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METOD

Målgruppen för studien har varit individer 20–65 år som 
har tillgång till bil i hushållet som de också regelbundet kör. 

Deltagarna i studien skall också ha barn i åldern 0–10 år.  

Studien omfattar 1 000 intervjuer som genomförts med ett 
riksrepresentativt urval ur Norstats webbpanel. 

Intervjuerna genomfördes online under vecka 6-7 2019. 

Intervjulängden var i snitt ca 7 minuter. 

Under åren har åldersdefinitionen ändrats och blivit mer 
preciserad. Vissa frågeformuleringar och svarsalternativ har 
också justerats, så även i år. Ändringarna är markerade i 
rapporten. Dessa förändringar kan påverka jämförbarheten 
mellan åren något.  

Presenterade siffror är avrundade till närmaste heltal. Det 
kan göra att en summa som logiskt sett skall bli 100 %  i 
vissa fall blir 99 % eller 101 %.
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ANVÄNDNING AV BABYSKYDD, 
BILBARNSTOL, BÄLTESKUDDE/-STOL

BARNSÄKERHET 2019

2016-2019: ”Hur ofta använder du något av följande (bilder på babyskydd, bakåtvänd 
bilbarnstol, bälteskudde och bältstol” visades)?

I de två yngre 
åldersgrupperna är 
andelen som 
använder någon 
form av skydd 
oförändrad 

I de två äldre 
åldersgrupperna 
har andelen som 
alltid använder 
skydd sjunkit något
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97% 96% 97% 97%
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0-1 år 11 mån 2-3 år 11 mån 4-7 år 11 mån 8-10 år 11 mån

2015: Hur ofta använder barnet bakåtvänd bilbarnstol eller bälteskudde/bältesstol? 

2013-2014 : ”Hur ofta används bilbarnstol” för barn mellan 0-7 år samt ”Hur ofta används kudde/
bälteskudde” för barn mellan 5-10 år.

Barn i åldern 
0-1 år 11 mån

Barn i åldern  
2-3 år och 11 mån

Barn i åldern  
4-7 år och 11 mån

Barn i åldern  
8-10 år och 11 mån

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 0%

0%
0%
1%

99%

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 0%

0%
0%
3%

97%

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 2%

0%
1%
6%

90%

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 25%

6%
7%
8%

54%

2019

Andelen ”Alltid” mellan år 2014-2019 uppdelat per åldersgrupp



ANVÄNDNING AV BABYSKYDD, 
BILBARNSTOL, BÄLTESKUDDE/-STOL

BARNSÄKERHET 2019

2016-2019: ”Hur ofta använder du något av följande (bilder på babyskydd, bakåtvänd 
bilbarnstol, bälteskudde och bältstol” visades)?

Barn över fem år 
använder i något lägre 
grad skydd - gäller för 
både de som är under 
och över 135 cm 

Sett till hela 
åldersspannet är det 
något högre andel av 
de som är under 135 
cm som använder 
skydd
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74%

88% 88% 92% 94%

38%
28%

40%

61%
69%

56%55% 56%

79% 80%
87%

82%

<135 cm (5-10 år 11 mån)
>135 cm (5-10 år 11 mån)
<135 cm (0-10 år 11 mån

2015: Hur ofta använder barnet bakåtvänd bilbarnstol eller bälteskudde/bältesstol? 

2013-2014 : ”Hur ofta används bilbarnstol” för barn mellan 0-7 år samt ”Hur ofta används kudde/
bälteskudde” för barn mellan 5-10 år.

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 7%

1%
3%
7%

82%

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 22%

5%
7%
10%

56%

Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig 1%

0%
1%
4%

94%

2019

Andelen ”Alltid” mellan år 2014-2019 uppdelat på ålder och längd

NEDBRUTET PÅ LÄNGD

Barn under 135 cm 
(5-10 år och 11 mån)

Barn över 135 cm 
(5-10 år och 11 mån)

Barn under 135 cm 
(0-10 år och 11 mån)



ANVÄNDNING AV BABYSKYDD, 
BILBARNSTOL, BÄLTESKUDDE/-STOL
ANVÄNDNING

Vad av följande använder du till barnet? Flera svar möjligt. 
Bas: Använder skydd alltid, oftast, ibland eller sällan (dvs ställdes ej om skydd aldrig används)

Barn i åldern 
0-1 år 11 mån

Barn i åldern  
2-3 år och 11 mån

Barn i åldern  
4-7 år och 11 mån

Barn i åldern  
8-10 år och 11 mån

Babyskydd
Bakåtvänd bilbarnstol

Bältesstol
Bälteskudde 0%

5%
61%

43%

Babyskydd

Bakåtvänd bilbarnstol

Bältesstol

Bälteskudde 3%

18%

85%

2%

Bakåtvänd bilbarnstol

Bältesstol

Bälteskudde 39%

70%

11%

Bältesstol

Bälteskudde 89%

20%

2019

0%
2%

61%
41%

3%

20%

83%

2%

39%

67%

12%

85%

22%

2017
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0%
2%

58%
45%

3%

13%

91%

1%

39%

68%

15%

72%

35%

2018
I den yngsta 
åldersgruppen är 
användandet i linje med 
tidigare år 

I den näst yngsta 
åldersgruppen är 
användandet i linje med 
år 2017 

I den näst äldsta 
åldersgruppen har 
användandet av 
bältesstol ökat något 

I den äldsta 
åldersgruppen har 
användandet av 
bälteskudde ökat något
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PLACERING AV BARNEN

Hur sitter barnen i bilen?

Barn i åldern 0-1 år 
11 mån

Barn i åldern 2-3 år 
och 11 mån

Barn i åldern 4-7 år 
och 11 mån

2019

Framåtvänd

Bakåtvänd

Ibland framåtvänd och ibland bakåtvänd 2%

96%

2%

Framåtvänd

Bakåtvänd

Ibland framåtvänd och ibland bakåtvänd 3%

81%

15%

Framåtvänd

Bakåtvänd

Ibland framåtvänd och ibland bakåtvänd 1%

7%

92%
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Andelen ”Bakåtvända”mellan år 2015-2019 
uppdelat per åldersgrupp 
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72% 77% 73%
81% 81%

97% 98% 98% 98% 96%

0-1 år 11 mån 2-3 år 11 mån

De yngsta barnen sitter 
i något lägre grad alltid 
bakåtvända, men 
skillnaden är liten 

Andelen som sitter 
bakåtvända i den näst 
yngsta åldersgruppen är 
oförändrad sedan 2018 

Få sitter bakåtvända 
efter 4 års ålder 

Storstadsbarn <4 års 
ålder sitter i högre grad 
framåtvända (18% alltid 
eller ibland) - jämfört 
med mellanstor stad 
(10%),  mindre stad (7%) 
och landsbygd (11%)
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PLACERING AV BARNEN

Bas: Sitter FRAMÅTVÄND: Ungefär hur gammalt var 
barnet när han eller hon började åka framåtvänd? 

Barn 0-7 år

2019
1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år 1%

3%

20%

48%

16%

4%

2%

22 %
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39%

31%

24% 26%
22%

<4 år

Färre och färre 
vänds framåt före 
fyra års ålder

Andelen som började åka framåtvända före 4 års ålder

BARNSÄKERHET 2019



ÅKER UTAN BÄLTE

Barn i åldern 
0-1 år 11 mån

Barn i åldern  
2-3 år och 11 mån

Barn i åldern  
4-7 år och 11 mån

Barn i åldern  
8-10 år och 11 mån

2019

Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 94%

3%

2%

0%

Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 89%

8%

2%

1%

Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 90%

8%

2%

1%

Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 91%

6%

2%

1%
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82%

90% 90% 91%

87% 88%
90%85%

91% 90%

94%

90% 90% 89%
92%

95%
93%

96%
94%

97%
94%

Hög andel som 
ALDRIG åker utan 
bälte - små skillnader 
mellan de olika 
åldrarna 

De yngsta barnen 
åker i högst grad 
alltid med bälte 

Storstadsbarn åker i 
högre grad utan bälte 
kortare sträckor 
(14%) jämfört med 
mellan 5-9% för 
mindre städer/
landsbygd

Andelen ”Nej, det har aldrig hänt” uppdelat per åldersgrupp

BARNSÄKERHET 2019

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19%

10%
11%

10%

13% 12%
11%

14%

8%

11%

7%

11%
10%

11%

7%
5%

8%

4%
5%

3%
5%

0-1 år 11 mån
2-3 år 11 mån
4-7 år 11 mån

Andelen ”Ja, ofta/några till fällen/enstaka gång” 
uppdelat per åldersgrupp



ORSAKER TILL ATT ÅKA 
UTAN BÄLTE

Vad är den vanligaste orsaken till att barnet åker utan bälte korta sträckor? 
Bas: Har låtit barnet åka utan bälte

2019
Det är ingen trafik/risk för en olycka

Vi håller så låg hastighet att risken för en olycka är liten

Glömmer bort det

Barnet vill inte ha bälte

Det är för jobbigt att sätta fast det

Annat 21%

7%

5%

17%

22%

29%
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Ingen trafik/risk 
för olycka är det 
vanligaste svaret, 
följt av låg 
hastighet så risken 
för olycka är liten 

Jämfört med 2018 
svarar en högre 
andel att de glömde 
ta på bältet

27%

3%

5%

12%

24%

29%

2018

Vanligaste ”annat-svar”:  kort sträcka, (t ex sista 
metrarna innan parkering, till förskola 200 meter 
bort), saknade bälte/skydd i bilen tillfälligt (t ex 
annan person hämtade eller utomlands), barnet 
skriker hysteriskt/sönder sig när det har bälte, 
barnet hade kräkts ner stolen/var magsjuk, 
annan person skulle knäppa det men förstod inte 
hur man gjorde
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BARN & BÄLTE Låter du barnet spänna fast sig självt?

Barn i åldern  
4-7 år och 11 mån

Barn i åldern  
8-10 år och 11 mån

2019
Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 40%

13%

12%

36%

Ja, det händer ofta

Ja, det har hänt vid några tillfällen

Ja, det har hänt någon enstaka gång

Nej, det har aldrig hänt 8%

6%

2%

84%

2017

34%

12%

12%

42%

7%

5%

5%

82%

När barnet spänt fast sig, kontrollerar du då hur bältet sitter? 
Bas: Har låtit barnet åka spänna fast sig

2019
Ja, alltid

Ja, oftast

Ja, ibland

Nej, aldrig 7%

15%

23%

56%

Ja, alltid

Ja, oftast

Ja, ibland

Nej, aldrig 22%

30%

13%

35%
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Barn i åldern  
4-7 år och 11 mån

Barn i åldern  
8-10 år och 11 mån

2018

35%

12%

13%

40%

7%

9%

5%

80%

2018

6%

12%

25%

57%

20%

19%

26%

35%

En lägre andel låter 
yngre barn spänna 
fast sig själva 

Det är inte självklart 
att kontrollera så att 
bältet sitter rätt - 
”enbart” 56% 
respektive 35% gör 
alltid det
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KÄNNEDOM OM REGLER
Känner du till reglerna kring hur barn ska* 
sitta placerade i bilen?
*2013-2014 frågades efter hur barnet BÖR sitta

2019

Ja

Nej

Osäker/vet ej 6%

1%

93%

Framåtvänd

Bakåtvänd

Ibland framåtvänd, ibland bakåtvänd 3%

89%

8%0-3 år 11 mån

Hur barnen sitter bland de som säger ”JA, jag känner till reglerna kring hur barn ska sitta”

2019
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92% 94% 93%

Ja

Andelen som känner till reglerna hur man ska sitta
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86% 89% 86% 89% 89%

Bakåtvänd

Hög andel som 
känner till reglerna 
hur barn ska sitta i 
bilen - tydlig trend att 
fler känner till 
reglerna idag än för 
ett par år sedan 

Ingen skillnad mellan 
storstadsregionerna 

Trots att man känner 
till reglerna låter 11% 
barnen åka 
framåtvända - 
ungefär i linje med 
tidigare år
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SKYDD VID SKJUTS

Flyttar över/lånar kompisens vanliga skydd

Har extra skydd som passar kompisen

Avstår ifrån att skjutsa kompisen eftersom det inte finns något extra skydd

Kompisen får låna skyddet och mitt barn får åka utan

Kompisen får åka utan skydd

Vet inte/har inte varit aktuellt 19%

2%

2%

12%

32%

33%

Om du/ni skall skjutsa en kompis till ert barn och kompisen också 
behöver skydd, hur löser ni det?

2019
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Kompisen/det egna 
barnet har i nästan 
alla fall fullgott 
skydd 

Att flytta över 
kompisens skydd 
samt att man har 
ett extra skydd är de 
två vanligaste 
svaren - oförändrat 
mot tidigare år

22%

2%

9%

33%

34%

2018

Ställdes ej
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ÅLDER FÖR ATT ÅKA 
FRAMÅTVÄND

Vet du vilken ålder ett barn bör ha för att sitta framåtvänt i bil? *

*2014-2015 frågades efter vilken ålder ett barn SKA ha och 2016-2017 användes  en 
formulering om vilken ålder barnet bör  ha innan man kan vända på det

2019
0-2 år

3 år

4 år 

5 år

6 år eller äldre

Nej, vet ej 22%

8%

17%

49%

5%

2%

!13

0

15

30

45

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

23% 23%
19%

24% 23% 22%

52%
48%

53%
48% 49% 49%

4 år
Vej ej

Ca hälften vet att barn 
bör vara 4 år för att åka 
framåtvända - andelen 
som känner till detta är 
oförändrad jämfört 
med tidigare år 

En majoritet vet att ett 
barn bör vara fyra år 
eller äldre 

Kvinnor har högre 
kännedom än män 

Storstadsregionerna 
tror i högre grad att 
gränsen är under 4 år - 
Gbg  (22% ), Malmö 
(12%) och Sthlm (10%)

BARNSÄKERHET 2019
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ÅLDER OCH LÄNGD FÖR 
ATT ÅKA UTAN SKYDD

Vet du vid vilken längd ett barn får* åka utan bältesstol eller bälteskudde?

<135 cm

=135 cm

>135

Vet ej 46%

32%

9%

13%

2019

Vet du hur länge barn bör åka med bältesstol eller bälteskudde?

2019
0-2 år

3-4 år

5-9 år 

10-12 år

13 år eller äldre

Nej, vet ej 33%

1%

39%

25%

2%

0%

2017

35%

1%

34%

28%

2%

0%

2016

42%

0%

31%

22%

4%

0%

*2017 frågade om vid vilken längd ett barn KAN åka utan bältesstol eller bälteskudde

50%

32%

6%

12%

2017
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2018

37%

0%

39%

21%

2%

0%

52%

31%

7%

11%

2018

En tredjedel vet inte hur 
länge ett barn bör åka med 
bältesstol/bälteskudde 

Få känner till att längden 
är 135 cm. 24% svarar 140 
cm 

Personer med barn i åldern 
0-3 år svarar i högre grad 
att de inte vet vid vilken 
längd ett barn får åka utan 
bälteskudde/bältesstol - 
barnen är såpass små att de 
inte har ställts inför 
problemet 

Skillnad mellan 
storstadsregionerna - 
Göteborgarna tror i högre 
grad <135 cm (26%) medan 
motsvarade siffra för 
Malmö är 16% och Sthlm 
11%
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KUNSKAP OM VARFÖR 
BAKÅTVÄNT

Ja

Nej/vet ej 10%

90%

Vet du varför ett yngre barn ska sitta bakåtvänt?

2019
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11%

89%

10%

90%

11%

89%

Alla De med barn <4 år
De med barn <4 år 
som sitter bakåtvända

De med barn <4 år 
som sitter framåtvända

Om ja, skriv:  
- En väldigt hög andel skriver att huvudet är för stort och tungt i 
förhållande till vad nacken och musklerna orkar hålla emot. Vissa 
nämner inte huvudet utan enbart att nackmusklerna inte är tillräckligt 
starka/utvecklade för att klara av kraften i en krock. Några är inte lika 
specifika och skriver att det är för att minska risken för skador på 
nacken/huvudet. Vissa skrev enbart att det var säkrare utan att 
specificera hur. 

Hög andel som säger 
sig veta VARFÖR ett 
yngre barn ska sitta 
bakåtvänd - även bland 
de som har barn under 
4 år som sitter 
framåtvända 

De som svarade ja fick 
motivera varför. Hög 
kännedom. 

Kunskapen korrelerar 
med ortstorlek - högst 
andel som svarar vet ej 
i storstad (15%) och 
längst andel på 
landsbygd (6%)
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KUNSKAP OM BÄLTE

Det är farligt

Det är inte farligt

Vet ej 9%

11%

80%

Farligt eller inte om bilbältet ligger mot barnets hals?

2019
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En hög andel tror att 
det är farligt om 
bilbältet ligger mot 
barnets hals. 
Malmöbor tror i 
högre grad att det är 
farligt (86%) medan 
Göteborgare tror det i 
lägre grad 75% 

1 av 4 vet inte om det 
är farligt eller inte 
med böjda ben. 
Storstadsbor tror i 
högre grad att det är 
farligt (Sthlm 21%, 
Gbg 18%, Malmö 25%)

11%

89%

2018

Ställdes ej

Det är farligt

Det är inte farligt

Vet ej 23%

65%

12%

När barnet sitter i en bakåtvänd bilbarnstol har de ibland böjda ben. 
Tror du det är farligt eller ej?

2019
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ERFARENHET AV OLYCKA 
MED BIL

Ja, en gång

Ja, två eller fler gånger

Nej 74%

9%

17%

Har du någon gång varit med om en  
olycka med bilen?

2019

Ja

Nej 65%

35%

Var något barn med i bilen vid olyckstillfället?

2019
Bas: Har varit med om olycka

Ja, jag känner mig mer orolig

Nej, jag känner mig inte mer orolig

Vet ej 2%

59%

39%

Känner du dig mer orolig i trafiken efter olyckan eller har den 
inte  påverkat dig?

2019
Bas: Har varit med om olycka

På väg inom tättbebyggt område

På landsväg

På parkeringsplats

På motorväg

Vid skola/förskola 6%

9%

18%

22%

45%

Var tror du det är vanligast med trafikolyckor?

2019
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59%

14%

27%

80%

20%

20182018

5%

74%

21%

Färre har varit med 
om en olycka med 
bilen men bland de 
som har krockat har 
barn i högre grad 
varit inblandade - 
kan förklara varför 
en högre andel 
känner sig mer 
orolig i trafiken efter 
olyckan 

Kvinnor känner sig 
mer oroliga i 
trafiken efter en 
olycka än män

2018

6%

7%

21%

18%

47%

2018
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BEGAGNAD BAKÅTVÄND 
BILBARNSTOL

Ny från butik/onlinebutik

Begagnad – av vänner/bekanta

Begagnad – kände ej tidigare ägare

Annat 

Vet ej/minns ej 1%

2%

7%

13%

77%

Hur köpte/fick du den bakåtvända bilbarnstolen som barnet åker i?

2019

Ja

Nej

Vet ej 3%

18%

79%

Du svarade tidigare att du har en begagnad bakåtvänd bilbarnstol. 
Säkerställde/frågade du om stolen varit monterad i en bil som varit 

med i en olycka/krock?

2019
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Få köper en begagnad 
bakåtvänd bilbarnstol 
från någon de inte 
känner - en majoritet 
säkerställde/frågade om 
stolen hade varit med i 
en krock 

Skillnad mellan 
regionerna - 
Göteborgare köper i 
högre grad ny från butik 
(82%), Malmöbor köper 
i högre grad begagnad 
från vänner och bekanta 
(25%) och Stockholmare 
i högre grad begagnad 
från någon de inte 
känner (14%)

Bas: Om bakåtvänd eller ibland bakåtvänd

Bas: Om begagnad ovan
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BAKÅTVÄND BILBARNSTOL 
OCH KROCK

Ja

Nej/vet ej 14%

86%

Vet du vad man bör göra med en bakåtvänd bilbarnstol om har varit 
monterad i en bil som har krockat?

2019
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En hög andel vet att 
man bör agera när 
en bakåtvänd 
bilbarnstol har varit 
monterad i en bil 
som har krockat 

Personer i Malmö 
svarar i högre grad 
att de inte vet vad 
man bör göra med 
stolen 

Alla
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