
Guide: Välja barnvagn

 Var ute i god tid.  Leveranstiden kan vara 3 månader 
(!) hos en del återförsäljare. Även om ni köper begagnat 
kan det dröja innan den rätta vagnen dyker upp.

Var och hur kommer ni att använda vagnen? På 
promenader i city – eller i skogen? Vill ni jogga med 
den? Är det mycket snö där ni bor? Ska vagnen med 
på resor? På shoppingturer i stan? Köras på grusvägar? 
Åka med  kollektivtrafik? Sålla ut vad som är viktigast.

Utrymme – ska vagnen få plats i bilen, kanske bred-
vid en hundbur som redan finns där? Bor ni i lägenhet 
och måste åka hiss? Hur mycket plats finns det i hal-
len? Ni behöver hitta en vagn som får plats.

Barnvagnar har olika ligg- och sittlösningar. 
Liggdel är den vanligaste varianten. Det är en separat 
hård liggdel som monteras på barn vagnens chassi. 
+ Den är rymlig, det är särskilt bra under vintern när 
man behöver bädda med varm åkpåse, fårskinn etc.  
– Den är ganska tung och tar plats i till exempel bilen. 
En hårdlift eller mjuklift är ett mindre och smidigare 
alternativ till liggdel och kan monteras i sittdelen.  
+ Det är lätt och smidigt att flytta barnet i och ur vagnen 
utan att det känns tungt.  
– De är mindre rymliga och det är svårt att bädda med 
åkpåse om vintern, barnet växer ur dessa snabbt.  

En sittdel ersätter liggdelen när barnet blir äldre. 
På en ergonomisk  sittdel justerar man hela sittdelen 
bakåt när barnet ska vila eller sova.  
+ Mindre barn får ett bättre stöd.  
–  Liggläget blir inte helt plant i ergonomiska sittdelar, 
men barnet kan ändå ligga på rygg och sova. 
På en vanlig sittdel reglerar man ryggstöd och fotstöd 
var för sig.  
+ Det blir ett plant liggläge för barnet.  
– Mindre barn har en benägenhet att hasa ner eller sitta 
snett i dessa sitsar. 
Vändbar sittdel innebär att det går att vända sittdelen,  
barnet kan åka framåt- eller bakåtvänt. Om det behövs 
är individuellt och beror på om man vill kunna ha direkt-
kontakt med sitt barn på barnvagnspromenaden. 

Hjulen kan kombineras i olika varianter, det 
 påverkar barnvagnens köregenskaper. 
Lufthjul har en innerslang och de ska man pumpa med 

luft, det fungerar likadant som med bil- och cykeldäck.  
+ De är stötdämpande och har det bästa greppet av 
alla hjul oavsett underlag.  
– Lufthjulen behöver pumpas med jämna mellanrum, 
samt att man kan få punktering.  
Punkteringsfria hjul har ingen innerslang och behöver 
inte pumpas.  
+ Är underhållsfria, kan inte få punktering. 
– Däcken kan ibland vara lite tyngre än dem till lufthjul, 
och de har inte lika bra stötdämpning. Själva vagnen 
bör istället har en bra fjädring som dämpar stötar. 
4 stora fasta hjul  
+ Stadigt och bra för långpromenader, går att ta sig 
fram med i ojämn terräng och snö. Oftast bra stöt-
dämpning. 
– Tung att lyfta ur och i bil och kan upplevas som lite 
klumpig att köra med i butiker då svängradien är sämre.  
3 stora hjul  
+ Ett svängbart framhjul gör det lätt och smidigt att sty-
ra vagnen oavsett om underlaget är platt eller ojämnt. 
Många modeller går även att jogga med. 
– I dagsläget finns det inte så stort utbud med vändbar 
sittdel. 
4 hjul, varav 2 stora svängbara hjul  
+ Lättsvängd och fungerar lika bra i stan som på landet. 
Oftast går det att låsa de främre hjulen till fast läge, det 
gör att vagnen kan köras på ojämnare underlag. 
– Sämre stötdämpning. 

Handtagens funktion och din längd 
På ett knäledshandtag justerar man höjden uppåt och 
nedåt med hjälp av att pressa in knapparna på båda 
sidor om leden. 
På ett teleskophandtag lossar man spärrarna på 
 ramen och drar rakt utåt så att handtaget förlängs.  
Beroende på hur lång eller kort man är så blir häv-
kraften olika, över till exempel en trottoarkant, din längd 
påverkar också om du kan ta ut steget ordentligt utan 
att slå i foten i barnvagnens underrede.

Lastutrymmet 
Kan vara ett galler eller i tyg, stort eller litet, med eller 
utan lock. Fundera på vad ni behöver.

Hos Åre Barnvagnar kan du hyra en vagn och  
provköra den. Hyran drar vi av vid köp. Alltid 2 års 
garanti på vagnar och en fri service. Välkommen! 

Angelica Andersson driver Åre Barnvagnar och har 15 års erfarenhet av att hitta rätt barnvagn. 
Kunderna brukar uppskatta hennes konkreta och insatta frågor – det är mycket att tänka på och 
bena ut för att hitta en vagn som passar just din familjs behov. Här är Åre Barnvagnars guide  
i barnvagnsdjungeln. 

 Försäljning, uthyrning & service  –  070-065 88 95  –  arebarnvagnar.se  


