OBSERVASJONSSTUDIE
«BARNS FERD I BIL» I SVERIGE
Av den svenske trafikksikkerhetsorganisasjonen NTF
på oppdrag av BeSafe, Volkswagen og IF

SAMMENFATTING AV STUDIEN
Etter svensk lov skal alle som reiser i kjøretøy sitte på en

I studien ble det gjort observasjoner i 66 av Sveriges 290

plass med bilbelte, om det finnes en slik plass, og bruke

kommuner. Disse var fordelt over samtlige 21 län. Totalt

bilbeltet. Barn som er kortere enn 135 cm skal bruke en

ble 3678 barn i 3263 biler, ved 325 barnehager, observert.

særskilt beskyttelsesanordning, det vil si baby-bilstol,

Majoriteten (79 %) av de observerte barnene var i alderen

småbarns-bilstol, beltestol eller sittepute i stedet for

2-5 år. Av førerne var 57 prosent kvinner og 43 prosent var

eller sammen med bilbeltet. Et barn skal ikke reise i en

menn.

bakovervendt beskyttelsesanordning i et passasjersete på

Der det er mulig, gjøres det sammenlikninger med resul-

en plass med kollisjonspute foran passasjersetet, om ikke

tatet fra observasjonsstudien som ble gjennomført på li-

kollisjonsputen er deaktivert.

knende måte våren 2018 (Gustafsson & Cosini, 2011). Begge

I tillegg er det svenske anbefalinger som innebærer at små

undersøkelsene ble utført utenfor barnehager, og kan derfor

barn mellom 0 og 4-5 års alder reiser sikrest i bakovervendt

ikke anses som representative for alle reiser som barn gjør i

baby-bilstol eller bakovervendt bilbarnestol. Barn fra 4-5

bil. Sannsynligvis er reiser til barnehagen kortere og utføres

til 12 års alder reiser sikrest i beltestol, på sittepute eller i

under større tidspress og stress enn mange andre reiser.

integrert barnebeskyttelse. Barnet skal være minst 140 cm

Men disse daglige reisene hører sannsynligvis til de reisene

høyt før det kan sitte foran en aktiv kollisjonspute, om ikke

barna gjør oftest, og utgjør dermed en stor del av barnas

bilprodusenten har andre anbefalinger.

totale reising i bil.

Gjennom høsten 2017 har trafikksikkerhetsorganisasjonen
NTF gjennomført en observasjonsstudie av hvordan barn
ferdes i bil når de reiser til barnehagen. Studien fokuserer
først og fremst på hvordan loven og anbefalingene etterleves. NTF har fått oppdraget av bilbarnestolprodusenten
BeSafe, bilmerket Volkswagen og forsikringsselskapet IF.

Det viktigste resultatet, med hensyn
til svensk lov, viser at:
»

Andelen barn uten bilbelte i gjennomsnitt for alle aldre var
cirka 2,5 prosent.

»

110 barn som var kortere enn 135 cm brukte ikke noen særskilt beskyttelsesanordning, men satt direkte på bilens sete. De
korteste var 85 cm (fem barn).

»

De viktigste resultatene i forhold
til svenske anbefalinger viser
andelen barn som reiser
bakovervendt:

88 %
82 %

Åtte barn i alderen 0-3 år satt i baby-bilstol eller bakovervendte bilbarnestoler på passasjerplassen foran der kollisjonsputen var aktiv, noe som utgjør en livsfare ved en kollisjon.
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BARNAS
SITTERETNING I BILEN
Etter de svenske anbefalingene bør barna altså reise
bakovervendt opp til 4-5 års alder. Resultatet fra undersøkelsen viser at en svært lav andel (17 %) av 4-åringene reiste bakovervendt, og bare fire prosent av de som
var 5, 6 eller 7 år. Når det gjelder 3-åringer var det 57
prosent som reiste bakovervendt, og blant toåringene
var det 82 %. Selv blant så små barn som ett år forekom
fremovervendt sikring (12 %). I undersøkelsen i 2010 var
denne andelen seks prosent. Ved ytterligere sammenlikning med undersøkelsen fra 2010 kan man imidlertid
konstatere en forbedring blant 3-åringene. Da reiste
60 prosent av 3-åringene fremovervendt, nå var det 43
prosent.
Det er altså helt klart at mange barn blir snudd fremovervendt i en lavere alder enn det som anbefales. Ved en
nærmere analyse av barna mellom 2,5 år og rett før de
blir 5 år kan vi se at en stor andel av barna snus fremovervendt etter 3 år og 3 måneder. Før dette reiser tre av fire
barn bakovervendt. Ved 3,5 års alder reiser halvparten av
barna bakovervendt. En stor andel av barna snus fremovervendt etter 3 år og 9 måneder. For barn som er 4,5 år er
det bare hvert tiende barn som fremdeles reiser bakovervendt.

Flere resultater fra studien
»

En noe lavere andel av de ettårige barna reiste bakovervendt om føreren var en mann, 80 prosent sammenliknet
med 93 prosent med kvinnelige førere. Blant toåringene var
forskjellene mindre, 79 prosent reiste bakovervendt med
mannlige førere og 85 prosent med kvinnelige førere. Blant
3- og 4-åringene var det i prinsippet ingen forskjeller.

»

Det var størst andel bakovervendte 4-åringer i Stockholms-regionen (28 %).

»

Observatørene undersøkte også hvordan beltet var plassert
på barnet. Den vanligste feilbruken av beltet var at det var
plassert for løst over barnets kropp. Med dette menes at
flere enn to fingre i bredden kunne holdes mellom beltet og
barnets kropp. Når bilbeltet sitter løst utenpå vinterklærne
får det ikke samme kontakt med kroppen, noe som leder til
større kollisjonskrefter og større skaderisiko for barnet.

»

For de barna som satt på passasjerplassen foran, totalt 673
barn, ble kollisjonsputens status kontrollert. Totalt ble det
angitt at kollisjonsputen var på, det vil si aktiv, for 110 barn.

»

For åtte barn ble det angitt at kollisjonsputen var på (aktiv)
på tross av at det satt et bakovervendt barn der. Disse barna
utgjør 2,7 prosent av de bakovervendte barna i fremre passasjersete. Å reise bakovervendt foran en aktiv kollisjonspute utgjør en livsfare for disse barna.

»

Observatørene kontrollerte om de ulike beskyttelsesanordningene var montert på en korrekt eller feilaktig måte i
bilen. Som en oppsummering kan det konstateres at innfesting med ISOfix i de fleste tilfeller gir en korrekt montering.
For bakovervendte bilbarnestoler handlet feilmontering om
forankringsbelter, støtteben og bilens trepunktsbelte på
seks prosent. For fremovervendte bilbarnestoler og puter
finnes feilmontering med bilens sikkerhetsbelte på 7-10
prosent.

DISKUSJON –
NTFS REFLEKSJONER
Det viktigste resultatet er at en større andel av barna reiste

For del fleste barna er beltene plassert riktig over kroppen.

bakovervendt i 2017. Dette gjelder spesifikt for barna som er

Den vanligste feilbruken er at beltene sitter for løst. Her

tre år gamle. I 2010 reiste 40 prosent av de bakovervendt, i

trenger foreldrene å få opplysninger om hvor viktig det er å

2017 var det 57 prosent. Men selvfølgelig er ikke dette nok.

trekke bilbarnestolens internbelter eller bilens trepunkts-

Svenske anbefalinger innebærer at alle barn opp til 4-5 års

belte strammere over barnet. Dette kan være vanskelig med

alder skal reise bakovervendt.

tykke vinterklær, noe som sannsynligvis forekom i større ut-

Vi kunne i denne undersøkelsen se at barna vanligvis snus

strekning i denne undersøkelsen, siden 2010-undersøkelsen

i sitt tredje leveår, særlig etter at barna har fylt 3 år og 3

ble gjort sent på våren. Foreldre må opplyses om viktigheten

måneder, samt etter 3 år og 9 måneder. Av fireåringene i

av å ikke ha tykke klær på barnet når barnet sitter i en

undersøkelsen var det kun 17 prosent som reiste bakover-

bilbarnestol. De behøver også informasjon om å passe på

vendt. Andelen som reiser bakovervendt er ikke engang

at hoftebeltet strammes til under jakken, og at man trekker

100 prosent for ettåringer (88 %) og toåringer (82 %). Blant

beltet over hoftene, samt å åpne jakken eller dressen slik at

ettåringene er dette en nedgang i forhold til 2010, da 94

brystbeltet ligger innenfor.

prosent reiste bakovervendt.

Det forekommer også en del feilmontering (7-11 %) når

Alle barnas reiser må være sikre når det gjelder bruk av

det gjelder bilbarnestolenes montering ved hjelp av bilens

bilbeltet og bruk av bilsikringsutstyr. Risikoen for å bli drept

trepunktsbelte. For de fremovervendte beskyttelsesanord-

eller alvorlig skadd i en kollisjon er cirka fem ganger høyere

ningene er stolens montering med bilbeltet ofte det samme

for fremovervendte barn, sammenliknet med bakovervendte

som sikrer barnet, derfor er belteføringen for disse svært

barn. Det trengs først og fremst å legges ressurser på å få

viktige. Innfesting av bilbarnestolen med ISOfix fører i de

foreldre til å la barn opp til 4-5 års alder reise bakovervendt

fleste tilfeller til en korrekt montering av bilbarnestolen.

på alle typer bilturer.

Nesten fire av ti bilbarnestoler er kjøps hos barneutstyrs-

bilens sete. Et ytterligere lovbrudd var at rundt 2,5 prosent

forhandlere. Dette burde resultere i en mer korrekt bruk,

av barna, i gjennomsnitt over alle aldre, satt uten belte. Å

etter som faghandelen som oftest har bedre kunnskap om

ikke bruke belte eller beskyttelsesanordning er ikke bare

hvordan barn bør sikres i bilen, og burde også ha mulighet

et lovbrudd, men gir stor fare for barnet ved en eventuell

til å tilby hjelp til monteringen.

kollisjon.

Vi kunne se at en ganske stor andel av baby-bilstolene var

Selv om Sverige er et svært godt land når det gjelder

leid, og at beskyttelsesutstyret for eldre barn – det vil si

trafikksikkerhet for barn i bil, og svært få yngre barn

belteputene – i større grad var kjøpt i biltilbehørsbutikker.

omkommer i bil, har studien likevel vist at det forekommer

Vi anser det som veldig viktig at bilbarnestoler som krever

både lovbrudd og dårlig etterlevelse av svenske anbefalin-

en mer avansert montering kjøpes hos barneutstyrsforhan-

ger. Det finnes dermed store muligheter til forbedringer,

dlere. Da finnes det mulighet for å få mer hjelp til å finne og

for at barna skal kunne reise enda sikrere i bil, selv når det

å prøve ut passende bilbarnestol for barnet til den bilen man

gjelder kortere turer som til barnehagen.

har og også få hjelp til monteringen.

En løsning som vi tror ville passe er å la anbefalingene

Et svært urovekkende resultat er at det satt åtte barn i ba-

som gjelder bakovervendt sikring forandres til å bli en lov. I

kovervendte bilbarnestoler foran en aktiv kollisjonspute på

tillegg er det behov for informasjon og økt kunnskap blant

passasjerplassen foran. Dette er livsfarlig ved en kollisjon.

foreldre og andre som reiser med ban, samt økt kontroll av

Her ligger et ansvar på bilselgere og selgere av bilbarnestol-

bruk av belter og beskyttelsesanordninger.

er om å opplyse om faren og vise hvordan kollisjonsputen
deaktiveres.
I undersøkelsen var det 110 barn som var kortere enn
135 cm og som i motsetning til hva loven sier ikke brukte
noen særskilt bilsikringsanordning, men satt direkte på

