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TESTAT AV

Barnvagnar

Kvalitet
Användning
Funktioner  2,3

11 000–12 000 kr6 000–9 000 kr3 000–5 000 kr

Ostadig. Framhjulen låser sig 
ibland. Väldigt kort handtag, 
passar ej långa personer.

Smidig storlek, tar liten 
plats. Godkänd 
stötdämpning.

Kvalitet
Användning
Funktioner 3,3

Varukorgen något liten. Något 
krånglig hoppfällning. Skramlar 
en del på ojämnt underlag.

Fungerar bra både i stan
och på skogspromenaden.
Stabil su�ett. Rymlig sittdel.

Kvalitet
Användning
Funktioner 3,3

Dålig hävkraft. Upplevs 
som ganska stum.

Mycket lättkörd i stan.
Lätt att fälla ihop.
Rymlig varukorg.

Kvalitet
Användning
Funktioner 4,0

Osmidig att fälla ihop.
Su�etten skyddar inte 
så bra i sittläge.

Lättkörd. Bra hävkraft, lätt 
att ta sig upp på trottoarer 
och dylikt. Stor varukorg.

Kvalitet
Användning
Funktioner 4,7

Aningen stor sele
för små barn.

Väldigt bra �ädring. Tar sig 
fram i all terräng. Mycket 
enkel ihopfällning.

Kvalitet
Användning
Funktioner 4,3

Knappt någon �ädring. 
Upplevs som lite klumpig 
vid stadskörning.

Hög kvalitetskänsla. Genom- 
tänkta materialval och 
funktioner. Rymlig sittdel.

Anna of Scandinavia
Stockholm
Cirkapris: 3 000 kr
Vikt chassi+sittdel: 12,5 kg
Typ av däck: 
Punkteringsfria fram och bak.
Sittdelens ligglängd: 101 cm
Hopfällning: 
I ett stycke med sittdel.
Exempel på funktioner:
Tittlucka i su�ett, går att låsa 
i hopfällt läge, re�exer insydda 
i tyget, vändbar sittdel, 
knäledshandtag.

Bugaboo
Bu�alo
Cirkapris: 11 500 kr
Vikt chassi+sittdel: 12,3 kg
Typ av däck: Skumfyllda 
gummihjul bak, swivelhjul fram.
Sittdelens ligglängd: 92 cm
Hopfällning: I ett stycke, med 
liggdel och sittdel.
Exempel på funktioner:
Utdragbar su�ett, ergonomisk 
vändbar sittdel, handledsrem, 
krokar på handtag för att 
hänga väska, tvåhjulsläge*, 
svängbart bärhandtag, reglerbart 
teleskophandtag.

Babytravel
Bu�alo
Cirkapris: 4 800 kr
Vikt chassi+sittdel: 
12,8 kg
Typ av däck: 
Lufthjul fram och bak.
Sittdelens ligglängd: 92 cm
Hopfällning: 
I ett stycke med sittdel.
Exempel på funktioner:
Utdragbar su�ett till sittdel, 
svängbar bygel, ergonomisk 
vändbar sittdel, 
knäledshandtag.

Crescent
City
Cirkapris: 6 800 kr
Vikt chassi+sittdel: 15 kg
Typ av däck: Lufthjul bak, 
punkteringsfria fram.
Sittdelens ligglängd: 91 cm
Hopfällning: I ett stycke med 
sittdelen framåtvänd.
Exempel på funktioner:
Ergonomisk och vändbar sittdel, 
utdragbar su�ett till sittdel 
med tittlucka och vädringslucka, 
reglerbart teleskophandtag.

Brio
Go Next
Cirkapris: 11 000 kr
Vikt chassi+sittdel: 13 kg
Typ av däck: Lufthjul bak, 
swivelhjul fram.
Sittdelens ligglängd: 98 cm
Hopfällning: I ett stycke med sittdel.
Exempel på funktioner:
Su�ett med  stor solkeps, 
vädringslucka, re�exer, vändbar 
sittdel, knäledshandtag, drag-
kedjor på liggdelslock, 
bärhandtag på liggdel.

Kronan
Duo/S
Cirkapris: 9 000 kr
Vikt chassi+
sittdel: 14,4 kg
Typ av däck: Lufthjul 
fram och bak.
Sittdelens ligglängd: 94 cm
Hopfällning: I �era delar med 
sittdel, i ett stycke med liggdel.
Exempel på funktioner:
Bärhandtag på chassit, su�ett med 
solkeps, vädringslucka, sele 
i liggkorg, vändbar sittdel, fullt 
liggläge, knäledshandtag, 
handledsrem.

* En funktion som innebär att man kan skifta från att köra med fyra hjul till att köra med två hjul. För att ta sig fram i extra svår terräng.
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Stockholm (tt)  Har du 
hamnat i barnvagnsträs-
ket? Lugn, vi hjälper dig 
att välja i uppsjön av 
modeller. Sex vagnar 
i olika prisklasser testas, 
vissa mycket mer prak-
tiska och lätthanterade 
än andra.
Alla vill vi ha det bästa till 
sitt barn, och det är lätt att 
bli snurrig av det enorma 
utbudet av barnvagnar. Vil-
ken är bäst? Svaret är att det 
inte finns någon vagn som 
passar alla.

– Utgå från dina behov 
och hur din vardag ser ut 
när du ska välja vagn, säger 
Anna Strandberg, barnsä-
kerhetsexpert på Konsu-
mentverket.

Bor du i stan kanske du pri-
oriterar en smidig vagn som 
tar sig fram i trånga affärer, 
får plats i mindre hissar och 
är lätt att åka kommunalt 
med. Rör du dig ofta på 
grusvägar och går skogspro-
menader vill du ha en vagn 

som funkar i all terräng. 
Åker ni mycket bil är det 
viktigt att den är lätt att fäl-
la ihop och får plats i baga-
geutrymmet.

Varje år tar Konsumentver-
ket emot många anmälning-
ar gällande barnvagnar.

– Handtag som går sönder 
är ett av de vanligaste felen, 
säger Anna Strandberg.

Enligt henne är det viktigt 
att vara kritisk som konsu-
ment.

– Ställ frågor till tillverkar-
na eller återförsäljarna, tes-
ta att bromsen fungerar som 
den ska, att handtaget har 
någon form av säkerhets-
länk och att suffletten kan 
fällas utan att det innebär 
någon klämrisk för barnet.

Alla vagnar i testet är av så 
kallad duomodell, vilket 
innebär att det finns en se-
parat liggdel och sittdel till 
chassit. Den går då att an-
vända från att barnet är ny-
fött och upp i treårsåldern. 
Alla vagnarna har fyra hjul, 

varav de två främre är 
svängbara. Vagnar med fyra 
stora fasta hjul syns allt mer 
sällan bland barnvagnsny-
heterna. På flera modeller 
med svängbara hjul finns 
möjlighet att byta ut dem 
mot större terränghjul eller 
vinterhjul.

En del sittdelar kallas er-

gonomiska, de är skålfor-
made för en mer ergono-
misk sitt- och liggställning. 
Den typen av sittdel passar 
dock inte om du har ett barn 
som sover på magen, efter-
som liggläget inte är helt 
plant.

Vagnarna i testet skiljer 
sig ganska mycket åt när det 

gäller körkänsla och be-
kvämlighet, både för barnet 
och för dig som förälder. 

I budgetklassen hittar du 
som vill ha en allroundvagn 
ett bra alternativ i Babytra-
vel Buffalo, som fungerar 
bra både i skogen och i 
shoppingcentret. Favoriten 

bland de dyraste vagnarna 
är Brios nyhet Go Next. Det 
är en vagn av hög kvalitet 
som är mycket lättkörd, 
oslagbart enkel att fälla 
ihop, och med många detal-
jer som gör barnvagnstiden 
smidigare.

Annika Forsell/Wiseguide/TT
feature@tt.se

Så väljer du rätt vagn
oLåt din vardag avgöra vagnvalet

p Tänk på vid köp
Testa hur vagnen är att 
fälla ihop och veckla ut, 
och kolla hur ryggstödet 
fungerar.
Kontrollera att vagnen är 
märkt med EN1888, det 
innebär att den uppfyller 
den europeiska säkerhets-
standarden. Det ska också 
finnas kontaktuppgifter 
till tillverkaren på vagnen.
Tänk på att vagnen ska tå-
la regn, kyla och snö om 
du köper vagn utomlands.
Testa bromsen så att den 
fungerar som den ska.
Om vagnen har reglerbara 
handtag ska det finnas en 
säkerhetsanordning som 
förhindrar att handtaget 
kan gå av vid lederna. 
(Wiseguide/TT)

Vilken barnvagn man väljer bör avgöras utifrån hur ens var-
dag ser ut, tipsar experten. Numera finns det få nya vagnar 
med fyra fasta hjul, de främsta är i princip alltid svängbara, 
som här på Brio Go Next. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

p Så g jorde vi
Wiseguide har testat sex 
barnvagnar av duomodell i 
tre prisklasser. Vi har i första 
hand testat vagnarna med 
sittdel.
Cirkapriserna är tillverkar-
nas rekommenderade priser 
och innefattar chassi, ligg-
del och sittdel.
Uppgifter om mått och vikt 
är tillverkarnas egna. Vag-
narna har bedömts efter 
kvalitet, användning och 
funktion. Maxbetyget är 5.

p Köpställen
www.brio.net
www.bugaboo.com
www.kronan.com
www.babyproffsen.se
www.crescent.se
www.annaofscandinavia.se

Hur väl suffletten skyddar 
mot solens strålar är värt att 
testa innan man köper. 

Om ni åker mycket bil är det 
ofta viktigt att hitta en vagn 
som är lätt att fälla ihop och 
tar lite plats i bagaget. 


