
ABC 
- för säkert och 
bekvämt bärande

ABC för säkert och bekvämt bärande är en metod för att försäkra sig 
om det viktigaste, säkert bärande. Det är ett verktyg för att stärka dig 
som bär, så att du kan bedöma säkerheten och allt eftersom justera så 
att det blir bekvämt både för dig och barnet.
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Tre tumregler för säkert bärande:
1. Att bäraren är vaken och uppmärksam är en grund-
förutsättning för säkert bärande.

2. Undvik att bära barnet i bärdon vid aktiviteter som inte 
lämpat sig om du burit barnet i armarna, särskilt om de 
medför ökad risk för fall. Var också vaksam på situationer 
som kan medföra att barnet utsätts för plötsliga rörelser.

3. När barnet växer så blir dess räckvidd längre från
positionen i bärdonet vilket kräver extra uppmärksamhet 
så att barnet inte skadar sig.



A - Andning och Armar (Säkerhet)

A2: Armar - känns det tryggt att släppa?
Känns det som att barnet sitter tryggt och stabilt 
utan att du håller?

A1: Andning - kan barnet andas? 
Ansiktet ska vara synligt så att luften kan 
cirkulera fritt.

Är luftvägen är fri? Kontrollera att huvudet 
varken är lutat för långt bakåt eller framåt. 

Är bärdonet spänt så att barnet sitter tätt mot Är bärdonet spänt så att barnet sitter tätt mot 
din kropp? Det är viktigt att barn med låg
bålstabilitet eller som sover får tillräckligt stöd 
så att de inte sjunker ihop och får tyngre att 
andas.

B - Barnets bekvämlighet
B1: Är tyget lagom högt och lagom löst i nacken?
Nyfödda och barn med stadig nacke: Tyg minst upp till nacken, mindre mängd 
överflödigt tyg kan samlas löst i nackhljd, inte högre.
Barn med stadig bål: Tyg minst upp till barnets armhålor, max upp till nackhöjd.

B2: Är händerna uppe vid ansiktet?
Det här är viktigast för för små barn som har svårt att justera 
armarnas läge själva.

B3: Är tyget slätt över ryggen?
Är tyget fritt från veck längsmed barnets ryggrad?

B4: Går alla tyglager hela vägen ut i knävecken? 
Gäller även lager som är samlade/buntade.Gäller även lager som är samlade/buntade.

B5: Är bäckenet vinklat med barnets sittyta mot 
din mage?
Vinkla genom att hålla bäckenet med dina tummar 
i barnets ljumskar och vridsittytan mot dig. 
Alternativt: stötta nacken, luta dig framåt och tryck uppåt 
i knävecken. Du kan använda underarmen för att nå båda 
sidor samtidigt. sidor samtidigt. 

C1: Känns det bekvämt för dig som bär? 
Känn efter och justera om det behövs.

C - Central komfort 


