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Bakgrund
Folksam har forskat om trafiksäkerhet under många år. Ett forskningsområde som vi känner  
extra starkt för, är barnsäkerhet i bil. Därför har vi på Folksam med hjälp av Kantar Sifo 
genomfört en uppföljningsstudie för att undersöka hur barn åker i bil. Senaste undersökning 
genomfördes 2019. Den visade på en klar förbättring jämfört med 2006 (det år den nationella  
rekommendationen kring barn i bil togs), men samtidigt var det 2019 bara en tredjedel av  
fyraåringarna som åkte bakåtvänt. För att komplettera dessa mätningar och se utvecklingen 
över tid har vi under vintern 2022 genomfört en ny studie. Syftet med undersökningen är att 
kartlägga hur barn sitter i bilen och om det är i enlighet med dagens rekommendation.

Urval
I undersökningen ingick föräldrar till barn i åldern 0–7 år och som har tillgång till bil. Under-
sökningen genomfördes under slutet av januari till mitten av februari 2022. En förälder har 
kunnat svara på frågor för ett till två barn beroende på antal barn i hushållet. En intervju 
räknas som ett barn, vilket innebär att antalet intervjuade föräldrar alltså är färre än antal  
räknade intervjuer. Urvalet av personer gjordes för att vara geografisk representativt för  
Sverige, se tabell 1.Totalt har 2001 intervjuer genomförts med personer som hade tillgång  
till bil. De 35 personer som ej hade tillgång till bil exkluderades. 

Tabell 1. Fördelning över del i Sverige, ålder och kön bland de intervjuade.

Total Man Kvinna -29 år  30-39år 40 år eller äldre

Antal intervjuer (n) 2 036 981 1 055 66 935 1 035

Vägt bastal (n)  2 181 1 059 1 122 62 965 1 154

Norra Sverige 13% 10% (-) 15% (+) 26% (+) 15% (+) 10% (-)

Norra Mellansverige 7% 7% 7% 5% 8% 7%

Östra Mellansverige 8% 8% 7% 12% 8% 7%

Stockholm 29% 30% 28% 14% (-) 25% (-) 33% (+)

Västsverige  9% 8% 10% 12% 10% 8%

Göteborg 13% 13% 14% 4% (-) 12% 15%

Småland och öarna 8% 9% 7% 10% 9% 7%

Sydsverige  8% 9% 8% 15% 9% 8%

Malmö 5% 5% 5% 2% 5% 5%

*(-) signifinkant lägre andel, (+) signifikant högre andel.
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Resultat
Totalt av de 2001 barn som ingick i studien satt 27% av barnen bakåtvänt och 63% i en framåt- 
vänd bilbarnstol/kudde och 10% satt i direkt på bilens säte med enbart bilbälte. Enligt denna 
undersökning sitter 74% av barnen som är nyfödda till och med fyra år bakåtvänt när de färdas 
i bil. Totalt sitter 29% av fyraåringarna bakåtvänt.

Tabell 2. Andelen barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar samt de barn som endast använder  
bilbältet vid färd i bil. 

Ålder Bakåtvänd  
bilbarnstol

Framåtvänd  
bilbarnstol

Enbart bilbälte Totalt

0-1 år 93 3 - 97*

1 år 82 4 - 86

2 år 164 4 - 168

3 år 140 41 - 181

4 år 54 131 - 185

5 år 6 185 - 191

6 år 2 199 1 202

7 år 1 220 2 223

8 år 1 188 11 200

9 år - 180 62 242

10 år - 106 121 227

Totalt 27% 63% 10% 2001

*Ett nyfött barn åkte i liggande barnskyddssystem pga sjukdom.
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Placering i bil 
Av de bakåtvända barnen placerades 18% i framsätet (24% av de barn som satt i spädbarns-
skydd respektive 17% av de som satt i bakåtvänd bilbarnstol). Den vanligaste anledningen till 
att ha barnet i framsätet var att ha närhet till barnet (56%) följt av att det var för trångt i baksätet 
(25%). Bland de framåtvända barnen angav föräldern att 13% satt i framsätet och den vanligaste  
anledningen var att barnet själv ville sitta i framsätet (49%). I samtliga fall där barnet satt i en 
bakåtvända bilbarnstol i framsätet var krockkudden urkopplad. Däremot satt 46% av de framåt- 
vända barnen i framsätet framför en aktiv krockkudde, Tabell 3. Flera av dessa barn (uppskatt-
ningsvis 49 av 88 barn) kan antas vara under 140 cm då medellängden för svenska 10-åringar 
enligt generella tillväxtkurvor just är 140 cm. Enligt den nationella rekommendationen bör ett 
barn vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har 
andra rekommendationer.

Tabell 3. Antal framåtvända barn som satt i framsätet vid en aktiv respektive urkopplad krockkudde  
på passagerarplats. 

Barnets  
ålder (år)

Ja, krockkudden  
är urkopplad

Nej, krockkudden  
är inte urkopplad

Tveksam, vet ej  
om krockkudden  

är urkopplad

1 år 1 - -

3 ½ år 3 1 -

4 år 2 - -

4 ½ år 4 - -

5 år 10 2 -

6 år 18 9 1

7 år 15 5 2

8 år 15 12 -

9 år 14 20 1

10 år 16 39 -

Totalt 98 88 4

Anledningen till att man valde att placera det bakåtvända barnet (56%) liksom det framåtvända  
barnet (51%) i baksätet var att föräldern angav att det var det säkraste alternativet. Till de 
föräldrar vars barn som åkte framåtvänt ställdes en fråga kring varför man valt att låta barnet 
åka framåtvänt. Den vanligaste anledningen var att barnet blivit för stor för stolen (49%) följt 
av brist på benutrymme (44%). Vidare angav 13% att de vänt på grund av illamående. 

Typ av bilbarnstol 
Av de 2001 barnen satt 4% i ett spädbarnsskydd, 23% i en bakåtvänd stol, 9% i en framåtvänd 
bilbarnstol, 28% i en framåtvänd bältesstol, 25% på en bälteskudde och 10% utan bilbarnstol  
i sätet med enbart bilbälte. Av de 166 som angav att deras barn satt i en så kallad kombistol,  
en stol som kan användas för både bakåtvänt och framåtvänt bruk, satt 89 barn framåtvända. 
Av dessa var drygt hälften (52%) fastspända med bilbarnstolens internbälte.  

Andelen barn som satt i en bilbarnstol utrustad med ISOFIX-fästen var högst bland de allra 
mista barnen. Totalt satt 57% av de i spädbarnsskydd i en stol med ISOFIX medan endast 35% 
respektive 37% bland de större barnen i bakåtvänd bilbarnstol och framåtvänd bältesstol/kudde 
i en stol utrustad med ISOFIX. 
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Tillfällen då barn åker utan lämplig bilbarnstol 
Bland de barn som åkte bakåtvänt angav 20% av föräldrarna att det fanns tillfällen då barnet 
åkte framåtvänt. De vanligaste anledningarna var att det var en kort resa eller att de åkte med 
mor- eller farföräldrarna följt av när de åkte taxi. Bland de barn som åkte framåtvänt angav 
36% av föräldrarna att det fanns tillfällen då barnet åkte utan bilbarnstol/kudde. Vanligaste  
anledningen var att det var en kort resa följt av att barnet åkte med vänner, i taxi eller med 
mor- och farföräldrar. 

Jämförelse med tidigare undersökningar 
Vid jämförelse med liknande undersökningar som gjordes av Folksam 2006 och 2019 kan vi se 
att andelen bakåtvända barn ökat något, framför allt för 4-åringar, tabell 4. Siffrorna från 2019 
visade på en klar förbättring jämfört med 2006, men samtidigt var det då bara en tredjedel av 
fyraåringar som satt i bakåtvända barnstolar. Andelen fyraåringar som nu sitter i bakåtvända 
barnstolar har ökat till 41%. 

Tabell 4. Andelen bakåtvända barn i undersökning genomförd 2006, 2019 och 2022.

Barnets ålder Bakåtvänd 2006 Bakåtvänd 2019 Bakåtvänd 2022

0 år 100% 100% 98%

½ år 98% 100% 96%

1 år 96% 99% 93%

1 ½ år 96% 100% 96%

2 år 90% 93% 100%

2 ½ år 74% 93% 96%

3 år 61% 80% 88%

3 ½ år 28% 66% 70%

4 år 8% 31% 41%

4 ½ år 3% 13% 15%

5 år 2% 3% 3%

6 år 3% 1%
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Diskussion 
Små barn åker säkrast i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Rekommen-
dationen är att barn ska sitta bakåtvänt till minst fyra års ålder. Enligt denna undersökning är 
det 74% av barnen som är nyfödda till och med fyra år som sitter bakåtvänt när de färdas i bil.  
Andelen barn som sitter bakåtvänt har ökat sedan första undersökning 2006, idag är det  
hela fem gånger fler fyraåringar som sitter bakåtvänt, vilket är mycket glädjande. Resultat 
från dessa undersökningar tyder på att den negativa utvecklingen som observerades då  
passagerarkrockkudden introducerades i stor skala under tidigt 2000-tal har hejdats och  
att Folksams initiativ 2006 till en gemensam svensk rekommendation för barnens säkerhet  
i bil har haft betydelse. Det finns dock fortfarande utmaningar då målgruppen ständigt byts ut.  
Att inget bakåtvänt barn sitter framför en aktiv krockkudde är otroligt bra men vi ser samtidigt 
att nästan hälften av de framåtvända barnen i framsätet satt framför en aktiv krockkudde. Det 
är rimligt att anta att flera av dessa barn vara under 140 cm. Enligt den nationella generella 
rekommendationen framgår det att ett barn ska vara minst 140 cm vid placering framför en 
aktiv krockkudde för att inte skadas och skyddas optimalt om inte biltillverkaren har andra 
rekommendationer. Exempelvis har Volvo genomfört krocktester och ser att även framåtvända 
barn har nytta av krockkudden. Därför är deras rekommendation att i nyare Volvo-modeller 
att barn kan placeras i framsätet med aktiv krockkudde. Detta medför så klart att det är svårt 
att avgöra om de mindre framåtvända barnen som satt framför en aktiv krockkudde sitter 
felaktigt eller om det är enlighet biltillverkarens rekommendation. Som konsument är det viktigt 
att aktivt kontakta biltillverkaren för att veta vad som gäller för den specifika bilmodellen.
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