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Måste man ha allt?
Många föräldrar upplever att de bombarderas med krav på varor de absolut 
måste skaffa till sitt barn. Efterhand märker många att sakerna inte alls var 
nödvändiga.

För att få ett mer hållbart konsumtionsmönster rekommenderar vi er att:
•	 vänta med att köpa saker till dess du ser vad det är du behöver
•	 låna utrustning från släkt och vänner
•	 köpa begagnat. (Men var noga med att kolla säkerheten och tänk på   
 att äldre plastleksaker kan innehålla gifter)
•	 jämföra priser.

Behöver mitt barn en försäkring?
Om ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller olycka kan en barnförsäkring ge 
ett värdefullt ekonomiskt tillskott. Tänk på att villkoren kan variera mycket mel-
lan	de	olika	försäkringarna	och	att	det	finns	många	undantag.	
Läs mer och jämför barnförsäkringar hos Konsumenternas försäkringsbyrå 
www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Barn påverkar ekonomin
Att bli förälder är något fantastiskt och det påverkar hela ens liv och inte minst 
ekonomin. Inkomsten minskar under föräldraledigheten och det gäller att ha 
koll på pengarna. För att hjälpa alla nyblivna föräldrar har Konsumentverket satt 
ihop en hel del nyttig information på sin hemsida, www.konsumentverket.se. 
Hos kommunens budgetrådgivare kan du prata ekonomi och bolla dina idéer. 
För mer information och kontakt, www.umea.se/budgetrad.



Vad gör jag om barnvagnen går sönder?
Som konsument har du enligt lag rätt att reklamera, dvs. klaga på en vara eller  
tjänst i tre år från köpet. Det är viktigt att du kan visa när och var köpet gjordes 
och tänk därför på att spara kvittot. De fel som kan reklameras är s.k. ursprung-
liga fel, t.ex. fabrikationsfel. Kontakta konsumentrådgivningen i din kommun 
för råd och hjälp, www.umea.se/konsument.

Barnsäkerhet
Om	du	är	väl	insatt	i	de	risker	som	finns	i	ett	barns	vardag	och	miljö	kan	du	bidra		
till att minska antalet olyckor. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland 
små barn och det är väldigt viktigt att säkerheten anpassas för dem. Tänk på att 
barn drunknar fort och tyst. Det är därför oerhört viktigt att aldrig lämna barn 
utan uppsikt, inte ens för att och svara i telefonen eller hämta något.

Några saker att tänka på:
•	 Lämna aldrig ett barn på skötbordet och håll en hand på barnet så att det 

inte faller ner. Förlita dig inte på höga kanter och andra säkerhetsutrust-
ningar

•	 Låt inte ett äldre barn passa små barn på skötbordet, i badkaret eller vid 
vatten utomhus. Inte ens för en kort stund.

Du kan läsa mer om barnsäkerhet och säkra leksaker på Konsumentverkets 
hemsida.

Barn och kemikalier
Barn och unga är mer känsliga för ke-
mikalier än vuxna. Det beror dels på 
att deras kroppar, till exempel hjärnan, 
hormonsystemet och immunsystemet, 
inte är färdigutvecklade och om ska-
dor uppstår i ett tidigt utvecklingsskede 
kan det få livslånga konsekvenser. 
Hos Kemikalieinspektionen kan du 
läsa mer om kemikalier i barns vardag 
www.kemi.se och Livsmedelsverket in-
formerar om kemiska ämnen i livsmedel  
på www.slv.se.
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