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barn och bilar

Det här är en manual för 
alla som har barn i bilen. En 
möjlighet att lära sig mer om 
barnsäkerhetsfrågor, något 
som Volvo Cars har arbetat 
med i över 40 år. 
Det här är vad vi har lärt oss. 
Kör säkert!
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1.

Kunskap räddar liv

ALLA FÖRÄLDRAR VILL skydda sina barn så gott det bara går. Även när de åker 
bil. Ändå skadas och dör barn i onödan, för att de antingen sitter i barnskydd 
som är felmonterade eller använder ett barnskydd som inte passar deras ålder, 
längd och vikt. Eller, ännu värre, för att de åker helt obältade.

Orsaken är ofta brist på kunskap. Man tror att man monterat stolen rätt. 
Man tror att barnet kan flytta från bakåtvänd till framåtvänd stol redan när 
det är ett, två år. Man tror att man har justerat säkerhetsbältet ordentligt, men 
har inte det.

LÄTT ATT GÖRA FEL

En svensk undersökning visade att endast 40 procent av alla treåringar åkte 
bakåtvänt, vilket alla treåringar borde göra.

Bland barnen på bälteskudde/-stol var det inte ovanligt att säkerhetsbältet 
ibland placerades under armen i stället för över axeln samt att höftbältet var fel-
draget. Höftbältet av säkerhetsbältet ska sitta över barnets lår, inte över magen.

En del barn satt till och med i knät på föraren eller andra passagerare.
Krockkuddar var ett annat område med allvarliga brister i kunskap och 

användning. I motsats till rekommendationerna satt vissa barn med aktiverad 
krockkudde. Barn i bakåtvända bilbarnstolar kan inte sitta i framsätet med 
krockkudde (såvida inte krockkudden är urkopplad).
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Denna handbok har tagits fram för att hjälpa föräldrar och andra som kör 
barn att öka sina kunskaper om barns säkerhet i bilar. Här kan man hitta svar på 
många av de frågor som nyblivna föräldrar och blivande föräldrar ofta ställer sig. 

BARNSKYDD

På Volvo Cars har vi fördelen att kunna titta på både bilen och bilbarnstolen 
och se hur de fungerar tillsammans för att säkerställa barnens säkerhet. 

Vårt fokus inriktar sig på två typer: bakåtvända bilbarnstolar och bälteskud-
dar/-stolar, integrerade eller lösa.

En av våra viktigaste uppgifter är att betona vikten av att använda rätt barn-
skydd utifrån barnets ålder, längd och vikt. Alla våra tester, forskningsstudier 
och data, som vi samlat i mer än 40 år, visar samma svar: Det säkraste sättet 
att färdas i en bil är att sitta bakåtvänd. Spädbarn och små barn ska därför sitta 
vända bakåt i bilen så länge som möjligt.
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BAKÅTVÄNDA BILBARNSTOLAR: 0–4 ÅR

BÄLTESKUDDAR: 4–10 ÅR

Bältesstol Lös bälteskudde

Bakåtvänt babyskydd Bakåtvänd bilbarnstol

Integrerad  
bälteskudde
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2.

Du som väntar barn

Gravida kvinnor undrar ofta om de verkligen ska använda säkerhetsbälte un-
der graviditeten. De är rädda att säkerhetsbältet kan skada det ofödda barnet. 
Svaret är att de alltid ska använda säkerhetsbältet, genom hela graviditeten.

Och det är minst lika viktigt att säkerhetsbältet sitter rätt. 

¡ Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt. Kontrollera också att 
det inte vridit sig.

¡ Säkerhetsbältet ska sitta åtdraget mitt på axeln med den diagonala delen 
mellan brösten och längs sidan av magen.

¡ Höftbältet ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt som möjligt under 
magen. Säkerhetsbältet ska inte glida upp över magen.

¡ Se till att du har en bekväm sittposition. Du ska lätt kunna nå ratten och 
pedalerna samtidigt som avståndet mellan ratt och överkropp ska vara så 
långt som möjligt.

Det finns hjälpmedel för gravida kvinnor som skall hjälpa till att placera säker-
hetsbältet rätt. De är dock inte utvecklade med hänsyn till säkerhetssystemen 
i olika fordon och det finns ännu inga belägg för att sådana hjälpmedel fak-
tiskt förbättrar användarens säkerhet vid en kollision. Det kan till och med 
utgöra en risk och skapa ett glapp mellan kropp och säkerhetsbälte.
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SÄKERHET FÖR DET OFÖDDA BARNET 

Dagens forskare och biltillverkare har omfattande kunskap om hur vuxna 
och barn skyddas bäst vid trafikolyckor. Det finns också forskning om hur 
det ofödda barnet skyddas bäst vid olyckor, även om det finns mer att lära 
sig inom området.

Sedan 2001 har forskare på Volvo Cars studerat gravida kvinnors behov när 
det gäller säkerhet och komfort. En unik datormodell av en gravid kvinna har 
utvecklats av resultatet av detta arbete.

Denna modell tillämpas i utveckling och utvärdering av bilsäkerhet och 
tillsammans med kunskap från verkliga olyckor, kan modellen även användas 
för att öka förståelsen för hur en gravid kvinna och hennes ofödda barn kan 
skyddas vid en kollission. Ihop med kunskap från verkliga olyckor används 
modellen i utveckling och utvärdering av bilsäkerhet.

Skallskador är en orsak till att foster skadas eller dör i trafikolyckor. Den 
vanligaste dokumenterade dödsorsaken är dock att moderkakan helt eller 
delvis lossnar från livmoderväggen, vilket gör att fostret drabbas av syrebrist.

Frågan är varför? Forskarna tror att livmodern i sig är tillräckligt elastisk för 
att klara den deformering som kollisionskrafterna orsakar, medan moderkakan 
inte är lika elastisk och därmed inte lika motståndskraftig. 

En sak är dock klar: gravida kvinnor ska alltid använda säkerhetsbälte.
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Helena Hjorth, Stockholm

Hur tycker du det är att köra bil som gravid?
– I början var det ingen större skillnad men i takt med att magen växer så blir 
det tyngre att ta sig in och ut ur bilen, det blir svårare att få säkerhetsbältet att 
sitta rätt och att hitta en bekväm position. Så här på slutet av graviditeten är man 
väldigt medveten om att det finns ett liv därinne som ska skyddas. Men man har 
också tänkt tanken att säkerhetsbältet kanske kan skada barnet vid en krock om 
det sitter fel.

Har du tagit reda på hur säkerhetsbältet ska sitta?
– En kompis till mig som var lite längre fram i sin graviditet hade skaffat sig ett 
tillägg som fixerade säkerhetsbältet så att det inte glider uppför magen. Men 
informationen jag hittade var att ett säkerhetsbälte som sitter rätt skyddar bättre. 
Och jag fick veta hur säkerhetsbältet ska sitta – åtspänt mot axeln, diagonalt 
utmed sidan av magen. Och höftbältet åtspänt under magen mot låren. Det är 
något jag haft nytta av.

Finns det något annat du har ändrat när du kör gravid?
– Ja, jag försöker sitta så långt bort från ratten och krockkudden som möjligt men 
ändå så att jag når allt.

Hur tar ni er hem från BB?
– Vi kommer faktiskt ta taxi med vår bebis i ett babyskydd. Det känns som ett bra 
tillfälle att inte köra själv, vi kommer ha tillräckligt mycket annat att tänka på!

”Det finns ett liv därinne  
som ska skyddas”
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3.

Bakåtvända bilbarnstolar

BARNETS FÖRSTA RESA

För de flesta barn är deras första bilresa färden hem från BB. Det är en spän-
nande, men fortfarande ganska nervös period för de flesta. En ny liten person 
har kommit till världen. Och ett nytt liv börjar även för föräldrarna och even-
tuella äldre syskon.

Nu väntar nya rutiner, med matning, korta och långa sovstunder och blöj-
byten. Det mesta är planerat och förberett, men det finns alltid en del små-
saker som måste fixas.

En sak som måste vara förberedd är den första resan hem. Redan från 
början behöver ditt barn ha sitt eget babyskydd – ordentligt fastsatt, korrekt 
monterat och bakåtvänt. Detta babyskydd ger bra skydd för barnet under de 
första månaderna. 

Skyddet ska alltid ha rätt storlek för barnet. När barnet har vuxit så mycket 
att huvudet når upp till den övre kanten på skyddet, är det dags att byta till 
en större bilbarnstol.

Du kan även flytta barnet till en större bilbarnstol tidigare än så. Andra 
bakåtvända bilbarnstolar ger lika bra skydd för ett växande barn. Men bara om 
stolen är anpassad till barnets storlek.



18 CHILDREN & CARS

Utprovade bilbarnstolar

Alla föräldrar som någon gång valt ett babyskydd håller nog med om att 
det inte är någon lätt uppgift. Innan du köper något av alla dem som finns 
på marknaden är det viktigt att veta att skyddet passar just din bil och hur 
du monterar det. Volvo Cars har egna bilbarnstolar, som är utprovade och 
testade i bilarna så att de uppfyller hårda krav vad gäller säkerhet, hantering 
och montering. 

Internationell standard

Med tanke på mängden bilbarnstolar som finns på marknaden och faran med 
att de inte blir monterade rätt i bilen såg många aktörer behovet av en ge-
mensam insats. Ett internationellt samarbete mellan biltillverkare, tillverkare 
av bilbarnstolar, myndigheter och andra intressenter gav därför upphov till 
ISOFIX år 1999 – en internationell standard för att montera bilbarnstolar 
i fordon.

ISOFIX-standarden består av en uppsättning tekniska beskrivningar för bil-
barnstolsfästena och en motsvarande specifikation för fästöglorna i bilen. Fäst-
öglorna, som är monterade mellan ryggstödet och sittdynan i bilen, används 
till att förankra bilbarnstolens bas. Babyskyddet eller bilbarnstolen kan därefter 
snabbt och enkelt fästas eller lossas. Det finns även en fästögla, kallad ”top 
tether”, som kan användas för eventuella band som skall dras över ryggstödet. 

För en del ISOFIX-stolar behövs ingen separat bas. I stället fästs de direkt i 
bilens fästöglor. Det kan vara skillnad på bilbarnsstolarnas ISOFIX-fästen mel-
lan olika marknader. Fästena kan vara stela, vilket gör att stolen kan klickas på 
plats, eller sitta i band som dras åt.

ISOFIX-fästöglor finns i alla nya bilar. Antalet bilbarnstolar som är till-
gängliga med ISOFIX-fästen ökar hela tiden, men det finns fortfarande ett 
bredare utbud av stoltyper som fästs med hjälp av bilens säkerhetsbälte.  n
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Daniel Strömberg och Anna Löfvenius med dottern Ingrid,  
6 månader, Göteborg

Hur förberedde ni er för Ingrids ankomst?
– Vi provkörde till sjukhuset och försökte få koll på när under dagen det var köer. 
Vi hade även köpt ett babyskydd med ISOFIX. Vi tyckte att babyskyddet glappade 
lite när vi monterade det, så vi fick kolla med en återförsäljare hur det skulle sitta 
innan vi kände oss säkra. Sedan var vi redo.

Berätta om er resa hem från BB.
– Ja, det är ju rätt nervöst att ge sig ut från den trygga bubblan på sjukhuset och 
ta eget ansvar för sitt barn. I en bil, dessutom! Man är helt övertygad om att någon 
kommer att köra på en. Så vi har aldrig kört lugnare än då, vi tittade extra noga 
i varje korsning och försökte göra så mjuka inbromsningar som möjligt. Man inser 
hur sårbara bebisar är, de har ingen styrsel i nacken alls. En sådan sak som hur 
åtspänt säkerhetsbältet i babyskyddet ska vara blir också en stor sak när man gör 
det första gången. Men allt gick bra!

Hur valde ni att placera babyskyddet?
– Vi placerade det i baksätet bakom passagerarsätet med en spegel på baksätets 
nackskydd så att den som kör enkelt kan kasta en blick över axeln och ha koll på 
Ingrid. Vi valde den placeringen för att vi tyckte det var minst distraherande för 
föraren. Som förälder blir man verkligen medveten om säkerhet, det är inget man 
tummar på.

”Som förälder blir man verkligen 
medveten om säkerhet”
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Källa: Burdi et al, 1969

Nyfödd 2 år 6 år 12 år Vuxen

KROPPSPROPORTIONER
Födsel till vuxen ålder
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VARFÖR SKA BILBARNSTOLAR VARA BAKÅTVÄNDA?

Barn är särskilt sårbara passagerare eftersom deras huvuden är stora och tunga 
i förhållande till resten av kroppen. Huvudet hos en niomånaders baby utgör 
exempelvis 25 procent av barnets totala vikt. Det kan jämföras med huvudet 
hos en vuxen man som endast utgör sex procent av den totala kroppsvikten. 
Små barns huvud har även helt andra proportioner då ansiktet är är relativt 
litet i förhållande till resten av huvudet.

Om ett barn drabbas av skador på huvudet innebär det ofta hjärnskador, 
vilket normalt är mycket allvarligare än ansiktsskador. Skadorna förvärras 
dessutom av att barnets skallben är tunnare än hos en vuxen och ger mindre 
skydd för hjärnan.

Mjukt skelett

Halskotorna hos ett nyfött spädbarn består av separata bendelar som är sam-
manfogade med brosk. Med andra ord är spädbarnets skelett fortfarande 
mjukt. Detta brosk omvandlas till ben under barnets första tre år i livet.

Den process där brosk hårdnar till ben pågår ända fram till puberteten och 
på samma sätt sker det en gradvis utveckling av musklerna och ligamenten 
i nacken.

Människans halskotor ändrar också gradvis form genom åren när han eller 
hon växer, från den horisontella halskotan hos det lilla barnet till de sadel-
formade halskotorna hos den vuxne. Eftersom halskotorna är sadelformade 
innebär det också att de låser fast i och stöder varandra om huvudet kastas 
framåt. Små barn saknar detta extra skydd. (Se bild sidan 25.)

Bakåtvänd är säkrare

Det säkraste sättet att åka i en bil är att sitta bakåtvänd och barn ska därför 
sitta bakåtvänt så länge som möjligt.

Vid en frontalkollision kastas huvudet på en framåtvänd passagerare framåt  
med med enorm kraft. Det enda som håller tillbaka huvudet är nacken. En 
vuxens nacke klarar denna belastning relativt väl, men det gör inte nacken 
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på ett litet barn. Med tanke på att frontalkollisioner är den vanligaste och 
mest våldsamma krocken är det särskilt viktigt att de yngre barnen sitter i 
bakåtvända stolar.

Sverige först med barnsäkerhet

Professor Bertil Aldman vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg kom på 
idén med bakåtvända bilbarnstolar för barn på 1960-talet.

Professor Aldman hämtade sin inspiration från de specialstolar som använ-
des av Gemini-astronauterna vid start och landning. De var formade så att 
G-krafterna skulle fördelas över hela ryggen. Principen bakom bakåtvända 
bilbarnstolar är exakt densamma. Vid en frontalkollision belastas hela barnets 
rygg och huvud i stället för bara den mycket svagare nacken.

Tack vare professor Aldman slog bakåtvända stolar igenom i Sverige mycket 
tidigare än i andra länder. Fördelarna syns i olycksstatistiken. 
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UTVECKLING AV NACKKOTOR

Källa: Burdi et al, 1969

  Brosk   Ben

Från sidan

0–12  
månader

1–3 år

3–6 år

Vuxen

Från ovan
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FÖROLYCKADE BARN
Antal barn som har förolyckats per 1 000 000 barn

¢Tyskland
¢ Sverige

4

3

2

1

0
Spädbarn 1 år 2 år 3 år 4 år

KÄLLA: NATIONAL STATISTICS (CARLSSON ET AL. 2013)

Forskning från försäkringsbolaget Folksam visar att risken för att små barn 
dödas eller skadas svårt är fem gånger större i framåtvända stolar än i bak-
åtvända. Jämför man den svenska olycksstatistiken med de länder där de 
flesta barn sitter framåtvända är skillnaderna slående. 

Ett exempel är Tyskland och obersvera då speciellt skillnaderna vid ett års 
ålder. Det är den ålder när tyska barn börjar använda framåtvända bilbarn-
stolar, medan man i Sverige jämförelsevis låter fler barn sitta i bakåtvända 
stolar fram till fyra års ålder.
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DOKUMENTERAD SKILLNAD

Volvo har samarbetat med professor Aldman ända sedan man började arbeta 
med trepunktsbältet på 1950-talet. Ett resultat av detta samarbete var den 
bakåtvända bilbarnstol som Volvo lanserade 1972 – den första i bilindustrin. 
En annan är världens första bälteskudde, som utvecklades och lanserades av 
Volvo Cars 1978.

Volvos haverikommission har i Sverige sedan början av 1970-talet under-
sökt och samlat in fakta om trafikolyckor där relativt nya Volvobilar varit in-
blandade och lagrat resultaten i en databas. I dag finns fler än 42 000 olyckor 
dokumenterade, där över 70 000 personer varit inblandade. En unik tillgång 
för forskare som vill ta fram fler fakta om barnsäkerhet.

SKADERISKER EFTER SKYDDSTYP
Barn i åldern 0–15 i Volvobilar i Sverige

68 %
77 %

90 %

Obältade Enbart  
säkerhetsbälte

Bältesstol/ 
-kudde

Bakåtvänt 
barnskydd

KÄLLA: VOLVO CARS TRAFFIC ACCIDENT DATABASE (JAKOBSSON ET AL. 2005)
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Tusentals studerade fall

Sedan 1976 har fler än 7 000 barn i åldern 0–15 varit inblandade i olyckor 
som registrerats i Volvos databas. Under samma period ökade användningen 
av säkerhetsbälten och bilbarnstolar dramatiskt, från cirka 20 procent 1976 
till nästan 100 procent under de senaste tio åren. Risken för att ett barn 
ska drabbas av skador som passagerare i en bil har minskat kontinuerligt 
med åren, vilket beror på både ökad användning av skydd och förbättrad 
fordonssäkerhet.

TYP AV SKYDDSSYSTEM 1976–2012
Barn i åldern 0–15 i Volvobilar i Sverige

KÄLLA: VOLVO CARS TRAFFIC ACCIDENT DATABASE

1976
1980

1984
1988

1992
1996

2000
2004

2008
2012

Obältade Bakåtvänt babyskydd

Bältesstol/-kudde

Enbart säkerhetsbälte

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
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Bättre skydd

Effekterna av den ökade användningen av skydd återspeglas tydligt i statis-
tiken. Vilken typ av skyddssystem som används är bevisligen mycket viktigt. 
När det gäller att förhindra måttliga till allvarliga skador för barn i åldern 
0–15 ger användning av ett säkerhetsbälte cirka 68 procent bättre skydd än 
att inte använda något skydd alls. (Se diagram sidan 27.)

Motsvarande skademinskande effekt, jämfört med dem som är obältade, är 
så höga som 90 procent för barn som använder bakåtvända bilbarnstolar och 
77 procent för barn som använder bälteskuddar/-stolar.

Det är också viktigt att barn använder ett barnskydd som är lämpligt för 
deras aktuella ålder, längd och vikt.  n
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Lotta Jakobsson, Senior Technical Leader på Volvo Cars Safety Centre, 
Göteborg

Vad är det viktigaste att tänka på när man kör med barn?
– Barn behöver särskilda barnskydd, det räcker inte med ett säkerhetsbälte. Skyd-
det man väljer ska vara anpassat till barnets längd, vikt och ålder, och ska bytas ut 
i takt med att barnet blir större. Barnskyddets funktion är att på bästa sätt fördela 
kraften vid en kollision till barnets starkare kroppsdelar. Volvo Cars rekommenderar 
alltid att man använder bakåtvända barnstolar så länge som möjligt, minst upp till 
3–4 år.

Varför är det så viktigt för barn att åka bakåtvända?
– De flesta föräldrar känner till att barnets nackmuskulatur är klen de första åren. 
Men det många inte vet är att skelettet inte heller är färdigutvecklat. Med bakåtvän-
da stolar minskar man risken dramatiskt för skador vid kollisioner. Vid en våldsam 
frontalkollision innebär det skillnad mellan liv och död.

Hur arbetar Volvo med att göra barns bilåkande säkrare?
– Den fördel vi har är att vi kan arbeta med både bil och barnskydd, såsom integre-
rade bälteskuddar i baksätet. Sedan driver vi även frågor kring standardisering och 
samarbete mellan bilindustrin och bilbarnstolstillverkare. Vi måste bli ännu bättre på 
att göra barnskydd lätta, smidiga och enkla att hantera. Då har vi ännu större möjlig-
het att få fler föräldrar i alla länder att använda barnskydd på bästa sätt.

”Med bakåtvända stolar  
minskar man drastiskt  
risken för skador”
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Volvo Cars expert Lotta Jakobsson är adjungerad 
professor vid Chalmers tekniska högskola, och är 
även ordförande i ISO-gruppen för barnsäkerhet.
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KROCKDOCKOR

Världens första krockdocka kallades Sierra Sam. Dockan var lika stor som 
en storväxt man och tillverkades 1949 för att testa katapultstolar inom 
Amerikanska flygvapnet.

1956 delade flygvapnet med sig av sina kunskaper till bilindustrin. Den 
första krockdocka som utvecklades specifikt för forskning om trafikolyckor 
dök upp sex år senare.

Dagens krockdockor har inte mycket gemensamt med Sierra Sam. Alla de 
tidiga dockorna var ganska enkla och byggda för att bekräfta att säkerhets-
system som säkerhetsbälten var effektiva. De hade några få mätpunkter och 
liknade inte människor i någon större utsträckning.

Avancerad elektronik

Moderna krockdockor däremot är byggda för att reagera mer som människor. 
De har samma vikt, storlek och proportioner som den typ av människa de 
ska efterlikna. Deras huvuden är utformade för att reagera som verkliga 
huvuden vid en krock, precis som andra delar av deras anatomi som nacke, 
knän och bröstkorg.

På insidan finns avancerad elektronisk utrustning som mäter hastighets-
ändring, deformation och krafter som kroppen utsätts för vid en krock.

Krockdockor finns i dag i många storlekar och modeller. De flesta används 
vid frontalkollisionstester, men det finns också dockor som är utvecklade för 
testning av sidokollisioner och påkörning bakifrån.

Den vanligaste dockan är framtagen för att efterlikna en medelstor vuxen 
man. Det finns också en extra lång och tung variant av den manliga krock-
dockan, medan den vuxna kvinnliga dockan är anmärkningsvärt liten och kort. 
Förutom denna docka som liknar både en tolvåring och en kvinna finns det 
krockdockor som efterliknar barn som är tio, sex och tre år gamla, samt arton, 
tolv, nio, sex och noll månader gamla.
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Nya bilar är säkrare

Krockdockor är ett sätt för bilindustrin att fortsätta förbättra bil- och trafik-
säkerheten. Volvos egen kontinuerliga forskning kring konsekvenserna av 
verkliga trafikolyckor visar att risken för att människor skadas i bilar som är 
byggda i början av 2000-talet eller senare är två tredjedelar lägre jämfört med 
människor som åker i bilar som byggdes 20 eller 30 år tidigare. Detta tack 
vare att krockkuddar och andra säkerhetssystem kontinuerligt har förbättrats 
och att bilens konstruktion i dag är utvecklad för att stå emot krockkrafterna 
bättre. 

Aktiva säkerhetssystem, som bromsar bilen automatiskt vid olycksrisker, 
ökar också säkerheten genom att minska kollisionskraften eller i bästa fall 
förhindra olyckan helt.

De här förbättringarna hade inte varit möjliga utan forskning. Krockdockor 
spelar fortfarande en viktig roll i denna forskning, precis som all kunskap som 
inhämtats genom studier av verkliga trafikolyckor.  n
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¢ VANLIGA FRÅGOR OM BAKÅTVÄNDA BILBARNSTOLAR

Vad ska jag tänka på när jag väljer en bakåtvänd bilbarnstol?
Barnstolen ska passa både storleken på ditt barn och din bil. Se också till att 
bilbarnstolen har det typgodkännande som krävs. Se sidan 51 för mer infor-
mation om standard och märkning för typgodkännande.

Vad behöver jag tänka på när jag köper en begagnad bakåtvänd 
bilbarnstol?
Köp inte en begagnad bilbarnstol om den inte är relativt ny. Se till att den inte 
är skadad, att den har rätt typgodkännandemärkning och att alla fästen och 
monteringsanvisningar medföljer.

Vad är ISOFIX?
Ett standardiserat fästsystem för babyskydd och bilbarnstolar. ISOFIX kallas 
LATCH i USA och UAS i Kanada.

Är en fastspänd barnvagnsinsats ett säkert alternativ för spädbarn?
Nej, det är inte något säkert alternativ. Insatsen kanske sitter fast ordentligt, 
men spädbarnet som ligger i den är inte ordentligt fastspänt.

Är en babybädd tvärs över sätet ett säkert alternativ?
För små barn som alltid måste ligga ned i ett plant läge (t.ex. en del för tidigt 
födda barn) ska man se till att man använder en babybädd som är certifierad 
för det. 

Ett bakåtvänt babyskydd skall användas eftersom det är säkrast, såvida det 
inte finns starka medicinska skäl att använda en liggande babybädd. 
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Kan man vara säker på att krockkudden verkligen har kopplats ur eller 
avaktiverats?
Ja, Volvo Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) är säker och tillförlitlig. 
Men du måste noggrant kontrollera att omkopplaren befinner sig i OFF-läget. 
Om du är osäker på om krockkudden verkligen är avaktiverad kan du kontak-
ta din auktoriserade återförsäljare. Kontrollera alternativen för ditt bilmärke 
och de lagar som gäller.

Hur hårt ska säkerhetsbältet sitta mot barnet i babyskyddet? 
Säkerhetsbältet ska alltid sitta tätt mot barnets kropp. En tumregel är två 
fingrar, men inte mer, mellan säkerhetsbältet och barnet.

Hur länge ska vi fortsätta använda babyskyddet?
Det viktigaste är att den barnstol som används är lämplig för barnets storlek 
så att han eller hon får tillräckligt med stöd. 

När barnet har vuxit så mycket att huvudet når upp till eller ovanför skyd-
dets övre del är det dags att byta till en bakåtvänd stol för större barn.

Vad ska jag göra om mitt barn inte vill sitta i bilbarnstolen?
Stanna bilen och ta en rast. Det kan vara en bra idé att prova ett helt nytt 
babyskydd inomhus först och låta barnet vänja sig vid det hemma.

Hur länge ska barn fortsätta använda bakåtvända bilbarnstolar?
Små barn bör fortsätta använda bakåtvända bilbarnstolar så länge som möjligt. 
Rekommendationen är att barn fortsätter använda bakåtvända bilbarnstolar 
fram till att de fyllt fyra år, helst längre. Ju äldre barnet är, desto starkare blir 
barnets nacke och ju längre barnet är, desto mindre blir huvudet i förhållande 
till resten av kroppen.

Om barnet inte kan sträcka ut benen helt påverkar det inte barnets säkerhet.
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Varför är detta så viktigt?
För att barnets nacke är sårbar och inte klarar den belastning det innebär om 
huvudet kastas framåt vid en frontalkollision. I en framåtvänd bilbarnstol 
utsätts nacken för mycket starka krafter. I en bakåtvänd bilbarnstol fördelas 
dessa krafter över hela ryggen och huvudet. De krafter som uppstår vid en 
kollision bakifrån är normalt inte lika stora.

Hur monterar man en bakåtvänd bilbarnstol?
Följ de särskilda anvisningarna noggrant. ISOFIX är ett standardiserat fäst-
system som ofta gör det enklare att montera bilbarnstolen. De fasta ISO-
FIX-fästena ger en bekräftelse (klickande ljud och grön markering) när stolen 
är korrekt monterad. 

En bilbarnstol som fästs med bilens säkerhetsbälte är lika säker som en med 
ISOFIX-fästen, se bara till att säkerhetsbältet är ordentligt åtdraget. Många 
Volvobilar har även ytterligare fästen i framsätesstolens skenor. Fästena ska 
underlätta monteringen av extra fästband för stora bakåtvända stolar. Om du 
får problem ska du be din återförsäljare om hjälp.

Vilken är den säkraste platsen i bilen för ett barn?
I en Volvo är alla platser lika säkra och det finns sannolikt andra faktorer som 
påverkar vilken plats du väljer. Många föredrar att ha barnet inom räckhåll, 
det vill säga i passagerarsätet fram. Men finns det en inkopplad krockkudde 
på passagerarplatsen fram, får barnet absolut inte sitta där. Baksätet är därför 
det enda alternativet för bakåtvända bilbarnstolar om det inte går att koppla 
ur krockkudden på passagerarsidan fram. På vissa bilar kan krockkudden på 
passagerarsidan kopplas ur vid behov och det kan finnas en omkopplare på 
din bil för detta syfte – anvisningar finns i ägarhandboken. 
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Kan barnet sitta i en vuxens knä i stället?
Nej, barn får aldrig sitta i någons knä när de åker bil. Alla barn ska ha en egen 
plats i bilen och ett skydd som är lämpligt för barnets storlek, ålder och vikt.

Utgör sidokrockkuddar någon risk för mitt barn?
Nej, Volvos sidokrockkuddar skall inte utgöra någon risk för ditt barn vid en 
kollision, så länge som han eller hon sitter i en lämplig bakåtvänd bilbarnstol.

Kan det medföra skador om till exempel ett barn leker med en docka eller 
tittar på film på en handhållen enhet?
Lösa föremål kan förvandlas till farliga projektiler vid en kollision. Se till att 
barnet sitter upprätt och att säkerhetsbältet sitter rätt.

Vad ska jag göra om mitt barn somnar med huvudet hängande i en kon-
stig vinkel?
Om det inte verkar störa ditt barn ser det förmodligen värre ut än vad det 
är. Om det stör dig kan du alltid stanna för att stödja barnets huvud med en 
kudde eller dyna.

I Sverige finns det en certifiering som heter ”Plus test”. Vad är detta? 
”Plus test” är en frivillig certifiering som bedömer nackbelastning i ett frontal-
kollisionstest. Genom att välja en stol med en ”Plus test”-märkning vet du att 
den kommer att skydda barnets nacke vid en krock, något som inte utvärde-
ras i den lagstadgade testningen.

Är det lämpligt med en framåtvänd bilbarnstol med integrerat säkerhets-
bälte för mitt tvååriga barn?
För bästa skydd och stöd för nacken vid en frontalkollision ska tvååringar sitta 
bakåtvända.  n
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Klara och Magnus Ledin Höglund med barnen Allan, 3 år,  
och Pella, 5 ½ år, Stockholm

Båda era barn använder bakåtvända bilbarnstolar. Varför?
– Vi är väldigt säkerhetsmedvetna och försöker göra allt ”by the book”. Vi kollade 
noga upp fakta när vi fick vårt första barn och det är fem gånger högre skaderisk 
vid en kollision om barnet åker framåtvänt vid tidig ålder. Så det är en självklarhet 
att Allan och Pella ska åka bakåtvända så länge som möjligt.

Har ni stött på några utmaningar med att åka bakåtvänt?
– Allan blir lätt åksjuk så vi har funderat på om vi ska vända honom för att se om 
det går över. Men man vet ju inte om det kommer att hjälpa, så vi kör på ett tag 
till. Pella börjar bli stor nu och sitter därför i skräddarställning men hon har inte 
klagat än. Vissa vi möter säger ”äsch, vänd dem framåt, ni kommer ändå aldrig att 
krocka”, men så kan man inte resonera tycker vi. Säkerheten kommer alltid först.

Har du några knep när det gäller bakåtvända bilbarnstolar?
– Vad gäller åksjuka så brukar det oftast bli bättre om Allan får titta på film eller 
om vi kan planera bilkörandet så att han kan somna. Vi har också valt ut bilbarn-
stolarna noggrant. Främst att de uppfyller säkerhetskraven, men också att de ska 
gå att luta en aning bakåt så att barnen kan sova i dem. Och att det finns plats att 
sitta i skräddarställning när de blir större.

”Våra barn ska åka bakåtvända 
så länge som möjligt”



41CHILDREN & CARS



42 CHILDREN & CARS



43CHILDREN & CARS

4.

Bälteskuddar  
och bältesstolar

FÖRR ELLER SENARE växer barnet ur sin bakåtvända bilbarnstol. Det sker nor-
malt runt fyra års ålder. Då är det dags att sitta framåtvänd på en bälteskudde 
med eller utan ryggstöd. En bälteskudde med ryggstöd kallas också bältesstol. 
Kontrollera så att bälteskudden/-stolen har bältesstyrningar som placerar sä-
kerhetsbältet ner framför höfterna mot låren och även gör så att bälteskudden 
hålls fast i en krock. Barnet och bälteskudden/-stolen spänns alltid fast med 
bilens säkerhetsbälte. Vissa bälteskuddar kan också fästas i bilen med hjälp 
av ISOFIX-öglor. Vissa bilar, däribland flera Volvomodeller, har integrerade 
bältes kuddar – en mycket användarvänlig form av barnsäkerhet. 

Bältesstolar innebär normalt att mindre barn kan sitta mer bekvämt med 
benen och eventuella sidostöd som finns på ryggstödets övre del kan ge bar-
nets huvud stöd från sidan, framför allt när barnet somnat. Sidostödet för 
bålen hjälper också barnet att sitta bekvämare och med mer stöd, beroende 
på barnets storlek och beteende. Ryggstödet bidrar så att säkerhetsbältet ligger 
både korrekt och och bekvämt placerat mitt på axeln.
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Inte för långt ut på axeln

När barnet är fastspänt med ett säkerhetsbälte är det viktigt att säkerhets-
bältet är rätt placerat. Det främsta skälet till att använda en bälteskudde/-stol 
är inte att hjälpa barnet att se mer, utan för att säkerhetsbältet ska sitta rätt. 
Ju närmare kroppen säkerhetsbältet sitter, desto bättre skyddar det barnet.

Bälteskudden/-stolen är till för att höja upp barnet och placera säkerhets-
bältet på rätt plats över höfterna eller låren. Höftbältet ska alltid sitta så lågt 
som möjligt och inte över magen. Säkerhetsbältets diagonala del ska ligga 
ordentligt över axlarna och bröstet och helst vila bekvämt mitt på axeln. Dra 
åt säkerhetsbältet när du har satt fast det. Det är inte farligt om säkerhets-
bältet delvis vilar mot barnets hals. Det ser kanske inte så bekvämt ut, men 
det kommer definitivt inte att skada barnet vid en eventuell krock. Risken för 
skada är mycket större om säkerhetsbältets diagonala del sitter för långt ut på 
axeln. Det kan göra att det glider längre ned på armen vid en krock och öka 
risken för skador på huvud och de mjuka delarna av bröstet och magen. När 
säkerhetsbältet sitter för långt ned på armen är barnet inte så bra fastspänt 
som han eller hon borde vara.

Aldrig under armarna

Barnet får under inga omständigheter åka i bilen med säkerhetsbältets diago-
nala del under armen. Det finns stora risker för skador i bröstkorg och mage 
då skelettet är svagare längre ned i bröstkorgen. Säkerhetsbältet ger optimalt 
skydd om det placeras över de starkare kroppsdelarna, som bäckenet, bröst-
korgen och axlarna.

Använd aldrig en vanlig mjuk kudde eller dyna i stället för en riktig bältes-
kudde. En vanlig kudde är för mjuk och sitter inte fast ordentligt på det sätt 
som en bälteskudde gör. Vid en krock skulle en kudde helt enkelt plattas till 
och göra att barnet glider framåt, ut under höftbältet. 
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Varför behöver barnet en bälteskudde?

En annan faktor som gör barnet mer sårbart är att bäckenet är relativt out-
vecklat. En viktig skillnad hos bäckenet på en vuxen och ett barn är, förutom 
storleken, att den del som kallas höftbenskammen inte är fullt utvecklad 
hos barnet. Ett bäckens storlek och form påverkar direkt hur säkerhetsbältet 
sitter på plats. Formen hos den vuxnes höftbenskam håller höftbältet lågt ner 
vid en kollision och förhindrar att det åker upp och skadar de inre organen. 
Människans bäcken är relativt runt till sin form till dess att barnet fyller un-
gefär tio år och höftbenskammen utvecklar sin kantigare vuxna form först i 
puberteten.

Med en bälteskudde anpassas säkerhetsbältet efter barnets position. Barnet 
kommer högre upp så att höftbältet placeras mot låren, vilket minskar ris-
ken för att säkerhetsbältets interagering med magen skulle skada barnet vid 
eventuell krock. En viktig funktion hos lösa bälteskuddar är bältesstyrningen 
som håller både bälteskudden och säkerhetsbältet på plats under en krock. 
Bältesstyrningen behövs däremot inte på integrerade bälteskuddar. Bälteskud-
den/-stolen gör också så att barnet sitter mer upprätt och får bättre stöd vid 
låren, vilket i sin tur motverkar att barnet vill hasa framåt för att göra det 
bekvämare för benen. En nerhasad sittställning position kan försämra säker-
hetsbältets funktion.

Volvo Cars rekommenderar att barn använder en bälteskudde till dess 
att de är 140 centimeter långa och tio år gamla. Faktorer som påverkar är 
barnets storlek (längd och höftstorlek), ålder (höftutveckling) och bilens 
bältes geometri. n
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¢ VANLIGA FRÅGOR OM BÄLTESKUDDAR  
OCH BÄLTESSTOLAR

När kan mitt barn börja använda en bälteskudde/-stol?
När barnet har vuxit ur sin stora bakåtvända bilbarnstol. Barnet ska vara minst 
fyra år gammalt, helst äldre.

Vad ska jag leta efter när jag väljer en bälteskudde med eller utan ryggstöd?
Den ska vara lämplig för din biltyp, bekväm för ditt barn och märkt med rätt 
typgodkännande.

Är en bälteskudde lika bra som en bältesstol?
För mindre barn är normalt en bältesstol bekvämare. Den ger också stöd 
i sidan, vilket behåller barnet i en bra bältesposition. Om det finns sidostöd 
inbyggda högst upp på ryggstödet kan de även ge stöd när barnet sover. I öv-
rigt är skyddsnivån för en bälteskudde kontra en likvärdig bältesstol i en säker 
bil, förutsatt att säkerhetsbältet sitter rätt på barnets kropp.

Huvudstödet på mitt barns bältesstol lutar mot bilens nackskydd så att 
det bildas en glipa bakom stolen. Försämrar det säkerheten?
Säkerhetsbälte gör att det är lika säkert. Det är säkerhetsbälte som tar upp 
kraften från en hård inbromsning eller en kollision. Nackyddets position kan 
göra att bältes stolen blir mer upprätt och kan upplevas som mindre bekväm, 
men säker heten är lika bra – förutsatt att säkerhetsbältet sitter rätt.

Hur placerar man säkerhetsbältet på rätt sätt?
Diagonalbältet ska sitta över axeln, nära halsen snarare än långt ut på axeln. 
Det gör inget om säkerhetsbältet hamnar nära halsen. Däremot är det farligt 
om det ligger långt ut på axeln. I värsta fall kan överkroppen glida över säker-
hetsbältet vid en krock. Av samma skäl ska barnet aldrig ha säkerhetsbältet 
under armen eller bakom ryggen. Höftbältet måste sitta över höfter eller lår. 
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På de flesta typer av bältes kuddar måste säkerhetsbältet hållas ned av säker-
hetsbältesstyrningen på bälteskudden för att den ska hållas på plats. 
Både diagonalbältet och höftbältet ska vara åtdragna. Dra åt säkerhetsbältet 
när du har satt fast barnet.

Är bälteskuddar/-stolar som är fästa i ISOFIX-öglor bättre än sådana 
som inte är det?
Att man sätter fast bälteskudden/-stolen i bilen skall inte påverka skyddet 
som bälteskudden/-stolen och säkerhetsbältet ger. Förankring i bilens ISO-
FIX-fästen hjälper främst till att hålla fast bälteskudden/-stolen när den inte 
används. Oavsett om ISOFIX-fästen används eller inte så är det säkerhetsbäl-
tet som håller fast barnet i skyddet.

Går det bra med en vanlig kudde i stället, till exempel om barnet åker i en 
annan bil?
Nej, en vanlig kudde är för mjuk. Vid en kollision skulle den helt enkelt plat-
tas till och göra att barnet glider framåt, ut under höftbältet. Barnet ska alltid 
använda en certifierad bälteskudde/-stol. 

Kan barnet i stället sitta i knät på en vuxen?
Nej, barn får aldrig sitta i någons knä när de åker bil. Alla barn ska ha en egen 
plats i bilen och ett skydd som är lämpligt för barnets storlek och ålder.

Vilken plats i bilen är säkrast?
I en Volvo är alla platser lika säkra för barnet, förutsatt att det sitter i ett 
lämpligt barnskydd.

Vad gör jag om mitt barn inte vill sitta på bälteskudden?
Du måste övertala honom eller henne. Du kan också prova en annan bältes-
kudde/-stol.
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Ska krockkudden framför framsätet alltid kopplas ur om det finns ett 
barnskydd i framsätet?
Krockkudden framför framsätet ska alltid kopplas ur om en bakåtvänd barn-
stol är monterad i passagerarsätet fram. Ny forskning visar däremot att krock-
kudden (i vissa bilmodeller) inte ska kopplas ur när barnet sitter framåtvänt 
(i  lämpligt barnskydd). Den här rekommendationen är ett resultat av de 
senaste årens utveckling av krockkuddar. Kontrollera alltid bilens användar-
handbok för att se vad som gäller just din bil. 

Hur länge ska man använda en bälteskudde/-stol?
Det är svårt att ange någon exakt gräns. Volvo Cars rekommenderar att barn 
använder en bälteskudde till dess att de är 140 centimeter långa och tio år 
gamla. Volvo Cars olycksforskning visar att barn upp till tio år bör använda en 
bälteskudde, men också att det är bra för elva- och tolvåringar.

Längdbestämmelserna varierar mellan olika länder. Det viktigaste är att 
höftbältet sitter rätt över höfterna, även när barnet suttit och rört sig ett tag 
i bilen.

Är det lika säkert att använda en bälteskudde/-stol som en framåtvänd 
bilbarnstol med integrerat säkerhetsbälte till min fyraåring?
Bälteskudden/-stolen och bilens säkerhetsbälte ger ett bra skydd, förutsatt 
att säkerhetsbältet sitter bra över axeln och höften under bilfärden. Välj en 
bältes kudde/-stol som gör att säkerhetsbältet sitter bra på barnet. Om ditt 
barn eller säkerhetsbältet inte sitter bra, kan en barnstol vara ett alternativ, 
men använd då en bakåtvänd barnstol för bästa skydd. n
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5.

Så säger lagen

DE FÖRORDNINGAR SOM STYR vilka skydd barn i olika åldrar kan använda i bilar 
varierar mellan olika länder, vilket också gäller för kraven på olika typer av 
barnskydd.

Barn som åker bil ska alltid använda någon lämplig typ av barnskydd och 
vara fastspända på rätt sätt.

Typgodkännande och märkning

Standarder och märkning för typgodkännande kan variera mellan olika län-
der. I Europa och flera andra länder måste barnskydd vara märkta med ett 
E, vilket står för ECE-godkännande. Det innebär att de följer gällande UN 
ECE-förordning för barnskydd och är godkända för användning i länder som 
tillämpar denna standard.

Kontakta din närmaste Volvoåterförsäljare om du vill veta mer om Volvos 
barnskydd.

ELEFANTEN I BAKSÄTET

Trots allt finns det de som slarvar, både med att sätta på sig säkerhetsbältet 
själv och med att spänna fast barnen. Man kanske inte ska så långt. Barnet är 
kanske kinkigt och omöjligt att spänna fast. Eller så tänker man att man bara 
ska köra i stan och där går det ju inte så fort …

Men ett barn som väger 30 kilo i normala fall, väger motsvarande ett ton 
om du krockar med ett fast föremål i bara 40 km/h.

Ett helt ton!
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En fara för alla

Om barnet inte är fastspänt i baksätet riskerar han eller hon att skadas allvarligt 
eller till och med dö vid en frontalkollision. Alla som sitter i framsätet riskerar 
då att denna stora vikt kastas mot dem inuti bilen, med lika allvarliga konse-
kvenser. Barnet kan också åka rakt ut genom vindrutan och träffa föremålet 
som fick bilen att tvärstanna – ett scenario som är minst lika skrämmande.

Några fler jämförelser att ha i åtanke:
Att åka bil utan att vara fastspänd och sedan krocka i bara 15 km/h är 

ungefär som att klättra upp på en stol och kasta sig raklång ner på golvet.
Om bilen kör i 20 km/h blir krockens allvarlighetsgrad mer som att ställa 

fyra stolar ovanpå varandra och kasta sig ner.
Vill man föreställa sig hur det är att krocka i 30 km/h kan man tänka sig att 

man ställer åtta stolar ovanpå varandra och hoppar därifrån.
Åtta stolar blir ett ordentligt högt torn – och ett rejält fall. Ändå kan man 

tycka att 30 km/h inte är särskilt fort alls. Kryphastighet inom vissa bostads-
områden eller förbi skolor. Till och med när vi tar ”en sväng i stan” kör de 
flesta av oss fortare än så.

Så… använd därför säkerhetsbälten och barnskydd.
Alltid.
För alla i bilen.  n
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