
 

 

 
Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter 

för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, mer än 400 butiker och mer än 2300 

verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken. 
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Mekonomen ökar satsningen på säkerheten för barn i bil 

Nyligen presenterade NTF en undersökning som visade att 4-åriga barn i bil drabbas 

mer än dubbelt så ofta av skador på nacke och rygg än barn i åldern 0 - 3-år. Orsaken 

är att över 90 procent av 4-åringarna i Sverige färdas framåtvänt. För att göra 

bilåkandet säkrare för barn föreslår NTF en certifiering för försäljning av 

bilbarnstolar. 

NTF har studerat cirka 1 400 olyckor i bil, under perioden 2000 – 2011, där barn i åldern 0 – 

6 år varit inblandade. Andelen barn i åldersgruppen 0 – 3 år som fick skador på nacke eller 

rygg uppgick till 8 procent. Motsvarande siffra för 4-åriga barn var 20 procent. För att öka 

medvetenheten om barns säkerhet i bil föreslår NTF en konsumentmärkning på bilbarnstolar, 

ett så kallat NTF certifikat som ska garantera högsta säkerhet för produkten. 

”Barn i bil är en viktig produktkategori för Mekonomen. Vi var tidigt ute med att införa 

produktkategorin barn i bil i våra butiker och genom att fortsatt säkerställa kompetens i 

butikerna kan vi garantera att föräldrar redan från början får rätt information om hur 

bilbarnstolar, bilkuddar och annan säkerhetsutrustning för barn ska användas för att göra 

störst nytta. När du köper en bilbarnstol hos Mekonomen hjälper vi dessutom alltid till att 

montera den i bilen. Inom kort kommer samtliga våra 144 butiker ha en NTF-certifierad 

säljare”, berättar, Krister Duwe, Vd  på Mekonomen Detaljist AB. 

”Det är alarmerande siffror och vi ser mycket positivt på NTF certifieringen av Mekonomens 

butiker. Informationen om att barn långt efter 3-årsåldern ska färdas i en bakåtvänd barnstol 

måste förmedlas tydligare” säger Hanna Ekstrand, Pr-chef Mekonomen AB. 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en oberoende och idéburen 

organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Målet är en säker trafik där ingen 

dödas eller skadas allvarligt. 
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