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Förord 

Denna studie har genomförts i syfte att kartlägga bältesanvändningen hos gravida. 

Studien har utförts av forskare vid Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Folksam, och 

har finansierats av Trafikverkets Skyltfond samt Folksam. Ståndpunkter, slutsatser och 

arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom 

rapportens ämnesområde.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidragit med kunskap och 

engagemang för att möjliggöra detta projekt: 

 Beshara Sewaya, Chalmers Industriteknik, för att du lade grunden till projektet. 

 Mats Svensson, Chalmers, Lotta Jakobsson, Volvo Cars, Rikard Fredriksson, 

Trafikverket för ert stöd och input under projektets gång. 

 Anna Engström och Katarina Merl, Boid, för utformning och spridning av enkäten. 

 Chalmers Industritekniks kommunikationsavdelning under ledning av Astrid 

Hedenström för utformning och spridning av kommunikationsmaterial. 

 Folksams marknadskommunikation under ledning av Johanna Dielemans för 

illustrationer och material till hemsida och sociala medier. 

 Malin Levin och Magnus Granström, SAFER, för att ni på ett så förtjänstfullt sätt 

anordnade det avslutande seminariet 

 Lotta Jakobsson, Volvo Cars, Maria Krafft, Trafikverket, Katarina Bokström, NTF, 

för att ni belyste frågeställningarna och lyfte diskussionerna under seminariet. 

Slutligen ett stort tack till alla ni kvinnor som tog er tid att besvara enkäten! 

 

 

Anna Carlsson   Helena Stigson 

Senior forskare  Senior forskare 

Stiftelsen Chalmers Industriteknik  Folksam 

 

. 

  



Gravidas Bältesanvändning – Enkätstudie 2021-08-18 

 

Version 1.0 3 
 

Innehåll 

Förord .......................................................................................................................... 2 

1. Sammanfattning av projektet ............................................................................... 4 

2. Erhållen trafiksäkerhetsnytta ............................................................................... 5 

3. Bakgrund ................................................................................................................ 5 

4. Syftet med projektet .............................................................................................. 6 

5. Beskrivning av metod och material ..................................................................... 6 

5.1 Enkät ................................................................................................................. 6 

5.2 Statistiska analyser........................................................................................... 7 

6. Resultatredovisning .............................................................................................. 7 

6.1 Person .............................................................................................................. 7 

6.2 Bil ...................................................................................................................... 8 

6.3 Säkerhetsbälte .................................................................................................. 9 

6.4 Information ...................................................................................................... 11 

7. Diskussion ............................................................................................................ 12 

8. Spridning & implementering............................................................................... 14 

8.1 Pressrelease inkl sammanfattande rapport & toapratare .............................. 14 

8.2 Sociala medier ................................................................................................ 14 

8.3 TV ................................................................................................................... 15 

8.4 Tidningar ......................................................................................................... 15 

8.5 Seminarium .................................................................................................... 16 

8.6 Radio .............................................................................................................. 17 

8.7 Mail till alla Sveriges samordningsbarnmorskor ............................................. 17 

Slutsats ...................................................................................................................... 18 

Referenser ................................................................................................................. 18 

Bilaga 1 – Exempel på information till gravida ................................................... B1.1 

NHTSA ................................................................................................................ B1.1 

IIHS  ..................................................................................................................... B1.3 

RSA ..................................................................................................................... B1.3 

Queensland Health ............................................................................................. B1.4 

1177 Vårdguiden................................................................................................. B1.5 

Volvo ................................................................................................................... B1.6 

Bilaga 2 – Resultat från enkäten .......................................................................... B2.1 

Person ................................................................................................................. B2.1 

Bilanvändning ..................................................................................................... B2.2 

Bil  ..................................................................................................................... B2.3 

Information .......................................................................................................... B2.4 

Bilaga 3 – Toapratare ............................................................................................ B3.1 

Bilaga 4 – Organisationer anmälda till seminariet ............................................. B4.1 

 

  



Gravidas Bältesanvändning – Enkätstudie 2021-08-18 

 

Version 1.0 4 
 

1. Sammanfattning av projektet 

Säkerhetsbältet är fortfarande det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar 

risken att omkomma vid en kollision i personbil. Bältet är designat för att fånga upp och 

fördela lasten över kroppen vid en krock. Dock har internationella studier visat att 

många kvinnor använder bältet på ett felaktigt sätt under sin graviditet. Om det inte 

används rätt finns en ökad risk för att kvinnan och det ofödda barnet skadas vid en 

eventuell krock. Syftet med denna enkätstudie var därför att undersöka användning av 

säkerhetsbälte bland kvinnor som var eller hade varit gravida, främst inom Sverige. 

Vidare var syftet att studera om, och i vilken utsträckning, kvinnor fått information om 

korrekt användning av bilbältet under graviditeten. 

Resultaten från studien visade att 99% använder bilbälte, men att 39% använder det 

felaktigt. Vidare hade endast 34% av kvinnorna fått, eller aktivt sökt information om hur 

bilbältet ska användas under graviditeten. Endast 6% hade fått information via 

mödravårdscentralen (MVC) eller annan vårdkontakt. Felanvändningen var signifikant 

lägre bland de som fått information, men även bland dessa kvinnor använde var tredje 

bältet fel. Detta visar tydligt på ett behov av korrekt information till gravida, och att den 

information som idag ges till gravida är bristfällig. Det är också viktigt att fler aktörer 

sprider samstämmig information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt 

sätt. Majoriteten av de som svarade på enkäten (93%) förväntade sig att MVC skall 

förmedla information om korrekt bältesanvändning. Även föräldrakurser (39%), 

försäkringsbolag (39%) och myndighet (28%) förväntades göra detta. 

Flera gravida upplevde brister i komfort och uppgav att de använder bältet på annat 

sätt i jämförelse med när de inte är gravida. Totalt använde 18% handen för att hålla 

bort bältet från kroppen och 16% använde en extra produkt som saluförs som ett 

komplement till bilens bältessystem för gravida. Denna typ av produkt styr ofta bort 

bältet från magen, men det finns inte några krav på krocktester som visar hur de 

påverkar bilbältets funktion eller som styrker att dessa produkter ökar säkerheten vid 

en eventuell kollision. Dessa produkter bör därför ses som en komfortdetalj snarare än 

en säkerhetsprodukt.  

Nästan alla (93%) förväntade sig att Mödravårdscentralerna (MVC) skall förmedla 

information om korrekt bältesanvändning för gravida. Även föräldrakurser (39%), 

försäkringsbolag (39%) och myndighet (28%) förväntades göra detta.  
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2. Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Förhoppningen är att denna kartläggning av självrapporterad bältesanvändning under 

graviditet kommer leda till att flera aktörer kommunicerar rätt budskap till gravida 

angående bältesanvändning för att minimera risken att kvinnor och foster skadas vid 

en eventuell kollision. Vidare är förhoppningen att denna studie ska kunna användas 

av exempelvis biltillverkare för att utveckla bättre bältessystem.   

3. Bakgrund 

Säkerhetsbältet är fortfarande det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar 

risken att omkomma vid en kollision i personbil (European Transport Safety Council 

2007). Bältet är designat för att fånga upp och fördela lasten över kroppen vid en krock.  

Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur bältet används, så att både kvinnan och 

det ofödda barnet skyddas optimalt. Trafikolyckor är den enskilt största orsaken till 

dödsfall, personskador och för tidig moderkaksavlossning under graviditet (Vladutiu & 

Weiss 2012). Det är därför av stor vikt att gravida blir informerade om korrekt 

användning av säkerhetsbältet. I exempelvis Storbritannien och USA ger deras 

motsvarighet till Trafikverket riktad information till gravida kring just bältesanvändning 

(Bilaga 1). Detta är något som länge saknats i Sverige. Den information som idag finns 

tillgänglig, exempelvis på Vårdguiden 1177, når inte ut till alla gravida. 

Enlig en nyligen utförd brittisk enkätstudie, som involverade 1931 gravida kvinnor, 

angav endast en mycket liten andel (4,3%) en helt korrekt placering av bilbältet (dvs 

att både höft- och diagonaldelen av bältet var korrekt placerade) (Acer m.fl. 2018). I 

drygt hälften av fallen angavs en delvis korrekt placering (diagonaldelen 40,8%; höft-

delen 13,2%). Den vanligaste felanvändningen var att bältet placerades ”över magen" 

eller att "säkerhetsbälte inte används", vilka båda utgör en direkt fara för både den 

gravida kvinnan och fostret. Författarna/forskarna rekommenderade därför att media, 

vård och bilindustri ger riktad information till gravida om korrekt användning av 

säkerhetsbältet. 

I en fransk enkätstudie, där 135 gravida kvinnor ingick, angav 20% att de placerade 

höftbältet ovanför/på magen, 13% att de hade diagonalbältet bakom axeln och ca 10% 

att de inte använde bältet varje gång de åkte bil (Auriault m.fl 2016). Vidare ansåg 35–

42% (beroende på graviditetsmånad) att bältet var farligt för fostret. Även denna 

franska studie pekar på behovet av information angående bältesanvändning till 

gravida.  

Även andra studier pekar på en hög felanvändning av bilbältet, exempelvis studier från 

USA (Pearlman & Phillips 1996; McGwin m.fl. 2006) och Japan (Ichikawa m.fl. 2003; 

Hanahara m.fl. 2020)). 
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Faktorer som inverkar på bältesanvändningen är exempelvis om den gravida kvinnan 

har fått information av vården, att bältet upplevs vara (o)bekvämt, utbildningsnivå eller 

social grupptillhörighet (Pearlman & Phillips 1996). Andra faktorer som visat sig 

påverka bältesanvändningen är huruvida den gravida kvinnan tror att bilbältet 

skyddar/skadar fostret, ålder, lagstiftning, vilken plats man sitter på i bilen, samt resans 

längd (Ichikawa m.fl. 2003; Johnson m.fl. 2000; McGwin m.fl. 2004).  

En enkel 1–2 minuters instruktion/information kan, enligt Pearlman & Phillips (1996), 

ge påtagliga förbättringar av bältesanvändningen; liknande resultat har rapporterats av 

Chang m.fl. (1987). Trots detta verkar vårdens information till gravida vara mycket 

begränsad (McGwin m.fl. 2006). Studier har även pekat på en okunskap inom vården 

angående bältanvändning för gravida kvinnor (Wallace 1997). 

4. Syftet med projektet 

Syftet med projektet är att undersöka: 

1) Vilken information/rekommendation som idag ges till gravida angående 

bältesanvändning. 

2) Hur gravida använder bältet, samt hur/om de fått information/rekommendation 

angående bältesanvändning. 

5. Beskrivning av metod och material 

5.1 Enkät 

En enkät, riktad till kvinnor, spreds via sociala medier för att kartlägga (själv-

rapporterad) bältesanvändning under graviditet. Enkäten bestod av 22 frågor om 

bilåkande och graviditet, med fokus på 1) person [antal graviditeter, längd, etisk 

bakgrund, körkort mm] 2) bil [tillgång till bil, typ av användning/resor, bilmärke, position 

i bilen mm] 3) bilbälte [användning, positionering, komfort mm] 4) information om 

korrekt användning av bilbälte [informationsgivare, när i tid under graviditeten och om 

informationen var tillräcklig mm]. Enkäten gick att besvara på svenska, engelska eller 

arabiska. Alla svarade på enkäten anonymt. 

För att få stor spridning och ökad svarsfrekvens uppmanade Folksam, via e-post-

meddelande, sina kvinnliga kunder i åldrarna 23 till 44 att besvara enkäten. Vidare 

genomförde Folksam ett par sponsrade inlägg på Facebook och Instagram. Länk till 

enkäten spreds även via bloggen Baking Babies, Facebookgrupperna Mammor 

United, Mammagrupp med högt i tak, Professional Womens Group, liksom genom 

Folksams, Chalmers Industritekniks samt forskarnas LinkedIn-nätverk. Enkäten 

spreds även genom arabisktalande personliga nätverk. Kontakter togs även med en 
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moské samt ett antal mödravårdscentraler i Göteborgstrakten, varav minst en låg i ett 

område med en stor andel arabisktalande befolkning.  

För att kunna jämföra exempelvis om längdfördelningen i populationen som besvarade 

enkäten skiljer från generella längdfördelningen för svenska kvinnor användes baserat 

på data från SCB. Vidare användes statistik från BIL Sweden över nyregistrerade bilar 

under 2020 för att jämföra bilbeståndet bland de som besvarade enkäten.  

5.2 Statistiska analyser 

Deskriptiva analyser användes för att beskriva individernas sociodemografiska 

faktorer såsom ålder, antal graviditeter, födelseland. För att undersöka om det fanns 

en skillnad i felanvändning bland de som fått information om bältesanvändning eller 

inte användes chi-två test.   

6. Resultatredovisning 

Sammanlagt svarade 2 069 på den digitala enkäten. Av dessa angav 35 att de aldrig 

varit gravida, varvid de exkluderades från att fortsätta svara på frågorna i enkäten. 

Återstående 2 034 som angivit att var, eller hade varit, gravida fortsätta svara på 

resterande frågor i enkäten. Majoriteten hade svarat på den svenska enkäten 

(n=2 006); endast ett fåtal hade svarat på den engelska (n=24) eller arabiska (n=4). 

Resultaten redovisas nedan samt även i Bilaga 2. 

6.1 Person 

Av de 2 034, som ingick i studien, var 29% gravida vid tillfället då de besvarade 

enkäten (Figur 6.1a). Vidare hade de flesta (88%) haft minst en tidigare graviditet 

(Figur 6.1b). Majoriteten var, eller hade varit, gravida under de senaste fem åren 

(96%, Figur 6.1c).  

a) Är du gravid nu? 
b) Hur många gånger  

har du varit gravid? 
c) Hur länge sedan var  

din senaste graviditet? 

 

Figur 6.1. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”Är du gravid nu?” b) ”Hur många gånger har 
du varit gravid?” c) ”Hur länge sen var din senaste graviditet?”. 
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Merparten var uppvuxna i något av de nordiska länderna (97%), framförallt i Sverige 

(95%) (Figur A2.1). Övriga var uppvuxna i något annat europeiskt land (2%), eller 

andra delar av världen (1%). Längdfördelningen överensstämde väl med längd-

fördelningen för svenska kvinnor, baserat på data från SCB (Figur A2.2). 

Majoriteten (92%) hade körkort (Figur A2.3a), varav de flesta hade tagit det under 

2000-talet (89%) (Figur A2.3b), i ett nordiskt land (98%) (Figur A2.3c). Huvuddelen 

hade tagit körkort i Sverige (96%). 

6.2 Bil 
Resultaten visade att 96% hade tillgång till bil i sin vardag; 90% egen bil eller tjänstebil 

och 6% till pool-, hyr- eller lånebil (Figur 6.2a). Majoriteten (84%) använde bilen varje 

dag (41%) eller några gånger i veckan (43%) (Figur 6.2b). De vanligaste bilmärkena 

var Volvo följt av Volkswagen, Skoda och Toyota (Figur A2.4a), vilket överensstämde 

relativt väl med registrerade nybilar i Sverige, baserat på data från BilSweden (Figur 

A2.4b). 

a) Har du tillgång till  
bil i din vardag? 

b) Hur ofta använder  
du bil? 

 

Figur 6.2. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”Har du tillgång till bil i din vardag?” och  
b) ”Hur ofta använder du bil?”. 

Den vanligaste anledningen till att man använde bil var familjelogistik (74%), följt av 

fixa saker för hemmet (64%), semester/resa (49%) och att man behöver den för jobbet 

(37%) (Figur A2.5a). De miljöer man färdades i var relativt jämnt fördelat över 

tätort/förort (86%), landsbygd (78%) och större städer/centrum (70%) (Figur A2.5b). 

Andelen som valde förarsätet och baksätet ökade efter första barnet, medan 

passagerarsätet minskade (Figur A2.6a). Bland de kvinnor där det hade gått tio år 

sedan senaste barnet föddes, var andelen som valde baksätet på samma nivå som 

innan man hade skaffat barn, medan andelen som valde förarplats låg på fortsatt hög 

nivå. Platsen valdes vanligtvis på grund av praktiska skäl (60%), att det var bekvämt 

(40%) eller av vana (40%) (Figur A2.6b). 
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6.3 Säkerhetsbälte 
Bältesanvändningen var så hög som 99% (Figur A2.7a). De främsta anledningarna till 

att man valde att använda bälte var för den egna (96%) och fostrets (68%) säkerhet, 

samt vana (56%) och för att det är ett lagkrav (50%) (Figur A2.7b). Bland de 15 som 

svarade att de ”ibland eller nästan alltid” använder bilbälte angav de flesta att detta 

gällde för korta resor (Figur A2.7c). En person skrev: ”använde ej [bälte] efter V28 pga 

oro att skada barnet vid mindre inbromsningar”.  

På frågan om de ändrar hur bältet sitter, svarade en anmärkningsvärd stor andel (35%) 

angav att de ändrade på hur bältet sitter, antingen med handen (19%) eller med en 

specifik produkt avsedd för gravida, ett sk ”gravidbälte” (16%) (Figur 6.3). På frågan 

om bältet används på annat sätt när de inte är gravida svarade drygt hälften att de 

använder bältet på liknande sätt (52%), (Figur A2.8). Detta svar skiljde sig dock mellan 

de som ändrar hur bältet sitter, och de som inte gör det. Av de som angivit att de inte 

ändrar på hur bältet sitter svarade 65% att de använder bältet på samma sätt som när 

de inte är gravida. Motsvarande andel var 25% av de som ändrar hur bältet sitter med 

handen, och 31% i som använde gravidbälte. En av kvinnorna som hade diagonal-

bältet nedanför axeln skrev ”Gör ont att ha bältet på vanligt sätt när man är gravid”. En 

annan skrev att ”Då håller jag inte undan det med handen utan låter det sitta som det 

ska” när hon inte är gravid. 

Ändrar du hur bältet sitter? 

 

Figur 6.3. Sammanställning av svaren på frågan ” Ändrar du hur bältet sitter?”. 

Svarsalternativen gällande bilbältets position illustrerades i två separata steg; ett som 

rörde diagonalbältet och ett som rörde höftbältet. Totalt var det 1 237 (61%) som 

indikerade att de använde bältet på korrekt sätt, det vill säga både gällande 

diagonalbältet och höftbältet (Tabell 6.1). Det var mer vanligt med felaktig position av 

diagonalbältet (35%) jämfört med höftbältet (8%). I 87 fall registrerades felaktig 

position av såväl diagonal- som höftbältet (på samma gång).  
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Tabell 6.1. Sammanställning av svaren på frågorna ”Hur använder du diagonaldelen av bältet?” och  
”Hur använder du höftdelen av bältet?”. 

Höftbälte: 
 
 
 
 

Diagonal- 
bälte: 

Över höften under 
magen 

På låren På magen Inte alls Totalt 

    
Vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och mitt på skuldran  

 

 
 

1 237 
(60,8%) 

= korrekt position 

 
 

64 
(3,1%) 

 
 

13 
(0,6%) 

 
 
7 

(0,3%) 

 
 

1 321 
(64,9%) 

Vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och under skuldran   

 

 
 

66 
(3,2%) 

 
 
9 

(0,4%) 

 
 
5 

(0,2%) 

 
 
 

 
 

80 
(3,9%) 

Vid sidan av magen, över bröstkorgen och över brösten och mitt på skuldran   

 

 
 

192 
(9,4%) 

 
 

21 
(1,0%) 

 
 
3 

(0,1%) 

 
 
1 

(0%) 

 
 

217 
(10,7%) 

På magen, under brösten och under armen  

 

 
 

44 
(2,1%) 

 
 
6 

(0,3%) 

 
 
4 

(0,2%) 

 
 
- 

 
 

54 
(2,7%) 

På magen, över bröstkorgen och över brösten och mitt på skuldran  

 

 
 

321 
(15,7%) 

 
 

13 
(0,6%) 

 
 

24 
(1,2%) 

 
 
1 

(0%) 

 
 

359 
(17,6%) 

Inte alls  

 

 
 
3 

(0,1%) 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
3 

(0,1%) 

Totalt 1 863 
(91,5%) 

113 
(5,6%) 

49 
(2,4%) 

9 
(0,4%) 

2 034 
(100%) 
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6.4 Information 
Majoriteten (66%) hade inte tagit del av någon information angående korrekt 

bältesanvändning för gravida (Figur 6.4). Endast 6% hade fått information via 

mödravårdscentralen (MVC) eller via någon annan vårdkontakt. Totalt angav 700 

personer (34%) att de fått eller aktivt sökt information kring hur bältet skulle användas. 

Trots detta använde var tredje bältet fel i denna grupp. Felanvändningen var dock 

signifikant högre (42%) i gruppen som inte fått någon information alls.  

Av de 700 som fått information hade över hälften aktivt sökt på nätet och en fjärdedel 

hade fått den via vänner och bekanta (Figur 6.4). Större andelen av dessa tyckte inte 

att de fått tillräckligt mycket information (Figur A2.9a) eller att de fått den i god tid 

(Figur A1.9c). På frågan om informationen var tydlig och lättförståelig var svaren lite 

mer jämnt fördelade (Figur A1.9b). 

Nästan alla (93%) förväntade sig att Mödravårdscentralerna (MVC) skall förmedla 

information om korrekt bältesanvändning för gravida (Figur 6.5). Även föräldrakurser 

(39%), försäkringsbolag (39%) och myndighet (28%) förväntades göra detta. I 

fritextsvaren fanns ytterligare förslag, som alla sammanfattas i Tabell 6.2. 

Varifrån har du fått information om hur bilbältet ska användas under graviditeten? 

 

Figur 6.4. Sammanställning av svaren på frågan ”Varifrån har du fått information om hur bilbältet 
ska användas under graviditeten?”. 

Från vem förväntar du dig att få information om hur bilbältet ska användas 
under graviditeten? 

 

Figur 6.5. Sammanställning av svaren på frågan ”Från vem förväntar du dig att få information om 
hur bilbältet ska användas under graviditeten?”. 
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Tabell 6.2. Vilka som kan/bör förmedla information om korrekt bältesanvändning för gravida (enligt 
svar och fritext). 

 Gravida har själva ansvaret att söka information 

 Arbetsgivare vid yrkestrafik/användning av bil i yrket 

 MVC/BVC (inskrivning, affischer, post, broschyr) 

 Sjukvården 

 Föräldrakurser 

 Gravid-appar 

 Myndighet (Trafikverket, Transportstyrelsen, polisen) 

 Bilarnas instruktionsböcker 

 Trafikskolor 

 Försäkringsbolag 

 Tidningar/reklam 

 Sociala medier 

 1177 

7. Diskussion  

Denna studie baserades på 2 034 enkätsvar från kvinnor som var, eller hade varit, 

gravida. Majoriteten hade svarat på den svenska enkäten (n=2 006). Endast ett fåtal 

hade svarat på den engelska (n=24) eller arabiska (n=4). Uppskattningsvis är antalet 

individer med arabiska som modersmål ca 400 000 i Sverige (4%), vilket kan tyda på 

att enkäten inte lyckats nå ut till denna del av populationen. Det vore intressant att i en 

framtida studie undersöka hur bältesanvändningen ser ut i gruppen utlandsfödda 

svenskar. 

Denna studie om gravidas bilbältesanvändning visar att 99% använder bilbälte, men 

att 39% inte använder det enligt rekommendationerna. Bältet är designat för att fånga 

upp och fördela lasten över kroppen vid en krock. Om det inte används rätt finns det 

en potentiell risk att både kvinnan och det ofödda barnet skadas vid en ev krock. Vidare 

hade endast 34% av kvinnorna fått, eller aktivt sökt information om hur bilbältet ska 

användas under graviditeten. Felanvändningen var signifikant lägre bland de som fått 

information, men även bland dessa kvinnor använde var tredje bältet fel. Detta visar 

tydligt på ett behov av korrekt information till gravida, och att den information som idag 

ges till gravida är bristfällig. Det är också viktigt att fler aktörer sprider samstämmig 

information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt sätt. Att endast hänvisa 

till Vårdguiden 1177 kommer inte vara tillräckligt. 

Tidigare internationella studier visar på en högre felanvändning (tex Acar et al. 2018). 

Att vår studie skiljer sig från dessa beror troligtvis på flera faktorer. Generellt är 

människor som bor i Sverige säkerhetsmedvetna, och just bil- och trafiksäkerhet är 

något som vi har en lång tradition av. Mätning av bältesanvändning i bilar ligger på 

samma nivå som den självrapporterade bältesanvändningen i denna undersökning 
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(99%). Stor vikt lades på att skapa illustrationer tillsammans med text som tydligt 

beskrev positionering av bälte. Detta kan ha minimerat antalet felaktiga svar på 

enkäten.  

Studien visar även att flera gravida upplever brister i komfort och att de använder bältet 

på annat sätt i jämförelse med när de inte är gravida. Totalt använde 18% handen för 

att hålla bort bältet från kroppen och 16% använde en extra produkt som saluförs som 

ett komplement till bilens bältessystem för gravida. Denna typ av produkt styr ofta bort 

bältet från magen, men det finns inte några krav på krocktester som visar hur de 

påverkar bilbältets funktion eller som styrker att dessa produkter ökar säkerheten vid 

en eventuell kollision. Dessa produkter bör därför ses som en komfortdetalj snarare än 

en säkerhetsprodukt. Folksam och Stiftelsen Chalmers Industriteknik avser därför att i 

en uppföljande studie krocktesta och studera dessa produkter.  

Förhoppningen är att denna kartläggning av självrapporterad bältesanvändning under 

graviditet ska kunna användas av exempelvis biltillverkare för att utveckla bättre 

bältessystem. Vidare är förhoppningen att denna studie leder till att flera aktörer 

kommunicerar rätt budskap till gravida angående bältesanvändning för att minimera 

risken att kvinnor och foster skadas vid en eventuell kollision.   
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8. Spridning & implementering 

Information om resultaten från enkätstudien spreds exempelvis via pressrelease, 
sociala medier, TV-inslag, tidningsartiklar, radio, seminarium anordnat av Chalmers 
Industriteknik och Folksam tillsammans med SAFER samt mail till Sveriges alla 
samordningsbarnmorskor, enligt exempel nedan. 

8.1 Pressrelease inkl sammanfattande rapport & toapratare 

Den 23 februari 2021 gick Chalmers Industriteknik och Folksam ut med press-

meddelanden angående resultaten från studien. I dessa länkades även till en kortfattad 

rapport samt en ”toapratare” (Bilaga 3). 

 Chalmers Industriteknik: 

www.mynewsdesk.com/se/chalmers-industriteknik/pressreleases/4-av-10-

gravida-anvaender-bilbaeltet-felaktigt-3075166  

 Folksam: 

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2021/02/23/4-av-10-gravida-anvander-bilbaltet-

felaktigt/  

8.2 Sociala medier 

På Chalmers Industriteknik liksom Folksams LinkedIn profil spreds både information 

om studien och att det anordnades ett seminarium  

På Folksams Facebook profil spreds budskapet och under vecka 7 och 8 

genomförde Folksam ett antal sponsrade inlägg på Instagram 
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Folksam har byggt upp en landningssida på Folksam.se där de viktigaste resultaten 

liksom korrekt information om hur bältet ska användas.  

 

  

8.3 TV 

www.tv4.se/artikel/30CFIfhBVDDRh79PJ0IsDU/misstagen-gravida-goer-med-

bilbaeltet  

8.4 Tidningar 

Totalt 63 artiklar under vecka 8 (uttag 2021-03-11), exempelvis: 

Så ska gravida använda bilbältet på rätt sätt (Enköpings-Posten Premium, 2021-02-23) 

Så ska gravida använda bilbältet på rätt sätt (TT Nyhetsbyrån, 2021-02-23) 

Många gravida placerar bilbältet fel (Svenska Dagbladet Premium, 2021-02-23) 
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Figur 8.1. Medieexponering över tid. 

8.5 Seminarium 
Via SAFER anordnades ett seminarium den 12 mars 2021, enligt program nedan.  

I Bilaga 4 listas de organisationer som var anmälda till seminariet.  

- Välkommen 

Magnus Granström, föreståndare, SAFER Trafiksäkerhetscentrum 

- Introduktion: Varför är det viktigt att gravida använder bältet rätt?  

Lotta Jakobsson, Säkerhetsexpert, Volvo Cars 

- Resultat från enkätstudien 

Anna Carlsson, forskare, Chalmers Industriteknik 

- Hur kan vi sprida information? 

Helena Stigson, forskningsansvarig, Folksam 

- Expertpanel  

Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket 

Katarina Bokström verksamhetsansvarig, NTF 

Lotta Jakobsson, Säkerhetsexpert, Volvo Cars 

- Hur kan vi tillsammans sprida rätt budskap?  

Moderator: Helena Stigsson, Folksam 

- Frågestund 

Föreståndare Forskare Expertpanel 

      
Magnus Granström 

SAFER 

Helena Stigson 

Folksam 

Anna Carlsson 

Chalmers 

Industriteknik 

Katarina Bokström 

NTF 

Maria Krafft 

Trafikverket 

Lotta Jakobsson 

Volvo Cars 
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Syftet med seminariet var att sprida resultatet och få fler aktörer att förstå och vilja 

sprida kunskap till gravida kring bältesanvändning. Ett förslag krig gemensam 

rekommendation framkom. Förhoppningen är att en liknande rekommendation som 

finns för ”barn i bil” och ”grönt spänne” kan tas fram.  

8.6 Radio 
https://sverigesradio.se/artikel/sa-ska-gravida-anvanda-bilbaltet  

8.7 Mail till alla Sveriges samordningsbarnmorskor 

Ett mail skickades till alla Sveriges samordningsbarnmorskor med: 

1) Inbjudan till seminariet 

2) Kortfattad rapport 

3) Toaprataren i utskrivbar version som kan sättas upp på MVC (Bilaga 3). 
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Slutsats 

Denna kartläggning av självrapporterad bältesanvändning under graviditet visar på att 

felanvändningen är hög och att få kvinnor får korrekt information kring hur bältet ska 

användas under graviditeten. Detta är i linje med flera internationella liknande studier. 

Merparten av de gravida använder bil dagligen eller flera gånger i veckan och därför 

utsätts de frekvent för en potentiell risk att skadas. Vidare visar studien tydligt att flera 

aktörer bör kommunicerar rätt budskap till gravida angående bältesanvändning för att 

minimera risken att kvinnor och foster skadas vid en eventuell kollision.  
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Bilaga 1 – Exempel på information till gravida 

NHTSA 

www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/pregnant-seat-belt-use.pdf  
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IIHS 

www.iihs.org/topics/airbags  

 

RSA 

www.rsa.ie/en/RSA/Road-Safety/Child-Safety-in-Cars/Wearing-a-seatbelt-during-

pregnancy/  

The Road Safety Authority (RSA) is Ireland’s primary road safety organisation and an official statutory 

body. Its mission is to reduce the number of deaths and injuries on Irish roads and make them safer 

for all users 

 



Gravidas Bältesanvändning – Enkätstudie Bilaga 1 

 

Version 1.0 B1.4 
 

Queensland Health 

www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/150506/c-seatbelts.pdf  
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1177 Vårdguiden 

www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/allmanna-

reserad/resa-nar-du-ar-gravid/#section-40052  

 

www.1177.se/globalassets/1177/regional/jonkoping/media/dokument/barn--
gravid/sakerhet-i-bilen/100330_ak_sakert_i_bilen_webb_20160713_liten.pdf   
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Volvo 

www.volvocars.com/se/support/manuals/s90/2016w46/sakerhet/sakerhetsbalte/saker

het-vid-graviditet  
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Bilaga 2 – Resultat från enkäten 

Person 

I vilket/vilka länder har du vuxit upp? 

 

Figur A2.1. Sammanställning av svaren på frågan ”I vilket/vilka länder har du vuxit upp?”. 

Hur lång är du? 

 

Figur A2.2. Sammanställning av svaren på frågan ”Hur lång är du?” (röda staplar), samt jämförelse 
med fördelningen av längd hos svenska kvinnor (grå staplar; data från SCB). 

a) Har du körkort? b) Vilket årtionde  
tog du körkort? 

c) I vilket land  
tog du körkort? 

 

Figur A2.3. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”Har du körkort?”, b) ”Vilket årtionde tog du 
ditt körkort?” och c) ”I vilket land tog du ditt körkort?”. 
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Bilanvändning 

a) Vilket bilmärke  

använder du oftast? 

b) Jämförelse 

med Sverige 

 

Figur A2.4. Sammanställning av svaren på frågorna a) ” Vilket bilmärke använder du oftast?”, jämfört med 
b) fördelningen av registrerade personbilar i Sverige (data från BilSweden). 

a) Varför använder du bil? b) I vilka miljöer färdas du i bil? 

 

Figur A2.5. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”Varför använder du bil?” och b) ”I vilka miljöer 
färdas du i bil?”. 

a) Var sitter du oftast? b) Varför väljer du att sitta där? 

 

Figur A2.6. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”” uppdelat på tid sedan förra graviditeten och  
b) ”Varför väljer du att sitta där?”. 
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Bil 

a) Använder du bilbälte? b) Varför väljer du att använda bilbälte? 

 

 c) När använder du inte bilbälte? 

 

 

Figur A2.7. Sammanställning av svaren på frågorna a) ”Använder du bilbälte?” (N=2034), b) ”Varför 
väljer du att använda bilbälte?” (n=2019), och c) ”Vid vilka tillfällen använder du INTE bilbälte” 
(n=15). 

 

Använder du bilbältet annorlunda när du inte är gravid? 

 

Figur A2.8. Sammanställning av svaren på frågan ”Använder du bilbältet annorlunda när du INTE 
är gravid?” (N=2034). 
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Information 

a) Jag har fått tillräckligt mycket info om hur jag ska använda bilbältet som gravid 

 

b) Jag tycker informationen är tydlig och lättförståelig 

 

c) Jag fick informationen i god tid 

 

Figur A2.9. Sammanställning av svaren på frågor angående erhållen information, från de som fått 
eller aktivt sökt information (n=700). a) ”Jag har fått tillräckligt mycket info om hur jag ska använda 
bilbältet som gravid”, b) ”Jag tycker informationen är tydlig och lättförståelig”, och c) ”Jag fick 
informationen i god tid”. 
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Bilaga 3 – Toapratare 
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Bilaga 4 – Organisationer anmälda till seminariet 

Autoliv Research 
Autovista Group 
Chalmers Industriteknik 
Chalmers University of Technology 
Boid 
Det Kongelige Akademi - Copenhagen 
E4S Fotelik Info 
Folksam 
Honda Motor Europe 
Humanetics 
Husqvarna 
Hyundai bil import AB 
Jaguar/Landrover Sverige 
Jönköping University 
NTF 
NTF Gävleborg 
NTF Skaraborg 
NTF Väst 
NTF Västernorrland 
Region Kronoberg, Kvinnokliniken  
Region Halland, Kvinnohälsovården Halland, Barnmorska och vårdutvecklare 
Region Stockholm, Mödrahälsovårdsenheten  
Region Västmanland 
Renault Nordic AB 
RISE 
SAFER 
Statistikkonsulterna 
Subaru Nordic AB 
Trafikskyddet 
Trafikverket 
Trygg Trafikk 
VGR 
Volvo Cars 
Volvo Penta 
VTI 

 


