
Liggvagn
Ca. 0-8 månader eller tills barnet kan sitta upp ordentligt
Det vanligaste är att man köper en liggvagn för ett nyfött barn (eller en kombinations-
vagn som kommer med en liggdel). Detta är för att det är viktigt att din vagn kan ställas 
in i fullt liggläge då barnet  inte kan sitta upp själv och sover stora delar av dagen. Du 
kan själv välja om du vill köpa en barnvagn som kan kombineras med en sitt- och liggdel 
eller en kombivagn som kombineras med en babylift. Liggvagnar är oftast väldigt rymliga 
så att man får plats med extra tillbehör (t.ex åkpåse, filtar m.m).

Ca. 8 månader upp till 3-årsåldern
Sittvagnar är för lite äldre barn som lärt sig att sitta upp av sig själva. Vagnen består av 
ett chassi och en sittdel. Det vanligaste är att man byter till en sittvagn när barnet är ca 
6-8 månader gammal och används sedan till barnet är ca 3 år. Detta varierar såklart från 
person till person beroende på barnets utveckling. Sittvagnar kommer i olika modeller 
där vissa har sittdelar som kan monteras både framåt eller bakåt medan andra modeller 
endast kan monteras i en riktning. En sittvagn påminner mycket om en sulky. Skillnaden är 
att sittvagnar normalt är mer rymliga, medan sulkys är mer smidiga. 

Sulky
När barnet är lite äldre och kan sitta upp ordentligt kan man även använda en sulky. En 
sulky är en kombination av en sittvagn och en paraplyvagn. Den är smidigare och enkla-
re än en sittvagn, men rymmer därmed inte lika mycket. Sulkyn kan användas för såväl 
korta som långa promenader, men går oftast inte att ställa in i fullt liggläge. 

Paraplyvagn / Resevagn
Paraplyvagnar är även dem tillverkade för äldre barn och är väldigt lätta och smidiga. 
Paraplyvagnen  har små, flexibla hjul, är relativt liten och fälls enkelt ihop och blir kom-
pakt. Detta gör vagnen perfekt för att ta med sig på resan. När vagnen fälls ihop så får 
den en s.k. paraplyform, därav namnet.

Det är lätt att blanda ihop paraplyvagnar med sulkys då de båda har en enkel utform-
ning. Skillnaden är att sulkys är mer rejäla än paraplyvagnar och kan användas året runt, 
medan paraplyvagnar är mer lämpade för korta perioder eller för resor. 

Syskonvagn / Tvillingvagn
Syskonvagnar eller tvillingvagnar är gjorda så att två barn ska kunna sitta eller ligga i 
samma vagn samtidigt. Dessa vagnar kommer i väldigt många olika typer och varian-
ter. I vissa modeller kan barnen sitta över/under varandra, medan de i andra modeller 
sitter bredvid varandra eller framför/bakom. Beroende på vilken modell man köper, går 
vagnen även att kombineras med liggdelar. Det är därför viktigt att tänka på att vagnen 
ska kunna fällas ner i fullt liggläge samt vara kombinerbar med en liggdel, om även en 
nyfödd ska kunna åka i den.
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Joggingvagn / Trehjuling / Sportvagn
Vill du som förälder ut och jogga och ta med dig barnet samtidigt, så finns det så kal-
lade ”Joggingvagnar”. Även vissa vagnar med tre hjul kan vara skapade så att de ska 
kunna tas med på joggingturen. En joggingvagn kan normalt användas i olika miljöer. 
Den består av lite större och mer rejäla hjul och framhjulet är svängbart så att barnvag-
nen ska vara smidig och påverkas så lite som möjligt av ojämn mark. Joggingvagnen är 
oftast framåtvänd och går även att använda som en vanlig barnvagn. En joggingvagn 
kan ibland ligga under kategorin ”Sportvagnar” – vagnar som är utvecklade för att vara 
lämpade för olika typer av aktiviteter, miljöer och underlag.

Duovagn / Kombivagn
Duovagnar består av tre delar: chassi, liggdel och sittdel. Till skillnad från kombivagnar så 
har duovagnar 2 insatser – en liggdel och en sittdel – medan kombivagnar har en sittdel 
som man sedan placerar en hård- eller mjuklift i. Fördelen med mjukliftar är att de oftast 
kan göras om till åkpåsar. Hårdliftar kan inte göras om  till åkpåsar, men är istället rymliga-
re än mjukliftar. 

En fördel med just en kombivagn i jämförelse med en duovagn, är att du smidigt kan ta 
ut liften och bära barnet i den, något som är väldigt praktiskt om det t.ex. inte finns nå-
gon hiss i trapphuset.

Fördelen med en duovagn å andra sidan är att du kan placera liggdelen direkt på barn-
vagnschassit, vilket gör att barnet hamnar högre upp. Duovagnar är oftast lättare än 
kombivagnar just på grund av att de endast använder en insats i taget. 

Cityvagn
En cityvagn är en enkel, smidig och liten vagn som nästan alltid har svängbara framhjul. 
På grund utav de svängbara hjulen blir vagnen extra smidig och lättkörd. En cityvagn är 
optimal för mindre utrymmen och perfekt för en tur i innerstan. 


