konstruktioner (A och C) inte fick komma direkt efter varan-

dra. Stolarna förekom endast en gång per bil och försöksper-

son och lika många gånger i varje bil. Hälften av försöksper-

sonerna började försöket i Volvon och andra hälften i'

Renaulten.



6.1.10

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 5-gradig

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 reultaten vanligtvis mer speci-

fika och förhållandena mellan lås respektive selar mer kor»

rekta (interVallskalenivå). Till sitt förfogande 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 försöks-

personerna att noga undersöka de olika låsen och selarna.

Intervjuer

Efter det att samtliga skattningar var gjorda hölls en inter-

vju för att fastställa om experimentet hade ansetts realis-

StSktt om försökspersonerna hade varit stressade mm.

RESULTAT

I resultatredovisningen ges först låsöppnings-, sedelavtag-

nings- och totaltider, variansanalyser på detta material

samt signifikanta skillnader mellan män - kvinnor och stol-

ägare - ej stolägare. Därefter följer skattningar, observa-

tionsdata och efterintervjuer.
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Låsöppnings- och selavtagningstider samt totaltider

Läs

Resultaten visar en markerad skillnad i öppningstider mel-

lan låsen från ett medelvärde under tio sekunder till över

en och en halv minutl). Lås D, F och M kunde inte öppnas

inom tre minuter av sju, en respektive tre försökspersoner

utan dessa fick ta av sig de mörka glasögonen innan de fort-

satte. KVinnor använde längre tid att öppna framför allt lås

D, M, E och Kz). Inte på någon stol märktes skillnad mellan

de personer som har erfarenhet av stol och de som saknar så-

dan erfarenhet.

Tiderna för att ta av selarna varierade mycket kraftigt.

§elen på stol D var svårast med-ett medelvärde på över två

minuter och selen på stol B lättast med ett medelvärde på

endast fem sekunder. Statistisk signifikansprövning visade

klara skillnader mellan selarnaç).

 

1) Med tvåvägsvariansanalys erhölls F-kvot för kolumneffekter
(stolar) på 15,9 vilket ger en signifikans'på'0,1%-nivån,r
F-kvot för radeffekter, dvs skillnader mellan försöksperso-
nerna, var 2,6 vilketager en signifikansápå 1%ênivån,
(se fig 3).

2) Stol D; t = 2,4 signifikant på 5%-nivån
Stol M; t = 2,2 signifikant på 5%-nivån
Stol E; t = 2,6 signifikant på 5%-nivån
Stol K; t = 2,2 signifikant på 5%-nivån

3) Med tvåvägsvariansanalys erhölls F-kvot för kolumneffekter
(stolar) på 38,9 vilket ger en signifikans på O,l%-nivån.
F-kvot för radeffekter var 2,1 vilket ger en signifinas
på 0,1%-nivån och således visar att det är signifikant
skillnad mellan försökspersonerna.



Selarna D, K och M öppnades av en del försökspersoner utan

mörka glasögon. Kvinnor använde längre tid för att ta selen

av dockan,
1)

framför allt på stol A och D . Inte på någon stol

erhölls skillnader mellan de personer som har erfarenhet av

stol och de som saknar sådan erfarenhet.

Figur 3 Medelvärdestider och spridningar i sekunder för öpp-

nandet av lås, avtagandet av selar samt totala tiden

från start till dess att dockan lyfts ur bilen. Lås
D, F och M omfattar även tider för försökspersoner

som ej klarade uppgiften inom tre minuter. Dessa för-

sökspersoner fick dock av motivationella skäl arbeta

vidare utan de mörka glasögonen, utan att mer tid än

tre minuter räknades

   

 

 

 
 

 

     

 

     

 

 

Stol Tid läs Tid sele Tid total

Medel Spridn. Medel Spridn. Medel Spridn.

.A 8 3 15 9. 36 4 15

*B '10 14 5 3 34 v' 23'

C 9 4 19 16 41 21

D 91 66 121 66 221 102

E 20 12 15 7 48 _ 17

'F 56 49 19 15 94 63

G7 21 10 _21 15 54 25
K 31 16 17 8 63 27

L 11 6 11 I 4 37 10
M 41 47 64 39 122 _. 77

1)'Stol A; t = 3,5 signifikant på 5%-nivånf
Stol D;-t = 2,8 signifikant på 5%-nivån
Se även bilaga
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6.2.1.3 Totaltider

1)Totaltiden varierade signifikant mellan alla stolarna .

Den stol som var svårast tog nästan sju gånger längre tid

än den lättaste. Med utgångspunkt från olycksstudier kan

man ställa upp tider för hur länge det dröjer efter en olyc-

ka innan bilen är övertänd. Rångtell (1973 och efter konsul-

tation) menar att två minuter är en rimlig tid. Två minuter

är också en tid som kan försvaras i samband med andra typer

av olyckor som t ex där fordonet hamnar i vatten. Försöken

visar att alltid någon försöksperson behövde mer än två mi-

nuter för fem av stolarna (se fig 4) och att 90% av försöks-

personerna behövde mer än två minuter för stol D.

Figur 4 Procent försökspersoner som överskridit två minuter
för att lyfta barn ur olika bilbarnstolar. Tjugo för
sökspersoner prövade varje stol

  

 
 

    

 

 

     

Stol t 120 . t 120

sekunder sekunder

A 100 0

B ' 100 ' 0

c 100 ' 0
D 10 90

E 100 0

F 70 ; 30

G 95 d . 5
K 95

L 100

M 465 .4 d 35

  

1) Med tvåvägsvariansanalys erhölls F-kvot för.kolumneffekter
(stolar) på 36,7 vilket ger en signifikans på O,l%-nivân.
F-kvot för radeffekter (försökspersoner) var 4,5_vilket
ger en signifikans på 1%-nivån i
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Skattningar

Resultaten från försökspersonernas skattningar av stolarna

(se fig 5, 6 och 7) visar också att skillnaderna mellan sto-

larna var mycket stora vad gäller hanterbarhet. Det var ock»

så stora avvikelser (se fig 6) beträffande försökspersoner-

nas åsikter. Speciellt betydelsefullt är emellertid att de

stolar för vilka försökspersonerna behövde längsta tiden

för att lyfta ur barnet skattades som SVåra i alla bedöm-

ningarna.

Figur 5 Genomsnittlig position för de olika stolarna vid
' den grafiska skattningen av svårigheten att öppna

lås (5A) respektive att lyfta ur barn (5B). (ned-
minskning 61,5% av originalet)

  

 

G
D K F E IW B L A C
| I l 1 I I _: I

lås .. . . . . . . . . .. ....- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..

Mycket svårt Mycke? lä??
attöppna attöppna
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D NK G E C K A L B
I I | I I I [i

Sek; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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1)Figur 6 Låsskattningar i procent efter experimentet .
(1 är svårast och 5 lättast)

Svan < '>Lött

I

0

5

0

65

5

45'

 

1)Figur 7 Selskattningar i procent efter experimentet .
(1 är svårast och 5 lättast)

Svårt< ) Lätt

1

  

T)
Skillnaderna mellan skattningarna efter varje försök och
efter hela experimentet var inte signifikanta (Chi-Square;
Ferguson.l959). Därför kommerendast de.senare skattning-
arna att presenteras. ' '
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Försökspersonerna fick också skatta hur de trodde att barn

skulle klara av att öppna låsen (se fig 8)

Figur 8 Vuxna försökspersoners skattning i procent av hur
barn klarar av att öppna låsen. (1 är svårast och

 

 

  

  

 

      

5 lättast)

Svårt'<- > LÖH

Sw! 1 2 -3 4 5

A ' 15 20 30 < 30 5_

B 5 30 ' ' 15 20 30

c 15 30 15 ' . 30 A 10

D 35 35 15 10 5

E 20 50 15 _. 10

F' 10 30 5 40 15
G 5 5 20 25 45

K 20 35 30 10

L 25 45 10 20

" M 20 i 35 35 10

 

    

  

Resultaten visar att försökspersonerna trodde att barn

skulle ha speciellt svårt att öppna lås D, E, K, L och M.

Uppfattningarna varierade emellertid mycket kraftigt. En-

.dast beträffande lås L och M fanns det någonkategori inom

skalan (svårt-lätt) som inte nämnts av försökspersonerna,

dvs ingen ansåg att det skulle vara "mycket lätt" för barn

att öppna dessa lås.

Resultaten visar också att det inte var någon signifikant

skillnadl)mellan vuxnas uppskattade egna svårigheter och den

svårighet som de uppskattade att barn skulle ha att öppna

låsen. Tendensen att barn skulle ha större svårigheter än

vuxna var dock genomgående, särskilt beträffande lås L.

Lås D var emellertid ett undantag.

 

1)'Signifikansprövning utförd med chi-tvåêmetod enligt
Ferguson (1959)
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Observationsdata

Försökspersonerna började försöken med att känna över hela

dockan för att finna låsets placering. När låset hittats

kände de efter om det fanns någon mekanism som låset kunde

öppnas med genom att dra, trycka eller vrida. En genomgång

av observationerna visar att en låsgrupp var lätt att öppna

på grund.av att mekanismen hittades lätt (A, B, C, E och G).

En annan grupp var mycket svår på grund av den tid det tog

att finna öppningsmekanismen (D, F, K och M). Kända mekanis-

mer (L) kunde öppnas snabbt även om låsöppningen inte hitta-

des lätt.

Samtidigt som försökspersonerna kände över dockan för att

finna låset kände de även på selen för att komma underfund

med dess konstruktion. En genomgång av observationer och

selar har lett till följande indelning i fyra grupper:

Grupp 1. Det går, med varierande svårighetsgrad, att såra

på axelremmar och midjeband (A, C, F).

Grupp 2. Det går ej att sära på axelremmar och midjeband

(DI EI Gl K).

Grupp 3. Selen kan dras isär helt och hållet (L, M). På sele

M har även bygeln framför barnet räknats in i sel-

konstruktionen, varfördenna stol intar en särställ-

ning inom gruppen.

Grupp 4. Selen består_endast av ett midjeband (B).

I grupp 1 försökte försökspersonerna dra isär axelremmar och

midjeband. På sele F är detta mycket lätt, på sele C något

svårare och på sele A mycket svårt.
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I grupp 2 måste försökspersonerna böja eller bryta dockans

armar genom selen för att dockan skulle bli fri. Sele D var

den svåraste eftersom dockan måste lyftas uppåt ur selen

samtidigt som denna förs ner över dockan. Detta förorsakade

de flesta försökspersonerna stora besvär.

I grupp 3 kunde försökspersonerna dra isär hela selen. Axel-

remmar, midjeband och grenband går att skilja helt från var-

andra. Sele M förorsakade de flesta försökspersonerna stora

besvär beroende på att bygeln framför magen på barnet satt

i vägen.

Efterintervjuer

Efterintervjuerna visade att 40% av försökspersonerna ansåg

att experimentet varit realistiskt och 50% att det varit

ganska realistiskt. 75% tyckte att experimentet varit menings-

fullt och 25% tyckte att det åtminstone varit intressant. De

flesta försökspersonerna (60%) uppgav att de blivit stressade

eller nervösa, speciellt vad gäller stolarna D, M, F och K.

Nästan alla försökspersonerna (80%) tyckte att stolarnas ut-

formning inverkade på uppgiftens genomförande. Stolar med

höga kanter hindrade försökspersonerna i arbetet. Bilarnas

konstruktion tycktes ej vara av betydelse för de flesta för-

sökspersonerna (75%).

SAMMANFATTNING

Resultaten från försöket Visar att lås och selar på en del

stolar är oacceptabelt tidskrävande och svåra att öppna vid

_ simulerade mörkerbetingelser.

Det var också tydligt att försökspersonerna inte hade någon

förmåga att skatta barns öppningsförmåga utan trodde att

barn skulle.ha samma typ av svårigheter som de själva. (För

mer detaljerad information, se bilaga).'
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En sammanfattning av resultaten från båda experimenten har

gjorts genom att låsen rangordnats med avseende på:

1. Barns förmåga att öppna låsen.

2. Vuxnas förmåga att öppna låsen.

3. Vuxnas skattning av hur lättöppnade låsen är.

4. Vuxnas skattning av barns förmåga att öppna låsen.

Figur 9 visar att de lås som är svåra för barn inte behöver

vara svåra för vuxna att öppna. Sålunda är t ex lås E, som

är det svåraste låset för barn, inte speciellt tidskrävande

eller svårt för vuxna.

Figur 9 Läs rangordnade efter hur lätta för vuxna OCh hur
svåra för barn de är att öppna; även vuxnas skatt-
ningar av öppningsförmåga är rangordnade för dem
själva respektive för barnen. Låsen är rangordnade

från 1 till 10.
att öppna och det lättaste för vuxna.

 

Stol Rangordning av
barns öppnings-
förmåga

Rangordning av
vuxnas öppnings-
förmåga

Rangordning av vuxnas
skattning av öppnings-
förmåga

  

 

    

  

   

  

1 = svårast 1 = lättast Egen för- Barns för-
måga måga

l=lättast_ 1=svårast

A .4 1 2 - 7

B 10 __3 4 '9

c 5_ 2' 1 7

D 7 A 9 104 *1

E 1 S 5 7 3

r 6 10 f 8 8

-G 7 6 4 10

x' 2 - '7 4 9 5

L 7 I 4 3 2

M . 2 -8. >6 4

   

1 är det svåraste låset för barn
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DISKUSSION

 

Det ökande antalet barnolyckor i trafiken kräver effektiva

skyddssystem för barn. Ett av de mest effektiva skydden är

bakåtvända bilbarnstolar.

Målsättningen med de två studierna har varit att ge underlag

för åtgärder för att förbättra hanterbarheten och därigenom

utnyttjandegraden av dessa stolar.

Experimenten har klart visat att skillnaden i hanterbarhet

är mycket stor mellan de olika stolar, selar och lås som

förekommer i marknaden.

Denna skillnad har här studerats för att klarlägga vilka

principer som gör barnstolar lätthanterliga.

Undersökningarna har koncentrerats kring stolarnas lås och

de delvis motstridiga krav som kan ställas på dessa, d v 3

att de skall vara svåra för barn men lätta för vuxna att

öppna. Resultaten visar att de flesta lås är mycket lätta

för barn att öppna, speciellt de som är enbart hårda eller

enbart tekniskt svåra, samtidigt som de under mörkerbeting-

elser är tidskrävande för vuxna. Ett av de lås som var både

hårt oCh samtidigt tekniskt svårt för barn visar emellertid

att de motstridiga öppningskraven går att förena. Detta lås

kunde ej öppnas av något barn under fyra år samtidigt som

vuxna endast behövde i genomsnitt 20 sekunder för att öppna

det. Ingen vuxen försöksperson behövde överskrida den kri-

tiska gränsen på två minuter för att ta ur barnet ur stolen.

Selarna är på många stolar konstuerade Så att det är svårt

_och ansträngande att ta-ur barnet under mörkerbetingelser

och de flesta selar kan ej accepteras i sin nuvarande ut-

formning, Det är också i nu förekommande selar-onödigt be-

svärligt att sätta i och lyfta ur barn. Åtgärder för att

förenkla hantermgg Och öppnande av selar är väl motiverade,

framför allt med tanke på den ökade användning och effekt

av systemet detta skulle leda till. Två förslag till för-
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bättringar har utarbetats där man utan att ge avkall på

stolarnas skyddseffekt kan göra följande:

1. Utnyttja trepunktsbälten som efter upplåsning kan dras

åt ena sidan.

2. Göra en säkerhetsspärr som lossar bältena från stolen.

Resultaten visar att denna typ avprövning av de "mänsk-

liga" eller psykologiska faktorerna vid användning av sto-

lar fungerar mycket bra. Prövningen av hur lätt det är att

lyfta barn ur stolarna har dock sina begränsningar. Exem-

pelvis är förhållandena betydligt mer stressade vid en verk-

lig olycka, men ökad stress ändrar inte nödvändigtvis rela-

tionerna mellan öppningstiderna för de olika låsen, bältena

och stolarna, trots att stress generellt skulle kunna öka

den erforderliga öppningstiden. Följaktligen måste de dåliga

stolarna troligen betraktas som ännu farligare än vad under-

sökningarna visar.

För att få fram så bra bilbarnstolar som möjligt vore det

önskvärt att mer eftertryck än hittills läggs på att testa

de psykologiska aspekterna. Tekniska studier görs för att

bestämma stolarnas värde vid kollisioner under kontrolle-

rade betingelser; Psykologiska experiment skulle klargöra

stolarnas värde för barn och vuxna under normala förhållan-

den såväl som vid kollisioner;

De här redovisade experimenten är en början på ett sådant

förfarande men de borde utökas med t ex studier av hur lätt

föräldrar sätter'i och tar ur stolar i bilen och hur lätt

de handskas med barnen under normala betingelser.

En fråga som dock måste behandlas är huruvida stolarna skall

standardiseras, d.v s bestämmelser utfärdas så att lås och

selar tillverkas-efter standardföreskrifter, vilket skulle

'göra det lättare att ta ur ett barn ur lås och selar som den

vuxne aldrig tidigare har setyt Detta skulle kunna vara be-

tydelsefullt i en olyckssituation där den Vuxna person som
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är bekant med skötseln av barnstolen exempelvis är medvets-

lös och barnet måste frigöras av en annan person. Nackdelen

med att utfärda sådana bestämmelser för tidigt är dock att

detta kan verka hämmande i arbetet med att konstruera bättre

lås, selar och stolar.
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Bilaga 1 .

INSTRUKTION TILL FÖRSÖKSPERSONEN

Du kommer nu att vara med om ett försök där det gäller för Dig att så snabbt som

möiligt öppna låset till en bilbarnstol. l stolen sitter en docka, vars viktoch

ålder motsvarar en tre - årings.

Du skall öppna bildörren, öppna låset på selen, lyfta ur dockan och placera den

på en uppmörkt plats vid sidan av bilen . Nör dockan ligger på plats är försöket

slut och tidtagningen upphör.

OBS! En del lås och selar är mycket svåra att öppna!

Jag kommer att stå vid sidan av Dig och ta tid med en kronometer.

Jag kommer att -ta tid på två olika moment, dels från det att försöket startar och

till dess att dockan ligger på plats, dels från det att Du finner låset och till dess

att dockan är ordentligt ur selen.

Du kommer att öppna sammanlagt tio lås, som sitter på tio olika bilbarnstolar.

Stolarna är placerade i två olika bilar. Bilarnas märken ör Volvo Amazon och

Renault 4 L. Du kommer alltså att varannan gång öppna ett lås i Volvon och

varannan gång i .Renaulten .

Förutsättningen för försöket ör att bilen vilken sekund som helst kan börja brinna

eller explodera .' Dockskall Du handskas med dockan på ett sådant sätt att ett

litet barn i motsvarandeisituation inte skulle erhålla några skador i onödan.

Utgångslöget ör att Du står med handen på bildörrens handtag, ochnör jag säger

"NU" så sätter Du igång.

För att simulera att olyckan har hänt på kvällen' kommer Du att få böra ett par

mörka glasögon, idetta fall ett par svetsglasögon..

Efter varie* försök skall Du, på en 5 - gradig skala; skatta hur svårt respektive

lött Du tyckte låset och selen var att öppna.
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När hela försöksserien är avslutad skall Du rongordno lösen och selorno, be-

roende på deras svårighetsgrad. Du skall dessutom skatta lösen och selorno

ännu en gång och även skatta hur svårt respektive hur lätt Du tror att ett barn

skulle ha att öppna lösen.

Vid Skaffnihgorno kommer Du att ha bilder till Ditt förfogande för att Du lättare

skall kunna komma ihåg de olika Iåsens konstruktion.

LYCKA TILL!
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Bilaga 2.

SKATTNINGSSCHEMA FÖR VARJE LÅS

 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sfo|:..........

mycket svårT varken IöH mycket
svårt ' lätt/svårt

       

SÄTT KRYSS I LÄMPLIG RUTA!

SKATTNINGSSCHEMA FÖR_ VARJE SELE

mycket svårt varken IÖH mycket
4 svårt lätt/svårt IöH

  

 

  

 

  

SÄTT KRYSS | LÄMPLIG RUTA!

TACK!



Bilaga 3.

SKATTNINGSSCHEMA FÖR SAMTLIGA LÅS

 

3:1

              

             

 

      

 

 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mycket svårt varken lätt mycket J
Stol svårt lön/svart löH

B

C

D

E

F

G

K

L
M

SÄTT ETT KRYSS I LÄMPLIG R-UTA!

SKATTNINGSSCHEMA FÖR SAMTLIGA SELAR

mycket_ varken mycket
Sele svårt svårt lätt/svårt lätt lätt

A

B

C

D

E

F

G

K

L

 M , I
SÄTT KRYSS I LÄMPLlG RUTA ! TACK!
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Bilaga 4.

SKATTNINGSSCHEMA FÖR DIN UPPFATTNING OM BARNS FÖRMÃGA

ATT ÖPPNA LÅSEN

          

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . .

mycket varken mycket
Stol svårt svårt lätt/svårt IöH lön-

A

B

C

D

E

I F

G

K

L

M

  

  

 

 

 

SÄTT ETT KRYSS I- LÄMPLIG RUTA.

 



bilaga 0 a

DIN ÃSIKT OM LÃSENS SVÅRIGHETSGRAD

 

: O O O O O O O O O 0 O O O O O O O O O .

Lås :-

 

Mycketsvårt
Mycketlött

att öppna.
att öppna.

A Placera låsets märkning på den övre raden och drag ifrån bokstaven ett streck ner mot den punkterade linien, där Du tycker

låsets svårighetsgrad bör placeras. Två eller Flera lås kan hamna på samma ställe.

Här nedan följer ett exempel:

 

Lås: Q H T - CP 'il R 'TJ

 

S

Mycketsvårt. .. Mycketlött
att öppna. att öppna.



DIIGgO D D

DIN ÃSIKT OM SELARNAS SVÃRIGHETSGRAD

 

Namn:oooooooøooooobooooaoo

Sele:

 

Mycketlötratt öppna. V. I att öppna.

Placera selarnas märkning på den övre raden och drag ett streck ifrån bokstaven och ner till den punkterade Iinien, där

Du tycker att selarnas svårighetsgrad bör placeras. Två eller flera selar kan hamna på samma ställe.

Här nedan följer ett exempel:

Q7 OJ. R ITiS? ISele: l

  

Mycketsvårt.-...l...".h.....s...._....... Myckeflöff
att' öppna att öppna .
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Bilaga 6.

YTTERLIGARE SKATTNING AV LÅS OCH SELAR

Du skall nu ännu en gång skaffa lås och selar. Du får, och bör, gå runt och

titta och känna på de olika konstruktionerna. Du har även bilder på lösen

ti ll Ditt förfogande .

Den skattning Du skall göra 'dr vad Du tycker om de olika lösen och selarna

nu när Du ser dem.

Du skall även skatta hur svårt eller hur lätt Du tror att en tre - öring skulle ha

att öppna de olika lösen.

Till slut skall Du rangordna lösen och selarna efter 'hur Du upplevde dem när

Du giorde försöker. Du får inte titta på Dina tidigare skattningar.
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Bilaga 7.

lNTERVJUGUlDE

 

l. Tyckte Du att det var jobbigt?

2. Tyckte Du att det verkade realistiskt?

3. Försökte Du göra din bästa?

4. Tyckte Du att experimentet var meningsfullt för Dig?

5. Blev Du nervös?

6. Hade stolarnas konstruktion någon inverkan på uppgiftens genomförande?

7. Hade bilarnas konstruktion någon inverkan på uppgiftens genomförande?

8. (Har Du några särskilda synpunkter på experimentet?
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STOL A

Stol _ Lös

Fig. 1 Bilbarnstol "VOLVO"
_-

 

BARN FÖRSÖK

Öppnandefrekvens

Fig. 2 Antal barn som ej försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder för öppnandet

 

Ålder Ej försökt Öppnar ej> Öppnar Tid
'Age 'Notrial 'Fail Open Time

2,0-2,5' \ Å 22

2,5-3,0 l . l l l 1 3

?so-4,0' ' t 1 13

;mm 10
Resultaten visar att samtliga barn i åldern tre - fem år öppnade detta lås. Av

           

barn under tre år kunde tre av siu ei öppna låset (tig. 2).

Observa tioner

 

Studiet av hur barn Försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt uppfattade vad somkrävdes för att låset skulle öppnas. De anvönde

vänster hands Fingrar, dock ei tummen; några av barnen tog hiölp av höger
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hands tumme. De yngre barnen uppfattade också hur de skulle göra. De kla-

rade emellertid ei av att öppna låset, troligtvis därför att låset kräver viss fysisk

styrka, vilket de yngre barnen saknar.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtagningsti der

 

Kvinnor hade genomgående längre tider på de tre momenten. Det fanns ingen

avgörande skillnad mellan försökspersoner som har bilbamstol och försökspersoner

som ei har stol .

Tab. l Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

   

Lås Sele Total Antal

Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
värde ning _ värde ning värde ning

Män 6 3 9 5 26 8 9

kvinnor 9 3 20 8 ' 44 , 14 H

         

Observationer

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de mycket snabbt

kände hur de skulle förfara med låset. De använde .genomgående vänster hands

tumme eller fingrar för att öppna låset. Den försöksperson som höll på längst hade

endast en tid av 15 sekunder.

Selen var ganska svår att få av dockan ochspeciellt kvinnor observerades hasvårt

att få av den. Detta kan bero på att selen är trång. Det går ei heller att, utan möda,

dra isär midiebandet och axelremmen . Flera försökspersoner försökte detta men gav

upp när de kände att det gick trögt. Två försökspersoner hade tider över .en halv

minut för attfå selen av dockan.

'Den längsta totala tiden var över en minut (67 sekunder), och flera tider låg om-

kring en minut. Dessa försökspersoner var inte speciellt stressade eller fumliga utan

hade problem med selens konstruktion.

De- flesta försökspersonerna (60%) trodde vid skattningen av hur-barn skulle klara

av att öppna låset att dessa skulle ha "varken lätt eller Svårt", medan låset i verk-

ligheten öppnades mycket lätt, åtminstone av barn över två och ett halvt år.



STOL B

Stol

Fig. 3 Bilbarnsfe| "HYLTE"

Lås

 

BARN FÖRSÖ K

Öppnandefrekvens

Fig. 4

 

Antal barn som ei försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvärden
i sekunder för öppnandet

8:3

 

;Tid
THne

Ålder
Age

Ej försökt
'Notüal *

Öppnar
Open

Öppnarej
Fa"

 

10H2,0-2,5

 

2,5-3,0 mn

 

m T* 3,0-4,0

 

. 4,0- 5,0 17mm,

       

Resultaten visar att samtliga barn i undersökningen öppnade detta lås (fig. 4).
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Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt uppfattade vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De stoppade in

höger hands pekfinger eller tumme i öglan och drog till, varvid låset öppnades.

Den något längre tid det tog för barn i åldern fyra - fem år berodde på att dessa

satt och funderade över låsets konstruktion.

VUXENFÖRSÖK

  

Urtagni ngstider

Kvinnor hade genomgående löngre tiderpå de tre momenten. De försökspersoner

som ei har bilbarnstol hade genom-gående löngre tider än de försökspersoner som

har stol .

Tab. 2 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika 'moment som försöks-
personerna utförde '

   

Lås Selle Total Antal
Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-

\ vörde ni ng vörde ni ng värde ning

Mön 6 3 4 2' 23 8 9

Kvinnor M 19 6 _ 2 ' 42 27 l l

         

Observa tioner

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade .detta lås Visar att de hade problem

med detta enkla lås. Det fanns i huvudsak två olika metoder för öppnandet:

(a) Försökspersonen tog. tag i låsringen Och drog bort den eller tryckte bort den

framåt. Detta gjordes genomgående med höger hands pek- eller långfinger.. (b)

Försökspersonen tog\ tag i den lösa fliken på selen och drog 'med stor kraft rakt ut,

varvidlåssprinten IosSnade'.

Fyraförsökspersoner gjorde sig illa på den vassa spetsen vid låssprinten. Den för-

söksperson som höll på löngst hade en tid av 58 sekunder.
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Selen, som endast består av ett midiebälte, är loss från dockan i och med att

låssprinten är borttagen. Därigenom vållade denna sele inga problem för för-

sökspersonerna . Vad som däremot giorde många försökspersoner konfunderade

var att det inte fanns "mer" sele på dockan . Sex försökspersoner trevade

över dockan för att hitta den obefintliga selen. En försöksperson behövde, trots

selens enkla konstruktion, en tid av elva sekunder för att få selen av dockan .

Den längsta totala tiden var nästan två minuter (i 16 sekunder), och flera tider

var omkring en minut. Dessa försökspersoner var inte speciellt stressade eller

fumliga utan hade problem med selens konstruktion på grund av ovan nämnda skäl.

Flera försökspersoner (35%) trodde vid skattningen av hur barn skulle klara av

att öppna låset att dessa skulle ha "mycket svårt - svårt", medan låset i verk-

ligheten öppnades mycket lätt av samtliga barn i undersökningen . Det var dock

stora skillnader mellan de vuxna försökspersonernas skattningar beträffande

svårigheten för barn att öppna låset.



STOL C

Stol Lås

Fig. 5 Bilbarnstol "KLIPPAN"

 

BARN FÖRSÖK

Öppnandefrekvens

  

MAntal barn som ei försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder för öppnandet

 

Ålder
*Age

Ej försökt
NotHal

Öppnarej
*Fan 1

Öppnar
Open

1 Tid
Thne

 

ll2,0-2,5 i ll l 20

 

25-ao_l 4 l lill 4_

 

' 3,0-4,0 ' i 12

  

_ 4,0- 5,0 .

    

ll '
-lllllll 7

  

Resultaten visar att samtliga barn .i åldern tre - fem år öppnade detta lås. Av

barn under tre år kunde tre av åtta ei öppna låset (fig. 6).

 



Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lös visar att de mycket

snabbt uppfattade vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De använde

vänster hands fingrar, dock ei tummen; några av barnen tog hiälp av höger

hands tumme. De yngre barnen uppfattade ocksåhur de skulle göra. De kla-

rade emellertid ei av att öppna låset, troligtvis därför att låset kräver viss

fysisk styrka, vilket de yngre barnen saknar.

VUXENFÖRSÖK

 

UrtcL-gningstider

 

Kvinnor hade genomgående längre tider på de tre momenten. Det fanns ingen

avgörande skillnad mellan försökspersonersom har bilbarnstol och försöksper-

soner som ei har stol.

Tab. 3 ' Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

        

Lås _ :Sele Total Antal

Medel- Sprid- Medel - Sprid- Medel- Sprid-
\ värde mng värde ning värde ning

Män 7 2 12 5. ' 31 12

Kvinnor H 4 . ' 25 19 .4 t 48 24 H

     

Observa tioner

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt kände hur de skulle förfara med låset. De användegenomgaende

vänster hands tumme eller fingrar för att öppna låset. -Den försöksperson som

höll pa-längst hade en tid av 21 sekunder.
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Selen var ganska svår att få av dockan och speciellt kvinnor observerades ha

svårt att få av den. Detta kan bero på att stolen har rätt höga kanter, varför

det blir tungt att lyfta dockan samtidigt som selen tas av. Midieböltet och

axelremmen går emellertid, med litet möda, att dra isär på stolens vönstra sida.

Flera försökspersoner försökte också detta, men endast tre försökspersoner lyc-

kades. Två försökspersoner hade tider omkring en minut (52 respektive 74 sekun-

der) för att få av selen av dockan .

Den löngsta totala tiden var över en och en halv minut (l04 sekunder). Några

tider låg omkring en minut. Den försöksperson som hade den längsta tiden var

något stressad. Det största bekymret var emellertid att lyfta dockan ur den diupa

stolen .

Försökspersonernas skattning av hur barn skulle klara av att öppna låset var

iömt fördelad över skalan "mycket svårt -svårt - lött - mycket l'dtt"; dock trodde

45% av försökspersonerna att barn skull-e ha "mycket svårt - svårt" att öppna

låset, medan låset i verkligheten öppnades mycket lätt, åtminstone av barn över

två och ett halvt år.



-. STOL' D

slot Lås

EQLLEBiIbarnstol "DOUGLAS",

8:9

 

BARNFÖRSÖK

 

Öppnandefrekvens \

 

Fig. 8 Antal barn som ei försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvärden
3 sekunder för öppnandet °

 

Ådder
Age

Ej försökt
'NatHal

'Öppnarej
Faü

Öppnar
Open

ATid
Thnek

 

2,0-2,5 lll 17

 

2,5- 3,0 p lllll 28

 

3,0-4,0 'lll 17

  

4,0- 5,0 _

   

lllllll

 

16

  

Resultaten visar att samtliga barn i åldern två och ett halvt år - Fem årlöppnade

detta lås. Av barn under två och ett halvt år kunde endast en inte öppna låset

'( fig. 8).



Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de hade

ganska svårt att uppfatta vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De äld-

re, tre - fem år, använde höger hands tumme och pekfinger, ibland även lång-

fingret, för att vrida på spärren. Därefter lyfte de tungan uppåt, vred den och

tryckte ned den genom hålet. De yngre barnen, två - tre år, satt och skruvade

mer planlöst tills låset ramlade isär.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtagningstider

 

Kvinnor hade längre tider på lås och på total tid. För selens avtagande var ti-.-

derna Iika;dock fanns det ibland kvinnorna större individuella skillnader än

bland männen. De försökspersoner som har bilbarnstol hade kortare tid för låsets

öppnande än de försökspersoner som ei har stol .

Tab. 4 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

   

i Lås Sele Total Antal
Medel- Sprid- Medel- Spri d- Medel- Sprid-
värde ning värde ni ng värde ni ng

Män 57 24 81 36 148 32 9

Kvinnor 1 19 75 153 68 280 102 l l

         

Observa tioner

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de hade mycket

svårt att känna hur de skulle förfara med låset. En mängd olika öppningsförfa-

rum'den observerades. Alla försökspersoner tog låsetii båda händerna, bände på

låset ooh' tryckte påspärren nedåt, uppåt och åt sidorna.. De skruvade på låsring-

en, men inte tillräckligt mycket. De drog och slet i låset åt alla tänkbara håll. Låset

gi ck- sedan upp mer av en tillfällighet. Låset är inte isär i och med att låsring

och låsbI-eck är öppnade. För att få isär låset helt förekom även här alla ovan_

uppräknade varianter. Den försöksperson som höll på längsthade en tid av
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237 sekunder efter att ha fått ta av sig de mörka glasögonen efter l8O sekunder.

Två försökspersoner hade tider över tre minuter. Även dessa hade fått ta av

sig glasögonen .

Selen var mycket svår att få av dockan då den har en mycket komplicerad

konstruktion . Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan män och

kvinnor; dock fanns det bland kvinnorna större individuella skillnader än

bland männen. När låset tagits isär försökte försökspersonerna vrida, rycka,

skjuta eller dra isär selen från de båda låshållarna, vilket är helt omöjligt.

Två försökspersoner försökte få dockan ur selen nedåt, vilket likaledes är

helt omöiligt. De fick därför avbryta försöket.

Fyra försökspersoner fick lov att avbryta försöket att ta dockan ur selen efter

fem minuter.

Två försökspersoner fick ont i ryggen av att stå i den obekväma arbetsställ-

ningen.

Sju försökspersoner klarade av selen först efter att ha fått ta av sig glas-

ögonen.

Nästan alla försökspersoner (T9) slet eller drog kraftigt i dockan vid selens

avtagande.

För en försöksperson slog dockan dessutom emot nästan' allt som fanns att slå

emot i bilen.

Vid tre tillfällen observerades att försökspersonernaförsökte lossa justerings-

anordningarna till selen på sidan under stolen. De fick då tillsägelse av för-

söksledaren att avbryta'detta arbete.

Vid två tillfällen ryckte och slet försökspersonerna så våldsamt i docka och sele

att iusteringsanordningama släppte från selen . Det gick därför lättare för dessa

personer att få dockan ur selen och tiden blev endast 44 respektive 51 sekunder.

Samtliga försökspersoner blev stressade eller irriterade av låset ellerav selens

konstruktion och kunde inte arbeta lugnt.

Den längsta totala tiden bland de försökspersoner som klarade av att få dockan

ur selen var över fem minuter (328 respektive 352 sekunder). Dessa försöksper-

soner fick hålla på så länge därför att de visade att de kunde klara av försöket.

De flesta försökspersonerna (70%) trodde vid skattningen av hur barn skulle klara

av att öppna låset att dessa skulle ha "mycket svårt - svårt", medan låset i verk-

ligheten öppnades mycket lätt av nästan alla barn i undersökningen.



STOL E

Stol

Fig. 9 Bilbarnstol "JEENAY"

Lås

8:12

 

BARNFÖRSÖK

 

Öppnandefrekvens

 

Fig. 2 Antal barn som ei försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder för öppnandet

 

"Ålder
Age

'Ej försökt
'Notnal

Öppnarej
*Fan

Öppnar
Open

'Tid

Tüne

 

2,0-2,5 ' Ht tt

 

2,5-3,0 . Ht

 

3,0-4,0 ' 5
H
t

 

4,0- 5,0 _

  

t '
-
I
l
D
u
-
I
u
m
h
d
-
n

  

um

 

16

  

Resultaten visar att samtliga barn i å|dern två - fyra år ei öppnade detta lås.

Av barn över fyra år kunde alla öppna låset utom en flicka som var vönsterhönt

(tig. 10).

_ Observationer

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de ganska

snabbt uppfattade vad somkrävdes för att låset skulle öppnas. De barn sam
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klarade av att öppna låset använde höger hands tumme och några använde

dessutom vänster hands fingrar för att trycka på spärren . Låset fordrar stor

styrka i framför allt höger tumme, vilket saknades hos de yngre barnen och

hos den vänsterhänta flickan.

VUXENFÖRSÖK

Urtagningstider

 

Kvinnor hade' genomgående något längre tider på de tre momenten. Det fanns

ingen avgörande skillnad mellan försökspersoner som har bilbarnstol ooh för-

sökspersoner som ej har stol .

Tab. 5 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

        

Lås Sele , Total Antal
Medel-é Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
värde ning - värde ni ng vä rde ' ning

"Man 14 7 12 3 38 ' 12 9

Kvinnor 26 12 _ 7 18 8 57 17 H

     

Observationer

 

Studiet av hur vuxna fösökspersoner öppnade detta lås visar att de hade ganska svårt

att känna hur de skulle förfara med låset. De använde genomgående höger hands

tumme eller båda tummarna för att trycka på spärren . För siu 'försökspersoner gick

låset upp av en slump. De försökspersoner (2) som höll på längst hade en tid av

41 sekunder.

Selen var inte speciellt svår att få av dockan och någon avgörande skillnad

mellan män och kvinnor observerades inte. Midiebälte och axel rem går inte .att

dra isär, men stolen har inte några höga kanter somkan tänkas ha fördröit av-

tagandet. Alla försökspersoner kände mycket snabbt att det inte gick att dra isär
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axelband och midiebölte. Två försökspersoner hade tider över en halv minut

för att få selen av dockan.

Den löngsta totala tiden var över en minut (79 sekunder). Fem tider låg över

en minut. Dessaförsökspersoner var inte speciellt stressade eller fumliga utan

hade problem med framför allt låsets konstruktion.

De flesta försökspersonerna (70%) trodde vid skattningen av hur barn skulla

klara av att öppna låset att dessa skulle ha "mycket svårt - svårt", vilket

också i verkligheten visade sig vara fallet, åtminsone bland barn under fyra

år.
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STOL F

Stol Lös

Fig. ll Bilbarnstol "ASTRONAUT"

 

BARNFÖRSÖK

Öppnandefrekvens

Fig. l2 Antal barn som ei försökt- ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder för öppnandet

 

Ålder .Ej försökt Öppnar ej Öppnar 'Tid
Age 'No trial Fail Open * Time

nn
2,5-an " ;ml 8
3,0-4,0' * l . 10

4,0-5,0. 8

Resultaten visar att samtliga barn i åldern två och ett halvt år - fem öppnade

           

detta lås. Av barn under två och ett halvt år kunde ingen öppna låna.. (tig 13
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Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att barn över

två och ett halvt år mycket snabbt uppfattade vad som krävdes för att låset

skulle öppnas. De fattade med vänster hands pekfinger runt låstungan och

tryckte den bakåt samtidigt som de böide låset uppåt. De yngsta barnen för-

stod ei denna mekanism, vilken var svår att klara av, särskilt av en tillfäl-

lighet.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtagni ngstider

Detta var det enda lås där kvinnor hade kortare tid än männen. Beträffande tid

för selens lossande och totaltid hade kvinnorna genomgående längre tider. Det

fanns ingen avgörande skillnad mellan försökspersoner som har bilbarnstol och

försökspersoner som ei har stol .

Tab. 6 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

     

Lås Sele _ Total Antal
Medel- 4 Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
vä rde ning värde ni ng värde ning

Män' "57 40 l 4 4 85 50 9

Kvinnor _ 55 _ 56 23 W 101 _ 71 l l

        

Observationer

 

Studiet av hur vuxna. försökspersoner öppnade detta lås visar att de hade mycket

svårt att känna hur de skulle förfara med låset. Låset är mycket litet och klent

och det finns inte' någon del att få "tag" i.' Försökspersonerna drog och pressade.

i låset. De flesta (13.) bröt låset och tryckte det uppåt, varvid låstungan loss-

nade. Den försöksperson som höll på längst hade en tid av 191 sekunder efter

att ha fått ta av sigglasögonen efter tre minuter. Åtta försökspersoner hade

tider över en minut.



Selen observerades inte förorsaka några speciella problem, beroende på att

axelband och midjebölte går att montera isör. Trots detta hade tre försöksper-

soner tider omkring en halv minut för attfå selen av dockan.. En försöksper-

son behövde merän en minut (77 sekunder) för att få selen av dockan.

Den längsta totala tiden var över fyra minuter (249 sekunder). Fem tider låg

över två och en halv minut. Dessa försökspersoner (utom en) var inte speciellt

stressade eller fuml'iga utan hade problem med framför allt låsets konstruktion.

De flesta försökspersonerna (70%) trodde vid skattningen av hur barn skulle

klara av att öppna låset att dessa skulle ha "lött - mycket lätt", vilket också

i verkligheten visade sig vara fallet, åtminstone bland barn över två och ett

halvt år.
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Stol _

F39. 13 Bilbarnstol "PROTOTYP"

Lås

 

BARN FÖRSÖK

Öppnandefrekvens

  

Fig. 14 Anta| barn som ei försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder För öppnandet

 

Ej försökt

No trial

Ålder
*Age *

Öppnarej
'Fan

Öppnar
*Open

*Tid
Thne

 

2,0-2,5 ' HH 11

 

2,5- 3,0 4 HM 10

 

3,0-4,0 ' Ht

 

4,0- 5,0 i

    

mnn

  

Resultaten visar att samtliga barn i åldern två och ett halvt år - fem år öppnade

detta las. Av barn under två och ett halvt år kunde endast en inte öppna |åset

(tig. 14).

 



Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt uppfattade vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De tog hela låset

i höger hand och tryckte på spärren med tummen eller tryckte med båda tummarna

eller med pekfingret med låset mot krapppen. Det barn som ej kunde öppna låset

orkade inte trycka spärren i botten.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtclgningsti der

 

Kvinnör hade genomgående längre tider på de tre momenten. Det fanns ingen

avgörande skillnad mella försökspersoner som har bilbarnstol och försökspersoner

som ei har stol .

Tab. 7 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

          

Lås Selen Total Antal
Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
väcde ning värde ni ng vä rde ni ng

Män 17 7 18 9 46 15 9

Kvinnor 12; 23 19 60 29 H

  

Observatione r

 

Studiet av hurrvuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de hade något

svårt att känna hur de skulle förfara med låset. De använde genomgående vänster

hands tumme eller pekfinger för att öppna låset. Den försöksperson som höll på

längst hade en tid av 41 sekunder.
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Selen var ganska svår att få av dockan och speciellt kvinnor observerades ha

svårt att få av den. Detta kan bero på att selen ej går att dra isör. Stolen har

dessutom höga kanter. Två försökspersoner hade tider omkring en minut för att

få selen av dockan.

Den Iöngsta totala tiden var över två minuter (122 sekunder). Siu tider låg

omkring en minut. Dessa försökspersoner var inte speciellt stressade eller furn-

Iiga utan hade besvär med låset eller med selens konstruktion.

De Flesta Försökspersonerna (90%) trodde vid skattningen av hur barn skulle

klara av att öppna låset att dessa skulle ha "varken lött eller svårt- lött- mycket

lätt", vilket också iverkligheten visade sig vara fallet.
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Fig. 15 Bilbarnstol
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BARN FÖRSÖK

 

Öppnandefrekvens

 

Fig. lö Antal barn som ei försökt - ei öppnat - öppnaiL låset samt medelvärden

Lås

"BRl TAX"

i sekunder för öppnandet
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Ålder .Ej försökt Öppnar ej Öppnar Tid
Age 'Notrial *Fail Open "Time

 

2,0-2,5 ' ll lll 4

 

2,5- 3,0 lll lll

 

:go-4,0 ' 37

  

4,0- 5,0 .

   

28

 

lllllll

  

Resultaten visar att samtliga barn i åldern fyra - fem år öppnade detta lås. Av

barn under Fyra år kunde endast en öppna låset (3 - 4 år) (lig. lö) .
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Observationer

 

Studiet av hur barn Försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de hade

mycket svårt att uppfatta vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De vred

låsklöppenimed antingen hela högra handen eller höger hands tumme, pekfing-

er eller långfinger. Låset fordrar ganska stor styrka och även en viss teknisk

Förmåga eftersom de båda öglorna måste dras ifrån låset efter det att vredet

har ställts parallellt med öglorna.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtagningstider

 

Kvinnor hade genomgående längre tider på, de tre momenten. Det fanns ingen

avgörande skillnad mellan försökspersoner som har bilbarnstol_ och försöksper-

soner som ei har stol .

Tab. 8 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olikamoment som för-
sökspersonerna utförde

             

\ Lås Sel e Total An tal
-Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- - Sprid-
vö rde ni ng -vörde ni ng vörde n ing

Mön V 23 _ 14 16 9 49 18 9

Kvinnor 37 15 18 7 75 28 H

Observa tioner

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de hade mycket

svårt att känna hur de skulle förfara med låset. De flesta försökspersonerna ( 12)

koncentrerade sig på den upphöjda centreringen och försökte trycka eller skjuta

den åt sidorna med höger hands tumme och/eller pekfinger. När de märkte att

detta inte fungerade började de vrida på själva låsspörren med höger han-d. Lås-

spörren måstestå parallellt med den raka delen av öglorna på selen för att dessa

skall kunna dras av. För att dra av öglorna anvönde försökspersonerna höger
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hand för höger ögla och vänster hand för v'dnster ögla. Den försöksperson som

höll på löngst hade en tid av 59 sekunder.

Selen var lätt att få av dockan, vilket kan bero på att stolen nästan helt sak-

nar kanter. Det var därför lätt för försökspersonerna att böia upp dockans

armar mot kroppen och trä dem genom selen. Två försökspersoner försökte mon-

tera isör iusteringsanordningen till selen, vilken sitter alldeles intill låset (se

bild på låset). Tre försöksperSoner hade tider omkring en halv minut för att få

selen av dockan .

Den löngsta totala tiden var över två minuter (121 sekunder). Siu tider låg

över en minut. Dessa fösökspersoner var inte speciellt stressade eller fumliga

utan hade problem med framför allt låsetskonstruktion.

De flesta försökspersonerna (55%) trodde vid skattningen av hur barn skulle

klara av att öppna låset att dessa skulle ha "mycket svårt - svårt", vilket

också i verkligheten visade sig vara fallet, åtminstone bland barn under fyra

år.
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STOL L

Stol I Lås

Fig. 17 Bilbarnstol "CONTRA"

 

BARNFÖRSÖK

Öppnandefrekvens

  

Fig. 18 Antal barn som ei försökt- ei öppnat - öppnat låset samt medelvörden
i sekunder för öppnandet

 

Ålder Ej försökt Öppnar ej Öppnar Tid
'Age 'No trial 'Fait 4 Open 'Time

29-35 i nu L 14
mn w

3,0-4,0' _ ' * ' i 26

K ;mm 23
Resultaten visar att samtliga barn i åldern två och ett halvt - fem år öppnade

           

detta lås. Av barn under två och ett halvt år kunde fyra av Fem öppna låset

(tig. 18) .
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Observationer

 

Studiet av hur barn försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt uppfattade vad som krävdes för att låset skulle öppnas. De använde

vänster hands tumme och pekfinger, tryckte selen framåt genom ringen tills

de fick en ögla och drog därefter med höger hands tumme, pekfinger och lång-

finger selen genom öglan. Även de yngre barnen arbetade på detta sätt.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtagningstider

 

Det fanns ingen avgörande skillnad mellan kvinnor och män. Bland kvinnorna

var spridningen något mindre än bland männen . Det fanns ingen avgörande skill-

nad mellan försökspersoner som har bilbarnstol och försökspersoner som ei har stol

Tdb. 9 Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som för-
sökspersonerna utförde

             

Lås Sele Total Antal
Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
värde ning värde ning värde ning

Män l l 4 l l 5 36 12 9

Kvinnor n 6 10 3 37 9 1 1*

 

Observationer

Studiet av hur vuxna försökspersoner öppnade detta lås visar att de mycket

snabbt kände hur de skulle förfara med låset. De tog den lösa fliken av selen

'i höger hand, höll låsringarna i vänster hand, tryckte selen genom ringarna så

att en ögla bildades bakom låsringarna och; bytfedörefter grepp så'att låsri ng-

I arna kom i höger hand. Selen drogs därpå med vänster hand'genom ringarna..

De försökspersoner (2-) som. höll på längst hade en tid av 21 sekunder.
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Selen var mycket lätt att få av dockan beroende på att den går att dra helt

isär, vilket innebär att axelband, midieband och grenband blir separata en-

heter som på intet sätt hindrar urtagningen av dockan . Nästan alla försöks-

personer (19.) drog isär selen på detta sätt. Den återstående försökspersonen

Iossade endast på låset och drog därefter ut dockan . Denna försöksperson hade

en tid av lå sekunder för att få selen av dockan.

Den längsta totala tiden var omkring en minut (59 sekunder). Tre försöks-

personer hade en tid som låg strax under denna .

Samtliga försökspersoner, utom den person som drog dockan ur selen, arbetade

lugnt och metodiskt med stolen .

De flesta försökspersonerna (70%) trodde vid skattningen av hur barn skulle

klara av att öppna låset att dessa skulle ha "mycket svårt -svårt", medan

låset i verkligheten öppnades mycket lätt av nästan alla barn i undersökningen.
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STOL M

Stol Lås

Fig. 19 Bilbarnstol "A-STOLEN"

 

BARNFÖRSÖK

 

Öppnandefrekvens

 

Fig. .20 Antal barn som ej försökt - ei öppnat - öppnat låset samt medelvärden
i sekunder för öppnandet

 

Ålder Ej försökt «Öppnar ej Öppnar Tid
'Age *Notrial ?Fail Open "Time

29-25 lll °
2'5-3'0' i

i I 45

   

3,0-4,0 *

 

19

      

b
o
t
-
.
O
g

4,0-5,0 *

   

Resultaten visar att samtliga barn i åldern fyra - fem år öppnade detta lås. Av

barn i åldern tre - fyra år kunde en av två öppna låset och av de yngsta barnen

kunde ingen öppna låset (tig. 20).
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Observationer

 

Studiet av hur barn Försökte öppna eller öppnade detta lås visar att de hade mycket

svårt att uppfatta vad som krävdes för att låset skulle öppnas. Det krävs två moment

för att få upp låset: (a) med vänster hands tumme och pekfinger trycks spärren ned;

(b) med höger hand måste samtidigt selen dras genom låset. Detta kunde de flesta

barn ei klara av. Dessutom hamnade låset på höger sida av kroppen, vilket giorde

att bygeln framför barnets mage hindrade barnet från att se låset.

VUXENFÖRSÖK

 

Urtaágni ngsti der

 

Kvinnor hade genomgående längre tider på de tre momenten. Det fanns en avgö-

rande skillnad mellan försökspersoner som har bilbarnstol och försökspersoner som

ei harstol .

Tab. 10, Medelvärde och spridning i sekunder vid tre olika moment som försöks-
personerna utförde

   

Lås Sele ' Total Antal
Medel- Sprid- Medel- Sprid- Medel- Sprid-
värde ning värde ning 4 värde ning

Män - 18 8 46 34 79 38 9

Kvinnor 60 57 79 37- , 157 91 1 1

          

Observationer

 

Studiet av hur vuxna försökspersoner' öppnade detta lås visar attde hade mycket

svårt att känna hur-de skulle förfara med låset. Det var mycket svårt att finna

Iåsets placering, speciellt som det finns tre lås till selen. Ett lås sitter på

midjebältet, vilket i princip räcker för attselen skall kunna tas av. Dessutom

finns det ett lås på vardera -axelbandet. 'Fem försökspersoner började med att

knäppa upp låsen på axelbandet och därefter midjebandslåset.. Två försökspersoner
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böriade med att knäppa upp låset till, midiebandet och därefter axelbandslåsen.

Tidtagningen stoppades och sattes igång på nytt när dessa moment gjordes. För-

sökspersonerna använde genomgående höger hands tumme och pekfinger för att

trycka på låsspärren och vänster hands tumme och pekfinger för att dra selen

genom låset. Den försöksperson som höll på längst hade en tid av över tre mi-

nuter(20l sekunder) efter att ha fått ta av sig de mörka glasögonen efter tre

minute-r.

Selen var mycket svår att få av dockan och kvinnor observerades ha något svå-

rare att få av den. Till selen har även den bygel som sitter i midiehöid framför

barnet räknats på grund av att den till mycket stor del hindrar urtagningen av

dockan, oavsett om den knäpps upp eller inte. De flesta försökspersonerna (ll)

förstod aldrig att bygeln kunde knäppas upp utan drog dockan uppåt, varvid

sittdynan följde med uppåt och låstes vid dockans ben. Urtagningen blev därför

mycket komplicerad.

För två försökspersoner lossnade stolens ena fäste över ryggstödet i bilen och blev

hängande på snedden.

En försöksperson slet loss hela stolen från ryggstödet, lyfte ut både docka och stol

och skakade stolen av dockan utanför bilen .

Två försökSpersoner' fick efter tre minuter ta av sig de mörka, glasögonen.

En försöksperson avbröt försöket efter fem minuter, då personen inte alls förstod

hur dockan skulle 'tas ur stolen.

Endast tre försökspersoner handskades helt rätt med sele och bygel. Två av dessa

hade själva samma stol och den tredie hade bekanta som hade denna stol.

, Två försökspersoner hade tider över'två minuter (12] respektive 134 sekunder)

' för att få selen av dockan.

Den längsta 'totala tiden var över fem_ minuter (346 sekUnder) . Denna försöksper-

son fick arbeta över tiden därför att personen var på rätt väg. 'Fem försökspersoner

.hade tider över två minuter för att få dOckan ur selen. Flera av dessa personer blev

stressade och irriterade av att inte förstå låsetseller selens konstruktion.

De flesta försökspersonerna (55%) trodde vid Skattningen avhur barn skulle klara

av att öppna låset att dessa skulle ha"mycket svårt - svårt", vilket också i verk-

ligheten visade sig vara fallet, åtminstone bland barn under fyra år.




