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Resa med barn oro för svenska föräldrar  

 

Semesterresan är en chans att ta det lugnt och umgås med familjen, men resan dit är 

inte alltid lätt, särskilt inte om man reser med barn. Uttråkade barn och bråk är de 

vanligaste anledningarna till problem och över hälften av svenska föräldrar oroar sig för 

resan redan innan avfärden. Inför sportlovet lanserar därför Pågen, vars bröd hör till 

vardagen hos de flesta familjer, en app som ska hålla barnen sysselsatta hela resan.  

 

En majoritet av svenska föräldrar upplever att det kan vara så jobbigt att resa med barn att man 

oroar sig redan innan man ens kommit iväg, visar en undersökning bland 1000 svenska föräldrar 

gjord på uppdrag av Pågen. 53 % svarar ja på frågan och kvinnor oroar sig i högre utsträckning än 

män, 60 % mot männens 45 %. Oftast är det rastlöshet och uttråkning som ställer till det, 41 % av 

respondenterna svarar att det är det vanligaste problemet – att få frågan om när man är framme 

trots att resan just startat känner nog många föräldrar igen.  

 

Och knepen för att hålla telningarna underhållna är många hos svenska föräldrar. Tydligt är att ny 

teknik har underlättat för föräldrar, mest poppis är nämligen att spela data- eller mobilspel, följt 

av att titta på film och lyssna på musik och ljudböcker. Klassiker som att leka lekar och ha 

frågesport är bästa underhållningsknepet hos 21 % av föräldrarna, medan att läsa böcker är 

något som endast 15 % av föräldrarna gör.   

 

För att avhjälpa problemet med långa, och tråkiga bilfärder har Pågen inför sportlovet tagit fram 

en egen app – ett vinterspel med åk på stjärtlapp – till iPhone och Android. Backen i spelet har 

tillsammans med SkiStar byggts upp i verkligheten i Sälen och de spelare som närmar sig 

skidorten kommer under resans gång att kunna låsa upp extra funktioner i spelet.  

 

- Som förälder vill man ju att resan ska avlöpa så bra som möjligt och att ha goda 

matsäcksmackor är ett sätt att göra allt lite trevligare. Men när färdkosten är uppäten 

tyckte vi att ett spel som utnyttjar att man närmar sig sitt resmål kändes som en kul 

lösning för att göra det lite roligare för barnen innan man kommer fram till resmålet, säger 

Boel Lagerwall, kommunikationschef.   

 

Spelet finns att ladda ned i App Store och Google Play (sök ”PågenPisten”) inför 

sportlovsveckorna.  

 

Topplistan – mest populärt för barnfamiljer på resan:  

1. Dataspel/mobilspel   

2. Lyssna på musik/ljudböcker 

3. Film    

4. Lekar/frågesport   

5. Läsa bok   

 

 



 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:  

Boel Lagerwall, kommunikationschef, 040 32 39 90, boel.lagerwall@pagen.se 
 

 
Pågen AB är Sveriges ledande bageri. Vi är ett familjeföretag vars bagartradition började redan 1878. Varje dag förser vi brödälskare 

över hela Europa med Pågen® bröd, Gifflar™ och KRISPROLLS® skorpor. Vi omsätter 2,7 miljarder SEK och har 1400 medarbetare 

som bakar med kärlek. Läs mer på www.pagen.se 

 

Om undersökningen:  

Cint har genomfört en kvantitativ mätning bland svenskar med hemmavarande barn. Totalt genomfördes 1003 intervjuer i 

respondentgruppen under perioden 10 januari till 24 januari 2013. Datainsamlingen genomfördes via digitala enkäter distribuerade 

via e-post.  
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