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Útdráttur 

Foreldrahlutverkinu fylgir sú skylda að búa barni sínu öruggt 

umhverfi ásamt því að gæta heilsu þess, en einnig ber samfélagið 

ábyrgð á að ekki leynist hættur í umhverfi barna. Margir foreldrar og 

forráðamenn vanmeta hættuna sem fylgir því að setja barn í 

innkaupakerru en áætlað er að 100 börn slasist árlega á Íslandi við 

fall úr slíkri kerru. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort 

hægt væri að draga úr þeirri hegðun foreldra og forráðamanna að setja 

börn ofan í körfu innkaupakerrunnar sem ætluð er matvöru með 

inngripi í formi sjónrænnar áminningar. Þrír matsmenn mældu tíðni 

markhegðunar í þremur verslunum á höfuðborgarsvæðinu. A-B-A 

afturhvarfssnið og margfalt grunnskeiðssnið var notað til að meta 

áhrif inngripsins á hegðun foreldra/forráðamanna. Niðurstöður 

leiddu í ljós að inngrip dró úr hegðun foreldra að setja börn í 

innkaupakerrur og þar af leiðandi dró úr slysahættu. 
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Aukið öryggi barna í innkaupakerrum 

Í barnasáttmálanum segir meðal annars að með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra 

eða lögráðamanna, eða annarra sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig 

til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni 

gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. Aðildarríki eiga einnig 

samkvæmt 24.gr. sáttmálans að stefna að því að réttur barns til að njóta góðs heilsufars sé 

framkvæmdur til fulls með viðeigandi ráðstöfunum. Ein af þeim leiðum er að sjá til þess að 

þjóðfélagshópar, einkum foreldrar og börn, fái upplýsingar um og hafi aðgang að fræðslu ásamt 

því að fá aðstoð við að beita grundvallarþekkingu meðal annars á heilbrigði barna og 

slysavörnum. Barnasáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992 og lögfestur árið 2013 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d).  

Börn hafa ekki þroska til að gera sér grein fyrir og takast á við hættur í umhverfinu fyrr 

en þau hafa náð 10-12 ára aldri. Hlutverk foreldra og forráðamanna er að þekkja líkamlegan, 

andlegan og tilfinningalegan þroska barns á hverju aldursskeiði í tengslum við slysahættur. 

Ómögulegt er að koma í veg fyrir öll slys en töluvert er hægt að gera og laga í umhverfi barna 

til að fyrirbyggja meiriháttar slys en það eftirlit er í höndum umönnunaraðila (Herdís L. 

Storgaard og Katrín Davíðssdóttir, 2009). 

Samfélagið í heild sinni ber ábyrgð á því að ganga úr skugga um að ekki leynist hættur í 

umhverfi barna til að koma í veg fyrir alvarleg slys. Til að stuðla að slíku umhverfi er 

nauðsynlegt að fyrirbyggja eins mikið af hættum og mögulegt er og framkvæma áhættumat 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Umboðsmaður barna, e.d). Á almenningsstöðum 

gilda lög og reglur til að tryggja öryggi og sporna gegn slysum. Dæmi um slíkt má finna í 11 

gr. í reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr.814/2010. Þar kemur fram að á sund- 

og baðstöðum skal vera til staðar neyðaráætlun, viðbragðsáætlun og öryggisreglur og skulu allir 

starfsmenn upplýstir um þær. Öryggisreglur skulu vera sýnilegar sundlaugargestum 

(Umhverfisráðuneyti, 2010).  

Slys á börnum er stórt vandamál hér á landi en kostnaður við þau er töluvert hár, bæði 

samfélagslegur og persónulegur. Sjúkrakostnaður við slys á barni fellur helst til samfélagslegs 

kostnaðar en honum má skipta upp í tvo mismunandi þætti, það er kostnaður vegna 

sjúkraflutninga og kostnaður sjúkrastofnana. Barn eða forráðamenn þess geta orðið fyrir miklu 

tekjutapi og verri lífsgæðum í kjölfar slyss barns og flokkast það undir persónulegan kostnað, 

sem er yfirleitt nær hærri en samfélagslegi kostnaðurinn (Marta Guðrún Skúladóttir, 2000).  
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Áætla má að 30 – 35 þúsund börn slasist árlega á landinu öllu en slysatíðni er almennt 

hærri á Íslandi í samanburði við aðrar nágrannaþjóðir (Marta Guðrún Skúladóttir, 2000; Herdís 

L. Storgaard og Katrín Davíðssdóttir, 2009). Flest slys á börnum á aldrinum 0-4 ára eiga sér 

stað á heimilum, eins og slysatölur frá árinu 2015 gefa til kynna. Þar má sjá að 63% allra slysa 

sem verða á þessum aldri eru heima- og frítímaslys. Slík slys eru af því tagi að þau gerast innan 

lóðamarka og eiga sér stað við frístundaiðkun (Embætti landlæknis, 2015; Erik Brynjar 

Schweitz Eriksson, 2004). Algengast er að slysin eigi sér stað á milli klukkan 16:00 og 21:00 

en á þessum tíma eru börn og foreldrar farin að þreytast eftir daginn og almennt mikið um að 

vera, sem dæmi má nefna matarinnkaup, matargerð og baðtími (Umboðsmaður barna, e.d). Ein 

tegund heima- og frítímaslysa eru slys sem eiga sér stað í verslunum en áætlað er að um 100 

börn slasist árlega við fall úr innkaupakerrum (Embætti landlæknis, 2005).  

Matarinnkaup eru flestum okkar dagleg rútína og fara þau oftast fram eftir skyldur 

dagsins. Börn eru oft þreytt eftir daginn og hafa takmarkaða þolinmæði en það getur gert 

foreldrum erfitt fyrir að ljúka við innkaupin. Því getur verið hentugt fyrir foreldra að setja barnið 

í innkaupakerruna, hvort sem það er í barnasæti kerrunnar ef barnið er ekki þyngra en 15 kg 

eða ofan í kerruna sjálfa sé barnið þyngra en 15 kg. Innkaupakerrur koma í ýmsum stærðum og 

gerðum en hæð, þyngd, jafnvægispunktur og hjólabúnaður þeirra getur verið ólíkur. Sem dæmi 

þá hafa sumar kerrur þröngan hjólabúnað að framan í samanburði við hæð kerrunnar og eru því 

líklegri til að velta (Smith, 2006).  

Verslunareigendur þurfa að huga að ýmsu við val og kaup á innkaupakerrum þar sem 

engar reglur eru um hvernig kerrur skuli vera. Aftur á móti eru til staðlar sem framleiðendur 

innkaupakerra geta notað sem viðmið við framleiðslu þeirra. Ábyrgðin er því á 

verslunareiganda að kaupa einungis innkaupakerrur sem uppfylla kröfur samhæfðs evrópsks 

staðals ÍST EN 1929 sem samþykktur var árið 1998. Í staðlinum eru byggingarkröfur, afköst 

og öryggi innkaupakerra tilgreind og hefur hann verið innleiddur í 21 landi. Þeir þættir sem þarf 

að fullnægja samkvæmt staðlinum eru hönnun barnastóla í innkaupakerrum, hvernig 

hemlabúnaður á að vera á slíkum kerrum sem og hvaða upplýsingar eigi að vera á þeim kerrum 

varðandi örugga notkun. Einnig er skilgreint í staðlinum hvaða upplýsingar skuli vera sýnilegar 

varðandi hámarksþyngd barna sem nota barnasætið en almennt er hámarksþyngdin 15 kg 

(Smith, 2006; Embætti landlæknis, 2005).  

Í Bandaríkjunum er talið að um 25.000 – 31.000 alvarleg slys verði á börnum í 

innkaupakerrum árlega (Harrell, 2003). Fall barns úr kerru eða árekstur þegar barn situr ofan í 

körfu kerrunnar eru helstu orsakir slysa sem verða í innkaupakerrum. Rannsókn Harrels frá 

árinu 1994 sýndi að alla jafna voru 43 smávægileg slys á hver 1000 börn sem komu í 
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matvöruverslun. Megin orsakavaldur slysa var einnig að börn voru eftirlitslaus ofan í körfu 

kerrunnar. Þau voru töluvert líklegri til að slasast þar sem foreldrar ná ekki að bregðast nægilega 

hratt við til að koma í veg fyrir meiðsli (Harrell, 1996). Árið 2003 rannsakaði hann hegðun 

barna og foreldra á meðan innkaupum stóð. Í ljós kom að 79% foreldra tóku augun af börnum 

sínum að minnsta kosti einu sinni og 75% þeirra fóru þrjá metra eða lengra frá börnunum. Að 

auki tóku rannsakendur eftir því að um helmingur barna gerðu tilraun til að klifra upp úr 

kerrunum og yfir fjórðungur stóð upp í kerrunni (Harrell, 2003).  

Nokkrir fræðimenn tóku saman gögn þar sem börn að 15 ára aldri þurftu að fara á 

bráðamóttöku eftir slys tengd innkaupakerrum, frá 1. janúar 1990 til 31. desember 2011, en alls 

féllu 16.939 slys undir þeirra viðmið fyrir rannsókn sína. Þeir skiptu gögnunum upp í tvo hópa. 

Fyrri hópurinn samanstóð af börnum á aldrinum 0-4 ára og seinni hópurinn aldrinum 5-14 ára, 

en 84,5% af þeim sem slösuðust voru í yngri aldurshópnum og meðalaldur þeirra var 2,8 ár. 

Slysagögnin voru flokkuð eftir því hvernig slysin eiga sér stað og staðsetningu á meiðslum. 

Niðurstöður sýndu að meiðsli eftir fall úr innkaupakerru voru með yfirburðum tíðust. Yngri 

aldurshópurinn var mun líklegri til að falla úr kerru á meðan að eldri aldurshópurinn var líklegri 

til að falla um kerruna eða hlaupa á hana. Út frá staðsetningu meiðsla í tengslum við slysin voru 

meiðsli á höfði (höfuð, háls, augasteinar, munnur og eyru) lang algengust og urðu 90,7% þeirra 

á aldurshópnum 0-4 ára. Niðurstöður sýndu einnig að þau voru tæplega þrisvar sinnum líklegri 

til að fá heilahristing en eldri aldurshópurinn. Flest höfuðmeiðsli urðu þó á mjúkvefjum og þar 

á eftir heilahristingur og skurðir. Niðurstöður leiddu í ljós að milli ára á þessu 22 ára tímabili 

var enginn gríðarlegur munur á fjölda slysa tengdum innkaupakerrum en aftur á móti jókst fall 

úr kerru hjá börnum undir 15 ára um 57,6% frá árinu 1990 til 2011 (Martin, Chounthirath, 

Xiang og Smith, 2014). 

 Barn sem fellur úr innkaupakerru samsvarar því að fullorðinn einstaklingur falli af 

bílskúrsþaki og þar sem höfuð barna er hlutfallslega stórt og þungt miðað við líkamsstærð eru 

þau mun líklegri til að lenda á höfðinu. Fall á steingólf líkt og almennt er í verslunum getur því 

valdið alvarlegum höfuðáverkum hjá barni (Herdís L. Storgaard og Katrín Davíðssdóttir, 2009). 

Við alvarleg höfuðhögg geta skemmdir orðið á vefjum heilans en það getur haft verulegar og 

langvarandi afleiðingar. Rannsóknir hafa sýnt að afleiðingar eftir höfuðáverka hjá barni eru 

meðal annars skert hugræn færni og aðlögunarhæfni. Einnig eru þau líklegri til að glíma við 

námsörðugleika og stríða við hegðunarvandamál (Taylor, 2002). Endurteknar prófanir eftir 

heilaáverka barna gefa til kynna að vitsmuna- og félagsleg aðlögunarfærni eiga það til að hraka 

með hækkandi aldri, sem bendir til að afleiðingar birtast oft ekki að fullu fyrr en á unglingsárum 

eða á fullorðinsaldri (Halldórsson o.fl., 2009). McKinlay, Grace, Horwood, Fergusson og 
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MacFarlane (2009) rannsökuðu hvort mildir heilaáverkar hjá börnum undir 5 ára aldri (e. mild 

traumatic brain injuries) tengist hegðunarvandamálum á unglingsaldri. Miðað var við fimm 

möguleg hegðunarvandamál sem væru mögulegar afleiðingar mildra heilaáverka, 

athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD), hegðunarröskun/mótþróaþrjóskuröskun (CD/ODD), 

lyndisraskanir, kvíðaraskanir og misnotkun vímefna. Niðurstöður sýndu að unglingar sem 

lagðir voru inn á spítala vegna mildra höfuðáverka fyrir 5 ára aldur voru töluvert líklegri til að 

sýna einkenni athyglisbrests og ofvirkni, hegðunarröskunar/mótþróaþrjóskuröskunar, 

misnotkun vímuefna en engin tengsl voru við kvíðaraskanir. Engin tengsl voru á milli 

geðsjúkdóma á unglingsárum og milds heilaáverka hjá börnum sem þurftu ekki spítalainnlögn. 

Út frá niðurstöðum þeirra má álykta að börn undir 5 ára aldri séu sérstaklega viðkvæm fyrir 

mildum heilaáverkum.  

Margir vanmeta hættuna sem fylgir því að setja barn í innkaupakerru en niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að um stórt vandamál er að ræða, bæði heilsufars- og fjárhagslega. 

Mikilvægt er að átta sig á afleiðingum sem geta komið í kjölfar slysa tengdum innkaupakerrum 

og finna leiðir til að draga úr tíðni þeirra. Ein leið til að fyrirbyggja slys er að beita lögmálum 

hegðunar og náms. Atferlisgreining er vísindagrein sem fæst við rannsóknir á lögmálum 

hegðunar og náms en þær rannsóknir hjálpa okkur að skilja og breyta hegðun fólks. Það er  hægt 

að gera með virkri skilyrðingu (Sarafino, 2012). Beiting námslögmála krefst nákvæmni og 

þjálfunar til að hún beri árangur en skilgreina þarf markhegðun, mæla grunnskeið hennar og 

beita inngripi svo hægt sé að hafa áhrif á hana. Markhegðun er sú hegðun sem reynt er að hafa 

áhrif á en hana þarf að skilgreina á skýran, hlutlægan og tæmandi hátt svo hún sé mælanleg en 

einnig þarf að skoða þá umhverfisþætti sem hægt er að hagræða til að hafa áhrif á hegðunina. Í 

framhaldi er grunnskeið markhegðunar mælt til að fá upplýsingar um tíðni, hlutfall og/eða 

tímalengd markhegðunar áður en inngripi er beitt. Inngripi er komið fyrir eftir að 

grunnskeiðsmælingu lýkur en því er ætlað að breyta markhegðun til hins betra. Markhegðun er 

mæld á meðan inngripi stendur og svo borin saman við grunnskeiðsmælingu til að sjá hvort og 

hve mikil áhrif eru af inngripinu. Að lokum er hægt að fjarlægja inngrip og halda mælingum 

áfram til að sjá hvort hegðun viðhelst eða breytist til að meta hvort inngripið hafi haft þau áhrif 

sem leitast var eftir (Geller, 2016 ; DePasquale & Geller, 1999).  

Hægt er að nýta þekkingu atferlisgreiningar á mörgum sviðum mannlífsins og hefur 

fjöldi rannsókna á samfélagslegum þáttum sýnt áþreifanlegar umbætur á umhverfis-, 

samgöngu-, og heilsufarslegum vanda. Inngrip í formi sjónræns áreitis í þeim tilgangi að stýra 

hegðun er ein aðferð sem notuð er í hagnýtri atferlisgreiningu. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 

góðan árangur við notkun á slíku inngripi en það er tiltöluleg einföld og hagkvæm leið til að 



10 
 

hafa áhrif á hegðun (Geller, 2016). Rubio og Sigurdsson (2014) rannsökuðu hvort hægt væri að 

hafa áhrif á hegðun með sjónrænu inngripi. Tilgangur rannsóknarinnar var að efla þá hegðun 

starfsfólks spítala að ganga frá leirtaui í eldhúsi. Inngripið fól í sér texta á blaði sem var hengt 

upp fyrir ofan vaskinn í eldhúsi spítalans. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsfólkið 

var mun duglegra að þrífa og ganga frá leirtauinu, eftir að inngripi var komið fyrir.  

Aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar hafa einnig verið notaðar í öryggismálum til að 

sporna gegn slysum.  Atferlismiðað öryggi er aðferð sem byggir á því að nota atferlislögmál og 

aðrar aðferðir eins og markmiðasetningu, endurgjöf á frammistöðu og hvatningu til að breyta 

öryggistengdri hegðun. Hægt er að nota margar ólíkar leiðir til að auka öryggistengda hegðun 

en þær byggja flestar á jákvæðri styrkingu og áreitastjórnun hegðunar. Meðal þess sem hefur 

verið mikið rannsakað er notkun sjónrænna áreita sem tengjast hagstæðum afleiðingum en það 

byggir á því að áreiti eða atburður sem kemur á undan hegðun eykur líkur á að hún sé sýnd. 

Áreiti sem kemur á undan markhegðun getur meðal annars verið í formi skilta, veggspjalda eða 

munnlegrar áminningar (Wirth og Sigurdsson, 2008).  

Fjöldi rannsókna hafa athugað áhrif áreitastjórnunar á öryggistengda hegðun ökumanna 

en meðal þeirra er rannsókn sem gerð var við háskóla í Virginiu þar sem ætlunin var að auka 

bílbeltanotkun í hverfi fyrir eldri borgara. Skilti voru sett upp við hliðina á stoppmerkjum á 

fimm gatnamótum hverfisins, á þeim stóð „spennið beltin, verið örugg“. Í grunnskeiðsmælingu, 

þ.e. áður en skiltin voru notuð, var fylgst með þeim ökumönnum sem voru ekki í sætisbelti við 

gatnamótin. Af þeim var enginn sem spennti sætisbeltið þegar hann nam staðar við 

stoppmerkið. Eftir að inngrip hafði verið sett á voru 86% þeirra ökumanna sem keyrðu að 

skiltinu án sætisbeltis sem spenntu á sig sætisbelti. Þessar niðurstöður benda til að sjónrænt 

áreiti í formi skilta getur verið áhrifarík aðferð til að breyta hegðun og mögulega koma í veg 

fyrir slys, að minnsta kosti hjá þeim sem hafa kynnst því að það borgi sig að hlýða reglum og 

fara eftir fyrirmælum (Cox, Cox og Cox, 2000). Atferlismiðað öryggi hefur sýnt góðan árangur 

en ávinningur getur verið mikill miðað við lítinn kostnað aðferðarinnar, þar að auki er auðvelt 

að setja inngrip og fylgjast með breytingu á markhegðun.  

Líkurnar á því að lenda í slysi í umferðinni eru litlar og því upplifa ökumenn sjaldan 

eða aldrei þær neikvæðu afleiðingar sem fylgja því að spenna ekki sætisbelti né þær jákvæðu 

afleiðingar sem fylgja því að spenna sætisbeltin (Austin, Sigurdsson og Rubin, 2006). Almennt 

er það þannig að jákvæðar afleiðingar af hegðun gerir það að verkum að fólk er líklegra til að 

endurtaka þá hegðun. Foreldrar sem setja börn sín í innkaupakerru á meðan á innkaupaferð 

stendur geta upplifað jákvæðar afleiðingar af þeirri hegðun þar sem þau geta verið töluvert 

fljótari að ljúka við innkaupin og losna við nöldur. Ef engar neikvæðar afleiðingar eiga sér stað 
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er líklegra að foreldrar endurtaki þessa hegðun þrátt fyrir að vera að setja barn sitt í hættu sem 

þeir átta sig ekki á. Nokkrar rannsóknir hafa miðað að því að auka öryggi barna í 

innkaupakerrum með því að nota stýringu en þar á meðal er rannsókn Clayton, Boron og Mattila 

(2014) þar sem reynt var að auka hegðun foreldra að spenna sætisólar í sæti innkaupakerru. Í 

rannsókninni var þeim viðskiptavinum sem komu inn í verslunina með börn óspennt í sæti 

innkaupakerrunnar tilkynnt að börnin myndu fá límmiða ef þau myndu spenna sætisólina. Þeir 

sem komu með börnin spennt í sæti innkaupakerrunnar var þakkað fyrir að spenna sætisólina 

en fengu ekki límmiða. Þegar viðskiptavinir yfirgáfu verslunina var skoðað hvort börn sem sátu 

í sæti innkaupakerrunnar voru með spennta sætisól og hvort barn væri með límmiða. Límmiðinn 

var því notaður sem styrkir fyrir æskilegu hegðunina ásamt því að rannsakendur gátu fylgst 

með þeim sem fengu munnlega ábendingu. Niðurstöður sýndu að munnleg stýring og styrkir 

var áhrifarík leið til að auka notkun sætisólar í innkaupakerru en 95% barna voru í sætisól alla 

búðarferðina. Tveggja mánaða eftirfylgni sýndi þó að ef munnleg stýring var ekki til staðar þá 

minnkaði hegðunin strax aftur og áhrifin voru því skammvinn. Í þessari rannsókn kom í ljós að 

afleiðingastjórnun á öryggishegðun í matvöruverslunum getur verið fyrirferðamikil og dýr. 

Árni Þór Eiríksson (2011) rannsakaði hvort hægt væri að auka öryggi með því að koma 

í veg fyrir að umönnunaraðilar settu börn sín ofan í innkaupakerrur þar sem matvara á að vera. 

Í rannsókninni notaði hann inngrip í formi sjónræns áreitis, þar sem mynd var fest inn í kerruna. 

Myndin sýndi barn ofan í innkaupakerru með stóru bannmerki yfir því, ásamt texta fyrir ofan 

myndina sem á stóð „vinsamlegast setjið börn ekki ofan í innkaupakerrurnar“. Áður en inngripi 

var komið fyrir í innkaupakerrurnar mældist tíðni hegðunar að meðaltali 7,72 tilfelli á 

klukkustund í öllum þeim verslunum þar sem hann mældi hegðunina. Tíðni hegðunar minnkaði 

talsvert eftir að inngripinu var komið fyrir, en tilfellin fóru niður í 0,38 að meðaltali á 

klukkustund. Þegar inngrip var síðar tekið í burtu og seinni grunnskeiðsmælingar gerðar, voru 

tilfellin komin upp í 9,42 að meðaltali á klukkustund. Í ljósi þess hversu mikið markhegðun 

minnkaði með inngripinu má segja að það hafi verið mjög árangursríkt og að hægt sé að nota 

slíkt inngrip til að minnka líkur á slysum á börnum í matvöruverslunum. Hildur Vilhelmsdóttir, 

Rósa María Árnadóttir og Tinna Dagbjartsdóttir (2016) gerðu rannsókn á þessu efni í kjölfar 

rannsóknar Árna. Þær rannsökuðu tíðni markhegðunar í sex matvöruverslunum á 

höfuðborgarasvæðinu en beittu engu inngripi. Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga tíðni 

markhegðunar í nýjum verslunum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að algengt er að forráðamenn 

setji börn ofan í körfu innkaupakerrunnar en mæld voru um 300 tilvik á höfuðborgarsvæðinu, 

eingöngu var mælt í 90 mínútur á dag á hverjum degi í fjórar vikur. 
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Í þessari rannsókn voru aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar notaðar þar sem inngrip í 

formi sjónræns áreitis var notað til að reyna að hafa áhrif á markhegðun. Markmiðið var að 

draga úr þeirri hegðun foreldra og forráðamanna að setja börn ofan í körfu innkaupakerrunnar 

sem ætluð er matvöru. Athugunin átti að leiða í ljós hvort hægt væri að draga úr slysahættu án 

þess að hafa bein afskipti af foreldrum og forráðamönnum á meðan á innkaupum stendur. 

Rannsakendur fylgdust einnig með tíðni þess að börn stóðu utan á innkaupakerrum en sú 

hegðun er einnig varasöm. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru viðskiptavinir með börn sem versluðu á háannatíma 

í þremur verslunum en þær voru valdar af hentugleika. Rannsóknin fór fram í Bónus 

Helluhrauni, Krónunni í Nóatúni og Hagkaup á Eiðistorgi. Mælingar hófust 24. október 2016 í 

öllum verslununum og stóðu til 3. desember í Bónus Helluhrauni, 7. desember í Hagkaup 

Eiðistorgi og 10. desember í Krónunni Nóatúni.  

 

Áreiti  

Í rannsókninni voru notuð spjöld með texta sem á stóð „Vinsamlegast setjið börn ekki 

ofan í innkaupakerruna!“ á fimm mismunandi tungumálum, íslensku, ensku, pólsku, þýsku og 

arabísku. Efst var íslenski textinn í rauðu letri, fyrir neðan kom enski textinn í svörtu letri en 

þar á eftir voru textarnir til skiptis með rauðu og svörtu letri (sjá viðauka 1). Textinn var á hvítu 

plöstuðu A4 blaði með rauðum ramma og það fest með plastböndum inn í innkaupakerruna 

þannig að spjaldið blasti við viðskiptavini þegar hann ýtti innkaupakerrunni á undan sér. 

 

Mælitæki 

Beint áhorf var notað til að mæla markhegðunina út frá fyrirfram ákveðnum 

skilgreiningum. Talningarblöð voru notuð til að skrá (sjá viðauka 2). Á talningablöðunum var 

tíðni markhegðunar skráð niður þegar mælingarmaður kom auga á hana en þar var skrifað strax 

hvernig húfa og yfirhöfn barns í kerrunni var á litinn ásamt því hvort umönnunaraðili var karl 

eða kona. Þetta var gert til að koma í veg fyrir tvítalningu. Ef barn var sett ofan í kerru, tekið 

upp úr og sett aftur ofan í voru bæði tilvik skráð. Tölvuforritið Excel var notað við úrvinnslu 

gagna. 

 

Rannsóknarsnið 

A-B-A afturhvarfssnið (e. withdrawal design) og margfalt grunnskeiðssnið (e. multiple 

baseline design) voru notuð til að meta áhrif inngripsins á markhegðunina. Rannsakendur hófu 

grunnskeiðsmælingar á sama tíma í öllum þremur verslununum. Þær stóðu yfir í mislangan tíma 

þar sem inngripi var komið fyrir á degi 12 í Bónus Helluhrauni, á degi 15 í Hagkaup Eiðistorgi 

og degi 18 í Krónunni Nóatúni. Eftir að inngripi var komið fyrir stóðu mælingar yfir í 12 daga 

í hverri verslun en þá var það fjarlægt og við tók 12 daga grunnskeiðsmæling. Samanburður var 

gerður á hverri verslun fyrir sig fyrir og eftir að inngrip hófst en einnig var gerður samanburður 

á milli verslanna. Frumbreyta rannsóknarinnar var spjald sem fest var á innkaupakerrur, á því 
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stóð „Vinsamlegast setjið börn ekki ofan í innkaupakerruna!“ á fimm mismunandi tungumálum, 

íslensku, ensku, pólsku, þýsku og arabísku. Fylgibreytan var hegðun umönnunaraðila að setja 

börn sín ofan í innkaupakerruna, þar sem matvara á að vera. 

 

Framkvæmd 

Mælingar hófust eftir að formlegt leyfi hafði fengist hjá framkvæmdarstjóra verslana. 

Framkvæmdarstjórum var tilkynnt um tilgang rannsóknarinnar en til að forðast skekktar 

niðurstöður voru starfsmenn verslana ekki upplýstir. Matsmenn voru fjórir og þrír þeirra skiptu 

á milli sín þremur verslunum, Bónus á Helluhrauni, Krónunni í Nóatúni og Hagkaup á 

Eiðistorgi. Fjórði matsmaðurinn mætti í hverja verslun tvo daga vikunnar í sex vikur svo hægt 

væri að meta samræmi mælinga. Í sjöundu viku mætti hann tvisvar í bæði Hagkaup á Eiðistorgi 

og Krónuna í Nóatúni. Áður en mælingar hófust fóru matsmenn saman í æfingaferð í Hagkaup 

Garðabæ en það var gert til að þjálfa samræmi á milli matsmanna um hvað teldist til 

markhegðunar. Mælingar hófust 24. október í öllum verslunum og fóru fram sex daga vikunnar, 

alla virka daga klukkan 16:30 til 17:30 og laugardaga klukkan 13:30 til 14:30. Á fyrsta degi 

mælinga töluðu matsmenn við verslunarstjóra og tilkynntu þeim að mælingar væru að hefjast 

en samtals var mælt í 42 skipti í Krónunni í Nóatúni, 40 skipti í Hagkaup á Eiðistorgi og 36 

skipti í Bónus í Helluhrauni. Inngripi var komið fyrir eftir grunnskeiðsmælingar en ekki á sama 

tíma í öllum verslunum. Bónus Helluhrauni var með grunnskeiðsmælingar í 12 daga áður en 

inngripi var komið fyrir, í Hagkaup Eiðistorgi var grunnskeiðsmæling í 15 daga og í 18 daga í 

Krónunni Nóatúni. Eftir að inngripi var komið fyrir var mælt í 12 daga í hverri verslun, síðan 

var inngrip tekið út og haldið áfram að mæla í 12 daga í hverri verslun. Tími mælinga var 

ákvarðaður út frá háannatíma í samráði við framkvæmdarstjóra verslana. Matsmenn gengu 

fyrirfram ákveðinn hring til að mælingar færu alltaf fram á sama hátt, skráð var tíðni 

markhegðunar á talningarblöð, dagsetningu og tíma. Á talningarblöðin var einnig skráður litur 

á húfu/hárlit og yfirhöfn barns sem sett var ofan í kerruna ásamt því hvort karl eða kona var 

með barninu. Matsmenn létu lítið fyrir sér fara og gættu þess að viðskiptavinir og starfsfólk 

verslunar kæmu ekki augum á talningarblað eða tækju eftir að fylgst var með. 

Að loknum grunnskeiðsmælingum í hverri búð var inngripi komið fyrir en það var 

spjald með texta sem fest var á allar innkaupakerrur. Í Bónus Helluhrauni og Krónunni Nóatúni 

var spjaldið fest á áður en búðirnar opnuðu daginn sem inngrip hófst en í Hagkaup á Eiðistorgi 

er opin allan sólarhringinn og því þurfti að koma spjöldunum fyrir á opnunartíma 

verslunarinnar. Matsmenn fylgdust með hvort spjaldið væri til staðar á öllum innkaupakerrum 

í heilu lagi og ef ekki þá var nýtt spjald fest á. Eftir að inngrip hafði verið til staðar í 12 daga í 
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hverri búð var það fjarlægt en mælingar héldu áfram í 12 daga til viðbótar. Inngripi var fyrst 

komið fyrir í Bónus Helluhrauni, þar á eftir var inngripi komið fyrir í Hagkaup Eiðistorgi og að 

lokum í Krónunni Nóatúni.  

 

Samræmi mælinga 

Alls voru þrír matsmenn og einn sem mat samræmi. Hver matsmaður mældi í einni 

verslun allt mælingatímabilið og áreiðanleikamælingar fóru fram í alls 38 skipti af 117 

mælingum sem voru gerðar. Áreiðanleikamælingar fóru fram í 10 skipti af 36 mælingum í 

Bónus Helluhrauni (27,78%), 14 skipti af 39 mælingum í Hagkaup Eiðistorgi (35,89%) og í 14 

skipti af 42 mælingum í Krónunni Nóatúni (33,33%). Á talningarblöðin var skrifað niður ef 

markhegðun átti sér stað, lit húfu og yfirhöfn hjá barni og kyn forráðarmanns.  

Talningablöð matsmanna voru borin saman til að athuga samræmi milli mælinga. Notuð 

var aðferð áreiðanleika á heildartíðni (e. total frequency reliability) til að reikna áreiðanleika. 

Aðferðin felur í sér að deila lægri heildartíðni markhegðunar við hærri heildartíðni 

markhegðunar og sú tala er margfölduð með 100, en ákjósanlegur áreiðanleiki er yfir 80% 

(Bailey og Burch, 2002). Áreiðanleiki reyndist vera 100% í öllum verslunum og því um ekkert 

misræmi að ræða milli áreiðanleikamanns og matsmanns.  
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Niðurstöður 

Við úrvinnslu gagna var byrjað á að skoða tölfræðilega dreifingu í verslununum þremur. 

Þar á eftir var tíðni markhegðunar á heildartímabili mælinga skoðuð myndrænt. 

 

Tafla 1  

Tölfræðileg dreifing niðurstaðna úr mælingum. 

  Bónus  Hagkaup Krónan Allar  

  í Helluhrauni á Eiðistorgi í Nóatúni Verslanir 

Grunnskeið 1     
    Hæsta tíðni 9 5 10 10 

    Lægsta tíðni 0 0 0 0 

    Meðaltal 3,83 1,33 2,28 2,38 

Inngrip     
    Hæsta tíðni 1 1 1 1 

    Lægsta tíðni 0 0 0 0 

    Meðaltal 0,5 0,08 0,17 0,25 

Grunnskeið 2    
 

    Hæsta tíðni 6 3 4 6 

    Lægsta tíðni 0 0 0 0 

    Meðaltal 2,42 0,75 1,5 1,56 

 

Á töflu 1 má sjá meðaltal markhegðunar í hverri verslun fyrir sig ásamt hæstu og lægstu 

tíðni atvika í mismunandi tilraunaskeiðum. Í öllum verslunum var lægsta tíðni markhegðunar 

núll en hæsta tíðnin var tíu tilvik sem mældist í Krónunni í Nóatúni. Í heildina er mikil dreifing 

á tíðni markhegðunar en hæsta tíðni víkur töluvert frá tíðni meðaltals í versluninni sem hún 

mældist. Í Bónus í Helluhrauni var meðaltalstíðni hæst á fyrsta grunnskeiði mælinga en hún 

mældist 3,83 sem er jafnframt hæsta meðaltalstíðni allra mælinga. Þegar inngripi var komið 

fyrir í Bónus féll meðaltalstíðni niður í 0,5 og fjöldi tilvika var aldrei meira en eitt skipti. Eftir 

að inngrip var fjarlægt í grunnskeiði tvö hækkaði meðaltalstíðnin í 2,42 og er því talsverð 

fækkun tilvika á milli grunnskeiða. Í Hagkaup á Eiðistorgi lækkaði tíðni meðaltals á milli 

grunnskeiðs- og inngripsmælinga en hún fór úr 1,33 í 0,08 eftir að inngripi hafði verið komið 

fyrir, sem er einnig lægsta meðaltalstíðni allra mælinga. Í Krónunni í Nóatúni dró einnig úr tíðni 

meðaltals við fyrri grunnskeiðsmælingu, hún fór úr 2,28 í 0,17 eftir að inngripi hafði verið 

komið fyrir en jókst svo aftur þegar inngrip var fjarlægt og fór í 1,5 tilvik. Seinna grunnskeiðið 

náði ekki hæðum fyrra grunnskeiðs og er það hugsanlega vegna langtímaáhrifa inngripsins en 

þó er breytingin sem sést á seinna grunnskeiði næg til að hægt sé að álykta um áhrif inngrips. 
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Mynd 1. Tíðni markhegðunar á mismunandi tilraunaskeiðum í hverri verslun. 
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Mynd 1 sýnir tíðni markhegðunar á heildartímabili mælinga, alls 117 mælingar á 42 

dögum. Á myndinni sést greinilega hvernig tíðni markhegðunar lækkaði í öllum verslunum eftir 

að inngripi var komið fyrir. Tíðni markhegðunar jókst aftur í öllum verslunum eftir að inngrip 

var fjarlægt en varð þó aldrei jafn há og í fyrri grunnskeiðsmælingum. Tilvik markhegðunar 

voru alls 172 en töluverður munur var á tíðni milli verslana, í Bónus í Helluhrauni var 

heildartíðnin hæst en hún reyndist 47% af heildartíðni markhegðunar sem mældist í 

rannsókninni. Mesta áhættan var því fyrir hendi í Bónus í Helluhrauni þar sem tilvik 

markhegðunar voru flest þar. Tíðni markhegðunar í Krónunni í Nóatúni var 35,5% en var lægst 

í Hagkaup á Eiðistorgi þar sem hún var 17,4%. Á myndinni sést greinilegt frávik í fyrri 

grunnskeiðsmælingu sem átti sér stað í verslun Krónunnar á degi 14 þar sem tilvik 

markhegðunar voru 10 en þar fyrir utan voru tilvikin fimm og undir. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort hægt væri að draga úr hegðun foreldra 

og forráðamanna að setja börn ofan í körfu innkaupakerrunnar sem ætluð er matvöru. 

Niðurstöðurnar benda til að sjónræna áreitið sem var notað í þessari rannsókn getur dregið úr 

þeirri hegðun foreldra að setja börn í innkaupakerru þar sem matvara á að vera.  

Þær verslanir sem rannsóknin fór fram í voru tiltölulega ólíkar en allar fremur litlar að 

stærð. Fjöldi tilvika markhegðunar var mismunandi á milli verslana en tæplega helmingur allra 

barna sem voru ofan í innkaupakerrum mældust í Bónus. Í þeirri verslun er lægsta verðlagið 

sem getur haft áhrif á fjölda viðskiptavina. Rannsakendur tóku eftir að þar var fólk meira að 

gera stórinnkaup í samanburði við hinar verslanirnar. Stórinnkaup eru tímafrek og þar af 

leiðandi getur verið freistandi fyrir forráðamenn að setja barn ofan í körfu innkaupakerrunnar 

til að auðvelda innkaup. Fæst tilvik áttu sér stað í Hagkaup á Eiðistorgi en viðskiptavinir þeirrar 

verslunar eru margir hverjir fastakúnnar og fara flestir þangað til að gera minni innkaup. 

Rannsakendur tóku eftir að klassískar innkaupakerrur eru notaðar í minna mæli í þeirri verslun 

en þar er boðið upp á þrjá mismunandi möguleika til að geyma vörur. Í boði eru klassískar 

innkaupakerrur úr stáli og á hjólum, handkörfur og einnig er hægt að setja handkörfurnar ofan 

á þar til gerðar grindur á hjólum. Auk þess býður verslunin börnum upp á að keyra 

innkaupakerrur sem eru sambærilegar þeim klassísku en þær eru talsvert minni og börn allt 

niður í tveggja ára aldur geta ýtt þeim á undan sér. Í Hagkaup á Eiðistorgi var tvennt sem vakti 

athygli matsmanna. Annars vegar að viðskiptavinir með börn notuðu talsvert barna 

innkaupakerrur en foreldrar settu þá vörurnar í kerruna hjá barninu og hins vegar að 

viðskiptavinir Hagkaups eru oft í minni innkaupum og henta því handkörfur betur en klassískar 

innkaupakerrur sem eru stærri. Þetta getur verið ástæða þess að tíðni markhegðunar mælist lægri 

í Hagkaup í samanburði við Bónus í Helluhrauni og Krónuna í Nóatúni. Innkaupakerrur í 

Krónunni í Nóatúni eru í miklum meirihluta harðplastkerrur án sætisaðstöðu fyrir börn undir 

15 kílóum sem getur orsakað hegðun foreldra að setja börn ofan í kerruna þar sem ekki er um 

aðra valkosti að ræða. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna talsvert lægri meðaltalstíðni markhegðunar í 

samanburði við fyrri rannsóknir, þar má helst nefna rannsóknir Árna Þórs Eiríkssonar (2011) 

og Hildar Vilhelmsdóttur, Tinnu Dagbjartsdóttur og Rósu Maríu Árnadóttur (2016) en þær 

rannsóknir voru báðar unnar undir leiðsögn Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur. Árni Þór 

rannsakaði markhegðun í fjórum verslunum sem allar eru stórar í samanburði við þær verslanir 

sem voru þátttakendur í þessari rannsókn. Það getur verið ástæða þess að í fyrri 

grunnskeiðsmælingum voru tilvik í þessari rannsókn aðeins þriðjungur tilvika markhegðunar 
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sem mældist í rannsókn Árna en þar að auki stóðu mælingar hans yfir í lengri tíma á hverjum 

degi eða 30 mínútum lengur. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þó í samræmi við niðurstöður 

Árna þar sem tíðni markhegðunar lækkaði eftir að inngripi hafði verið komið fyrir. Hlutfallslega 

lækkaði tíðni markhegðunar örlítið meira í rannsókn Árna en það gæti stafað af því að áreitið í 

inngripinu var öðruvísi. Árni notaði sambærilegt spjald og í þessari rannsókn en á því stóð 

„Vinsamlegast setjið ekki börn ofan í innkaupakerrurnar” og fyrir neðan textann var mynd af 

barni standandi ofan í innkaupakerru með bannmerki yfir. Það sem er ólíkt við niðurstöður Árna 

er að á seinna grunnskeiði, eftir að inngrip hafði verið fjarlægt, jókst meðaltalstíðni 

markhegðunar aftur og varð hærri en á fyrra grunnskeiði. Í þessari rannsókn jókst tíðni 

markhegðunar á seinna grunnskeiði en varð samt sem áður ekki jafn há og á fyrra grunnskeiði. 

Þegar tilvik markhegðunar á fyrra grunnskeiði eru borin saman við fyrstu tvær vikurnar í 

rannsókn Hildar, Tinnu og Rósu má sjá að þau eru talsvert fleiri í rannsókn þeirra, engu inngripi 

var beitt í þeirra rannsókn og því ekki hægt að bera frekari niðurstöður saman. Þær mældu 

einnig hversu oft börn stóðu utan á kerrunum og voru tilvikin um 200. Í þessari rannsókn var 

líka skráð niður hvort börn stæðu utan á kerrum og hvort sú hegðun myndi aukast eftir að 

inngripi hafði verið komið fyrir. Nokkuð algengt var að börn stæðu utan á innkaupakerrum en 

matsmönnum þótti áhugavert að tíðni þeirrar hegðunar lækkaði eftir að inngripi hafði verið 

komið fyrir. Ef til vill hafði inngripið þau áhrif að forráðamenn fóru að huga betur að öryggi í 

innkaupakerrum. 

Inngripið vakti mikla athygli en matsmenn tóku eftir að viðskiptavinir ræddu þetta sín 

á milli ásamt því að vinsæll notandi á samskiptamiðlinum Snapchat tók mynd af innkaupakerru 

með spjaldi og deildi með fylgjendum sínum með skilaboðunum „Mjög góð áminning!!“. 

Rannsakendur höfðu áhyggjur af því að skilaboðin myndu skekkja niðurstöðurnar en þar sem 

tvær verslanir voru enn í grunnskeiðsmælingum var hægt að sjá að svo var ekki. Einnig er 

skemmtilegt að segja frá því að í Hagkaup á Eiðistorgi var fastakúnni sem ítrekað setti dóttur 

sína ofan í körfu innkaupakerrunnar á fyrra grunnskeiði. Eftir að inngripi var komið fyrir hætti 

hún alfarið hegðuninni og setti hana í sæti kerrunnar, þegar dóttirin bað í sífellu um að fá að 

fara ofan í kerruna þá las hún textann fyrir hana. Þrátt fyrir að inngrip hafi verið fjarlægt hélt 

konan áfram að setja dóttur sína í sæti innkaupakerrunnar.   

Rannsakendum þótti ábótavant að á inngripinu kom ekki fram að slysahætta myndast 

þegar barn er sett ofan í innkaupakerru og voru viðskiptavinir því ekki upplýstir um ástæðu þess 

að ekki mætti setja barn ofan í innkaupkerruna. Það eitt að vita og geta gert sér grein fyrir 

afleiðingum óæskilegrar hegðunar eykur líkur á því að fólk minnki slíka hegðun. Fyrir frekari 

rannsóknir er hugsanlega betra að hafa mælingar yfir lengri tíma á hverjum degi eða frá 16:30 
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til 18:00 þar sem matsmenn tóku eftir auknu álagi í verslunum í lok mælinga hvers dags. Ekki 

er hægt að útiloka að matsmönnum hafi yfirsést tilvik markhegðunar þrátt fyrir að um 

fullkominn áreiðanleika sé að ræða og að verslanirnar eru tiltölulega litlar.  

Verslanirnar þrjár eru allar á höfuðborgarsvæðinu og voru valdar með hentugleikaúrtaki 

og með tilliti til þess að tvær svipaðar rannsóknir voru gerðar í sex öðrum matvöruverslunum á 

sama tíma, því er varhugavert að yfirfæra niðurstöður á allt landið. Í öllum rannsóknunum var 

sama markhegðun mæld og inngripi komið fyrir í innkaupakerrum en þau voru ólík milli 

rannsókna. Á spjaldinu í annarri rannsókninni var mynd af barni sem stendur ofan í 

innkaupakerru með bannmerki yfir án texta en í hinni var táknmynd (e. pictogram) af barni í 

innkaupakerru með bannmerki yfir einnig án texta.  

Hingað til hefur rannsókn Árna verið eina rannsóknin sem hefur verið gerð á þessu 

viðfangsefni en í kjölfar hennar varð ákveðin vitundarvakning, tvær verslanir settu varanlegt 

spjald í innkaupakerrur sínar og viðræður eru hafnar við fleiri verslanir varðandi varanlegar 

merkingar með stuðningi tryggingarfélags. 

Samfélagið í heild sinni ber ábyrgð á því að betrumbæta umhverfi barna til að sporna 

gegn slysum en samkvæmt barnasáttmálanum skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum 

þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d; 

Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014; Umboðsmaður barna, e.d). Slys á börnum á Íslandi 

er stórt vandamál og því er mikilvægt að foreldrar og forráðamenn séu upplýstir um þær hættur 

sem leynast víða í umhverfinu en margir vanmeta slysahættuna sem fylgir því að setja barn ofan 

í körfu innkaupakerru. Í ljósi þess að í þessari rannsókn minnkaði markhegðun líkt og gerðist í 

rannsókn Árna, inngripið vakti athygli og hafði augljós áhrif á viðskiptavini, telja rannsakendur 

að einfalt sé fyrir verslanir að koma í veg fyrir slys með því að setja upp varanlegt spjald í 

innkaupakerrur. Eins og áður kom fram tóku rannsakendur eftir að barna innkaupakerrurnar í 

Hagkaup virtust vekja miklar vinsældir og því gætu aðrar verslanir tekið inn slíkar kerrur 

samhliða varanlegu inngripi. 
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Viðauki 1: Skilti sem var notað í inngripsskeiði tilraunarinnar 
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Viðauki 2: Talningarblöð matsmanna 

Dagsetning og tími:______________________________ Húfa = litur húfu barns                                           

Matsmaður:_________________Áreiðanleikamæling [  ] Yfirhöfn = litur yfirhafnar barns 

Verslun:_______________________________________ umönnun = kyn umönnunaraðila 

 

Dagsetning og tími:______________________________ Húfa = litur húfu barns                                           

Matsmaður:_________________Áreiðanleikamæling [  ] Yfirhöfn = litur yfirhafnar barns 

Verslun:_______________________________________ umönnun = kyn umönnunaraðila 

 

Dagsetning og tími:______________________________ Húfa = litur húfu barns                                           

Matsmaður:_________________Áreiðanleikamæling [  ] Yfirhöfn = litur yfirhafnar barns 

Verslun:_______________________________________ umönnun = kyn umönnunaraðila 
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