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Sammanfattning 

 
I detta examensarbete tas ett konstruktionsförslag fram på en bilbarnstol vars syfte 
är att minska ergonomiska problem i samband med installation och användning. 
Det övergripande målet är säkrare barntransporter. Inledningsvis studeras 
bilbarnstolar utifrån ett brett perspektiv. En sammanställning av problemen bildar 
basen för det fortsatta konstruktionsarbetet. En marknadsundersökning genomförs 
för att kontrollera utbudet av bilbarnstolar i Sverige, vartefter koncept tas fram. 
Ett koncept bestående av en separat bas med 360 graders rotationsfunktion 
bedöms mest intressant att vidareutveckla. En digital modell av konstruktionen 
utvecklas och importeras till DHM mjukvara vartefter en utvärdering sker i form 
av en OWAS Analys. Slutsatsen blir att konstruktionen potentiellt kan öka 
säkerheten för barn som transporteras i trafiken. Vidare konstateras att bakåtvända 
bilbarnstolar är att föredra framför framåtvända samt att det finns mer arbete inom 
området för såväl fordon som bilbarnstolstillverkare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
This graduate work is a construction proposal based on a child safety seat, 
designed to reduce ergonomic problems related to installation and use. The main 
goal is safer child transports. Initially child safety seats are investigated from a 
broad perspective. A summary of the problems form the basis for further design 
work. A market survey is carried out to control the supply of child safety seats in 
Sweden, followed by concept development. A concept consisting of a separate 
base with a 360 degree rotation function is deemed most interesting to develop 
further. A digital model of the structure gets developed and imported to DHM 
software by which an evaluation takes place in the form of an OWAS analysis. It 
is concluded that the construction can potentially improve safety for children 
during transportation. It’s also noted that rear-facing child safety seats are 
preferred to forward facing and that there is more work to do in this area for both 
vehicle and child safety seat manufacturers. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund  
 
Trafik relaterade olyckor är den specifikt mest förekommande dödsorsaken i ett 
flertal i-länder för barn över ett år (Ekman m.fl., 2001; Brown m.fl., 2009; Koppel 
m.fl., 2008). 
 
Korrekt använda minskar bilbarnstolar drastiskt riskerna för allvarliga skador och 
dödsfall i samband med trafikolyckor (Brown m fl., 2009).1921 realiserades den 
första bilbarnstolen (Seelhorst, 1999), det var i princip en säck fastspänd i 
baksätet. Först 1962 utvecklades en bilbarnstol med avsikt att skydda barnet i 
England av Jean Ames, tidigare bilbarnstolars syfte var enbart att försäkra att 
barnet satt fast i fordonet (Blachford, 2002). Omkring 50 år senare är barnsäkerhet 
i fordon och bilbarnstolar fortfarande ett relevant område att forska inom och 
arbeta med (Brown m.fl., 2009).  
 
Undersökningar visar att bilbarnstolar i stor utsträckning överges förtidigt såväl 
som installeras felaktigt (Koppel m.fl., 2008). Det är fastlagt att det är fysiskt 
krävande att installera och använda bilbarnstolar, faktum är att vissa individer inte 
klarar installera och använda dagens bilbarnstolar korrekt (Brown m.fl., 2009). 
Nämnda faktum får ödesdigra konsekvenser (Brown m.fl., 2009; Koppel m.fl., 
2008). 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet var att skapa en konstruktion som skulle underlätta ergonomiskt gällande 
korrekt installation och/eller användning av bilbarnstolar. Övergripande 
målsättning: Säkrare barntransporter. 
 
1.3 Problemdefinition 
 
Jag vill på något sätt bidra till ökad trafiksäkerhet för barn som transporteras i 
fordon. 
 
Fordon är generellt sett anpassade för vuxna individer och dess utformning är en 
av de faktorer som påverkar hur fysiskt krävande installation och användning av 
bilbarnstolar blir i praktiken (Nilsson, 2010). 
 
Att öka trafiksäkerheten för barn genom förbättrad fordonsdesign är viktigt men 
även om optimala fordon för familjer/barntransporter skulle introduceras eller 
redan existerar är det inte realistiskt att anta att dessa inom rimlig tid eller 
någonsin kommer att finnas tillgängliga vid en övervägande majoritet av 
tillfällena då ett eller flera barn transporteras. Min bedömning är därför, sett till 
hur situationen är idag gällande bilbarnstolar (Brown m.fl., 2009; Koppel m.fl., 
2008), att det snabbaste mest realistiskt genomförbara sättet att uppnå markant 
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ökad trafiksäkerhet för barn är att finna nya designlösningar/konstruktioner 
gällande morgondagens bilbarnstolar och/eller någon form av kompletterande 
utrustning/konstruktion mellan fordon och bilbarnstol.  
 
Genom att förbättra ergonomin i samband med installation och användning av 
bilbarnstolar förbättras förutsättningarna för ökad och längre användning av 
desamma vilket i förlängningen bör innebära säkrare barnstransporter. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
I anknytning till användning och installation av bilbarnstolar existerar ett flertal 
problem, jag försökte identifiera så många som möjligt av dessa och hade dem i 
åtanke under konstruktionsarbetet men fokuserade på att lösa ergonomiskt 
relaterade problem. 
 
Jag begränsade mig till att arbeta med stolar som normalt sett används av 
åldergruppen 6 månader – 4/5 år.  
  
Jag begränsade mig till att framställa samt testa en digital prototyp av en tänkbar 
konstruktionslösning. En färdig prototyp som kan testas i praktiken skulle ha krävt 
mer resurser än vad som fanns tillgängligt både utifrån monetära såväl som 
tidsmässiga perspektiv.  
 
Undersökningar av dagens utbud gällande bilbarnstolar begränsades till den 
Svenska marknaden samt till en patentdatabas. 
 
Jag hade under huvuddelen av konstruktions/examensarbetet enbart tillgång till en 
bilbarnstol i praktiken, denna influerade därmed beroende på 
tillgänglighetsfaktorn arbetet mer än vad som hade blivit fallet om jag hade haft 
full tillgång till alla på marknaden existerande bilbarnstolar. Stolen ifråga var en 
Akta Graco Duoflex XTP bilbarnstol och hänvisades bitvis till som referensstolen. 
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2 Metod 
 
2.1 Metoddiskussion 
 
Grunden till konstruktionsarbetet 
 
Jag inledde detta examensarbete med studier av litteratur samt Internetkällor för 
att få djupare förståelse för samt sammanfatta den existerande problematiken. 
Sammanställningen använde jag som grundstomme, t ex när jag skulle identifiera 
viktiga faktorer relaterade till mitt konstruktionsarbete.  
 
Marknadsundersökning gällande utbud 
 
När det stod klart vad jag ville fokusera på behövde jag kunskap om vad som 
existerar på marknaden i detta nu. Främst eftersom jag inte ville arbeta på en 
konstruktion som redan fanns tillgänglig men också för att finna lämpliga objekt 
att jämföra min konstruktion med. För att dessutom potentiellt få nya idéer samt 
minska riskerna att jag arbetade på en konstruktion som var på väg ut på 
marknaden sökte jag genom patentdatabasen TRIZ40.  
 
Jag följde Ullmans metod gällande utveckling av nya produkter som stöd för min 
konstruktionsprocess beroende på att jag använt den under tidigare kurser och 
kände mig trygg med tillvägagångssättet. 
 
Jag använde följande modeller från Ullman: Gantt-schema, Product proposal, 
SWOT analysis, QFD, Brainwriting och Decision matrix. 
 
Gantt-schema  
 
Tidsplanen för detta projekt speglas av ett Gantt-schema. Gantt-schema används 
för att få en god överblick över alla enskilda aktiviteter i ett projekt och när 
desamma bör vara färdigställda. I ett Gantt-schema presenteras alla planerade 
"milstolpar" (Ullman, 2010).  
 
Product Proposal  
 
I produktförslaget presenteras grundläggande information kring den 
föreslagna/potentiella produkten (Ullman, 2010).  
 
SWOT Analysis 
 
SWOT är en akronym för styrkor, svagheter, möjligheter och hot, genom att 
utvärdera en potentiell produkt utifrån nämnda faktorer kan ökad förståelse 
uppnås och det blir lättare att besluta om projektet/produktutvecklingen bör 
fortskrida. Metoden kan användas för att bedöma enskilda projekt (Ullman, 2010). 
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Jag använde SWOT främst för att få ökad förståelse för problematiken i 
anknytning till min potentiella framtida konstruktion.  
 
QFD 
 
Enligt Ullman (2010) är QFD huset en av de bästa metoderna för att generera 
ingenjörsmässiga specifikationer. Jag använde metoden framförallt eftersom den 
ger en uppfattning om konkurrerande/befintliga lösningar i förhållande till egna 
konstruktioner under utveckling.  
 
Brainwriting 
 
Brainwriting är en grundläggande metod för att utveckla olika koncept (Ullman, 
2010). I detta examensarbete användes metoden för att få ner de inledande idéerna 
på papper, i en andra omgång kombinerades de inledande idéerna och skisserna 
till ett antal koncept. 
 
Decision matrix  
 
När flera koncept ska vägas emot varandra kan en Decision matrix användas 
(Ullman, 2010).  
 
Genom att välja rätt kriterier och väga dem emot varandra i förhållande till 
relevans/vikt kan Decision matrixen agera vägledning angående vilket koncept 
som bör fortsätta utvecklas. Om tanken är att vidareutveckla en redan existerande 
produkt kan ”originalet” användas som en referenspunkt för de andra alternativen 
att jämföras gentemot. Att arbeta med en Decision matrix innebär vanligtvis att 6 
steg måste utföras (Ullman, 2010). 
 

•  Definiera problemet 

•  Välj vilka alternativ som ska jämföras 

•  Besluta vilka kriteria som ska användas 

•  Fastställ de olika kriteriernas inbördes vikt 

•  Utvärdera alternativen 

•  Beräkna poängen 

Jag använde Decision matrixen som beskrivits ovan, en konventionell bilbarnstol 
agerade referenspunkt i jämförelse med tre koncept varav två fick samma totala 
poäng men tillräcklig vägledning gick ändock att utvinna för att möjliggöra ett 
urval.  
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Användning av digitala verktyg 

För att möjliggöra en utvärdering av mitt konstruktionsförslag utifrån det 
ergonomiska perspektivet behövde jag använda mig av digitala verktyg, dels för 
att skapa en digital 3D modell (CAD program), dels för att utvärdera CAD 
modellen (DHM mjukvara) samt tilldela användare realistiska egenskaper 
(mjukvarubaserad antropometrisk databas). 

CAD programmet Autodesk Inventor 2008 

Den digitala CAD modellen skapade jag i Autodesk Inventor 2008 vartefter jag 
exporterade densamma till DHM mjukvaran.  

DHM mjukvara - Jack 6.0.2 (2008) 

Jack 6.0.2 användes i detta examensarbete för att spegla arbetspositionen vid 
användning av bilbarnstol och möjliggöra utvärdering av positionen ifråga. 
Utvärdering av CAD modellen skedde sedermera med hjälp av en i Jack inbyggd 
metod benämnd OWAS. I DHM verktyg går det att skapa digitala mänskliga 
modeller (manikins) som sedermera kan studeras.  

Mjukvarubaserad antropometrisk databas – PeopleSize (2008) 

Jag använde en fotosession i ”verkligheten” som grund för att kunna placera 
bilbarnstol och manikin representerande en förälder i korrekta positioner i Jack. 
Barnens antropometriska egenskaper fick jag fram genom användande av 
programvaran PeopleSize. 

OWAS  

OWAS (the Owako Working Posture Analyzing System) är en relativt enkel 
metod att använda för att utföra analyser av olika kroppsställningar. (Karhu m.fl., 
1977 återgiven i Mattila, 2006). OWAS kan användas för att identifiera riskabla 
arbetsställningar och omfattar rygg, armar, ben och belastning (Jacobs, 2007). I 
min rapport utförde jag OWAS analyser dels avseende bakåtvänd användning av 
en konventionell bilbarnstol och dels avseende min egen konstruktion. 

2.2 Metodologi 
 
Jag identifierade tre möjliga metoder för min datainsamling som skulle kunna 
ligga till grund för val och inriktning gällande konstruktionsarbetet. 
 
1. Studera problematiken utifrån existerande litteratur och Internetkällor. 
 
2. Göra ett fåtal kvalitativa djupintervjuer av experter inom området. 
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3. Kvantitativ enkätundersökning bland användare av bilbarnstolar. 
 
Det bästa hade varit att använda alla tre metoderna men eftersom jag även ville 
arbeta aktivt på förbättringar beslutade jag mig för att enbart använda en av 
ovanstående metoder för datainsamling. 
 
När jag vägde ovan nämnda metoder gentemot varandra blev det tydligt att metod 
1 är obligatorisk. Alternativ 2 och 3 måste baseras på alternativ 1 för att bli 
relevanta. Mitt val blev således alternativ 1 som grund för mitt fortsatta 
konstruktionsarbete. 
 
 2.3 Förberedelser och insamling av data 
 
Inför detta arbete hade jag förväntningar/förutfattade meningar om resultatet, detta 
är inget onormalt när det gäller undersökningar (Andersen & Kragh, 2010) men 
ändå värt att påpeka.  
 
Under arbetet med rapporten ”Installation of child safety seats from an ergonomic 
point of view” vari jag studerade installation av bilbarnstolar utifrån ett 
ergonomiskt perspektiv (Nilsson, 2010) samt genom egna erfarenheter som 
mamma visste jag att det existerar ett flertal problem relaterat till bilbarnstolar. 
Jag var därmed övertygad om att det fanns/finns behov av nya 
konstruktionslösningar inom området. Detta examensarbete är fristående men 
samtidigt en logisk fortsättning på fynden i nämnda rapport. 
 
Förutom egna iakttagelser under arbetets gång skedde insamling av data genom 
att följande söktermer användes: 
 
Child safety seat, history child safety seat, isofix, child restraint systems, statistics 
child vehicle Sweden, search engines, qualitative research, people size, digital 
human modeling, bilbarnstol, krock test, lagen, konsument, installation av 
bilbarnstol, barn säkerhet bil. 
 
Gällande sökningar på Internet och vetenskapliga databaser använde jag mig av 
två eller fler sökmotorer eftersom det är att begränsa sig för mycket att enbart 
använda en (Jacsó, 2008). Ingen enskild sökmotor kan anses vara heltäckande 
(Dudek m.fl., 2007). 
 
Jag har använt mig av följande sökmotorer: 
 
Google, Yahoo, ELIN@Linneuniversitet database, samsök Högskolebiblioteket i 
Halmstad. 
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Sökmotorerna har jag använt för att utföra sökningar på Internet alternativt i 
följande vetenskapliga databaser: 
 
Science Direct och Emerald. 
 
Som ”vetenskapsman/konstruktör” har jag i detta examensarbete befunnit mig i 
centrum av undersökningsprocessen vilket gör att min metod för insamling av 
data kan anses vara kvalitativ (Denzin & Lincoln, 2000). 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Varför bilbarnstol 

 
3.1.1 Lagen 
 
NTF är en organisation som agerar samordnare mellan den ideella och den 
offentliga sektorn gällande trafiksäkerhetsarbete. Allmänna medel finansierar 
NTFs huvudorganisation via Vägverket.  
 
NTF sammanfattar lagen på följande vis, citat: 
 

•  I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i 
framsätet och baksätet.  

•  Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild 
skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.  

•  Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan 
särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i 
taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.  

•  Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte 
eller annan skyddsanordning.  

•  I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns 
särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning. (Vad 
säger lagen, 2006) 

I samband med tolkningen av lagen presenterar NTF ett antal kommentarer som är 
relevanta i sammanhanget, citat:  

•  Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i biltillverkarnas utveckling av 
den passiva säkerheten, på samma sätt som för övriga åkande.  

•  Föräldrar har rätt till korrekt och saklig information om hur man bäst 
skyddar barn i bil, bl a via mödravårds- och barnavårdscentraler.  

•  Konflikten mellan krockkudde på passagerarplatsen och bilbarnstol måste 
lösas.  

•  Taxi bör ta ansvar för alla passagerare i bilen och ska vid förbeställning 
tillhandahålla skyddsutrustning för barn.(Vad anser NTF, 2006) 

Användning av bilbarnstolar regleras i lagen under trafikförordning (1998:1276). 
För den exakta lagtexten som reglerar bilbarnstolsanvändning i Trafikförordning 
(1998). Se bilaga 1. 
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3.1.2 Statistik  
 
Statistik - Sverige (Ekman m.fl, 2001): 
 

•  Olyckor är den största enskilda orsaken till dödsfall för barn under 15 år, 
av dessa är 40% relaterade till trafikolyckor 

•  Mellan 1 Januari 1992 till 1 Juli 1997 dog 79 barn i trafiken i Sverige, 9 
utav dessa satt i bakåtvänd bilbarnstol. Samtliga av dessa nio dog pga. 
omfattande intryckning av kupén 

•  Mellan 1970 och 1996 minskade dödsfallen bland barn i trafiken med 
76%. De största förbättringarna observerades i regioner där det startades 
tidigt med säkerhetshöjande åtgärder som t ex utlåning av bilbarnstolar 
och organiserad utbildning angående trafiksäkerhet 

 
Statistik - Europa  
 
Två barn om dagen förolyckas och många fler skadas i bilolyckor i Europa, den 
främsta orsaken till dödsfallen är skador på nacke och huvud (Nytt "Plus Test" 
slår vakt om barnens säkerhet i bilen, 2009). 
 
Statistik - USA (Blachford, 2002): 
 

•  Bilolyckor är den främsta orsaken till dödsfall för barn 
•  De flesta dödsfall beror på att barnen inte är placerade i bilbarnstolar 
•  1997 skadades runt 320 000 barn i bilolyckor 
•  Barn mellan 4 – 14 år är med störst sannolikhet felaktigt fastspända i 

fordonen 
•  95% av bilbarnstolarna är felaktigt installerade eller av fel modell 
•  Det är vanligt att bilbarnstolar placeras var det existerar aktiv airbag 

 
Statistik - Kanada (Brown m.fl., 2009) 
 

•  Majoriteten av dödsfallen för barn över 1 år är trafikrelaterade 
•  Nästan 50% av dödsfallen skulle kunna förebyggas genom användning av 

bilbarnstolar 
•  Den skyddande effekten av bilbarnstolar minskar drastiskt om de är 

felaktigt installerade 
•  Över 80% av alla bilbarnstolar används felaktigt 

 
Statistik - Australien (Koppel m.fl., 2008) 
 
Majoriteten av dödsfallen i Australien för barn mellan 1-14 år är trafikrelaterade 
(Koppel m.fl., 2008). 
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3.1.3 Relevanta Antropometriska egenskaper/skillnader barn vs vuxna 
 

•  Barn har inte samma antropometriska proportioner som vuxna (Arlt & 
Marach, 1998), en avgörande skillnad relaterat till bilbarnstolar är att barn 
har tyngre huvud i förhållande till kroppsvikten. Skillnaden mellan barn 
och vuxna minskar allteftersom barnet åldras, en babys kroppsvikt är till 
50% fördelad till huvudet medans en 6 åring har 16% av kroppsvikten 
fördelad till huvudet. En fullvuxen individ har 6% av kroppsvikten 
fördelad till huvudet. (Zhu & Zhang, 2008). 

 
•  Barn är inte färdigutvecklade, nackmusklerna som blir extra viktiga med 

hänsyn till det proportionellt tyngre huvudet är förhållandevis svaga på 
barn (Zhu & Zhang, 2008).   

 
3.1.4 Krocksäkerhet 
 
E godkännande 
 
Bilbarnstolar godkända på den Svenska marknaden krocktestas i något av de 15 
länder som antagit ECE R 44-reglementet. Blir en stol godkänd i ett av dessa 
länder blir den automatiskt godkänd av alla 15. Den senaste revisionen som 
används i nuläget är revision 4 (ECE R 44/04), ECE står för Economic 
Commission for Europé. I de fall en stol testas i Sverige utför VTI arbetet 
(Godkännanden för bilbarnskydd, 2010). 
 
Olika viktgrupper är utgångspunkten för provning enligt ECE-reglemente 44/04 
(Godkännanden för bilbarnskydd, 2010): 

•  Grupp 0, 0–10 kg eller ca 0–1 år  

•  Grupp 0+, 0–13 kg eller ca 0–1½ år  

•  Grupp 1, 9–18 kg eller ca 1–3 år  

•  Grupp 2, 15–25 kg eller ca 3–6 år  

•  Grupp 3, 22–36 kg eller ca 6–10 år 

T godkännande 
 
Utöver E godkännandet har tills nyligen i Sverige existerat ett T godkännande. 
Från och med 9e maj 2008 gäller inte denna märkning längre. T godkända stolar 
klarade oftast kraven enligt ECE 44 reglementet men innefattade lite andra krav, 
bland annat hade man med en T märkt stol vetskap om dess förmåga att skydda 
huvudet. T godkännandet försvann beroende på att EU ansåg den vara 
konkurrensbegränsande (Godkännanden för bilbarnskydd, 2010). 
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Plustestet 
 
VTI och NTF introducerade under 2009 ett tuffare krocktest benämnt plus testet, 
alla mätningar görs på krockdockans nacke och huvud. Bilbarnstolar testade enligt 
detta reglemente får en av två plusmärkningar, antingen plusmärkning max 18 kg 
eller plusmärkning max 25 kg (Plus Test, 2010). 
 
Krocktest Nordamerika 
 
Krocktester genomförda med en docka som representerade ett 3 år gammalt barn 
antyder att nackmusklerna utsätts för mindre prövningar vid användning av 
bakåtvända bilbarnstolar (Kapoor m.fl., 2006). 
 
Krocktest VTI 2006 
 
I ett krocktest av VTI från 2006 som visserligen inte var ett plustest men som 
ändock ansågs vara ”tuffare” än normerna föreskrev framgår det att även 
godkända stolar kan ha tveksam säkerhet. Ett par stolar som ansågs rangliga efter 
installation lossnade under krocktestet dessutom trängde stödben igenom någon 
stol (Hela testet, 2006). Producenten av de under testet sämsta stolarna 
säkerhetsmässigt påstod att felaktig installation var orsaken till de undermåliga 
resultaten, detta påstående tillbakavisas av VTI (Kommentar till testet, 2006). 
Även den bästa stolen i testet fick långt ifrån fullpott gällande säkerheten. 
 
3.1.5 Bilbarnstolars värde överskattat 
 
Levitts (2008) undersökning visar att säkerhetsbälte är lika effektiva som 
bilbarnstolar för att förhindra dödsfall från 2 år och uppåt. Levitt (2008) diskuterar 
vidare möjligheten att uppemot 80% av alla bilbarnstolar är felaktigt installerade 
och därmed inte får den skyddseffekt som avsetts. Levitt (2008) är medveten om 
att nämnda problematik potentiellt kan ha påverkat hans resultat och har därför 
genomfört egna krocktester vid oberoende laboratorium, dessa tester påvisar inga 
uppenbara skillnader mellan bilbarnstolar och användning av vanligt bilbälte.  
 
Levitt (2008) konstaterar att bilbarnstolar visserligen inte har något direkt värde 
rent krocksäkerhetsmässigt jämfört med säkerhetsbälte men eventuellt bidrar till 
att fler barn är fastspända i bilen, dock bedömer Levitt (2008) avslutningsvis att 
myndigheters krav på användning av bilbarnstolar troligtvis får till följd att 
biltillverkarna inte blir finansiellt motiverade att själva ta hänsyn till de yngre 
passagerarna. 
 
3.2 Material bilbarnstolar 
 
Polypropylene är en tuff plast variant som “flexar” under tryck samt inte spricker 
lika lätt som vissa andra plast sorter. Bilbarnstolar tillverkas i huvudsak av 
nämnda material. Bilbarnstolens klädsel behandlas med eldsäkert material men 
måste ändå vara möjlig att rengöra, dock ska inte kraftiga rengöringsmedel 
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användas på bilbarnstolar. Stoppningen i stolen består av skum som ska uppfylla 
standarder gällande eldsäkerhet och kraftupptagning. Vad gäller metal detaljer 
som bältesinfästningar och liknande tillverkas de generellt av specialiserade 
företag (Blachford, 2002). 
 
3.3 Olika bilbarnstolar 
 
Det finns flera olika former av bilbarnstolar. När det gällde krocktester 
grupperades de i ett antal klasser. NTF delar upp stolarna efter barnens ålder. Se 
bilaga 2.    
 
Ca 0-9 månader: Babyskydd 
 
För barn 0 – 9 månader gamla används babyskydd. Babyskyddet är generellt sett 
enklare att montera än efterföljande bakåtvända bilbarnstolar men det går att göra 
fel och det är viktigt att tänka på att barnet ska sitta så upprätt som möjligt (Baby 
0-9 mån – babyskydd, 2010). 
 
Ca 6 mån – 4/5 år: Bakåtvänd/framåtvänd bilbarnstol 
 
När barnet växt ur babyskyddet bör bakåtvänd bilbarnstol användas fram till 4 års 
ålder, helst längre men barnen växer ur de bakåtvända bilbarnstolarna runt 4 års 
ålder. De bakåtvända bilbarnstolarna anses generellt sett komplicerade att montera 
och två vuxna och/eller hjälp av handlare rekommenderas. Dessa stolar används 
utomlands främst framåtvända (Barn 0-4 år - bakåtvänd bilbarnstol, 2010). 
 
Över 4 år: Bältesstol/bälteskudde 
 
Över 4 år, när barnet växt ur den bakåtvända bilbarnstolen används bältesstol 
alternativt bälteskudde tillsammans med det vanliga bilbältet. 
 
3.4 Placering bilbarnstolar 
 
Volvia genomförde under April 2010 en undersökning som bland annat granskade 
barnens placering i fordonen. 800 föräldrar intervjuades som har barn mellan 0 – 7 
år och använder bilen regelbundet (Om undersökningen, 2010). I bilaga 3 
presenteras ett urval av de resultat undersökningen gav. 
 
Bakåtvända bilbarnstolar är säkrast. Den Svenska bilbarnstolskulturen 
rekommenderar att barn sitter bakåtvända till 4-5 års åldern, följs dessa 
rekommendationer och bilbarnstolarna är korrekt monterade är dödsfall eller svåra 
skador väldigt ovanliga (Bakåtvänt är Rättvänt, 2010).  I de flesta länder anses 
framåtvänd bilbarnstol ge tillräckligt skydd efter att babyskyddet växts ur. I 
Sverige rekommenderas bakåtvänd bilbarnstol så långt som möjligt men i övriga 
Europa vänds barnen redan efter ca 1 års ålder (Säkrare bilåkning för barn i 
Europa, 2008). Oftast kan de bakåtvända bilbarnstolarna även användas som 



TEORETISK REFERENSRAM 

13 

framåtvända. Vissa E godkända bilbarnstolar tillåter framåtvänd placering redan 
från 9 månaders ålder (Barn över 4 år - bältesstol/bälteskudde, 2010). 
 
Som tidigare uppmärksammats i detta examensarbete har T godkännandet tagits 
ur bruk, detta menar Norska källor har gjort det svårt för Sverige att bevisa att 
bakåtvänt åkande är säkrast (Glesnes, 2009). Det påstås från norskt håll att 
testerna som för nuvarande sker enligt ECE – reglementet inte är tillräckligt tuffa, 
vilket är i linje med NTF ställningstagande. Sverige är ett föregångsland vad 
gäller användning av bakåtvända bilbarnstolar, i de flesta länder anses 
framåtvända stolar ge acceptabelt skydd. Detta faktum har som nämnts bland 
annat konstaterats i Norge där de nu strävar emot ökad användning av bakåtvända 
bilbarnstolar högre upp i åldrarna (Glesnes, 2009). I USA och Kanada är 
rekommendationen att åka bakåtvänt upp till ett års ålder för att därefter börja 
använda framåtvända bilbarnstolar upp till ca 4 års ålder. Bilbarnstolar 
producerade i Nordamerika möjliggör generellt inte bakåtvänt åkande längre än 
till ett års ålder bland annat beroende på benutrymmet konstruktionerna medger 
(Kapoor m.fl., 2006). Bilbarnstolar konstruerade i Sverige medger bakåtvända 
transporter upp till ca 3 år vilket är föredömligt (Kapoor m.fl., 2006). 
 
Det har visat sig att det är säkrare för barn under 12 år att åka i baksätet 
(Greenberg-Seth, 2004) och den säkraste platsen i baksätet är mittenplatsen 
(Brown m.fl., 2009). Undersökningar utförda under ett decennium antyder att den 
säkraste platsen för en bilbarnstol är mittenplatsen i baksätet (Where's The Safest 
Position For A Child Safety Seat, 2008). 
 
Värt att notera enligt VTI är riskerna det kan innebära när en ensam förare 
försöker övervaka ett barn i baksätet, å andra sidan innebär en framsätes placering 
försämrad sikt åt höger samt kräver extra vaksamhet mot eventuellt aktiva airbags 
(Barn 1-3 till 4 år, 2009). 
 
3.4.1 Bilbarnstolar överges förtidigt 
 
I en enkätundersökning utförd av Koppel m.fl. (2008) konstaterades att ca 50% av 
föräldrarna flyttade sina barn förtidigt ifrån bilbarnstolar/lämplig skyddsutrustning 
till användning av vanligt säkerhetsbälte. 
 
Enkäten hade en svarsfrekvens på 18 % vilket gav totalt 699 svarande. Koppel 
m.fl. (2008) observerar att det är rimligt att anta att de mest säkerhetsmedvetna i 
störst utsträckning svarat på enkäten vilket potentiellt gör resultaten än mer 
oroväckande. 
 
Föräldrarna angav följande skäl till övergång från bilbarnstol till användning av 
säkerhetsbälte:  
 
25 % - Barnet var för stort för bilbarnstolen  
17 % - Barnet var gammalt nog att inte slinka ur säkerhetsbältet på egen hand  
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13 % - Barnets vikt nådde/översteg den rekommenderade vikten för bilbarnstolen  
11 % - Barnet bedömdes sitta mer komfortabelt med säkerhetsbälte 
8 % - Barnet tyckte inte om alternativt ansåg sig för gammal för bilbarnstol 
4 % - Barnet sitter säkrare med säkerhetsbälte 
1 % - Behöver bilbarnstolen för ett yngre barn 
22 % - Annat skäl 
 
Studien visade vidare på ett antal samband mellan förtidig övergång till 
användning av säkerhetsbälte och familjeförhållanden, nedanstående var statistiskt 
signifikanta: 
 

•  Ålder på barnet, för varje år barnet blev äldre ökade risken att barnen 
skulle flyttas till säkerhetsbälte (observera förtidigt) 

 
•  Andra barn i bilen ökade riskerna med 500% gällande förtidig användning 

av säkerhetsbälte 
 

•  Höginkomsttagande föräldrar med fyrhjulsdrivna bilar/bussar övergav i 
högre grad än andra grupper bilbarnstolar förtidigt 

 
3.5 Installation bilbarnstolar 
 
Definition: Arbetet med att installera bilbarnstolen korrekt i fordonet (Nilsson, 
2010). 
 
Brown m.fl. (2009) konstaterade i sin undersökning av vad som uppges för 
uppgiften ifråga vara ”friska” individer, att alla klarar inte installera en specifik 
bilbarnstol korrekt, oberoende av professionell konsultation och träning.  
 
Brown m.fl. (2009) uppmätte maximala muskelprestationer och ergonomiskt 
olämpliga positioner vid studier av installationsprocessen. 
 
Under Nilssons (2010) undersökning upplevde samtliga deltagare någon form av 
fysiskt obehag under installationsarbetet. Undersökningen visar vidare antydan till 
att individer som antropometriskt befinner sig längre från någon form av 
medelpunkt upplevde allvarligare problem.  
 
3.6 Användning av bilbarnstolar 
 
Definition: Arbetet med att lyfta i respektive ta ur samt säkra barnet i 
bilbarnstolen inuti fordonet (Brown m.fl., 2009). 
 
Som nämnts kan installation av bilbarnstolar innebära avsevärda fysiska 
prestationer, detsamma visar Brown m.fl. (2009) gäller för användning av 
bilbarnstolar.   
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Användare av bilbarnstolar 
 
Fastställande av de tänkta användarna är ett kritiskt steg som ofta förbises vid 
ergonomisk design (Dainoff m.fl., 2004). 
 
Det kan anses allmänt känt att användarna av och målgruppen för bilbarnstolar 
inte enbart består av barn tillhörande specifika åldersgrupper/storlekar utan också 
av föräldrar/vuxna. 
 
3.7 Fordon  
 
Merparten av dagens säkerhetsanordningar i fordon är utvecklade och anpassade 
för att skydda vuxna individer. Detta innebär inte bara att de skyddar barn sämre, 
skyddsanordningarna kan även innebära en fara i sig själva för barn. Ett exempel 
på skyddsanordning som är direkt farlig för barn är airbags. Airbags kan innebära 
problem och faror för barn placerade i bilbarnstolar om barnstolen är felplacerad, t 
ex placerad med bilbarnstolens ryggstöd lutande emot en aktiv airbag. Det gäller 
även att vara observant på sidoairbags. Med aktiv airbag menas airbag som inte 
avaktiverats t ex med egen nyckel eller på auktoriserad verkstad. Det är av 
avgörande betydelse att verkligen försäkra sig om att airbagen är avstängd innan 
bilbarnstol placeras vid densamma (Krockkudde och barn i bilen, 2006). 
 
En undersökning av Nilsson (2010) visar att det finns skillnader mellan olika 
fordon vad gäller hur lämpade de är för bilbarnstolar. Undersökningen antyder att 
stora, ”fyrkantiga” bilar är mer lämpade för bilbarnstolar än mindre bilar med mer 
aerodynamiska former, det finns dock många faktorer att vara observant på, t ex 
säkerhetsbältets längd.  
 
Det är allmän kännedom att långt ifrån alla barnfamiljer innehar eget fordon, det 
får också anses vara allmän kännedom att alla som någon gång transporterar 
alternativt behöver transportera barn inte alltid har tillgång till optimala fordon 
lämpade för uppgiften. Vi kan anta att merparten av existerande fordonstyper i 
större eller mindre utsträckning används för barntransporter. 
 
3.8 Existerande lösningar 
 
Bilbarnstolar ansluts huvudsakligen med hjälp av i fordonen existerande 
säkerhetsbälte (konventionell montering) men det existerar på marknaden ett 
försök till lösning på vad gäller förenkling och säkerställande av 
bilbarnstolsinstallationer som går under namnet ISOFIX (OECD, 2004). Se bilaga 
4. 
 
Konventionell montering 
 
Bilbarnstolen monteras med underförankringsband och bilens säkerhetsbälte 
(Barn 0-4 år - bakåtvänd bilbarnstol, 2010).  
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ISOFIX 
 
Konstruktionen går i Europa under namnet ISOFIX (International Standards, 
Organisation FIX), generellt sett måste både bil och bilbarnstol vara förberedda 
för ISOFIX. I Canada respektive USA benämns deras motsvarigheter UAS 
(Universal Anchorage System) respektive LATCH (Lower Anchors and Tethers 
for Children), (OECD, 2004).  
 
En relevant begränsning med ISOFIX är att användningen gällande bakåtvända 
bilbarnstolar är max 18 kg, vilket i praktiken innebär endast klass 0 - 1 godkända 
bilbarnstolar (Isofix, 2010).  
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4. Resultat 
 
4.1 Egna iakttagelser under detta examensarbete 
 
4.1.1 Psykisk ansträngning 
 
Utöver den rent fysiska ansträngning det innebär att använda bilbarnstolar har jag 
också noterat den psykologiska biten. Det kräver betydande koncentration för att 
lyfta barnet i och ur bilbarnstolen, i vissa fall kan även barnet motarbeta processen 
samt tidspress existera. Bilbarnstolarna har relativt höga sidoskydd och i 
kombinationen med vissa fordons begränsade storlek på dörröppning/höjd till 
taket utför föräldrarna i praktiken maximala fysiska prestationer i vad som är ett 
precisionslyft med små marginaler ur för kroppen icke naturliga positioner. 
Omfattningen av fysiska ansträngningen visade Brown m.fl. (2009) med hjälp av 
avancerad mätutrustning, den psykiska belastningen misstänker jag kan vara lika 
omfattande.  
 
4.1.2 Plats för benen 
 
För barn runt 3 års ålder upplever jag att platsen för benen är för begränsad 
komfortmässigt på den ändock hyllade Svenska marknaden gällande bakåtvända 
bilbarnstolar (Kapoor m.fl.). En producent av såväl fordon som bilbarnstolar på 
nämnda marknad har observerat problemet och presenterar följande lösning 
”Pausa ofta och låt barnet leka och sträcka på fötterna” (Bakåtvända till 
fyraårsåldern, 2010). Bakåtvända bilbarnstolar kan även innebära problem för 
passagerare och förare i framsätet då framstolarna i vissa fall måste flyttas framåt 
i betydande utsträckning. 
 
4.1.3 Fästmöjligheter för bilbarnstol 
 
Fästmöjligheter under baksäte och framsäte skiljer mellan fordon så gör också 
höjd och bredd på baksätet i sådan utsträckning att det kan påverka installation av 
bilbarnstolar. 
 
4.1.4 Utrymme för roterande konstruktioner 
 
När jag tog foto och försökte uppskatta positionerna för användning av koncept 
Double legged 360 uppmärksammade jag att det inte är självklart att tillräckligt 
utrymme vid den önskade positionen är en garanti för att bilbarnstolen ska gå att 
rotera dit.  
 
4.1.5 Mittenplatsen 
 
Det existerar fordon som har en upphöjning på golvet vid mittenplatsen bak 
och/eller långt tillbakadragen mittkonsol, dessutom är vissa fordon som 
visserligen har tillräckligt med utrymme vid mittplatsen bak enbart godkända som 
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fyrsitsiga och saknar mittenbälte, det finnes uppenbarligen ett flertal faktorer som 
påverkar potentiell bilbarnstolsanvändning på vad som kan vara den säkraste 
platsen i bilen för bilbarnstolsanvändning.  
 
4.1.6 Verkligheten (verktygslåda)  
 
Under arbetet med detta examensarbete kom en bekant på besök, han var i 
kvarteret och hämtade några brädor med sin 2 sitsiga arbetsbil. I framsätet satt 
hans knappt 5 åriga son med säkerhetsbälte framåtvänd, för att komma upp i rätt 
höjd för bältet satt barnet på en verktygslåda. Jag nämnde den icke helt 
konventionella ”bältestolslösningen” och det visade sig att sonen ville följa med, 
hemma vet jag står en stor bil med ”vanliga” bältestolar men den var inget 
alternativ för denna körning. Fordon är oftast anpassade för olika specifika 
uppgifter men egna observationer ger mig uppfattningen att samtliga ibland 
används för barntransporter.  
 
4.2 Sammanställning av teorin 
 
Genom studier av litteratur och Internetkällor har jag identifierat ett stort antal 
potentiella problem relaterade till bilbarnstolar. På nästa sida presenteras en 
sammanställning samt egna omedelbara reflektioner över densamma (se tabell 
4.1). 
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 Tabell  4.1 Sammanställning av teorin 
 
 
 
I Gantt schemat (bilaga 5) framgår att jag i inledningen av mitt 
konstruktionsarbete ämnade studera litteratur och Internetkällor. Nämnda studier 
var första uppgiften i mitt produktförslag (bilaga 6) och ledde till den 
sammanställning som presenterats ovan, vilken jag hade nytta av under resten av 
konstruktionsarbetet.  
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4.3 Marknadsundersökning utbud bakåtvända bilbarnstolar 
 
En lista över de bilbarnstolar på den Svenska marknaden jag studerat går att finna 
i bilaga 7. 
  
4.3.1 Separat bas 
 
Babyskydden erbjuds i stor utsträckning med separat bas och anses som tidigare 
nämnts generellt lätta att montera. När vi går över till bilbarnstolar för barn upp 
till 18 kg (klass 1) blir utbudet med separat bas genast betydligt tunnare men 
existerar. För bakåtvända bilbarnstolar godkända för barn över 18 kg har jag inte 
funnit någon med separat bas.  
 
4.3.2 Konventionella lösningar 
 
Jag uppfattar tendensen som sådan att större bilbarnstolar innebär generellt sett 
färre innovativa lösningar i anknytning till installation och användning. Jag har 
inte funnit någon bilbarnstol på den Svenska marknaden med roterande funktion. 
 
4.3.3 Benchmarks 
 
Det går inte att utesluta att jag missat någon relevant bilbarnstol men jag var 
tvungen att sätta en tidpunkt då marknadsundersökningen av utbudet fick anses 
färdig, därefter valde jag ut följande bilbarnstolar för jämförelse gentemot min 
konstruktion i QFD huset. 
 
Akta Graco Duoflex XTP: Främsta anledningen var att jag har tillgång till stolen 
i verkligheten och därmed stora möjligheter att bedöma stolens egenskaper. 
 
Besafe iZi KID: Utsetts till säkraste stolen i ett tufft test av VTI (Hela testet, 
2006). 
 
Brio Zento: Utsågs till mest användarvänliga stol i ovan nämnda test (Hela testet, 
2006). 
 
4.3.4 Patentdatabas utbud 
 
Jag fann ett flertal intressanta innovationer, patent med publiceringsnummer:  
US2008290708 (A1) bedömde jag som mest relevant för mitt arbete. 
 
Patentet benämns ”Rotatable Child Seat for Motor Vehicles”. Både 
konstruktionen och inkluderade texter och resonemang är i högsta grad relevanta. 
Det är en roterande bilbarnstol med separat bas som kan användas bakåtvänd där 
fokus har lagts på att den dels inte ska kunna installeras felaktigt och dels klara 
olika typer av krockscenarion, dessutom använder konstruktionen sig inte av 
ISOFIX fästet. Innovatören har enligt egen utsago granskat ett flertal innovationer 
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med roterande lösningar men inte funnit någon lika smidig. Roterande 
konstruktioner hittills tenderar vara komplicerade och tunga (Patent databas, 
2010). 
 
4.4 Konstruktionsarbete 
 
En SWOT analys (bilaga 8) följt av ett QFD hus (bilaga 9) genererades i samband 
med sammanställningen av teorin och marknadsundersökningen av utbudet för att 
få ytterligare grepp om projektet. Resultaten av nämnda verktyg gav mig en 
bekräftelse på att arbetet bör fortskrida.   
 
4.4.1 Koncept 
 
Efter att ha studerat resultatet från första brainwriting sessionen (bilaga 10) 
utvecklade jag skisserna tills tre koncept framstod tillräckligt intressanta för 
vidare utvärdering. 

 Figur 4.1 Koncept - Rails 360  
 
Bilbarnstolen ansluts till en separat bas som medger 360 graders rotation, 
”järnvägsspåren” medger justering i längdled och fästs till främre säte, samt ligger 
vilande på baksätet. 
 

 Figur 4.2 Koncept - Double legged 360   
 
Bilbarnstolen ansluts till en separat bas som medger 360 graders rotation, den 
separata basen har två höj och sänkbara stödben och ansluts i övrigt med 
konventionell montering.  
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 Figur 4.3 Koncept - Spider 360    
 
Bilbarnstolen ansluts till en separat bas som medger 360 graders rotation, 
”spindelbenen” ansluts under fram och baksäte. 
 
4.4.2 Decision matrix 
 
Det fanns bara möjlighet att arbeta vidare med ett koncept. Decision matrix är ett 
verktyg lämpligt att använda när flera koncept behöver utvärderas emot varandra 
därav tog jag hjälp av nämnda verktyg för att utesluta två koncept. 
 

  
 Tabell 4.2 Decision Matrix 

 
Jag använde min Akta Graco stol som en referenspunkt. Kriterierna valdes utifrån 
följande resonemang: 
 
Säkerhet: I slutändan det allra viktigaste och det övergripande målet med detta 
examensarbete. 
 
Installation och användning: Mitt fokus har genomgående legat på dessa kriterier. 
 
Fordonsanpassning: Fungerar designen inte i dagens fordon kommer den inte 
förverkligas inom överskådlig framtid. 
 
Storlek barn: Det främsta skälet enligt Kopell m.fl. (2008) för förtidig övergång 
till säkerhetsbälte. 
 
Bedömningen av hur väl respektive koncept uppfyllde kriterierna samt exakt 
viktning baserades på ”känsla”, värdering av information från den teoretiska 
referensramen samt egna erfarenheter. Som synes fick två koncept samma poäng 
men egna iakttagelser av fordonskonstruktioner gjorde att jag bedömde koncept 
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Rails 360 som mycket svår att förverkliga därav valde jag att gå vidare med 
konceptet benämnt Double legged 360. 
 
4.5 Utvärdering   
 
4.5.1 Double legged 360 
 
För att som planerat kunna utvärdera konstruktionsförslaget i Jack skapade jag en 
digital modell av koncept Double legged 360 i Autodesk Inventor, se nedan (figur 
4.4 och 4.5).  
 

            
 
 Figur 4.4   Figur 4.5 

 
 
På figur 4.4 är stolen låst i bakåtvänd position.  
 
På figur 4.5 är stolen inte låst och därmed möjlig att rotera 360 grader för att 
möjliggöra bättre ergonomiska förutsättningar för användning av bilbarnstolen för 
föräldrar och mer komfort för barnet vid i och avstignings situationer. 
 
Basen och bilbarnstolen är separata enheter vilket underlättar inte minst vid 
installation då själva bilbarnstolen inte är ivägen när bilbälte och 
underförankringsband ska anslutas.  
 
På bilderna bör det framgå att den separata basen har en konventionell anslutning 
där bilens bakre säkerhetsbälte ansluts runt den främre (vänster på figur 4.4) 
fästpunkten medans ett underförankringsband används för den bakre (högra 
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anslutningsanordningen på figur 4.5). Denna lösning är delvis ”lånad” ifrån Akta 
Graco stolen Duoflex XTP med skillnaden att infästningarna i det fallet sitter på 
själva bilbarnstolen. 
 
De två stödbenen är höj och sänkbara och avståndet dem emellan bör möjliggöra 
stabil installation även på mittenplatser där t ex en ”mindre bra utformad” 
förhöjning existerar på golvet. 
 
4.5.2 Urval inför OWAS analysen: 
 
Jag beslutade mig för att enbart koncentrera mig på baksätesplacering och valde 
nedanstående positioner i vilka jämförelser ska göras mellan min konstruktion och 
en konventionell bilbarnstol, vilken representerades av min Akta Graco stol: 
 

•  Mittenplats baksätet 4/5 dörrars personbil  
•  Sidoplats baksätet 4/5 dörrars personbil  
•  Sidoplats baksätet 2/3 dörrars personbil 

 
Alla scenario baseras på bakåtvänd placering av bilbarnstolen. 
 
PeopleSize 
 
Jag behövde antropometriska fakta över användarna. Av praktiska skäl föll det sig 
naturligt att använda mig själv som ”förälder” eftersom jag under 
konstruktionsarbetets gång skulle behöva göra en del tester i verkligheten som 
involverade den vuxna användaren.  
 
Jag beslutade mig för ta fram fakta för två olika barn. Jag valde en storvuxen 
(90%-ile) brittisk barn (bilaga 11, figur 1.) på mellan 15-18 månader för vilken 
PeopleSize gav mig en vikt på 13 kg. Jag valde också en för sin ålder storvuxen 
(90%-ile) 3 årig brittisk pojke (bilaga 11, figur 2.) för vilken PeopleSize gav mig 
en vikt på 21 kg.  
 
Att det just blev brittisk nationalitet på barnen berodde på begränsningar i 
mjukvaran tillhands (PeopleSize). Att jag valde de två nämnda ålderskategorierna 
baserades på egna erfarenheter, barn i åldern 15-18 månader behöver ofta lyftas i 
och ur bilbarnstolen samtidigt som de är för stora för babyskydden, barn i tre års 
ålder behöver fortfarande åka bakåtvända, om de är friska och på rätt humör kan 
de lätt gå i och ur bilbarnstolen själva och behöver enbart fästas med 
bilbarnstolens bälte men det är inte svårt att tänka sig situationer då de måste få 
assistans i och ur bilbarnstolen. Valet av kön och 90%-ile berodde på att jag ville 
att Double legged 360 samt referensstolen skulle utsättas för noterbara 
påfrestningar i OWAS testerna.  
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Jack 
 
I DHM mjukvaran Jack 6.0.2. importerade jag min Cad modell samt skapade 
användarmanikins baserat på mig själv och de fakta PeopleSize givit mig om 
barnen. För att i Jack kunna placera manikins i realistiska positioner krävdes en 
fotosession i ”verkligheten”.  
 
Användande av mitt koncept samt den traditionella bilbarnstolen simulerades 
genom att ”föräldern – manikin” fick hålla barnet i en fast position beroende på 
stolens placering. Väl i position belastade jag med barnens respektive vikt. Jag 
provade även helt utan nedåtriktad belastning för att få en uppfattning om hur 
ansträngande skötsel/bältesknäppning kan vara i respektive position.   
 
Att överföra positionerna från foto till manikins i Jack var i detta fall ingen exakt 
vetenskap speciellt gällande min konstruktion eftersom jag var tvungen att göra 
grova uppskattningar gällande bilbarnstolens positioner under fotosessionen 
(bilaga 12). 
 
Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil 

         
 
 Figur 4.3 Traditionell bilbarnstol      Figur 4.4 Ny konstruktion 

 
Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil 

         
 
 Figur 4.5 Traditionell bilbarnstol            Figur 4.5 Ny konstruktion 
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Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet 

          
 
 Figur 4.7 Traditionell bilbarnstol                 Figur 4.8 Ny konstruktion 
 

4.5.3 OWAS tabell 

 

 
 Tabell 4.3OWAS tabell 

 

 

Högre siffror motsvarar för kroppen mer ansträngande arbetspositioner, 
genomgående antyder OWAS analysen att den nya konstruktionen innebär vissa 
ergonomiska fördelar oavsett belastning och oavsett placering av bilbarnstolen.  
För ökad förståelse och mer information angående tabell 4.3 se bilaga 13, 14 och 
15. 
 
4.6 Diskussion om de resultat som uppkommit – analysen 
 
4.6.1 Analys av teorin 
 
Jag redogjorde tidigare för mina omedelbara reflektioner i samband med 
sammanställningen. De potentiella problem och övriga relevanta fakta som 
framkommit genom litteratur och Internetkällorna kräver enligt min uppfattning i 
de flesta fall djupgående analyser, vilket går utom vad denna rapport syftar till att 
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innefatta. En punkt känns ändock berättigat att kortfattat beröra i denna analys 
därför att den potentiellt kan hota relevansen av hela detta examensarbete.  
 
Bilbarnstolar övervärderade 
 
Efter att ha läst Levitts (2008) rapport upplevde jag i det närmaste en ”chock”, 
finns möjligheten att hela ”bilbarnstols industrin” ger samma verkliga nytta som 
ett placebo piller? Efter att ha tagit mig samman är mina tankar som följer: 
 

•  Den stora majoriteten av alla undersökningar talar för den enorma vikten 
av bilbarnstolar, Levitts (2008) resultat behöver granskas noga innan en 
gigantisk mängd etablerad kunskap förvisas till papperskorgen. Jag har 
personligen inte granskat Levitts (2008) källor och analyserat om han 
dragit rimliga slutsatser från studier och statistik han hänvisar till. 

 
•  Utifrån vad jag förstår tar Levitts (2008) undersökning inte hänsyn till 

bakåt eller framåtvänd placering på bilbarnstolen, detta är inget konstigt i 
sig själv eftersom detta i mångt och mycket är något som hittills inte anses 
relevant i större delen av världen. Bakåtvänd placering är som vi vet 
krångligt speciellt när barnen kommer uppåt i åldrarna, för föräldrarna, 
för barnen själva, för fordonstillverkarna och har jag själv noterat för 
potentiella konstruktioner av bilbarnstolslösningar. Men om vi tänker oss 
själva att våra huvuden proportionellt blev ca 300% tyngre och våra 
nackmuskler försvagades, hur mycket hade det då egentligen hjälpt oss att 
sitta väl fastspända utan stöd framför huvudet? Om nacken bryts eller 
skadas allvarligt vid ett hastigt stop känns övriga skador inte längre lika 
relevanta. Med vetskap om de antropometriska skillnaderna mellan vuxna 
och barn och vetskap om att vi vuxna ändå är relativt känsliga för olyckor 
som medför hastiga/kraftiga nackrörelser säger min ”logik” att bakåtvänd 
placering kan vara obligatorisk för att nå en acceptabel säkerhetsnivå, 
detta är något som enligt min uppfattning trovärdiga källor inom området, 
t ex VTI och NTF instämmer med. I praktiken skulle Levitts (2008) 
undersökning mycket väl kunna spegla verkligheten utan att för den 
skullen förminska betydelsen av bilbarnstolar, rättvända vill säga. 

 
Trots Levitts (2008) undersökning med övrig känd information i åtanke blir min 
slutsats att bilbarnstolar är väldigt viktiga men de ska placeras bakåtvända. 
  
 4.6.2 Analys av marknadsundersökningen och patentdatabas 
 
Utbudet på bilbarnstolar godkända för bakåtvänd användning i Sverige gällande 
klass 1 och 2 är homogent. Tillverkarna har olika namn på sina säkerhetslösningar 
men lösningar som markant hjälper föräldrarna ergonomiskt jämfört med 
referensstolen, speciellt vid användning lyser med sin frånvaro. 
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Jag kunde inte finna någon bilbarnstol med separat bas som skulle klara den 
brittiska pojken på 21 kg vilket jag upplever som anmärkningsvärt till den grad att 
jag funderar på om anledningarna därvid kan vara relevanta för min egen 
konstruktion.  
 
Patentdatabasen TRIZ40 
 
Om marknadsutbudet i Sverige kändes väldigt homogent och likriktat kan 
motsatsen sägas gälla för utbudet i patentdatabasen. Om jag fortsätter detta 
konstruktionsarbete efter examination kommer ingående studier av existerande 
patent bli en viktig byggsten och jag kommer börja med patent nr 
US2008290708 (A1). Patentet skiljer sig vid granskning väsentligt från min 
konstruktion och därmed identifierar jag den som en tillgång för fortsatt 
utvecklingsarbete i större utsträckning än ett hot. Se bilaga 16. 
 
Det som lovar gott för min konstruktion är att den framstår som mindre komplex 
än ”Rotatable Child Seat for Motor Vehicles” samtidigt som just enkelhet 
framställs som en av nämnda patents styrkor jämfört med liknande existerande 
innovationer. 
 
4.6.3 Analys av konstruktionen 
 
Infästning basen till fordonet 
 
Främre och bakre infästningarna på den separata basen avsedda att användas av 
fordonets standard bilbälte har likheter med dem som finns på Akta Graco 
Duoflex XTP. Funktionen är enkel och jag hade behållit den utifall en prototyp 
skulle framställas för att snabbt få möjlighet att testa övriga funktioner men skulle 
min konstruktion därefter fortfarande vara aktuell hade jag försökt hitta en 
effektivare lösning av följande skäl: 
 
1. Det är baserat på mina erfarenheter omöjligt att undvika sidledsglapp upptill på 
stolen med denna infästning vilket potentiellt kan bli ännu markantare beroende 
på den separata basen min konstruktion använder. 
 
2. I Hela testet (2006) testas stolar med liknande infästning och resultat/följder av 
testet tyder på att det trots allt inte är självklart hur denna installation bör utföras, 
dessutom lossnar stolen under krocktestet av ”någon” anledning, om det handlade 
om infästningen i sig själv eller felaktig installation rådde delade meningar. 
 
3. Jag skulle önska att alla infästningar medger tydlig bekräftelse på att stolen 
verkligen är korrekt fäst eftersom det är väl dokumenterat hur vanligt det är med 
felaktigt installerade bilbarnstolar. 
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360 grader 
 
Mer eller mindre alla mina koncept möjliggjorde 360 graders rotation för att 
förenkla användandet för föräldrarna. Mina egna iakttagelser visar att det 
potentiell kan bli problem med rotationen i praktiken beroende på att bilbarnstolen 
inte får plats att roteras. Kanske krävs en mer komplex rotationsmekanism som 
medger lutning och/eller nivåreglering av stolen under rotationsmomentet. 
 
Separat bas 
 
Mina koncept hade olika former av separata baser. Det är enklare att både få 
översikt över installationen och utföra själva processen när bilbarnstolen i sig 
själv inte är i vägen samt ökar belastningarna. Vidare delas vikten upp på två 
enheter vilket möjliggör lättare alternativt stabilare konstruktioner med bibehållen 
eller bättre mobilitet. Kraftfullare material kan potentiellt bidra till ökad säkerhet. 
Vilka dessa material potentiell skulle kunna vara har jag inte analyserat. Vid 
tillgång till flera fordon kan det vara intressant med möjligheten att använda en 
bilbarnstol till flera baser.  
 
Bilbarnstolen klickas fast till basen vilket bör möjliggöra enkelt handhavande och 
bekräftelse på installationen, rotation av bilbarnstolen sker med hjälp av en 
cylinderlösning, bilbarnstolen kan endast låsas fast i bakåtvänd position.  
 
Rotation/installations konstruktionen med separat bas behöver noga utprovas 
utifrån säkerhetsaspekter innan den kan bli aktuell att förverkliga, troligtvis kan 
modifikationer behöva komma på tal.  
 
4.6.4 Analys av OWAS resultaten 
 
Det går att notera en tydlig tendens, oavsett belastning och position i bilen innebär 
min konstruktion en viss förbättring ergonomiskt för föräldern/den vuxne 
användaren enligt OWAS analysen. Jag hade dock förväntat mig betydligt större 
skillnader och jag bedömer inte resultaten fullt ut spegla verkligheten. Jag har 
personligen känt på arbetspositionerna i verkligheten under fotosessionen och då 
upplevde jag stora skillnader trots minimal belastning vilka enligt min bedömning 
borde öka närmast exponentiellt med högre belastning. Följande möjliga 
förklaringar kan jag tänka mig ligger bakom de mestadels ytterst måttliga 
förbättringarna som OWAS analysen visar: 
 
1. OWAS bedömer bara belastningen i exakt den position manikinsen är 
placerade, hänsyn tas inte till hela förloppet som krävs för att placera eller ta ur ett 
barn i/ur en bilbarnstol i ett fordon.  
 
Mest förstärkta blir effekterna av ovanstående resonemang i relation till 
bilbarnstol i baksätet på 2/3 dörrars bil bedömer jag. En kvalificerad uppskattning 
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är att jag personligen fysiskt inte skulle klara uppgiften att inte enbart placera 
och/eller ta ur ett 13 kg för att inte tala om 21 kg barn under nämnda 
förutsättningar utan också bära in/ut barnet i väldigt onaturliga positioner. 
Nämnda arbete krävs med en traditionell bakåtvänd bilbarnstol medans uppgiften 
framstår relativt enkel om bilbarnstolen går att rotera upp till 360 grader beroende 
på att arbetsmomenten kan ske ståendes utanför fordonet. Om min hypotes är 
korrekt betyder det att OWAS inte är rätt utvärderingsverktyg alternativt behöver 
kompletteras eller användas annorlunda för att kunna bedöma den fulla 
potentialen hos min konstruktion.  
 
2. En alternativ/kompletterande förklaring kan vara att jag inte lyckades 
positionera manikinsen korrekt i Jack och därmed snedvred resultatet. 
 
3. Det får anses allmänt känt att föräldrar har väldigt skiftande antropometriska 
egenskaper, att enbart genomföra OWAS analysen med en användare är en stor 
begränsning. 
 
Ingen OWAS analys av installationsmomentet har utförts.  
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5. Slutsatser 
 
5.1 Slutsatser 
 

•  Bakåtvänt är rättvänt 
 

•  Inget fordon bör lämna designstadiet utan att möjligheten att barn 
kommer transporteras bakåtvänt i fordonet övervägts och behandlats 

 
•  Introduktion av nya innovationer från bilbarnstolstillverkarna krävs 

 
•  Min konstruktionslösning om möjlig att realisera skulle underlätta 

ergonomiskt för föräldrar/övriga vuxna användare av bilbarnstolar sett till 
utbudet som finns tillgängligt på den Svenska marknaden för närvarande 

 
5.1.1 Diskussion och rekommendation 
 
NTF använder sig av ”Bakåtvänt är rättvänt” som en slogan och jag kan inte 
identifiera något som talar emot däremot styrks påståendet av flertalet 
undersökningar och resonemang i detta examensarbete såväl som sunt förnuft. 
 
Fordonstillverkarna bör designa sina fordon dels med bakåtvända bilbarnstolar i 
åtanke och dels utifrån det faktum att inte enbart stora kombibilar används för 
barntransporter. Många fordon är enligt mina egna iakttagelser onödigt 
bilbarnstolsfientliga. 
 
De flesta bilbarnstolar på Svenska marknaden påminner väldigt mycket om 
varandra med tanke på att nya innovationer faktiskt existerar samt problematikens 
art. 
 
Omöjlig uppgift för vissa, maximala prestationer för andra konstateras vad gäller 
installation och användning av bilbarnstolar (Brown m.fl., 2009). OWAS analysen 
visar att min konstruktion är mer ergonomiskt gynnsam att använda än 
traditionella bakåtvända bilbarnstolar, vilket var ett delmål. Min konstruktion med 
sin separata bas bör också vara enklare att installera korrekt.  
 
Skonsammare användning, potentiellt enklare att installera korrekt, ”modern” 360 
graders rotation som endast medger bakåtvänd användning. Realiserad bör min 
konstruktion innebära ökad och/eller längre användning av bakåtvända 
bilbarnstolar, utifrån tillgänglig kunskap kan därmed säkrare barntransporter vara 
ett faktum. En sekundär potentiell möjlighet för detta examensarbete att uppfylla 
dess övergripande målsättning är om min sammanställning av aktuell teori leder 
till fördjupade studier/nya innovationer som i sin tur resulterar i säkrare 
barntransporter.
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6. Kritisk granskning 
 
6.1 Kritisk granskning av examensarbetet 
 
För att säkerställa resultaten borde jag ha kompletterat OWAS med någon 
ytterligare utvärderingsmetod. Det bästa bedömer jag hade varit praktiska test i 
”verkligheten” med en fungerande prototyp och ett antal olika bilmodeller samt 
testpersoner med olika antropometriska egenskaper. Mer verklighetstrogna tester 
kommer med stor sannolikhet avslöja praktiska problem som behöver lösas. 
 
Jag var aldrig i närheten av att tidsmässigt, utan hänsyn taget till eventuella övriga 
resursmässiga behov att kunna färdigställa en fungerande prototyp. Ett sämre 
alternativ men mer realistiskt hade varit att placera CAD modellen av 
bilbarnstolen i korrekt skalade bilmodeller under utvärderingen i Jack. Jag 
bedömer att positioneringen av manikinerna hade blivit mer korrekt och en del 
potentiella problem potentiellt åskådliggjorts tydligare med hjälp av skalenliga 
bilmodeller.  
 
Möjligen borde jag ha använt ett snävare, mer koncentrerat litteratur urval för att 
därigenom bli mer fokuserad hela vägen, samtidigt kan jag misstänka att några av 
dagens lösningar utvecklats ur ett alltför snävt perspektiv.  
 
6.2 Förslag till fortsatt projekt/arbete 
 
Det stora flertalet av punkterna som framkom under studierna av litteratur och 
Internetkällor gällande bilbarnstolar och säkerhet i relation till barntransporter är 
relevanta och bör följas upp vidare t ex genom examensarbeten. Angående mitt 
konstruktionsförslag finns även där mycket arbete kvar att utföra: 
 

•  Ta reda på anledningarna till den, i det närmaste totala avsaknaden av 
separata lösningar (bas och bilbarnstol) för större barn, klass 2 och uppåt 
på marknaden. 

 
•  Tillverka en fungerande prototyp för att möjliggöra ergonomiska 

utvärderingar i verkligheten. 
 

•  Analysera möjligheterna att producera och introducera produkten på 
marknaden. 

 
•  Om konstruktionen i detta läge fortfarande upplevs relevant bör kontakt 

tas med någon producent av bilbarnstolar/expert avseende krocksäkerhet 
för utvärdering av material och övrig utformning.  
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Bilaga 1 Lagen 
 
Nedan är ett citat direkt ur lagtexten (www.lagen.nu). https://lagen.nu/1998:1276 
 
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon  
 
Gemensamma bestämmelser  
 
Trafik med motordrivna fordon på väg 
 
 10 § Vid färd på väg i en personbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel 
med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri gäller i fråga om 
användning av bilbälten och andra skyddsanordningar följande:  
• 1. Alla som färdas i ett fordon som är utrustat med bilbälten skall 
använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och 
använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, 
bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller 
tillsammans med bilbältet.  
• 2. Ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter får 
inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild 
skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. 
I sådana fall skall barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och får då 
inte färdas i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil.  
• 3. Ett barn som är yngre än tre år får inte färdas i ett fordon där det 
inte har möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid 
tillfällig färd i taxi under korta sträckor. I sådant fall får barnet dock inte färdas i 
framsätet. Förordning (2006:1208). 
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Bilaga 2 Bilder på olika bilbarnstolar. Bilderna är tagna från www.brio.net 
 
 

                  
 
 
Bild 1. Babyskydd 0-9 mån  Bild 2. Bakåtvänd/Framåtvänd bilbarnstol 0-4 år 

 
 
 
 

                        
 
Bild 3. Sittstol 5-12 år  Bild 4. Sittkudde 5-12 år 
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Bilaga 3 Volvia. Om undersökningen. (2010) 
http://barnsakerhet.volvia.se/om-undersokningen/ 
 
Fråga 1 - Hur ofta används bilbarnstol? 
     
   0 – 2 år 3 - 4 år 5 – 7 år  
 
Alltid   100% 94% 81% 
Oftast    4% 11% 
  
Sällan    2% 5% 
Aldrig     3% 
 
 
Fråga 2 – Var i bilen sitter barnen? 
 
Passagerarsätet fram i bilen 19% 14% 5%  
Bak i bilen   69% 77% 78% 
Ibland passagerarsätet fram i bilen 12% 9% 17% 
och ibland bak i bilen 
 
Fråga 3 – Hur sitter barnen i bilen? 
 
Framåtvänd   3% 60% 96% 
Bakåtvänd   93% 32% 3% 
Ibland framåtvänd och  4% 8% 1% 
ibland bakåtvänd  
  
31% sitter framåtvända vilket är en försämring från föregående års undersökning 
då ca 25% satt framåtvända (Små barn lever farligt i bil, 2010) 
 
Fråga 4 – Har det hänt att du placerar ditt barn utan barnstol, kudde eller bälte om 
du kört mycket korta sträckor? 
 
Ja, det händer ofta   2% 
Ja, det har hänt vid några tillfällen  5% 
Ja, det har hänt någon enstaka gång  23% 
Nej, det har aldrig hänt   70%  
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGOR 

40 

 
Bilaga 4 Existerande lösningar. Konventionell montering och ISOFIX. 
 
 

 
 
Bild 1. En av konventionell montering. Bilden är hämtad från 
http://www.akta.se.oas.funcform.se/upload/pdf/manualer/Duoflex_XTP.pdf 
 

 

 
 
Bild 2. ISOFIX. Bilden är hämtad från 

http://fotelik.info/pl/news/isofix_nie_jest_juz_gwarancja_bezpieczenstwa,62.html 
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Bilaga 5 Gannt-schema 
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Bilagor 6 Produkt Förslag 
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Bilaga 7 Marknadsundersökning 
 
Akta Graco 
Akta Graco Cosmic Comfort S 
Akta Graco DuoFlex XTP 
Akta Graco DuoLogic 2(bakåtvänd) 
Logico S (babyskydd) 
Junior Baby  (babyskydd) 
 
Anatomic Sitt AB 
MiniCarro (framåtvänd) 
 
BeSafe 
Besafe iZi kid X2 (bakåtvänd) 
Besafe iZi kid X3 Citi Sober Sport 66 
Besafe iZi kid X1  
beSafe iZi kid isofix x1 (bakåtvänd) 
beSafe iZisleep (babyskydd) 
Besafe iZi Comfort X3 City Sober Sport 66(babyskydd) 
Besafe iZi Comfort X3 Isofix City Sober Sport 66(babyskydd) 
BeSafe iZi Combi X3 
 
BRIO 
BRIO Zento 
Brio Primo (babyskydd) 
Brio Primo med bas (babyskydd) 
 
Britax 
Britax BabySafe Plus (babyskydd) 
Britax BabySafe Plus Isofix (babyskydd) 
Britax Multi_Tech 
Britax Kid Plus 
Britax Hi-Way (bakåtvänd) 
Britax Adventure 
Britax Two-Way Plus 
Britax Secura 02(bakåtvänd) 
Britax EVOLVA 123 plus  
Britax FixWay Isofix (bakåtvänd) 
Britax Römer baby Safe Plus(babyskydd) 
Britax Römer KING Plus 
Britax Römer Dou plus Isofix 
Britax Römer SafeFix plus TT 
Britax First Class plus  
 
Concord 
Lift Core(framåtvänd) 
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Lift Evo PT(framåtvänd) 
Ion (babyskydd) 
Concord Trimax 
Concord ultimax 
 
Cybex 
Cybex Aton (babyskydd) 
Cybex Pallas 
 
Emmaljunga 
Emmaljunga First Class 
 
IWH Sarl France 
Baby Max (babyskydd) 
Baby Primeur(babyskydd) 
First Primeur(babyskydd) 
 
Kiddy 
Limited Edition (babyskydd) 
MaxiPro (babyskydd) 
Kiddy Comfort Pro  
Kiddy Infinity Pro 
Kiddy Guardian Pro 
Kiddy Discovery Pro 
Kiddy Maxi Pro (babyskydd) 
 
Maxi-Cosi 
Maxi-Cosi Pebble (babyskydd) 
Maxi-Cosi Mobi(bakåtvänd) 
Maxi-Cosi-Priori XP  
Maxi-Cosi-PrioriFix  
Maxi-Cosi Tobi    
Maxi-Cosi CabrioFix(babyskydd) 
Maxi-Cosi Pearl 
Maxi-Cosi Axiss 
 
Minno 
Minno SitSac 
 
Ora 
Ora 1-2-3 SAFE 
Ora Baby SAFE 
 
Peg Perego Primo Viaggio Tri Fix (babyskydd) 
 
Recaro 
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RECARO Young Sport 
RECARO Polaric(bakåtvänd) 
Recaro Young Profi plus (babyskydd) 
Recaro Young Expert Plus Isofix 
 
Team Tex in FR 
Cosmo (bakåtvänd) 
Primo (babyskydd) 
 
Saab Automobile AB 
Saab Child Seat(bakåtvänd) 
 
SweKidz 
Babyskydd 
Bilbarnstol Prime Migilia I-Fix 
 
Storchenmuhle Starlight SP 
 
Volvo 
Volvo Bakåtvänd 9148030 
Volvo Bakåtvänd 8641644 
Volvo Bilbarnstol Isofix 8641643 (babyskydd) 
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Bilaga 8 SWOT Analys 
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Bilaga 9 QFD hus 
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Bilaga 10 Brainwriting 

 

Horisontell justering 360 grader som en kontorsstol, 
justering framåt och bakåt på hjulbana. 
 

två metalliska rör mellan fram och 
baksäte. Horisontell justering 360 
grader via hjullager. 
 

Bas som sitter på 
ett metalliskt stöd. 
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Massiv stol fot 

Spindelbas. 
Metalliska stänger fäster 
under fram respektive 
bak säte 

Justerbar utökning av fotutrymmet 
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Bas på 
stödben 
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Bilaga 11 PeopleSize databas 
 

 
 
 Figur 1. Vikt på brittisk barn 15-18 månader  90%-ile 
 

 
 
 Figur 2. Vikt på brittisk pojke 3 års ålder 90%-ile 
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Bilaga 12 Exempelbilder ifrån fotosessionen 
 

  
 
       Figur 1. Traditionell arbetsposition 2/3 D bil Figur 2. Potentiell ny arbetsposition 2/3 D 
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Bilaga 13 OWAS analys i DHM Jack 
 

 
  
 Figur 1. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstol.Utan belastning 

 
 

 
 
 Figur 2. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstol. Belastning13 kg 
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 Figur 3. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstol. Belastning21 kg 

 
 

 
 
 Figur 4. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil.”Double legged 360” bilbarnstol.  

 Utan belastning 
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 Figur 5. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil.”Double legged 360” bilbarnstol.  

 Belastning 13kg 
 
 

 
 
 Figur 6. Mittenplats baksätet 4/5 dörrars bil.”Double legged 360” bilbarnstol.  

 Belastning 21kg 
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 Figur 7. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstol. Utan belastning 
 
 
 

 
 
 Figur 8. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstl . Belastning 13kg 
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 Figur 9. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. Traditionell bilbarnstl . Belastning 21kg 
 

 
 
 Figur 10. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. ”Double legged 360” bilbarnstl. 

  Utan belastning 
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 Figur 11. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. ”Double legged 360” bilbarnstl. 

  Belastning 13kg 
 
 

 
 
 Figur 12. Sidoplats baksätet 4/5 dörrars bil. ”Double legged 360” bilbarnstl. 

  Belastning 21kg 
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 Figur 13. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. Traditionell bilbarnstol.Utan belastning 

 

 

 
 
 Figur 14. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. Traditionell bilbarnstol.Bbelastning13kg 
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 Figur 15. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. Traditionell bilbarnstol.Bbelastning21kg 
 

 
  
 Figur 16. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. ”Double legged 360” bilbarnstol. 

  Utan belastning 
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 Figur 17. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. ”Double legged 360” bilbarnstol. 

 Belastning 13kg 
 
 

 
 
 Figur 18. Tvådörrarsbil, sidoplats baksätet. ”Double legged 360” bilbarnstol. 

 Belastning 21kg 
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Bilaga 14 OWAS tabell 
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Bilaga 15 Förtydligande av OWAS kodernas betydelse 
 
Bilden har tagits från Högberg, D. (2010) Ergonomic Design with Virtual 
Applications. Some guides for Assignment A3.Inst för Teknik och Samhälle 
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Bilaga 16 Patent databas. Bilden har tagits från http://triz40.com/patents.php   
 

 
 
Bild 1.Patent nr US2008290708 (A1) 
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Bilaga 17. Individual paper.  
 

Installation of child safety seats from an 
ergonomic point of view 
 
 
Student: Nadezda Nilsson, University of Skövde, Sweden 
Course: Ergonomic design with virtual applications. Lecturer: Dan Högberg. 
March 2010 
 
 

Abstract 
 
In this paper I study the use and installation of child safety seats mainly from an ergonomic point of 
view. Scientific articles and investigations show that there’s several problem/risks linked to use and 
premature abandonment of child safety seats. Premature abandonment or faulty installations put 
children in danger also installation and use of child safety seats puts parents in awkward positions 
and physically demanding situations. I perform an empirical study of a child safety seat installation 
process in two different cars. The study is timed and the results are concluded by observations and 
interviews. I find out that this is not a pain free exercise, in my study the installation process is 
made easier by the bigger car. I conclude that the child safety seat is a product category that need 
design improvements; I also conclude that we need more studies on different car designs in relation 
to child safety seats.  

 
Introduction 
 
From personal experience I have found it discomfortable to install the safety car seat and 
stressful to put my child into and out of the seat. Generally accepted estimates of future 
trends point towards smaller and more aerodynamic cars, which could worsen what I 
suspect is already a serious ergonomic problem area.  
 
My goal is to investigate the extent of the problems mainly from an ergonomic point of 
view. I have a theory that ergonomic problem in association with child car seats leads to 
safety concerns both for children and parents.  

 
Method 
 
I have used article studies, internet sources and own empirical observations/interviews. I 
searched articles through the ELIN@Linneuniversitet data base, using the following key 
words: child safety seat, anthropometry in child safety seat, heavy lifting child, qualitative 
research "how to". 

 
Result 
 
Child safety 
 
Studies from Canada show the following (Brown et al., 2009) 
 
- The majority of deaths for children over 1 year are traffic-related 
- Nearly 50% of deaths could be prevented by child safety seats 
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- Protective effect of child safety seats reduces drastically if they are incorrectly installed 
- Over 80% of all child safety seats are used incorrectly 
 
Studies from Australia shows the following (Koppel et al., 2008) 
 
- The majority of injuries and deaths for children aged 1-14 years are traffic-related 
- More deaths occurred among 5-10 year olds (60%) than 1-4 year olds (33%) 
- Among 5-10 year olds in the previous paragraph 82% used seat belt while the same 
figure for 1-4 year olds was 40%. We also know that 20% of 1-4 year olds use child 
safety seats while the figure is unknown for the group 5-10 year olds. 
- The Protective effect reduces when the protection system (e.g. child safety seat) is 
misused or incorrectly installed. 
- Children aged 2-5 years are 350% more likely to be injured seriously if they use seat 
belts instead of child safety seats 

 
Relevant Anthropometric theory 
 
During periods of growth there is a shifting of proportions which makes the 
anthropometric characters of children more complex than those of adults (Arlt, 1998). 
 
The weight of a baby's head is half of its body weight. That’s a huge difference in 
comparison with an adult head that weights only 6% of his body weight. When it comes to 
children their heads are not a heavy proportionally like babies but still very heavy in 
comparison with an adult. A 3 year old child’s head weight 18% of its body weight and a 6 
year olds head weights 16%. It’s not only the weight of the head that needs to be 
considered, its in combination with not fully developed neck muscles, ligaments and 
pelvis (Zhu & Zhang, 2008).  
 
There are several methods for selecting cases or in our case the participants to reflect an 
audience, one of them is called "distributed cases". This method involves selecting a 
number of "points" in the audience. Perhaps the simplest example of the use of 
distributed cases is a random sample of cases within the target group. Distributed cases 
can also apply to a combination of boundary cases and central cases (Dainoff et al., 
2003). 
 

Awkward position 
 
Awkward postures, lifting and perhaps psychosocial stressors era a few examples of 
occupational exposures that can lead to low back pain. When ergonomic stressors are 
removed it can lead to removal or reduction to negligible levels of back pain (Punnet et 
al., 2005). One of the most common musculoskeletal complaints of people who seeking 
care are lower back pain (Lotz et al., 2009) 

 
Recent studies 
 
Brown et al. (2009), have the hypothesis that one of the reasons for failure or incorrect 
use of child safety seats is due to high biomechanical efforts for parents when installing 
and using it to prove their hypothesis, they conducted an experiment. 
 
27 voluntary participants without back / neck problems were performing 3 operations 
involving child safety seats. The study was limited to one placement (middle seat) and 
one vehicle (mini van). Advanced metering equipment was used to assess the physical 
performance of the various elements required. 
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Anthropometric data of the participants (Brown et al., 2009, p 617). Mean (standard 
deviation) 
 
                  Years Height (cm)       Weight (kg) 
 
13 Male   35.2(_13.8) 181.9(_6.7 83.6(_11.3) 
14 Female     36.6(_14.2) 164.3(_6.7) 60.1(_8.3) 
 
Step 1: “Lifting the child seat from the laboratory floor, placing it into the middle seat, 
threading and firmly securing the seatbelt through the child seat.” (Brown et al., 2009, p 
618). 
 
Step 2: “attaching and tightening the tether strap to a simulated rear connection” (Brown 
et al., 2009, p 618). 
 
Step 3: “lifting a 9 kg doll from approximately waist height, placing it into the child seat 
and securing the front belt clip between the doll’s legs” (Brown et al., 2009, p 618). 
 
There is more information about the execution in the article. The study revealed several 
findings, below, presents a selection (Brown et al., 2009).  
 
- Two participants could not even with professional instruction, training, and several 
attempts, connect the child safety seat correctly.  
- Based on the 99th percentile there was measurement involving 100% muscle effort for 
every measured muscle at every step.  
- Right biceps was exposed, based on the 99th percentile 100% load at all three stages.  
- Noteworthy twists in the back was measured in all three phases  
- The shoulders were exposed to extreme positions in all three phases  
- Twisting of ankles, both internally and externally exceeded the generally reputable 
maximum operating capacity of a normal adult.  
 
It is possible to observe that the process demands a great physical effort. Moreover, it is 
possible to conclude that for some individuals, it is physically impossible to perform the 
aforementioned steps correctly. Experts in child safety seats were provided as well as 
advanced metering equipment survey, a note made by Brown et al. (2009) is that only 
one vehicle was used and that future studies should involve more. 
 
Koppel et al. (2008) conducted a study whose aim was to study the extent of premature 
transition from the use of child safety seat to belt use and the reasons for the same. It 
was a quantitative survey; they received 669 responses out of 3500 posted 
questionnaires.  
 
It was found that over half of the responding parents left the child safety seats in favor of 
seat belt prematurely. The parents/participants told that main reason for this behavior 
was that they felt the baby was too big for the child safety seats.  
 
The study has also revealed several other observations, below presents a selection:  
 
- The risk of a premature transition increased with age 
- Several children in the car increased the risk of a premature transition  
- Young parents increased the risk of a premature transition  
- Parents with higher income increased the risk of a premature transition  
- Middle income earners who drove the 4WD / "personal wagon" abandoned earlier safety 
car seats than parents on low incomes with ordinary cars  
- A slightly larger proportion of respondents were female  
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- 99% of the survey used some form protective equipment (child safety seat / booster)  
 
Koppel et al. (2008) mentions that some of the results are not consistent with previous 
studies, for example, that higher income implies a poorer safety behaviors. Koppel et al. 
(2008) also believes that more studies should be made regarding any correlation 
between the size of the vehicle and premature shift to less security. Moreover, Koppel et 
al. (2008) suspect that the respondents have a higher safety awareness than the average 
parent which if true would indicate that to early transition from child safety seats are even 
more widespread than the study shows. 

 
Own research 
 
Two cars: A Volvo 945 - 95, which may represent one of the last decades most used 
family cars in Sweden. Angular and likely practical forms with plenty of space. A Honda 
Civic - 07 who represent what I believe is the future for the small family in terms of car 
design and space. At launch in 2006 generally referred to as "the spaceship" with 
aerodynamic shapes in a compact package. 

 

       
 
Fig.1. Akta Graco duoflex XTP 

 
4 participants and one observer. Anthropometric data for the participants: 

 
Name Gender Age Height Weight Note 

            

Dirk Male 68 181 72 A damaged hand 

Elin Female 29 165 70   

Adam Male 25 185 95   

Bella Female 32 165 114 Neck pain 

 
Table 1. Anthropometric data for the participants 
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Fig.2. Family of manikins 

 
Child safety seat is an Akta Graco duoflex XTP. In my survey the child safety seat is 
placed rear-facing on an outer space in the back seat.  
 

      
Fig.3 Instruction for Akta Graco Duo Flex (Bruksanvisning, 2010) 
 
Excluded from the installation process was the second belt in association with the front 
seat. 
 
The predecessor Akta Graco duo XTP has been tested by VTI (Testfakta, 2006), when I 
refer to statement from VTI the predecessor is the child safety seat I refer to. I judge / 
appreciate that these two child safety seats are equivalent in terms of installation torque.  
 
The observer of my inquiry has mounted the child safety seat used in this study 
approximately 30 times and believes he can assess the quality of the installation. It 
should be noted that a proper seat installation is not obvious to assess. VTI, which tested 
a variety of child safety seats believe that the seat is "easy to install with little risk of 
incorrect fitting" (Hela testet, 2006). The producer Akta Graco believe that the seat was 
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incorrectly installed during tests conducted by VTI a claim that VTI Rejects (Kommentar 
till testet, 2006). The safety child seat weight less than 5 kg (Hela testet, 2006) and is 
estimated as one of the lightest seats on the market for the intended audience. 
 
Test Execution - The practical part:  
 
Each participants had to read the Manual (Brukanvisning, 2010) describing the child 
safety seat installation. Then they got access to the cars and got 15 min each to try the 
installation process. No participants installed the child safety seat correctly in this trial. 
Two of the participants had some minor prior experience with this child safety seat but 
they had not used it in the same way. The participants also observed a correct installation 
and got a chance to practically try the moments they had observed but still were not sure 
of. 
 
When the participants felt ready we did a timed installation.  
 
1. Lift child safety seat into car 
2. Fix the passenger seat belt correctly around the child safety seat 
3. Connect the chair to the already installed belt on the front seat 
4. Install the support leg between child safety seat and floor 
 
When the participants were pleased the observer stopped the clock and controlled the 
installation, if there was any fault in the installation, the observer told the participant and 
continued the timing process. When the participants and observer both were pleased the 
observer asked the participants the following questions in a discussion like manner: 
 
1. Did you have to work in what you felt was any awkward positions and/or felt any pain 
under or after the installation process? 
2. Which installation moment did you feel was most challenging/awkward?  
3. In which car if any would you say was most easy to do the installation? 
4. If you were in a hurry could you imagine yourself to not use correct the child safety 
seat? 
5. One thing you would like to change/improve? 
 

             
 
Fig.4 Process of installation  
 

Conclusion of the above mentioned questions/discussion together with the observations 
of the installation (participants/car) is put together in the result of the study. 
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Result study: 
 
 

Car Dirk Elin Adam Bella 
Honda 9min 7min 3.5min 9.5min 

Volvo 2min 2min 7min 8.5min 
 
Table 2. Result study/ time. 
 
 

 
 
 

Questions Dirk Elin Adam Bella 

     

1 

Honda and Volvo: 
slight pain 
feelings in the 
lower back          

Honda: pain in the 
lower back, wrists 
Volvo: slightly in 
the back  

Honda: pain in the 
back Volvo: no 
particular problems 

Volvo and Honda: pain 
in the neck, wrists and 
lower back  

2 

Honda: working 
with one hand in 
the car because 
the belt must be 
taut. Volvo and 
Honda: adjust 
support leg 

Honda: access to 
place the support 
leg, keep the belt 
taut during the 
installation 
process Volvo: no 
particular 
problems 

Honda: adjust 
support leg Honda 
and Volvo: put belt 
under child seat 

Honda: access to 
place the support leg, 
work with one hand 
Volvo and Honda: put 
belt under child seat 
and attach all belts 

3 Volvo Volvo Volvo Volvo 

4 Doubtful no Hopefully no Never Presumably yes  

5 Support leg Support leg Support leg Support leg 

Observations 
beyond 
what’s 

mentioned 
above 

Honda: knocked 
his head at the 
upper door edge  

Honda: Sat on her 
knees outside the 
car when working 
with the support 
leg  

Honda: sat on his 
knees outside the 
car when working 
with the support leg, 
knocked his head at 
the upper door edge  

Honda: lost many 
times belt and had to 
start from scratch 
again Volvo and 
Honda: seemed to 
need close to 
maximum efforts in 
several moments  

 
Table 3. Result study 

 
Several participants especially in the Honda choose to do some installations moments 
from the inside of the car. 
 
Other information: 
 
From 2009 the Honda dealers do not inactivate the front airbag (Euro NCAP Honda Civic, 
2009) which means you must put a rear seated child safety seat in the backseat. In the 
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Honda, you can not sit in the front seat when a child safety seat is installed behind in the 
backseat. 
 
The Honda belt must be taut throughout the installation process while this is not the case 
in the Volvo, though the Volvo has a shorter belt.  
 
Upper part of the child safety seat had in any installation a gap laterally at least about 11 
cm in total (5.5 cm in each direction). This could not be avoided, and the child safety seat 
is also considered by VTI (Hela testet, 2006) as “unstable”.  
 
According to Brown et al. (2009) it was considered an approved installation if the gap was 
7.6 cm or lower, I am not sure exactly how they measured that number. All approved 
installations in our survey had considerably smaller gap than that in the bottom in any 
direction but as mentioned before we had a big gap at the upper part of the child safety 
seat.  
 

Discussion 
 
Test execution:  
 
I tried to complement Brown et al. (2009) and Koppel et al. (2008) studies to gain more 
insight about the problem.  
 
Different vehicle design and its impact on the problem from an ergonomic perspective 
were not investigated in those studies.  
 
Brown et al. (2009) were limited to the use of one vehicle and Koppel et al. (2008) gives 
no explanation as to why owners of large vehicles earlier abandoned child safety seats.  
 
Brown et al. (2009) worked in a laboratory environment, using technical instruments while 
Koppel et al. (2008) used a questionnaire study to determine their results. Brown et al. 
(2009) made use of volunteers without any pronounced neck or back pain.  
 
Based on the above, I decided to use two vehicles of different size and 
observations/interviews to determine my results, so that my methods differentiated 
somewhat from what had been done recently. I would also try to simulate realism to the 
greatest extent possible. This means that the tests was conducted outdoors, chance 
decided that it was in winter conditions.  
 
I was one of the 4 participants; the other three were invited by me to the test based 
mostly on availability (randomness) but with some thoughts on what I wanted from an 
Anthropometric point of view. What I got was a good mix of distributed cases I believe 
considering the resources at hand. I was more interested in realistic cases than boundary 
cases or very high/low percentile cases. The reason was that Brown et al. (2009) and my 
own real world experience told me that when it comes to child car seats we don’t need 
some special cases to find problems.  
 
My original idea was to include two additional steps:  
 
- Place a child on the car child seat. 
- Remove the child from the car child seat and out of the car.  
 
Among other things, the weather conditions contributed to these two elements were 
deleted. A future study should include these elements, for three reasons.  
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- These operations are probably performed more often than installation of the whole child 
safety seat and can therefore be presumed to have greater influence on the decision to 
abandon the child safety seat prematurely.  
- Brown et al. (2009) study shows that these moments are very physically strenuous:  
- One hypothesis I have is that these operations sometimes are executed under a 
significant amount of psychological stress. Sometimes the child and parents might not 
work on the same wavelength and there’s not a lot of space and awkward positions is to 
be expected.  
 
By themselves awkward positions, lifting and psychological stress are risk factors (Punnet 
et al, 2009), combined the risk might increase for injuries especially to the lower back.  
   
The location in the car of the child safety seat was determined based on the following 
factors:  
 
- In the Honda, you can not disconnect the airbag on the passenger side (Euro NCAP 
Honda Civic, 2009) 
- Several children means a higher risk of premature release of belt use Koppel et al. 
(2008), an outer seat will probably be used in multi-child families.  
- Brown et al. (2009) tested the middle position, making it interesting to try the installation 
in a more accessible location of the car.  
- Brown et al. (2009) tested forward-facing position, but rear-facing seat is the safest 
(British Medical Journal, 2009).  
 
Results of study 

 
The participant’s installation times was not meant to play an important part of the test 
though they show that with some experience it takes a relatively short amount of time to 
install the child safety seat. Interestingly, one participant the difference in car was a big 
enough obstacle to cancel out the gained experience from the first installation. 
 
Its worth to note that we had two participants with no health concerns we believe 
interfered with the test and their age, length and weight characteristics we believe is close 
to the main target group for the product. We had a child safety seat that’s supposed to be 
fairly simple to install in comparison with similar products (Hela testet, 2006). Still both 
these people got pain feelings from the installation process.  
 
The participants complained about awkward positions which also were observed. One 
muscle every participant got feelings/pain from was the back/lower back which I believe 
could have something to do with the awkward positions. From literature we understand 
that awkward positions could possibly lead to lower back injuries (Punnet et al., 2005). 
 
In my study there’s a tendency, the harder the installation process, the greater willingness 
to sacrifice the child safety seat.  
 
I believe its time to put more focus on the parents ergonomic situation when it comes to 
designing child safety seats, not only because of injury risk to the parents but even more 
so because of the risk that parents to early abandon the child safety seats. 
 
There have been some inventions when it comes to the installation process, like ISOFIX 
solutions (Coorsh, 1995) which was not used in my study. ISOFIX support is not 
something that’s a certainty neither at the needed seating places or even at all especially 
in older cars and the same applies to child safety seats new as well as old. Another huge 
problem is that ISOFIX does not really help when it comes to loading/unloading the child. 
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Beyond that you can hardly expect everyone transporting children having access to the 
most suited cars.  
 
When it comes to different sized cars my hypothesis was that big cars make the use of 
child safety seats easier than aerodynamically designed smaller cars. My study confirmed 
this but we have a greater study that might contradict my findings (Koppel et al., 2008). 
It’s important to note that I can’t exclude the possibility that other reasons than ergonomic 
influence the premature transition from child safety seats, one thing that comes to my 
mind is that parents wrongly suppose that their big cars are safe forgetting about the 
complex anthropometric characteristic of children (Arlt, 1998, Zhu & Zhang, 2008). 
 
Before this study I had expectations about the outcome, this is normal for a researcher 
(Andersen, 2010). I tried to avoid letting my thoughts influence the study, hopefully I 
succeeded but I believe more cars need to be included in a future study, for example high 
SUVs and even small 3 doors. I also feel the loading/unloading process of the child is just 
as if not more important to study than the installation and multi-child situations must also 
be taken into considerations. 
 
Koppel et al. (2008) survey indicated that several children increase the risk of premature 
transition from child safety seats to seat belts. I believe it’s probable that the need for 
several child safety seats might increase the ergonomic problems exponentially. As was 
mention in my study most of the participants wanted to do some installation moments 
from inside the car this could get problematic if there’s other child safety seats already 
installed. 
 

Conclusions 
 
- This paper points in the direction that we need new design solutions when it comes to 
child safety seats. 
 
- We need more studies on the car designs impact in association with the use of child 
safety seats; those studies should include multi-child safety seat setups and several 
different cars. 
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