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Sammanfattning
Mitt arbete handlar om barn som reser. Om barn som har mer än ett hemma. 
Samhället förändras i en allt snabbare takt och familjen följer samma mön-
ster. Kärnfamiljen är inte längre norm. Detta gör att barn reser på ett annat 
sätt än tidigare. En femtedel av Sveriges befolkning är barn, i genomsnitt 
är de hemifrån tio timmar per dag och för många av dem är resor på egen 
hand verklighet. Jag ställer i arbetet frågor som, Hur är det att resa ensam 
som barn, vad behövs för att som liten känna trygghet i en stor värld, vad 
bär barnen med sig och hur? Med dessa tankar som grund har jag arbetat 
med att ta fram en produkt till de resande barnen. Denna ska underlätta 
resans praktiska aspekter och förhoppningsvis göra den till något mer än 
en förflyttning mellan två punkter. En upplevelse som kan förändras från 
gång till gång, och som barnet själv kan påverka. Detta uppnås med hjälp 
av en samling saker anpassade till barnets olika behov under resans gång. 

Idén till arbetet föddes under projektet det designade barnet på Borås konstmu-
seum. Här bjöds designstudenter in för att gestalta relationen mellan barn och 
design eller design för barn. Från början stod det klart att jag ville arbeta med 
en användbar produkt som skulle vara direkt riktad till barnen, gärna en speci-
fik grupp barn. Jag gick tillbaka i tanken till min egen barndom och funderade 
över hur jag upplevde olika situationer. Vad kunde jag tänka mig att jag saknat? 

Olika begrepp som tweenies och kidaults dök upp under arbetet. Det-
ta ledde till tankar runt barns roll och rättigheter i samhället idag. Frågor 
kring design för barn, samt det faktum att producenter av barnproduk-
ter idag, i många fall, ser på barn som rena konsumenter. Detta bety-
der i verkligheten att det är fritt fram att skapa nya behov för barn, som 
tidigare varit otänkbara. Ett alternativ till denna utveckling ges i arbetet.

I början av arbetet gjordes en studie- och inspirationsresa till In-
dien. Under resan gavs tillfälle att studera den lokala textilindustrins 
miljöpåverkan. En stor del av mitt arbete har handlat om att finna alter-
nativa material till min slutprodukt. Dessutom gav resan perspektiv på 
användbarhet och mötande av behov, i motsats till skapandet av nya.

Undersökande av marknadsutbudet av liknande produkter till barn på 
resa, inledde arbetet och fortgick under hela projektets gång. Studier av 
resande barns beteende gjordes ombord på bussar och tåg för att se vad 
som kunde tillföras för att göra resan till en trevligare upplevelse för bar-
net. Med anledning av utseendet på dagens produkter till barn, var målet 
att ta fram en könsneutral produkt för att ge ett alternativ till den likriktning 
som råder. Stor vikt lades vid val av färger och mönster. Den flygande 
fågeln fick fungera som en symbol för det resande barnet. Produkten är 
tänkt att fungera som ett slags sällskap till barn som reser ensamma. 
Saker kan aldrig ersätta människor men de kan skapa en känsla av tryg-
ghet för en stund. Att resa ensam innebär ofta allvar, att vara försiktig 
och akta sig för det ena och det andra. Mitt i detta allvar vill jag betona 
glädje och lek. Och förmedla känslan av att hemma är där hjärtat finns.
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Abstract
Travelling children is the topic of my work. Children who commute between 
more than one home. Society is rapidly changing and so is the concept 
“family”. The nuclear family is no longer the most common one. Children are 
now travelling more frequently than ever. One fifth of the Swedish popula-
tion are children, they are away from home approximately ten hours per 
day, and for many of them commuting is part of their everyday life. Typical 
questions I have asked myself during this project are: How do children find 
travelling by themselves, and what makes one feel safe in this big world? 
What do these children take with them, and how do they carry their lug-
gage? By working with these questions I have developed a product for 
these lone travellers. This is supposed to work as a substitute companion 
during the journey, and to help break monotony. To achieve this, a suit-
able collection of things have been put together in a bag on wheels, easy 
for the child to manoeuvre. The contents of the bag are put together in an 
attempt to meet different needs the child might have during the journey. 

The idea was born during a project in collaboration with The Borås Museum 
of Art. This project went under the name” the designed child”. Design students 
were invited to visualise the concept of design and children. Thoughts about 
what I had lacked as a child triggered my imagination.  Different concepts like 
tweenies and kidaults, made me think about which part children play in society 
today, and about how they are regarded as consumers by manufacturers of 
producers for children.  A research trip to India, gave me a chance to study the 
environmental aspects of the textile industry today. This together with earlier 
knowledge led to a product which is to be made from alternative materials. 

Research concerning the product market today, both environmentally 
friendly materials and products for children, took place at the very beginning 
of the project, and continued throughout the period. Thoughts about how 
products for children look today led to an ambition of creating a product as 
neutral, gender wise, as possible. A great deal of thought was put into the 
selecting of colours and patterns. The character of a bird was chosen as a 
symbol for the travelling child.  Observations of children and their behav-
iour whilst travelling were carried out, and used for developing the product.
To travel alone means to be alert and to be aware of danger. In this world 
of fear I would like to emphasize joyfulness and play. I wish to communi-
cate that home is where the heart is.

Keywords

 home  travel  usefulnes  colour   

sustainibility     environment        playfulnes  

   family      
 
 curiosity      concern             joy             

   humour        heart            
        needs
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1.1 Inledning

Samhället förändras i en allt snabbare takt och familjen följer samma mön-
ster. Kärnfamiljen är inte längre norm. Många barn har idag flera olika 
hem då de lever med skilda eller särboende föräldrar. Detta gör att barn 
reser på ett annat sätt än tidigare. Min egen uppväxt präglades av att 
jag var/är barn till skilda föräldrar. Detta innebar ständiga resor mellan 
mina två hem och likt många andra barn spenderade jag en hel del tid 
hos mina far- och morföräldrar. Jag upplevde att jag var på ständig resa, 
alltid på väg någonstans, alltid packandes mina saker… Hur upplever 
barn idag resandet, särskilt om det handlar om att resa ensam och kan-
ske till och med att flyga till ett annat land? Vad behövs för att som liten 
känna trygghet i en stor värld? Dessa tankar blev grunden till mitt exam-
ensarbete med målet att ta fram en produkt till de resande barnen och 
med hjälp av denna förmedla känslan av att hemma är där hjärtat finns.
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1.2 Avgränsning 

Mitt arbete har behandlat följande områden:

• Användbarhet & funktion, mötande av målgruppens behov
• Miljöaspekter & materialsökande 
• Visuellt uttryck, mönster, färg & form 

Målsättningen var att de olika delarna skulle väga lika tungt i arbetet. Huvudfokus 
har legat på mötande av målgruppens behov samt användbarhet och funktion. Olika 
miljöaspekter har undersökts angående de material som valts till prototyp och framtida 
produktion. En prototyp har tagits fram för att senare användas vid intervjuer av barn i den 
tänkta målgruppen. Stor vikt lades vid att arbeta med ett visuellt uttryck som tilltalar både 
pojkar och flickor. Den “moderna familjen” och därmed de resande barnen är mer norm 
i västvärlden än i andra kulturer. Då tiden för arbetet inte tillåter djupare undersökningar 
om hur situationen ser ut internationellt, har jag valt att utgå från det svenska barnet. 

2.1 Syfte 
Hur ser verkligheten ut för barn som reser ensamma idag? Vad bär barnet med sig 
och hur? Med dessa frågeställningar som utgångspunkt kommer jag att arbeta med 
en produkt till barn som reser. Denna ska underlätta resans praktiska aspekter och 
förhoppningsvis göra den till något mer än en förflyttning mellan två punkter. En up-
plevelse som kan förändras från gång till gång och som barnet själv kan påverka. 
Detta ska uppnås med hjälp av en samling saker anpassade till barnets olika behov 
under resans gång. Att resa ensam innebär ofta allvar, att vara försiktig och akta sig 
för det ena och det andra. Mitt i detta allvar vill jag förmedla glädje och lek. Dessa 
tankar kombineras med miljötänkande samt undersökningar av alternativa material.
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3. Bakgrund och inspiration

3.1 Det designade barnet        
Under hösten och våren har jag varit engagerad i projektet Det designade barnet 
på Borås konstmuseum. Här bjöds designstudenter in för att gestalta relationen 
mellan barn och design eller design för barn. Jag visste från början att jag ville ar-
beta med en användbar produkt som skulle vara direkt riktad till barnen, gärna en 
specifik grupp barn. Jag gick tillbaka i tanken till min egen barndom och funderade 
över hur jag upplevde olika situationer. Vad kunde jag tänka mig att jag saknat? 
När en målgrupp ska bestämmas brukar det låta ungefär såhär; barn 8 till 
12 år, tonåringar, yrkesarbetande kvinnor, friluftsmänniskan, eller något 
liknande. Jag har under hela min utbildning riktat mina projekt på ett mer kara-
ktärsspecifikt vis, till exempel arbetade jag en period med de frusna som mål-
grupp. Här riktade jag mig till ensamma människor som inte alltid har tillgång 
till den naturliga och vardagliga beröring som är så viktig för välmåendet. 
Nu valde jag att arbeta med de resande barnen som målgrupp. Barn som reser el-
ler pendlar mellan flera hem. Barn som lever med skilda eller särboende föräldrar. 
Jag ville arbeta med den känsla av rotlöshet som kan uppstå när man ständigt 
flyttar från plats till plats, även om det är samma miljöer man flyttar emellan. Jag 
ville förmedla känslan av trygghet och att hemma är där hjärtat finns. För att ge-
stalta dessa känslor i en produkt arbetade jag fram ett knyte för barnet att ta med 
sig under resan, till förälderns jobb, till (tråkiga) släktkalas, men även att ha i hem-
met. Knytet består av en filt som kan vikas samman till en väska och fyllas med de 
käraste tingen eller andra saker man vill ha med sig under resan. Filten fungerar 
även som en poncho att ta på sig om barnet fryser eller vill gömma sig under 
den för en stunds enskildhet, kanske under en lång flygresa. När resan är över 
kan filten användas i soffan, framför teven, eller på golvet som en liten lekmatta. 
Sätten att använda filten-ponchon-väskan, är upp till användaren att bestämma.       knytets stadier
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Jag valde att fylla knytet med en kudde att krama eller vila huvudet 
mot under en lång bilresa. Ett par varma strumpor att ta på sig när 
man vill krypa upp i stolen utan skor. En bok med plastfickor att stop-
pa pysselböcker och cd-skivor eller kanske ett litet fotoalbum i, samt 
en lång, mjuk, snäll orm som kan fungera på många olika sätt. Efter 
en stunds stillasittande, exempelvis om barnet följer med till job-
bet kanske det känns bra att hoppa hopprep med hjälp av ormen! 
Jag ville att det skulle synas tydligt att alla delarna hör ihop, därför be-
stämde jag mig för att sticka ett material som jag sedan sydde knytet 
och dess innehåll av. Jag valde att arbeta med ett trikåmaterial då det 
är mer följsamt och går snabbare att framställa än ett vävt. Tekniken 
fyrfärgsjaquard passade bäst då jag ville mönstra tyget och använda 
mig av flera färger. För att få ett mjukt och värmande material valde 
jag att arbeta med ull som även har ett inbyggt brandskydd. Ullen 
smälter inte då den brinner utan förkolnas sakta och fastnar inte på 
huden som en syntetfiber. Tyget filtades samman för att ge materialet 
ett skönt grepp. Jag valde att arbeta med den gröna färgen som huvud-
färg för att knytet skulle passa lika bra till pojkar och flickor. I mönstrin-
gen fick färgvalet styra materialet, då jag inte hade tillgång till ullgarn 
i de färger jag önskade. Barn tycker om starka färger och för att göra 
produkten färgmässigt roligare kombinerade jag den mossiga gröna 
bottenfärgen med mintgrönt, vitt och neongult bomullsgarn. Mönstret 
består av fantasifåglar som flyger från plats till plats på de olika delarna 
av produkten. Fågeln är tänkt som en symbol för det resande barnet. 

knytets innehåll, barn på Borås konstmuseum
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3.2 Design för barn - IKEA 
Under en föreläsning på Borås konstmuseum (2005-03-29) i samband med 

utställningen det designade barnet talar Lotta Hahn, produktstrateg på IKEA, 

om hur företaget ser på barn och design. IKEA arbetar efter utvecklingsp-

sykologiska teorier. Man utgår från forskningsresultat som bygger på att 

barn utvecklas genom leken. Barn behöver leka för att lära. Rörelse stimul-

erar balanssinnet som hör samman med förmågan att koncentrera sig. När 

kroppen stärks följer självförtroendet med, jag-kan-känslan stärks av fysisk 

aktivitet. Ett exempel på detta är att barn som är fysiskt aktiva har lättare 

att lära sig läsa och skriva än barn som är mer stillasittande. Här hänvisar 

Hahn till studier av barnforskaren Ylva Ellenby. IKEA arbetar med att ta fram 

produkter anpassade till de stadier barn går igenom under sin utveckling. 

De designers som arbetar på barnens IKEA har olika bakgrund men ingen 

har särskild utbildning riktad mot design för barn. Sigga Heimis är en av 

IKEA´s designers. Hon intervjuas i Trygghansas tidning Tryggheter. Hon ta-

lar om de krav som ställs på formgivaren när det gäller produkter för barn. 

Hahn talar om att säkerhetskraven från Svenska myndigheter är my-

cket stränga när det gäller produkter för barn. Under utvecklingsarbe-

tet av barnprodukter testas prototyperna vid flera tillfällen på IKEA´s 

egen testavdelning för att sedan gå ut till närliggande dagis och för-

skolor för att se barnens reaktioner. Det görs även studier i hemmiljö. 

Hahn beskriver hemmet som den viktigaste platsen för barn och vuxna. Här 

kan man vara sig själv och känna sig trygg. IKEA ser på design som ett bra 

redskap när goda miljöer skapas för människan. IKEA´s vision av en god 

hemmiljö där det finns barn, handlar om att släppa in leken i hela hemmet. 

Hahn berättar att IKEA försökt möta behovet av ett finrum genom att ta 

fram lättrengörliga möbler samt bra förvaring så rummet kan växla mellan 

att vara familjerum dagtid och vuxenrum kvällstid. 

3.3 Tweenies och kidaults 
Vid samma föreläsningstillfälle talar Hahn om begreppet tweenies, (av eng. 
between) som står för barn mellan 8-12 år. Detta begrepp för ett mellanting 
av barn och tonåring har kommit till av en anledning, men vilken? Hahn be-
skriver medias påverkan som en bidragande orsak till att barnen vill bli stora 
allt längre ner i åldrarna. Vidare menar hon att även om det från barnets sida 
finns en önskan om att snabbt bli vuxen, behöver inte detta uppmuntras, 
snarare bör vi ge barnet utrymme att vara barn så länge som möjligt. Hahn 
tar även upp frågan varför det talas förhållandevis lite om formgivning för 
barn i dagens debatt, trots att en femtedel av Sveriges befolkning är barn.  
Ett annat begrepp är kidaults, betydande; barn som är som små vuxna, 
men även vuxna som är barnsliga och försöker hålla kvar ungdomen 
genom att exempelvis handla på H&M´s ungdomsavdelning. Om dessa 
grupper talar Markus Bergman under följande föreläsning (2005-04-05) 
om barn och design på konstmuseet i Borås. Bergman har en teori om 
att vi för att stanna tiden leker barn. För att på något sätt motverka vårt 
åldrande och få tiden att stå still försöker vi röra oss så fort vi kan, som 
barn. Detta menar Bergman, kan vara orsaken till varför vuxna män äl-
skar att köra “på tok för fort med bilen”. Barnen däremot vill bli stora så 
fort som möjligt. De bombarderas dagligen av mediabilden av sig själ-
va och försöker precis som den vuxna människan leva upp till denna. 
Hahn menar i sin föreläsning att det är viktigt att den vuxne inte klam-
par in på barnens territorium, barn behöver den mogna föräldern som 
kan sätta gränser. Om vi vill förändra dagens trend och motverka ska-
pandet av liknande begrepp krävs att vi blir medvetna om situationen.

”Att designa barnprodukter är ett av de svåraste områdena. Det finns en djungel av krav 
som man måste respektera och ändå måste man tänka som ett barn och hitta på produk-
ter som har ett högt lekvärde”.   Sigga Heimis
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3.4 Indien 

I början av projektet reste jag till Indien på studie och inspirationsresa. Resan 
syftade till att se den lokala textilproduktionen och få inblick i den miljöpåver-
kan och de produktionsförhållanden som råder i östra Indien. Jag reste med 
intensionen att vid sidan av företagsbesöken iaktta barn i olika situationer, 
i staden och på landet, hur de leker och med vad, hur de arbetar, om de 
arbetar, samt hur de bär med sig sina saker. Under tre veckors tid i såg jag 
allt från storstaden Calkuttas enorma fattigdom till de ursprungliga stam-
folkens traditionella sätt att leva djupt inne i djungeln. Under resans gång 
fick jag tillfälle att studera olika gruppers behov och hur de använde sig 
av tingen runtomkring dem beroende på var de levde. Detta gav mig per-
spektiv på användbarhet och vad man egentligen behöver för att klara sig. 
Det som var mest fascinerande att se var de enkla och funktionella lösn-
ingar i vardagliga situationer som människorna uppfunnit allt eftersom be-
hovet uppstått. Detta skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från hur vi lever 
i väst men här var det påtagligt på ett mer direkt sätt. Dessa iakttagelser 
ledde till en önskan att utveckla en produkt som det finns ett verkligt be-
hov för. Att möta reella behov känns viktigare för mig än skapandet av nya.

                       Indien, användbarhet



13

3.5 Miljö 

Min kunskap om den negativa miljöpåverkan som textilproduktion har idag, 
får mig att eftersträva en anpassning av de val jag kan göra som designer. 
Jag har i mitt arbete en målsättning att använda mig av material vars produk-
tionslinje stödjer en hållbar utveckling av den textila industrin. Nya mate-
rial utvecklas ständigt och ger mig som designer möjligheten att välja en 
grönare linje. Att arbeta med produkter som tar hänsyn till jordens resurser, 
är en drivkraft i mitt arbete. En önskan jag har är att en så stor del av produk-
tionen som möjligt ska ske inom rimliga avstånd från slutkonsumenten för 
att minimera onödiga transporter men även stödja den lokala industrin.  
En annan aspekt jag vill bemöta med mitt arbete är det höga konsumtion-
stempo västvärlden har idag. Efter det tidiga nittiotalets miljömedveten-
het upplever jag att slit&släng-mentaliteten är värre idag än på åttiotalet. 
Samtidigt som avtal och miljöplaner läggs fram händer det inte särskilt 
mycket i det vardagliga livet. Vi använder oerhört mycket energi och kon-
sumerar varor i en allt högre takt. För att vända denna utveckling vill jag 
arbeta med produkter som har lång livslängd kvalitetsmässigt, men som 
även har ett högt affektionsvärde. Detta är svårt att uppnå men försök 
kan göras att förhöja värdet på produkterna, exempelvis genom att arbeta 
mer med detaljer. Detaljerna gör att tinget känns mer unikt och bidrar till 
en större aktsamhet om produkten. Om man tycker om sina saker blir 
man benägen att behålla dem längre och känner inte samma behov av att 
ersätta dem med nytt, nytt, nytt. När produkten till slut har gjort sitt ska den 
vara möjlig att återvinna på ett enkelt sätt. Här kommer åter materialen in. 
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4. Planering
Planeringen för examensarbetet strukturerades på följande vis:

• Sökande efter information, material och företagskontakter
• Studie och inspirationsresa till Indien
• Fastställande av problemformulering 
• Bearbetning det designade barnet samt material från Indieresan
• Studier av utvald målgrupp
• Omvärldsanalys, undersökningar av marknadsutbud och miljöaspekter
• Fastställande av tillverkningstekniker
• Deltagande under föreläsningar i ämnet barn&design, litteraturstudier
• Idéutveckling och skissarbete samt fastställande av färgskala
• Mönsterbearbetning för digitaltryck samt maskinbroderi
• Material och formundersökande samt mönsterkonstruktion
• Framtagande av modellprototyper
• Sömnad av slutlig prototyp
• Fastställande av produktens innehåll
• Färdigställande 
• Rapportskrivning, (detta moment följer arbetet under hela perioden).
• Examination 
• Examensutställning 
• Planerade intervjuer med barn ur målgruppen 
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5. Undersökningar och genomförande

5.1 Väskor, användbarhet & behov
Med det designade barnet  som utgångspunkt och med resan till Indien i 
bakhuvudet, hade tanken vuxit fram att jag ville arbeta med ett reskit till 
barn. Detta skulle bestå av en väska fylld med saker att sysselsätta sig 
med under resan. Tanken var att produkten skulle kunna fungera som 
ett slags sällskap till ett barn som reser på egen hand. Saker kan aldrig 
ersätta människor men de kan hjälpa till att skapa en känsla av trygghet 
för en stund. Innehållet skulle vara olika saker som kunde förmedla käns-
lan av att hemma kan man bära med sig, att hemma är där hjärtat finns. 
Jag funderade över vilken typ av väska som passade bäst till mitt ändamål, 
skulle jag uppfinna något helt nytt eller utgå från en befintlig väskmodell?

För att få en bild av dagens utbud av väskor till barn, började jag min re-
search med att besöka olika butiker och se hur sortimentet ser ut idag. 
Jag fann att utbudet var mycket begränsat och likriktat. För pojkarna fanns 
ryggsäckar och axelväskor i svart, blått eller grått, med tuffa och sporti-
ga tryck. Flickorna hade, liksom den vuxna kvinnan, mer att välja mellan 
i modellväg. Alla typer av väskor från ryggsäck, axelväska, handväska, till 
beautybox, hattask, rullväska och nessesär, fanns att välja mellan. Färgska-
lan var däremot mycket stereotyp och bestod av olika nyanser av rosa och 
rött. På flickornas väskor var det i stor utsträckning Barbie eller Disneytryck.

exempel på butiksutbudet idag
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Nästa steg var att studera barn och deras packning. Besök gjordes vid tågsta-
tioner och andra resecentra där resenärer studerades på plats. Här fick jag 
möjlighet att se de resande barnen i verkliga livet och de situationer de ställdes 
inför. Många barn hade flera olika väskor och påsar att hålla reda på. En 
vanlig syn var att ett mjukdjur bars löst under armen. Inget av de barn jag såg 
hade en praktisk väska som kunde rymma allt som skulle tas med på resan. 
Endast vid ett tillfälle såg jag ett syskonpar använda varsin rullväska, pojken 
hade en blå och flickan en röd… Vid ett antal tillfällen reste jag längre sträckor 
med tåg och buss och fick tillfälle att iaktta de barn som fanns med ombord. 

Utdrag ur arbetsdagboken. 

“På väg till Lund. Sitter på bussen och iakttar andra resenärer. Såg just en pappa med 

sin lilla flicka. Flickans packning övertygar mig om att mitt “reskit” verkligen har en mål-

grupp. Även om hon inte reser ensam. En liten rosa ryggsäck med ett mjukdjur som 

hängde fast i ett spänne, en plastpåse, plus en liten handväska. Mycket att hålla reda på, 

opraktiskt, ful plastpåse. Synd att jag inte har med mig kameran…”19 Februari 2005.

Under resorna observerade jag vad barnen sysselsatte sig med och hur de 
verkade trivas med situationen. Många hade med sig tidningar och böcker, 
musik och spel, någon löste korsord och andra ritade. Matsäcken förvar-
ades i färgglada plastlådor. En del av barnen reste ensamma, andra tillsam-
mans med syskon. Det märktes tydligt vilka barn som var vana resenärer. 
De visste precis var vi var någonstans och hur långt det var kvar av resan. 
När deras station närmade sig packade de ihop sina saker och tog på sig 
ytterkläderna. De barn som var mer ovana satt mest stilla och koncentre-
rade sig på själva resan, när det var dags att gå av var det flera som blev 
tillsagda av personen som satt bredvid att ”nu måste du skynda dig om du 
vill komma av”. Det fanns inte i deras värld att tåget inte väntade på dem. 

flicka på resa
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5.2 Material & miljö 

Under hösten undersöktes vad som fanns att tillgå 
på den internationella marknaden när det gäller nya 
miljövänliga textila material. Mina efterforskningar 
ledde in på olika typer av stärkelsefiber. Kontakt 
togs med proDesign i Göteborg efter en föreläsn-
ing om gröna plaster i deras regi, (se bilaga). Flera 
producenter kontaktades och nu inleddes en lång 
period av sökande efter det fysiska materialet. En 
del information om Ingeofibern fanns att tillgå på 
nätet. Råmaterialet är majsstärkelse och fibern är 
den första i sitt slag. Fibern framställs i princip som 
en polyester, det vill säga en trögflytande fibermas-
sa smältspinns och extruderas ut genom en spin-
ndysa som skapar tunna fibersträngar av materi-
alet som sedan torkar i luften. Materialet återvinns 
enkelt genom kompostering där det förmultnar. Att 
fibern utvinns ur en ständigt förnybar källa och inte 
tär på jordens oljeresurser var för mig en viktig as-
pekt. Den svenska leverantören av materialet kon-
taktades. Av denne erhölls kravspecifikationer och 
riktlinjer för produktionen. Av dessa framgår att pro-
ducenten inte tillåter barnarbete vid framställningen 
av fibern samt förbjuder användandet av cancero-
gena ämnen. Detta stämde väl överens med min 
tanke om en miljömässigt hållbar produktionslinje. 
Att barns rättigheter fanns med som en punkt i 
stadgarna väckte en förhoppning om att detta var färgprover ur skissboken

det material jag skulle kunna använda mig av 
under arbetet. (Se bilaga kravspecifikationer).
Jag ville försäkra mig om att de färger och pig-
ment jag valt inte var mer miljöbelastande än 
andra, samt om de gick att kombinera med ma-
terialet jag ville arbeta med. Kontakt togs med 
IFP Research som hänvisade vidare till flera ex-
perter inom ämnet kemikalier, färgpigment och 
toxitet. Jag var ute efter någon typ av rankn-
ingslista över olika färgpigments toxitet. Samtal 
med Stefan Posner och Eva Svensson fördes 
där de båda påpekade att det inte går att gener-
alisera i ämnet. Beroende på vilket material som 
ska färgas krävs speciella kemikalier och pig-
ment. Jag fann inga bevis varken för eller emot 
att material av majsstärkelse skulle vara svårare 
att färga i de kulörer jag önskade än andra. Vad 
som däremot framkom var att det enligt deras 
kännedom inte finns några dokumenterade fall 
där flourocerande pigment skulle vara giftigare 
än andra. Då det var just denna typ av pigment 
jag intresserade mig speciellt för, var detta ett 
glädjande besked. Jag blev rekommenderad 
att söka mig vidare till ETAD det internationella 
organet för forskning inom kemikalier och pig-
mentmaterial. I dagsläget har jag ännu inte fått 
svar på de frågor jag via mail ställt till ETAD. 
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5.3 Mönster och färgskala

I teorin, fanns nu ett miljövänligt material som väskan skulle kunna sys av. Det var nu tid 
att ta tag i det visuella uttrycket. Målet var att arbeta med en färgställnig och ett mönster 
som skulle passa både pojkar och flickor.  För att ge ett alternativ till dagens smala färg-
skala inom produktgenren -väskor till barn-, (rosa och rött till flickor, svart och blått till 
pojkar), valdes gröna nyanser till bakgrunden i kombination med mönsterelement och 
detaljer i kontrasterande färger. Grönskande bilder från Indienresan fungerade som un-
derlag till bakgrunden. Dessa bearbetades i datorn till ett kollage flera lager. Upplevelsen 
av att ljuset filtreras genom bladverket kändes viktig att få fram i mönsterbilden, detta 
för att göra materialet mer levande. Fågeln som flyger från plats till plats fick fungera 
som en symbol för det resande barnet. De gröna färgtonerna i bakgrunden föll även väl 
samman med att växtlighet och grönska är fågelns naturliga hemvist. Eftersom jag ville 
arbeta med en bred färgskala i mönstringen valde jag att utgå från exotiska fåglar och 
deras färgglada fjäderdräkter. Än en gång kom resans bilder till användning. Ett foto av 
en sjal med broderade fantasifåglar fungerade som underlag för mönstringen. För att få 
större variation av olika formelement användes även ett fågellexikon som komplement. 
Alla dessa fåglar bearbetades i datorn och reducerades till svarta siluetter. Dessa lades 
sedan på en kopia av bakgrundsmönstret som skars ut efter siluetternas konturer. På så 
sätt erhölls ett antal fågelliknande figurer med olika mönstring beroende på var på bak-
grunden de placerats. Inspirerad av de färgupplevelser jag hade med mig från resan till 
Indien, bearbetades nu dessa figurer vidare i datorn för att olika nyanser i ”fjäderdräk-
ten” skulle komma fram och bidra till det färdiga mönstrets färgspektra. Fåglarna plac-
erades sedan ut på bakgrunden och stor vikt lades vid kompositionen. Resultatet blev 
ett stormönstrat tyg där rapporten varieras över hela bredden. När mönsterdelarna till 
väskan placeras ut på materialet kommer därför varje del att få sitt eget individuella uttryck. 
Detta medför att varje väskas mönstring blir lite annorlunda och på så sätt mer personlig.

detalj ur tryckmönster, i verkligheten är  de oranga fåglarna 34 cm mellan vingspetsarna
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   utsnitt i skala 1:1

5.4 Tryckteknik och material
För att ytterligare miljöanpassa min produkt valde jag att arbeta med den digitala trycktekniken. Digital-
tryck är en punktuppbyggd tryckteknik där fyra färger, cyan, magenta, gult och svart blandas, detta ger 
ett stort färgspektra att arbeta med och antalet nyanser är i det närmaste obegränsat. Denna tryckmetod 
är främst när det gäller vattenförbrukningen, mer miljömässigt hållbar än rotationstrycket då det inte 
behövs något vatten som ska renas under produktionen, eftersom inga tryckramar, (schabloner), finns 
att skölja. Eftersom mönstret är mycket detaljrikt och innehåller många nyanser var digitaltrycket det 
enda möjliga alternativet i detta läget. Rotationstryck och plantryck kräver en schablon för varje färg och 
dessa var tidsmässigt omöjligt att framställa. I industrin hade det inte heller varit ekonomiskt hållbart. 
Tekniken fungerar i princip som en stor skrivare där trycket skrivs ut direkt på tyget. Den digitala bilden 
bearbetas i datorn och eventuella färgjusteringar görs innan bilden överförs till tryckmaskinen och den 
textila grundvaran. Digitaltrycket har inga begränsningar när det gäller rapportering i höjdled och mask-
inen jag arbetade med, har kapacitet att trycka i fullbredd upp till 180 cm. Det material jag skulle trycka 
på var 150 cm brett och då tyget skulle skäras ner i mindre mönsterdelar ansåg jag att jag inte behövde 
utnyttja möjligheten av en obegränsad rapport i höjdled.  Rapportstorleken bestämdes till 75cm ggr 
150cm. Med den breda rapporten uppfylls min önskan om att de olika mönsterdelarna till väskan vari-
eras mönstermässigt. Trycket gjordes med pigmentfärger, det vill säga en färg som lägger sig ovanpå 
fibern och som sedan värmefixeras för att bli permanent. I dagsläget finns det svårigheter att med dessa 
pigment trycka på den majsstärkelsekvalitet som min produkt är tänkt att tillverkas av under en framtida 
produktion. Färgen torkar inte på materialet och vad detta exakt beror på är idag svårt att svara på. 
Eftersom sökandet efter materialet dessutom drog ut på tiden diskuterades flera alternativa kvaliteter 
och till slut föll valet att trycka på en kraftig bomullssatäng. Då materialet som sådant inte direkt lämpar 
sig att göra en väska av, fanns en idé om att efterbehandla varan med en beläggning. Det finns på 
marknaden en miljövänlig beläggning av bivax. Denna utförs i tyskland och var tidsmässigt omöjlig att 
få in i planeringen. Alternativet var en akrylatpasta som liksom bivaxet gör materialet vatten- och smut-
savstötande. Denna beläggning kunde jag själv utföra och flera provbeläggningar gjordes. Resultatet 
levde inte upp till det grepp jag önskade och kunde dessutom inte försvaras miljömässigt. För att bom-
ullskvaliteten ändå skulle kännas stadigare beströk jag den med emulsion som används till spädande av 
handtrycksfärg. Denna har ingen vatten eller smutsavvisande effekt men gjorde materialet lite kraftigare. detalj ur digitaltryck skala 1:1
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5.5 Maskinbrodyr 

Min uppfattning är att detaljerna på en produkt ger ett mervärde, som i sin 
tur leder till att  den behålls längre än vad annars kanske skulle varit ak-
tuellt. Detta ingår i min tanke om ett mer hållbart konsumtionstempo. Som 
liten hade jag en gul vinteroverall med ett broderat märke på bröstet. Det-
ta märke gjorde att jag behöll plagget långt efter att jag vuxit ur det, jag 
ville inte skiljas från det. Denna känsla ville jag nu återskapa i min produkt. 
Brodyren följde med mig. Jag hade i mitt arbete med tryckmönstret utgått 
från en handbroderad sjal, och nu ville jag använda mig av den teknik-
en men anpassa produktionen industriellt. Jag ville ge väskan en person-
lighet. En maskinbroderad applikation i form av två mindre fåglar ställda 
mot varandra, fungerar som ett komplement till det tryckta mönstret. Motivet 
återfinns även i den hemliga fickan som sitter på väskans baksida. Här 
fungerar den som en hemlighet som bara ägaren till väskan känner till... 
Till brodyren valdes starka färger, en del flourocerande, för att kon-
trastera mot den tryckta bakgrunden, som trots att den är rik på nyans-
er är ganska lågmäld i sin framtoning. Dessutom gör de starka neon-
färgerna att brodyren syns tydligt även i den hemliga fickan, de ger 
även väskan ett enhetligt uttryck då övriga detaljer som dragkedjor 
och reflexband är  neonfärgade.  Brodyren är tänkt att placeras oli-
ka på varje väska för att ytterligare förstärka produktens individualitet. 
För att brodera industriellt krävs att ett mönsterkort tas fram. Till detta behövs 
ett original i digitalt format. Originalet bearbetas och mönsterkortet program-
meras. Sedan väljs olika typer av stygn ut för att passa mönstrets olika delar 
och uttryck. Den brodyrmaskin jag använde mig av har kapacitet av att brodera 
nio färger i ett mönster. Jag valde att använda mig av fem färger för att ge ett 
sammanhållet uttryck men ändå ge känslan av en paradisfågels fjäderdräkt.  

brodyren i maskinen
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5.6 Väskans konstruktion
Utifrån de fotografi er och observationer jag samlat på mig från resor, tågstationer och butiker bör-
jade jag skissa på ett antal alternativa modeller. Jag hade kommit fram till att rullväskan var den 
modell jag ville arbeta med. Min utgångspunkt var att väskan inte fi ck bli för tung samt att den skulle 
vara enkel för barnet att hantera, detta särskilt med tanke på barn som reser på egen hand. Jag 
ville att väskan skulle innehålla praktiska lösningar såväl som en del överraskningar. Den skulle 
inte vara för komplicerad samtidigt som den inte fi ck uppfattas som tråkig. Till en början ville jag 
undvika dragkedjor, mest för att se om jag kunde hitta en roligare lösning. Detta visade sig vara 
svårt och jag förlikade mig vid tanken på det praktiska blixtlåset, dessutom kunde jag med en drag-
kedja få in mer färg än om jag använt mig av exempelvis magneter. Olika prototyper i halvska-
la byggdes och processen dokumenterades för att fungera som beslutsunderlag inför nästa steg. 
Efter analys av skissresultatet togs beslut om vilka idéer som lämpade sig för vidareutveckling 
och bearbetning. Flera modeller i fullskala syddes upp och olika sömnadstekniska lösningar av-
provades. Väskans storlek anpassades efter en befi ntlig rullvagn i barnstorlek. Eftersom jag inte 
hade möjlighet att själv bygga en rullvagn kändes detta som en bra utgångspunkt för konstruktio-
nen av väskan. När väskans grundstruktur slutligen fastställts togs kontakt med en professionell 
sömmerska för teknisk handledning under arbetets nästa steg. Jag valde att själv sy den slutliga 
prototypen, dels för att ha full kontroll över hur den producerades, dels för att lära mig sy en väska. 

5.7 Väskans utseende och innehåll 
Jag ville försäkra mig om att väskan skulle stå ut från mängden och vara lätt att identifi era. Där-
för valde jag att använda dragkedjor, refl exband och andra detaljer i fl ourocerande gult och grönt.
Under tåg- och bussresor fi ck jag tillfälle att studera de resande barnen och vad de sysselsatte sig 
med under resans gång, här fi ck jag uppslag till innehållet i min väska. Jag ville att produkten skulle 
bli till något mer än en väska, ett reskit. För att uppnå detta behövde jag fylla den med olika saker som 
förhoppningsvis kunde göra resan till en roligare upplevelse. En del av innehållet plockades från pro-
jektet det designade barnet, men anpassades färg- och storleksmässigt för att fungera tillsammans 
med väskan. Andra saker ”samlades längs vägen” då jag fann föremål som passade in i konceptet. 

                     skisser & prototyper
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6. Resultat

6.1 Prototyper : reskit
Jag har valt att utgå från befintlig teknik och använt mig av rullställningen från 
en väska i barnstorlek. Ställningen har till viss del fått styra måttsättningen. Att 
konstruera en väska är komplicerat nog och jag upplevde det som en god hjälp 
att förlita mig på de härigenom givna måtten. Väskans konstruktion är gjord på ett 
sätt som gör det enkelt att lösgöra väskan från rullställningen. Detta med tanke 
på att hjulen samlar grus och snöslask m.m. som inte är så roligt att få in i hem-
met. Rullställningen får stanna i hallen. Barnet kan utan problem hantera väskan 
på egen hand och storleken gör att väskan även tillåts i kabinen ombord på flyg-
plan. Efter mina efterforskningar valde jag att stå fast vid mitt beslut att använda 
detaljer till väskan i flourocerande färger. Dels för att få det estetiska uttryck jag 
önskade hos min produkt, dels för att väskan då drar till sig uppmärksamhet och 
gör den lätt att identifiera. Det samlade innehållet i väskan består av: en filt/pon-
cho, ett par varma strumpor, en kudde, ett mjukdjur i form av en orm, en bok med 
plastfickor att fyllas av användaren, en termos, en boklampa, och ett vattentätt 
etui. Innehållet komponerades efter de iakttagelser jag gjort av barn under tåg och 
bussresor. Naturligtvis är det upp till var och en att fylla sin väska med vad den vill, 
eller ta bort och lägga till andra saker jag ännu inte tänkt på, detta är min version. 

väskans detaljer och innehåll. 

                           flicka med väskan

det nya knytet,
anpassat färg &
storleksmässigt för att 
passa in i väskan 
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7. Diskussion

7.1 Barnens åsikter 
Jag har under projekttiden haft intentionen att intervjua barn och då ställa frågor om konsumtion 
och design, och särskilt om hur barnen upplever faktumet att färgskalan på barnprodukter är starkt 
begränsad. Hur upplever barnen det utbud som erbjuds dem? När jag studerade de barn jag reste 
”tillsammans” med, såg jag att de i stor utsträckning hade kläder och saker i de färger som är typ-
iska för pojkar respektive flickor. Beror detta på att de tycker om just dessa färger, eller tycker de 
om dem för att det är de som finns? Nu när jag har en prototyp känns det naturligt att nästa steg blir 
just detta, att tala med barnen. Jag tänker mig att gå ut till barn i låg och mellanstadieåldern, och 
få deras reaktioner på mitt arbete. Förhoppningsvis är jag på rätt väg, detta återstår att se. Jag är 
mycket nyfiken på hur de uppfattar mitt färgval, är min väska så könsneutral som jag hoppas? Kan 
både pojkar och flickor tänka sig den som ett alternativ till en rosa eller blå, Barbie eller Disneyväska?

7.2 De resande barnen 
Hur påverkar en resande vardag som liten, personligheten som vuxen? Eftersom jag ännu inte in-
tervjuat några barn i denna situation, kan jag bara utgå från mig själv. Jag upplever att min barndoms 
resande har gjort att jag har lätt för att bryta upp från rutiner, anpassar mig snabbt till nya situation-
er och känner mig ganska snart hemma på nya platser och i nya miljöer. Jag tror att min bakgrund 
har bidragit till hur jag hanterar vardagen. Det finns två sidor av allt. Jag uppfattar ovanstående 
som positiva egenskaper. Den andra sidan av mig är rastlös och har ett tempo som jag själv kan 
ha svårt att hålla jämna steg med. Jag vet inte om detta beror på min uppväxt men jag tycker mig 
se ett samband. Lotta Hahn beskriver hemmet som den viktigaste platsen där barn och vuxna kan 
vara sig själva och känna sig trygga. Vad händer då när man har flera hemma? Känner sig barnet 
splittrat, kan detta vara en orsak till stress hos barn?  Mitt arbete har haft dessa tankar som utgång-
spunkt och jag har gjort ett försök att bemöta dessa frågeställningar. Är hemma där hjärtat finns?
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7.3 Miljö, material och teknik

Tanken att allt hör samman är ett bra utgångsläge för mig som designer. Då 
allt vi gör påverkar vår omvärld är det viktigt att göra rätt eller försöka göra 
det bästa möjliga av alla val jag som designer ställs inför.  Idag när vi har ett 
överflöd av produkter kan man fråga sig om vi verkligen behöver fler? Som 
svar på detta kan sägas att det mesta behöver göras om för att anpassas till 
jordens resurser och i en del fall även locka ögat med en mer genomtänkt 
estetik.  Att arbeta med så få material som möjligt i en produkt gör den mer 
miljövänlig, återvinning av materialen blir enklare då färre kvaliteter ska 
sorteras. Miljötänkandet har funnits med som en stark och viktig riktlinje 
under hela processen. Min allra första tanke var att under examenspro-
jektet arbeta med en produkt där delarna miljö, behov/användbarhet och 
estetik och skulle väga lika tungt. Under arbetet har det varit nödvändigt 
att anpassa materialen till prototypen efter vad som var möjligt att få tag i 
och som lämpade sig för den teknik jag valt att arbeta med. Det material 
jag haft som målsättning att arbeta med, majsstärkelseplast, har i proto-
typen ersatts av en bomullssatäng, samt en bomull/polyestervara till fodret 
i väskan. Då det i dagsläget inte finns någon kvalitet av ekologiskt odlad 
bomull som direkt lämpar sig för digitaltryck, (flera förbehandlingar hade 
krävts om trycket skulle kunna genomföras och till dessa moment fanns in-
gen tid) valde jag att arbeta med ett material som var anpassat till tekniken. 
Tanken om en miljömässigt hållbar produkt står fortfarande fast och inför 
en framtida produktion är förhoppningen att utvecklingen har hunnit ifatt 
min vision om kombinationen stärkelsematerial och digital tryckteknik. Min 
tanke är att hela väskan, tyget, alla plastdetaljer, även vagnen och delar 
av innehållet, i en framtida produktion ska tillverkas av stärkelseplast, eller 
någon annan typ av grön plast. som lämpar sig att göra de olika delarna av. 

Eftersom det inte har funnits tid att forska djupare i ämnet gröna plaster, är 
det möjligt att det existerar en kvalitet som passar bättre för ändamålet än 
stärkelseplasten. Mitt undersökande på marknaden fortsätter och jag hop-
pas att det inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att vara möjligt 
att producera min produkt av ett eller flera material som stödjer en hållbar 
utveckling av den textila industrin, såväl miljömässigt som ekonomiskt.    

Jag ville hålla fast det estetiska utseende jag önskade att väskan skulle ha. 
Framförallt gällde detta de detaljer i neonfärg jag använt mig av. Då det var 
svårt att få tag i dessa i handeln, samlade jag på mig material från lopp-
marknader och andra ställen där jag inte kunde få information om var det kom 
ifrån eller vad de innehöll. Önskvärt hade varit att jag funnit en producent av 
plastdetaljer som kunde ha tillhandahållit denna information. Mitt resultat 
är trots alla ansträngningar en prototyp och ska bedömas som en sådan.
Jag tog ett beslut om att inte ta hjälp av någon av de större produ-
centerna av väskor när det gällde sömnaden. Grunden till detta bes-
lut var att det då varit svårt för mig att veta hur och vem som utfört 
arbetet. Jag ville undvika alla risker att arbetet uträttats av någon mind-
erårig. Min önskan om att barn ska få vara barn så länge som möjligt 
innefattar alla barn var de än befinner sig, därför var det för mig orim-
ligt att låta producera på ett sätt som kunde äventyra denna vision.
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7.4 Tankar kring design och design för barn

Design för mig är tanke - utifrån och in, samhället är utgångspunkten. De-
sign är inte enbart en skönhetsupplevelse, tanken bakom arbetet måste 
väga minst lika tungt som det estetiska uttrycket. Det är upp till mig som 
designer att studera verkligheten och försöka göra den bättre. Det som 
sedan kommer inifrån är det kreativa arbetet, förmågan att gestalta. Jag 
anser att när det handlar om att ta fram produkter för barn är det sär-
skilt viktigt att möta målgruppens befintliga behov och därmed uppmuntra 
barn att vara barn så länge som möjligt. Detta kräver tanke bakom arbe-
tet. Mitt mål när jag arbetar med produkter för barn, är att arbeta utifrån 
barnets verklighet och därmed undvika att ta fram produkter som egentli-
gen är vuxenprylar anpassade till barn. Trots att en femtedel av Sveriges 
befolkning är barn, talas det förhållandevis lite om formgivning för barn. 
Många producenter ser på barn idag som rena konsumenter, vilka som 
helst, som det är fritt fram att skapa nya behov för utan tanke på vad 
det kan leda till. Debatten därom är mycket lågmäld. Beror detta på att 
samhället inte tar barnen på allvar? Ett bra exempel på en produkt som 
inte hör hemma i barnens värld är stringtrosor till småflickor, ett annat är 
Bratzdockorna. Dessa dockor sänder ut signaler om sex och attityd på 
ett sätt som uppmuntrar en åttaårig flicka att bete sig som en tonåring, 
om föräldern dessutom köper stringtrosan till henne är en tween ska-
pad. Jag vill starta en diskussion kring dessa produkter riktade till barn 
i låg och mellanstadieåldern. Vad kommer denna utveckling att leda till? 
Ett sätt att vända trenden kan möjligen vara att öka medvetenheten 
hos föräldrarna. Barnen lever liksom den vuxne i en värld av intryck 
och medias påverkan är svår att hindra. Om förståelsen hos föräldern 
ökas om de signaler som sänds ut till barnen genom de produkter som 
köps, kanske detta kan leda till att vi inte köper de produkter som pro-

ducenterna försöker få oss att tro att våra barn behöver? Kanske vägrar 
föräldern att köpa produkterna och barnen kan få vara barn lite längre. 
Svårigheten ligger här i att orka stå emot. ”Alla andra har ju en…” Begrep-
pen Tweenies och kidaults är något som tål att tänkas på. Barn som vill 
vara stora och vuxna som vill vara små. Leder detta till att barnen som 
önskar sig snabbt bli stora, sedan önskar att de var små resten av livet? 
Hur uppfattar barn design och är barn designmedvetna? Detta är 
frågor som jag intresserar mig för och som jag kommer att arbeta vi-
dare med i framtiden. Om barnen tillfrågas om hur deras saker och ting 
skulle se ut, eller om hur deras miljöer fungerar, skulle då formgivningen 
se annorlunda ut? Går ett sådant tillvägagångssätt att kombinera med 
utvecklingspsykologiska teorier i designprocessen, och på så sätt fin-
na en väg att möta barnen i deras verklighet? Under arbetet har många 
frågor väckts och jag har idag inga svar. Kanske kommer det framöver 
att läggas mer energi på design för barn, jag hoppas att så är fallet. 
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7.5 Indien
Vad gav resan till Indien? Jag har idag varit hemma i tre månader. Fort-

farande har jag svårt att förstå att jag verkligen upplevt allt som resan in-

nebar. Troligen kommer det att ta lång tid att få ett samlat intryck av resan, 

om det ens är möjligt? Jag är glad att jag reste. Jag fick tillfälle att studera 

människor och miljöer jag aldrig tidigare besökt. Jag kan se spår av detta 

i mitt resultat. Formspråket i digitaltrycket hade säkerligen sett annorlunda 

ut om jag stannat hemma. Jag hade inga tankar om att göra en produkt 

som synbart var inspirerad av en annan miljö. Syftet med resan var mer 

att samla intryck och känslor, tankar och upplevelser som jag sedan kunde 

bära med mig under arbetets gång och detta fick sedan ta de vägar det ville.

7.6 Ekonomi
Min intention har hela tiden varit att utveckla en produkt för alla, oav-

sett inkomst och klasstillhörighet. Tryckkostnaderna för det digitala 

trycket är högre än för rotationstryck. Dels för att färgen är dyrare och 

dels på grund av den låga produktionshastigheten. Här handlar det om 

ett fåtal meter i timmen, detta jämfört med rotationstryckets många me-

ter per minut. Materialet jag tänkt använda (majsstärkelsefiber), är idag 

cirka fem gånger dyrare än en polyester av liknande kvalitet. Detta kom-

mer förmodligen att förändras i takt med att fler aktörer kommer in på 

marknaden, vilket jag hoppas att det gör. Å andra sidan är polyester 

inte särskilt dyrt. När det gäller brodyren gjorde alla detaljer att produk-

tionshastigheten sjönk och detta bidrar till ett högre pris. Jag tänker 

mig att brodyren kan bearbetas vidare och anpassas om det visar sig 

vara orimligt med en körtid på 40min som det ser ut idag. Vad produk-

ten skulle kosta i handeln om den tillverkades idag kan jag inte svara på. 
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8. Slutsats 

Mitt mål var att göra en produkt till barn som reser, som kunde hjälpa till 
att underlätta resan och göra den lite roligare. Jag ville göra en väska 
med ett innehåll som både pojkar och flickor kunde tycka om, i ett ma-
terial vänligt för både människa och miljö. Efter att ha intervjuat barn 
och fått deras synpunkter på min produkt hoppas jag att det visar sig 
att jag lyckats leva upp till i alla fall ena halvan av målet. Miljöaspekten 
får förmodligen vänta ett slag tills tekniken hunnit ikapp mina visioner! 
Tio veckor är allt för kort tid för att hinna med att gå på djupet med alla 
olika delar som ett projekt består av. Det har varit nödvändigt att prior-
itera, möjligen borde jag ha gjort andra val. Samtidigt anser jag att jag 
nu kan gå vidare och fortsätta mitt arbete och få svar på mina frågor.
Efter detta återstår en önskan. Att med prototypens hjälp påverka ut-
seendet på de produkter som erbjuds barn idag. Få dem att känna att 
de inte är hänvisade till rosa Barbie eller blå stålman om de skulle vilja 
ha något annat istället. Och det viktigaste av allt, jag hoppas att det är 
möjligt för de resande barnen att känna att hemma är där hjärtat finns!

Jag vill avsluta mitt arbete med ett citat av möbelformgivaren och 
tänkaren Verner Panton.

  
  ”Man sitter bättre på en färg man tycker om” 
      
       Verner Panton
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Efterord 

Under arbetet med det designade barnet läste jag litteratur som väckte 
tankar som jag sedan indirekt har använt mig av i detta arbete. Bo-
ken det konsumerande barnet ger intressanta tankegångar och re-
kommenderas till den som intresserar sig för barn och konsumtion. 
Lotta Hahn refererar till studier av barnforskaren Ylva Ellenby un-
der sin föreläsning på Borås konstmuseum. Jag har inte lyck-
ats hitta några forskningsresultat av henne men det finns en upp-
sjö av litteratur i ämnet utvecklingspsykologi. Jag hänvisar här inte 
till någon speciell bok då mitt arbete inte behandlar ämnet i sig.  

För ytterligare information om ingeo fibern se www.Cargilldow.com
Myndighetskrav för barnprodukter se www.sis.se

För personlig kontakt nås jag på min mailadress: portinson@hotmail.com
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Bilaga 1 Materialprover

Digitaltryck – väskans huvudmaterial                     

Fodertyg             

Ullfrotté – delar av innehållets material             

PLA – exempel på stärkelsefiber          

Bivaxbelagd vara                

Akrylatbelagd vara           

Trikåvara från det designade barnet             

Neonplast            
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Bilaga 2
Delar ur Gröna plaster
en presentation av Per Erkisson, pro Design ,Göteborg

Bilaga 3
Ingeo TM Fibers Brand Policy

(dessa bilagor kommer att saknas i den rapport som publiceras 
på Högskolan i Borås hemsida, för information kontakta mig 
personligen!)


