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SammanfattningAbstract

Bilbarnstolar för de allra 
minsta barnen erbjuder idag 
väldigt bra skydd vid en kollision. 
Tyvärr för föräldrarnas skull 
är dessa stolar inget vidare att 
hantera utanför bilen, till och 
från bostaden och vid exempelvis 
kortare ärenden. Med andra ord 
alla de tillfällen när man väljer att 
bara lyfta ut stolen ur bilen och 
bära med sig den. Genom att ana-
lysera hur och var dagens bilbarn-
stol stol används, hur man bäst 
bör bära tyngre laster, upp till ca 
15 kg som en stol med barnet i kan 

väga och genom att ta hänsyn 
till barnets och förälderns ana-
tomi, har detta arbete lett till ett 
konceptuellt förslag på hur detta 
problem kan lösas. Olika tekniska 
princip lösningar har tagits fram 
och utvärderats. Den valda lös-
ningen har sedan vidareutveck-
lats genom olika designprinciper 
där form och uttryck har varit 
den viktiga delen. Huvuddelen i 
den nya lösningen är en mjukare 
bärsele som man lyfter ut ur 
bilen med barnet i och bär fram 
på kroppen. Kvar i bilen finns 

en stolliknande bas med ”klick”-
fästen som låser fast den mjukare 
delen med barnet i när det pla-
ceras i bilen. Det stora fördelarna 
med att lösa det på detta sätt är 
att barnet bärs fram på kroppen 
utan några snedbelastande lyft på 
ryggraden. Samtidigt som lös-
ningen i sig också väger ett antal 
kilon mindre än dagens bilbarn-
stolar. Dessutom frigör lösningen 
föräldrarnas båda händer med 
denna lösning. Allt detta leder 
till en skonsammare vardag för 
föräldrarna.

Car seats for smaller children, 
offers very good protection in 
case of a collision. Unfortunately 
for the parents’ sake , these car 
seats is heavy to handle outside 
the car. For example back and 
forth home and short errands 
around town. In other words, 
all those times when you decide 
to just take out the car seat and 
carry it instead of place the baby 
in a baby carrier. By analyzing 
where and how the car seat is 
being used. How best to carry 
heavier loads up to about 15 
kg as a car seat with the child 

can weigh and by taking into 
account the child ’s and the 
parents anatomy. This work led 
to a concept on how this problem 
can be solved. Various technical 
principle solutions have been 
developed and evaluated. The 
chosen solution has then been 
further developed by various 
design approaches where form 
and expression has been the 
important part . The main body 
of the new solution is a softer 
inner which you lifts out when 
you leave the car. The baby sits in 
a carrier that the parent carries 

on front of their body. Remaining 
in the car is a chair-like base 
with ”click” fasteners that lock 
the softer part in place when it´s 
placed in the car, with the baby in 
it. The major benefits of solving 
it this way is that the baby is car-
ried in front of the body without 
oblique loaded lifting on the 
spine. While the solution also 
itself weighs several pounds less 
than the current car seats. It also 
frees the parents both hands by 
carrying the child this way. All 
this leads to a gentler living for 
the parents.
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Vad vill jag göra?

Varför ? Vem ? Var ?Vad ?

Målgruppen är småbarnsföräldrar i alla åldrar, kvinnor 
som män. Som använder bilen och bilbarnstolen i var-
dagen. Målgruppen innefattar personer av varierande 
längd, från 150 - >200 cm. Ett litet extra fokus kommer 
dock ligga på kvinnorna då de är dessa som av naturliga 
orsaker är de som är hemma med barnet första tiden efter 
födelsen. 

Lösningen är tänkt att användas i småbarnsföräl-
drarnas  vardag vid alla de tillfällen när man transpor-
terar sitt barn till och från bilen. Det finns idag lösningar 
som tillåter att man placerar stolen på ett vagnschassi. Det 
finns dock mängder av tillfällen då man inte vill eller kan 
använda denna mycket bra lösning. 

Efter att ha lyssnat på syskon och andra nära, som 
jämrat sig över det tunga i att hantera och bära runt på 
bilbarnstolen med ett barn i, kändes det som ett angeläget 
problem att titta närmare på. Utan erfarenheter av egna 
barn är det ändå lätt att förstå den stora förändring som 
sker när barnet kommer till världen. En fantastisk sådan 
men också en krävande tid i livet när man dessutom 
kanske är som allra mest sårbar. Då känns det extra roligt 
att kunna få göra en insatts som kan underlätta en liten 
del av vardagen. 

Bilbarnstolar skyddar idag barnen väldigt bra vid kolli-
sioner. Huvudfokuset på ett babyskydd/bilbarnstol är och 
kommer alltid vara att skydda barnet vid en eventuell kol-
lision. Detta innebär dock inte att man, som detta projekt 
avser, inte borde fokusera ännu mer på föräldrarna. Man 
ser ofta småbarnsföräldrar som krampaktigt kämpar med 
bilbarnstolen till och från bilen. I positioner och lägen 
som man kan kalla allt annat än ergonomiskt bra.
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Detta projekt syftar till skapa ett koncept som förenklar hanteringen och 
minska de många dåliga lyften som en förälder genomför på en dag när de 
hanterar babyskyddet med sitt barn i. En förälder som inte sliter ut rygg, 
nacke och axlar på dåliga lyft kommer må bättre och det kommer bli en vinst 
för hela familjen. 

Detta ska ske med bibehållen säkerhet för barnet vid en kollision och även 
ge samma säkerhet som barnet har idag när de bärs runt i bilbarnstolen/
babyskyddet.

Mål 
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Följande text är ett kortare sce-
nario som ska ge dig som läser detta 
en inblick i den problematik som ofta 
uppstår och som detta projekt syftar 
till att titta närmare på. 

Du har alldeles nyss klivit ut ur 
hissen som idag faktiskt fungerade, 
gått ner för en alldeles för smal 
trappa och tagit dig några hundra 
meter fram till eran parkering, 
skrapat rutorna, gjort ett snabbt 
ärende på stan, hämtat upp din 3 
åriga son på dagis och alldeles precis 
parkerat bilen på den stora parke-
ringen vid stormarknaden. 

Allmänt slut i hela kroppen, stel 
i rygg, axlar och nacke så krånglar 

du dig ur bilen, knäpper lös din lilla 
Gustav som ivrigt och snabbt hoppar 
ur bilen redo att utforska världen. 
Medan du har ett öga på den lilla 
utforskaren lyfter du ut, det 14 kg 
tunga, babyskyddet med din 1 år 
gamla dotter Alva. Med ett fast tag 
om Gustav i ena handen, placerar du 
återigen babyskyddet med Alva i arm-
vecket precis som du alltid gör när ni 
lämnar bilen. 

När du sedan spanar efter när-
maste kundvagn att använda för en 
stunds avlastning börjar du fundera 
över om det verkligen ska behöva 
vara såhär tungt, bökigt och rent 
utsagt oergonomiskt att bära med sig 
något du älskar och är så rädd om.

Scenario
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Projektet avser att fokusera på 
bärande av mindre barn, lösningar 
som innebär att barnet placeras på en 
vagn etc ligger utanför detta projekt. 
Fokus är bärande.

Ålder och storlek på de barn som 
detta projekt kommer att behandla 
är de som tillhör grupp 0+ enligt ECE 
standarden i-Size. Kort sagt innebär 
det upp till en ålder av 15 månader, 
ca 13 kg i vikt och en längd på 83 cm. 
För närmare beskrivning vad detta 
innebär läs vidare på kommande 
sidor.

Inga utförliga kostnadsberäk-
ningar kommer att göras, endast 

uppskattningar. Detta innebär att 
hänsyn kommer tas till att den 
slutliga lösningen kommer hamna i 
ett prisspann som är realistiskt för 
denna typ av produkt.

Om ett behov av krocktester skulle 
uppkomma, så finns det troligtvis 
inga möjligheter att genomföra 
krock/falltester eller liknande. Sunt 
förnuft, egna kvalificerade uppskatt-
ningar och kvalificerade uppskatt-
ningar från bättre expertis kommer 
att få räcka. Alla sådana här typer av 
tester får ses som ett fortsatt steg i 
utvecklingsprocessen. Ingen speciell 
hänsyn kommer tas till personer med 

stor övervikt. Att ha extra kilon på 
grund av sin graviditet räknas inte 
som övervikt. Inte heller kommer 
andra fysiska handikapp tas med som 
en faktor. 

Den riktning som projektet tog 
en bit in när ytterligare fakta och 
beslut tagits, innebär att den del 
utav babyskyddet som är fastmon-
terad med ISOFIX fästen i bilen inte 
kommer få någon större uppmärk-
samhet vad gäller design och formgiv-
ning. Delen finns med i projektet för 
att fullt ut beskriva hela konceptet. 
Men det är som sagt en del jag inte 
haft möjlighet att ägna någon tid åt.

Avgränsningar
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Barnet

Grupp 0+
I detta arbete kommer fokus ligga 

på bärande av barn i den ålder som 
tillhör grupp 0+.  Grupp 0+ är en del 
av en ny EU standard vid namn i-size, 
läs mer om detta senare i texten. 
De olika standarderna sätts av ECE, 
Economic Commisson for Europe, och 
är gemensamt för alla stater inom 
EU. U.S.A och andra delar av världen 
har liknande standarder. De olika 
grupperna har tillkommit för att 
underlätta valet av vilken bilbarnstol 
som konsumenten ska välja, och när 
det är dags att byta till nästa storlek. 
Den grupp som benämns grupp 0, är 
påväg att fasas ut med införandet av 
i-Size.

< 
83

 c
m

<13 kg

< 15 mån

Jag börjar bli för 
stor.

-Alva
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i-Size
Sedan ISOFIX systemet introdu-

cerades i början av 2000-talet och på 
allvar började dyka upp i nyproduce-
rade bilar. Har ytterligare forskning 
visat på risker vid användandet av 
bilbarnstolar. Framförallt har det 
varit en förvirring kring när man ska 
byta den första bilbarnstolen till en 
större modell. Ofta väljer föräldrar 
att byta till en större stol för tidigt. 
Ett annat problem är att man sätter 
barnet i en framåtvänd stol för 
tidigt. Dessutom finns det i dagens 
reglemente inga krav på hur väl en 
bilbarnstol ska klara en sidokolli-
sion. Den nya i-Size standarden har 
tillkommit för att ta hand om dessa 
brister. 

Förutom det uppenbara att dagens 
ECER44/04 standard, som fasas ut och 
ersätts av i-Size standarden, saknar 
krav på ISOFIX fästen. Så är det extra 
viktigt att trycka på hur viktigt det är 
för barnets skull att inte byta till för 
stor stol för tidigt. Övergången att gå 
från  den gamla standardens krav på 
upp till 9 kg till ett krav på minst 15 
månaders ålder, ska få bort problemet 
med att föräldrar tror att stolen är för 
liten när toppen av barnets huvud 
sticker upp ovanför stolens kant eller 
för att fötterna är utanför stolen. 

Att dessutom kraven på ökat sido 
och frontalkollisions skydd ökar 
känns idag lika självklart som uppen-
bart.

Ökat skydd för större kollisions 
krafter, både vid frontal och sidokol-
lisioner. Och mycket bättre skydd för 
huvud och nacke.

Bakåtvänt resande till minst en ålder 
av 15 månader.

Man flyttar klassificeringen från att 
ha varit vikt baserad till att bli mer 
längd baserad.

ISOFIX
ISOFIX-systemet är ett fästsystem för bilbarnstolar. Framtaget för att eli-

minera risken för felmontering av en bilbarnstol i bilen. Forskning på början 
av 90-talet visade att 80 % av alla monterade stolar hade någon form av fel, 
och 20 % av dessa var väldigt allvarliga.

kg cm
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Nacken

Under barnets första tid i livet står 
huvudet för ca 1/4 av barnets totala 
vikt. Muskulaturen i nacken vid den 
här tiden är inte tillräckligt utvecklad 
för att stödja upp det relativt stora 
huvudet. Varför man måste vara 
väldigt försiktig och skydda bar-
nets huvud och nacke för plötsliga 
rörelser.

Kollision

Statistik från CREST, Child Res-
traint System for Cars, visar att vid 
en allvarlig kollision är det oftast 
huvudet som skadas svårt.  Vilket är 
ytterligare ett argument som visar på 
allvaret i att hela tiden tänka på att 
skydda huvudet.

Skador

skador 
frontalkollision

skador 
sidokollision huvud

huvud

nacke

nacke

annatbröstkorg

bröstkorg

buk

buk

45 %

65 %

6 % 16 % 11 % 7 %

29 % 17 % 9 %

från födsel 2 år 5 år
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Höftledsdysplasi
Under det nyfödda barnets första 

månader i livet är ligamenten i 
kroppen svaga och barnet är i all-
mänhet väldigt vigt och mjukt i leder 
och olika strukturer i kroppen. Vid 
6 månaders ålder har barn i princip 
dubblerat i storlek och kroppen har 
blivit mycket starkare och risken för 
skador minskat betydligt. 

En skada barnet kan råka ut för i 
tidig ålder är höftledsdysplasi, turligt 
nog är det ovanligt, men om man 
drabbas av det är det något som kan 
skapa problem livet ut. Höftledsdys-
plasi hos små barn kan ske när höf-
terna tvingas in i en utsträckt posi-
tion. Det som sker är att höftkulan 
riskerar att permanent deformera 
kanten på ledskålen i bäckenbenet 
eller att helt enkelt tvingas ur led. 
Vilket är mycket smärtsamt. På nästa 
uppslag finns bilder för exempel på 
dåliga respektive bra positioner.

prevention/baby-carriers-seats-and-other-equipment/

http://hipdysplasia.org/developmental-dysplasia-of-the-hip/
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Om barnet hänger i grenen eller sitter 
så benen pressas ihop, förs höftkulan 
uppåt och bort från rätt läge. Kraf-
terna på höftleden är stora.

Positioner som tvingar ihop barnets 
höft kan leda till besvär. Dessutom 
riskerar denna position att täppa till 
luftvägarna.

Ett smalt babyskydd förhindrar 
barnet att ha sina ben isär.

Ofördelaktig position för höfterna.

Dåligt

Har benen stöd ner mot knäleden. Är 
krafterna på höftleden minimala och 
leden är i en klart mer stabil position.

Barnets lår ska ha stöd och tillåta att 
benen kan vara isär. 

Bredare babyskydd tillåter barnet 
att ha benen isär i ett bättre läge för 
höften.

Om barnet sitter i den så kallade grod 
positionen är det bättre för höfterna. 

Bra

prevention/baby-carriers-seats-and-other-equipment/

http://hipdysplasia.org/developmental-dysplasia-of-the-hip/
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Det finns flertalet studier som 
visar på positiva effekter av att bära 
sitt barn i en mjuk bärsele nära 
kroppen i jämförelse med ett hårt 
babyskydd. I en mjukare bärsele 
stimuleras både barnens balans och 
deras taktila lärande. Barnen både ler 
mer, ”pratar” mer och gråter mindre 
i jämförelse med barn i ett hårt 
babyskydd.1 

Barn som bärs i en mjuk bärsele 
gråter signifikant mindre vid 6 
veckors ålder i jämförelse med kon-
trollgruppen, visar en studie av Hun-
ziker & Barr2 (1986). I en annan studie 
av Anisfeld, E. Et al.3(1990). visade 
det sig att små barn som bars med 
ansiktet in mot kroppen började att 
le socialt mot närstående och ”prata” 
betydligt senare.

I en studie av T Field, Et al. (1996). 
Tittade forskarna närmare på skill-
nader mellan barn som bars i en mjuk 
bärsele antingen med ansiktet riktat 
bort från mamman eller ansiktet 
riktat mot mamman. Bars barnet med 
ansiktet mot mamman så sov barnet 
betydligt mer än om ansiktet var 
riktat utåt. Studien konstaterar att 
barn med ansiktet utåt var betydligt 
mer aktiva och intresserade av sin 
omgivning. Slutsatsen forskarna drar 
är att en variation mellan båda posi-
tioner är att föredra. Att både aktivera 

barnet och att ge det lugn och ro när 
det behöver det är att föredra.

Studier som Urs A, Et al. ( 1985 ) 
visar att barn som bärs mer ofta av 
sina föräldrar också gråter mycket 
mindre. Vilket antyder att ett bärande 
närmare kroppen än vad dagens 
bilbarnstolar tillåter när de väl bärs 
omkring är att föredra. De tror också i 
sina slutsatser att ett ökande bärande 

av sitt barn är ett mer effektivt sätt 
att få barnet att sluta gråta, än att 
oftast tror att barnet är hungrigt och 
behöver mer mat, antigen genom 
amning eller att komplettera med 
extra flaska.

Slutsatsen av detta blir att ett mer 
kroppsnära bärande visar större posi-
tiva effekter för barnets skull.

Bära
Under en större del av den tid som 

barnet befinner sig i babyskyddet så 
kommer det troligtvis sova. Rekom-
mendationen idag är att barn ska 
sova platt på rygg. Underlaget ska 
vara fast. Mjukare madrasser, kuddar, 
gosedjur eller liknande ska man inte 
ha vid barnet. Detta på grund av att 
barnet löper större risk att drabbas av 
plötslig spädbarnsdöd om detta sker.  

Det finns dock saker man kan göra 
för att minska riskerna betydligt. 
Några som kan vara mer relevanta för 
detta projekt är listade nedan.1

• Låt barnet sova på rygg, minst 
till 6 månaders ålder.

• Se till att ansiktet är fritt, 
lagom varmt och kan röra sig.

• Använd gärna napp. Detta 

har visat sig hålla andnings-
vägarna mer öppna och gör 
också att barnet vaknar till om 
det får andningsuppehåll.

Babyskydd - halvliggande

De faktorer som nämndes i 
föregående stycket, ställer ju dock 
till det något för dagens babyskydd. 
Den position barnet har är halvlig-
gande och är inte optimal för barnet. 
Speciellt under sin första tid bör 
man ha sitt barn så lite som möjligt i 
denna halvliggande position, då den 
ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.  
Problemet som kan uppstå är att bar-
nets luftvägar täpps till när huvudet 
faller framåt. Se nästa sida hur detta 
kan te sig och hur man kan tänka 
vid design av ett babyskydd för att 
undvika detta.

Sova

1 http://www.babyzone.com/baby/sleep/back-to-sleep_660091 Yarrow, Rubenstein och Pederen, 1975. Infant and Enviroment.2
 Hunziker och Barr ,1986. Increased carrying reduces infant crying.

3
 Anisfeld, E., Casper, V, Nozyce, M. och Cunningham, N. 1990, 
Does Infant carrying promote attachment.

4 
T Field, J Malphurs, k Carrayway och M Pelaez-Nougeras, 1996. 
Carrying Position Influences Infant behavior

5 
Urs A, Hunziker, MD, and Ronald G, Barr. 
Increased Carrying Reduces Infant Crying. /25/24



Plötslig spädbarnsdöd sker precis 
som namnet antyder alltid plöts-
ligt och oväntat och det innebär att 
barnet, oftast före 6 månaders ålder, 
hittas död. I Sverige är detta tur nog 
väldigt ovanligt, ungefär ett barn på 
sex tusen dör i plötslig spädbarnsdöd. 
Orsakerna till detta är inte helt 
klarlagda men möjliga orsaker kan 
vara att barnet får en andningsstopp 
kanske pågrund av att ansiktet inte är 
fritt eller att huvudet ligger i en sådan 
position att andningsvägarna blir 
tilltäppta. En annan orsak kan vara 
att barnet blir för varmt och därför 
slutar att andas. 

Designar man ett babyskydd så 
att det finns en öppning för huvudet 
kommer barnets kropp pressas 
framåt och bakhuvudet kommer 
befinna sig bakom en tänkt linje från 
ryggraden. Detta leder till att huvudet 
är i en upprätt position och luft-
vägarna är fria.1

Skulle ett skydd se ut som på nedre 
bilden kommer bältet pressa axlarna 
bak mot ryggstödet, vilket i sin tur 
leder till att [ 1 ] huvudet tippar/
pressas framåt. Denna flexion av 
huvudet gör att barnets haka pressas 
mot bröstkorgen [ 2 ]. Hakans rörelse 
mot bröstkorgen leder i sin tur till att 
bakre delen utav tungan,  [ 3 ] trycks 
bakåt och gör att luftvägarna smalnar 
av, vilket i värsta fall täpper till dem 
helt och kväver barnet.

Plötslig 
spädbarnsdöd

5 punkts vs. 3 
punkts bälte

Det finns idag inga studier som 
pekar på att barn sitter säkrare i bilen 
vid en kollision, med ett 5 punkts 
bälte jämfört med ett 3 punkts bälte. 
Viktigt i båda fallen är att bältet dras 
åt så hårt det är möjligt. Har man ett 
väldigt livligt barn så är dock risken 
något större att de lyckas krångla sig 
ur med en arm ur 3 punktbältet.1 

1 
http://www.ntf.se/konsument/barnibil/default-2013.asp?RecId=31014

3 5

1 Christine G. Machintosh, Shirley L, Tonkin and Alistar Jan Gunn. 2013.  Randomized
Controlled Trial of a Car Saftey Insert to Reduce Hypoxia In Term Of Infant /27/26



För föräldrar finns det inga regler 
för hur mycket man får lyfta och 
hur dåliga lyft man får göra. Det 
finns däremot en arbetsmiljö lag där 
arbetsmiljöverket har utarbetat tyd-
liga och klara regler för vad man får 
och inte får göra på sin arbetsplats.

För att sätta småbarns föräld-
rarnas hantering i ett perspektiv så 
har jag därför gjort en jämförelse 
med hur lyften och hanteringen av 
ett babyskydd skulle klara sig mot 
dessa föreskrifter för en arbetsplats. 
Ganska direkt så börjar man inse hur 
dåligt dessa lyft är om man skulle 
bedöma dem efter arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.

En enkel klassisk bedömnings 
modell finns här till höger. Denna 
modell ger en föraning om vilka lyft 
som anses ok på en arbetsplats. Den 
har dock sina brister då den saknar 
flertalet viktiga faktorer. 

Men det viktiga man kan läsa ut 
är att ett bra lyft för en människa 
bör ske rakt framför kroppen och så 
nära kroppen som det bara är möjligt. 
Målet är att man vill minska det 
moment man belastar framförallt 
ryggen med när vikten kommer ut 
från kroppen.

Mamma & Pappa
Även fast jag i början av denna rapport nämner att målgruppen 
är mamma och pappa så kommer ändå mamma få lite extra fokus 
i detta arbete då det av naturliga orsaker är allra vanligast att 
mamman är hemma med barnet den första tiden.

Ergonomisk 
bedömnings-  
modell

Bördans vikt (kg)

25

15

7

3

Acceptabelt

Värdera närmare

Olämpligt

Avstånd från 
ländryggen

Inom underarmsav-
stånd, ca 30 cm

Inom trekvarts arms- 
avstånd, ca 45 cm

Arbetsmiljöverket, Skrift: Belastningsergonomi
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Om man mer noggrant vill utvär-
dera ett belastningsfall har arbetsmil-
jöverket tagit fram ett bedömning-
sunderlag där man tar hänsyn till 
faktorer som hur ofta lyftet sker, hur 
tungt det är, vilken arbetsställning 
man har och hur arbetsförhållandena 
ser ut. När man fyller i detta underlag 
får man i slutet en riskpoäng, och 
riskpoängen svara sedan mot en risk 
och en förslag om åtgärd. 

Var kommer då en förälder som 

hanterar babyskyddet hamna? Jo 
ganska klart kommer hanteringen ge 
en riskpoäng över någonstans mellan 
48 - 70, det varierar något beroende 
på hur man varierar faktorerna i 
underlaget.

Slutsatsen är dock att det är 
mycket dåliga lyft man utsätter sig 
för när man bär babyskyddet, och 
att det absolut är att föredra att bära 
nära fram på kroppen.

Hur lång tid pågår lyftet?

Vad väger det?

Arbetsställning ?

Arbetsförhållanden ?

Bedömning

Riskpoäng

Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik

Ökad belastningssituation, fysisk belastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. 
För denna grupp är det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning.

Kraftigt ökad belastnings situation, fysisk överbelastning möjlig. En ny utformning av 
arbetsplatsen rekommenderas.

Hög belastningssituation, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsen utformning 
måste ändras.

< 10

 48 - 70

10 - < 25

15 - < 50

> 50

Belastningsfallet med babyskydd 
ger en riskpoäng på någonstans 48 - 
70, beroende på lite hur man justerar 
faktorerna fram och tillbaka.

Bedömning av 
hantering med 
nyckelmoment

Arbetsmiljöverket, Skrift: Bedöm Risker vid manuell hantering - lyfta/bära
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Foglossning
När man är gravid blir kroppens 

leder rörligare, särskilt i bäckenet, för 
att det ska kunna vidga sig under för-
lossningen så att barnet lättare kan 
komma ut. Detta kallas foglossning. 

En del kvinnor får ont av fogloss-
ningen medan andra inte märker av 
den alls. Besvären kan vara mer eller 
mindre långvariga. En viktig förut-
sättning för att bli bra eller inte dra 
på sig besvär på grund av fogloss-
ningen är att låta kroppen vila och 
inte utsätta sig för tunga och dåliga 
lyft. Sneda lyft och lyft med böjd rygg 
är synnerligen dåliga. Att bära sitt 
barn är självklart okej och något man 
bör göra av andra positiva orsaker.1 
Så man kan starkt ifrågasätta hur 
bra det är att lyfta och bära på ett 
babyskydd, med barnets 3-4 kg och 

lika mycket vikt på själva stolen. Där 
det heltiden handlar om sneda lyft 
och med böjd rygg åtminstone alla 
lyft som sker in och ut ur bilen.

Kejsarsnitt
En ytterligare riskfaktor för 

mammor är om de har förlöst med 
kejsarsnitt.  I upp till sex veckor 
efter operationen bör man undvika 
tunga lyft för att såret och mag-
musklerna ska ha tid att börja läka 
ihop ordentligt. Hela läkeprocessen 
kan faktiskt ta upp till ett helt år. Att 
lyfta barnets vikt direkt efter födseln 
är okej. Men även här precis som 
efter foglossningen kan man starkt 
ifrågasätta lämpligheten av att bära 
ett babyskydd. Något som man ändå 
troligen kommer bli tvungen att göra 
i princip dagligen. 2, 3  

Dagens babyskydd, dålig belastning 
av rygg, höft och axlar. 

En belastning som sker symmetriskt 
över ryggraden är att föredra.

Dåligt Bra

1
 http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Foglossning/

2
 http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Behandlingar/Kejsarsnitt//

3 
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Kvinnokliniken
/Graviditet-och-forlossning/Forlossning/Kejsarsnitt/Efter-ett-kejsarsnitt/
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Stolen / skyddet står på golvet. Helt 
framåt böjd i ryggen med ett säkert 

grepp kring barnet, speciellt bra stöd 
bakom nacken. 

Öppnar dörren med ena handen. Fort-
sätter att hålla stolen snett framåt 

med böjd arm ut från kroppen.  

Byter grepp ännu en gång för att 
hålla stolen på bästa sätt för att få in 
den i bilen så smidigt det är möjligt.

Lätt böjd i knäna, framåt böjd i 
ryggen lyfter med båda armarna och 
tar lite stöd mot låret. Böjer sig ytter-

ligare framåt för att få in stolen.

Sittande på huk, framåt böjd, stående 
på knä etc. För att sätta fast bältet 

ordentligt.

På väg ut. Stolen i ett rejält grepp 
snett åt sidan - framåt. Låser upp 

bilen med andra handen för att inte 
behöva krångla med det ute.

Användarobservation 

I framåt böjd position med armarna 
relativt lång utsträcka från kroppen 

lyfts stolen på plats så att den 
”klickar” fast  i rätt läge. 

När stolen ska ut måste man stå 
framåtböjd. Hakan vilar i princip på 
bilens tak. Ett lyft med båda armar 

utsträckta relativt långt från kroppen 
sker sedan rakt upp. Vissa märken 

av stolar kräver att detta sker med en 
hand då den andra handen ska lossa 

en spärr.

När stolen är ute sker samma flöde 
tillbaka in i huset igen.

Börjar bli tungt vid det här laget, 
byter och ändra grepp fram och till-

baka för att avlasta.

Går mot bilen. Observera den krökta 
ryggen och kroppen för att balan-
sera upp vikten från babyskyddet. 

Stolen måste samtidigt hållas ut från 
kroppen med en krökt arm.

För att avlasta ryggen och armen bärs 
stolen en bit med båda armar framför 
kroppen. Men det här är inget vidare 

säger Kajsa. ”-Jag har ingen hand 
ledig till att göra annat med, öppna 

dörr eller så.”

Sned belastande lyft, där ryggen både lutas ut åt sidan och snett framåt.  

Sned belastande lyft, där ryggen belastas ut åt sidan.

Lyft rakt framför kroppen, men relativt långt ut.Dåligt

Sämst

Sämre
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Föräldrar

För att få en sådan bred bild som 
möjligt över hur situationen upplevs 
bland småbarnsföräldrar besökte jag 
ett lekland i Umeå för att samtala 
med föräldrar. Väldigt tidigt började 
jag inse att alla gav en liknande bild 
av hur verkligheten ser ut.

Alla tycker att lyften är tunga och 
krävande för kroppen. Papporna 
klarar sig bättre än mammorna, de är 
i de allra flesta fall starkare och lider 
inte heller av besvär sedan förloss-
ningen som jag nämnt tidigare. 

Skyddet bärs ofta i armvecket 
och föräldrarna klagar allra mest på 
smärta och besvär i ryggen. 

Valet av babyskydd sker oftast 
efter rekommendationer från vänner. 
Men ingen verkar i detta första läge 
tänka något på sig själv. Utan allt 
fokus är på att barnet ska resa så 
säkert som möjligt. Reflektionen att 
skyddet inte är så bra för en själv som 
förälder kommer i ett senare läge. 

Precis som jag skrev och konsta-
terade i starten av projektet så väljs 
babyskyddet ofta som sätt att bära 
barnet framför att ta med sig en 

barnvagn. En pappa sa uttryckligen 
att  de hade ett barnvagnsunderrede 
att placera babyskyddet på och att 
det verkligen var kanon. Men att det 
ändå fanns mängder av tillfällen när 
de inte kunde eller ville använda den 
lösningen och var tvungna att bära 
skyddet.

En annan mamma berättade om 
när hon tillsammans med barnets 
pappa skulle bära babyskyddet från 
bilen och in till stormarknaden för att 
där placera det i en kundvagn. Trots 
att det inte handlade om mer än ett 
par hundra meter så hade de gemen-
samt sagt, aldrig mer att vi gör såhär.

Intervjuer
NTF

För att försöka få fram ytterligare 
mer information och en bredare bild 
av problemet besökte jag min samar-
betspartner NTF Västerbotten. NTF 
hyr årligen ut runt 700 babyskydd 
och träffar således mängder av för-
äldrar.

NTF hyr idag i princip bara ut 
babyskydd av märket Brio. Mycket 
just på grund av att det är det skydd 
som är det lättaste och smidigaste 
på marknaden. Många andra skydd 
som är lika säkert för barnet, tvingar 

enligt Staffan på NTF, föräldrarna att 
hålla det ännu längre från kroppen 
än vad Brio skyddet gör. NTF Väs-
terbotten har efter att de insett detta 
tagit beslutet att bara hyra ut just 
Brios babyskydd.

Staffan berättade också att det är 
väldigt vanligt att föräldrarnas första 
kommentar när det lyft upp skyddet 
första gången är ett förvånat: ”Oj vad 
tungt det är.”  

Han berättar också vidare att 
han alltid brukar fråga föräldrarna 
på ren rutin om de vart nöjda med 

skyddet och svaret brukar alltid bli 
att det varit väldigt nöjda. Däremot 
så brukar det alltid komma fram ett 
missnöje om samtalet leds in på hur 
skyddet varit för er som föräldrar. 
Första tanken hos alla är alltid att 
barnet rest väldigt bra i skyddet men 
att man inte tänkt något på sig själv.

Detta är något är genomgående 
bland i princip alla jag talat med. 
Problemet finns där. Men väldigt få 
ha reflekterat över det. Allt fokus 
från både föräldrar, återförsäljare och 
tillverkare verkar ligga på barnet.

Dagens träning: 
bära bilbarnstolen 
plus Hugo, fan va 

tungt det är!

”Föräldrarna glömmer 
alltid bort att tänka på 
sig själva. Allt fokus är 

på barnet.”
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Genom NTF och Staffans förtjänst 
fick jag möjligheten att träffa en för-
äldragrupp med föräldrar som börjar 
ha barn i den ålder att det är dags att 
byta till nästa storlek av barnstol.

Tillsammans med föräldragruppen 
genomförde jag en kortare workshop/
samtal. Frågeställningen jag tog med 
mig ställdes för att om möjligt fånga 
upp tankar och idéer som jag missat. 

Frågeställningen var: När ni 
använt babyskyddet vad har triggat 
en positiv eller negativ reaktion. Vilka 
tillfällen har du tänkt, Ja va bra det 
här fungerar eller helvete hur fan 
har dom tänkt när dom gjorde såhär. 
Och när denna tanke kom eller såhär 
i efterhand har du då funderat på hur 
du ville göra det annorlunda.

Föräldragrupp -
workshop
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Idégenerering

Efter genomförd research som väl-
digt tydligt smalnade av och tydligt 
gjorde problemet. Så genomfördes 
en idégenerering. Detta resulte-
rade  sedan i 3 stycken olika design 

inriktningar eller tekniska principlös-
ningar på hur problemet kan lösas.  
Lösningar som sedan utvärderades 
mot föräldrar och samarbetspartner. 
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Koncept - Bärhjälp
Första konceptlösningen är någon 

form av midjebälte eller bärsele 
som ska avlasta rygg och axlar vid 
bärande. Att flytta belastningen till 
höften är fördelaktigt då det är en 
utav de strukturer i kroppen som är 
bäst på att tåla att bära tyngre laster. 
Har man någon gång burit tyngre 
ryggsäck har detta med största san-
nolikhet varit extra tydligt. Om det 
endast skulle röra sig om ett höft-
bälte eller en del som också sträcker 
sig upp över axlarna kommer en 
eventuell vidareutveckling av detta 
koncept få avgöra. 

Vid utvärdering av lösningen var 
detta den lösning som till en början 
gav det mest spontana positiva 
reaktionerna från de personer jag 

utvärderade mer. Den var lätt att 
förstå och det kändes dessutom 
väldigt enkelt att bära de 10 kg 
som mockup ryggsäcken vägde vid 
testet. Vid närmare funderingar och 
diskussioner uttryckte dock alla 
användare liknande negativa funde-
ringar kring löningen. Kommer man i 
längden komma ihåg och orka ta med 
sig ytterligare en pryl eller kommer 
den bli hängande i garderoben. Alla 
kände också en oro för att en i och 
ur hakning av stolen skulle innebära 
jobbiga och statiska lyft för axeln. Att 
hålla 10 kg i denna position under det 
få sekunder det tog för mig att haka 
fast ryggsäcken under testet var det 
som skapade denna reaktion. En liten 
detalj men en viktig sådan.
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Koncept - Bärsele
Detta koncept innebär att barnet 

sitter i ett mjukare innanmäte som 
när man lämnar bilen ”klickar” lös likt 
man gör med dagens stolar. Det som 
finns kvar i bilen är således en något 
större del än vad det är idag. Men å 
andra sidan så bär man med sig en 
lättare del som man dessutom bär 
fram centrerat på kroppen. Vilket inte 
ger något snedbelastande bärande 
och dessutom är båda händerna fria 
att exempelvis öppna dörrar, låsa upp 
bilen eller vad det nu kan vara.

 Lösningen kommer att inte bara 
innebära en tunnare bärsele utan den 
kommer vara ”fodrad” med stötuppta-
gande material som kommer skydda 
barnet i bilen vid en kollision. Det 
kommer också skydda barnet så att 
man känner att man kan ställa ner 
barnet på marken en kortare stund 

när man vill eller blir tvungen till det, 
utan att för den delen känna att det 
sitter helt oskyddat.

Detta koncept togs till en början 
emot med viss skepticism. Efter att 
ha provat att bära på detta sätt och 
ytterligare diskussion så ändrade 
dock alla uppfattning efter en stund. 
Det kan vara så att det är det koncept 
som är svårast att förstå men att 
Pär på bilden här intill stod i denna 
position med 10 kg på axlarna efter 
10 - 15 minuters diskussion sa till mig 
väldigt mycket. Bara en ”cup holder” 
som saknas avslutade han med.

Viktig synpunkt som framkom 
under utvärdering med användarna 
var hur kommer man lyfta in och ur 
denna lösning ur bilen på smidigaste 
sätt.
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Koncept - 
Optimerat

Koncept optimerat innebär precis 
som namnet antyder att man stannar 
kvar relativt nära dagens struktur 
och lösning på hur en bilbarnstol 
fungerar. Men att man optimerar 
stolen med mer tanke på föräldrarna 
som ska bära den. Det finns idag som 
nämnts tidigare stora problem med 
stolarna vad gäller hanteringen. De 
väger mycket, placering och utform-
ning av handtag gör att stolen måste 
hållas långt utifrån kroppen. Pro-
blem som dessa går det med största 

sannolikhet att lösa på ett bättre sätt. 

Detta koncept gav en sval och 
ganska intetsägande reaktion vid 
utvärderingarna. Visst absolut, det är 
ju inte så dumt men inte så mycket 
mer än så fick jag som reaktion. Jag 
tyckte dock att det var en viktig 
inriktning att ha med för att just få 
se och höra dessa reaktioner. Här var 
det kanske inte så mycket vad använ-
darna sa som var det jag tog till mig 
utan mer avsaknaden av entusiasm 
och kommentarer.  
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Vald koncept-      
inriktning

Efter genomförd research och 
utvärderingar var valet av konceptin-
riktning ett enkelt beslut. 

Researchen pekade tydligt på 
hur man bäst ska bära för att skona 
kroppen och även fördelar för barnet 

att bli buren på detta vis. Även utvär-
deringen med användarna gav ett 
tydligt svar. Alla, utan undantag var 
inne på samma spår som jag.

Valet av koncept att gå vidare med 
föll alltså på koncept bärsele. 

Utveckling
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Form
För att hitta den rätta formen som 

passar barnet och förälderns kropp 
samtidigt som det uttrycker en säker, 
trygg och lätt känsla i grundformen 
var tejp och liggunderlag min allra 
bästa vän på vägen, Med massor av 
tester och loopar fram och tillbaka för 
att hitta den rätta vägen.
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Uttryck
I sökandet efter det rätta uttrycket 

att klä den grundform som jag 3D 
skissade mig fram till med hjälp 
av liggunderlag och tejp, bestämde 
jag mig för 3 olika designuttryck 
att skissa vidare på.  En diskret, en 
uttrycksfull och en trygg inriktning. 
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Diskret
Designinriktningen ska kännas 

återhållsam, och ha enkla men tydliga 
linjer. Det behöver inte kännas som 
att linjespelt följer kurvaturen av sin 
form. Utan det kan vara enkelt och 
rakt likt det vita huset bland de äldre 
kåkarna. Uttrycket ska inte ta över-
handen från sin omgivning eller sin 
bärare. Det ska bara kännas självklart 
och finnas där.
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Uttrycksfull
Denna designinriktning ska sticka 

ut, det ska kännas som den har flera 
lager och inte håller igen. Istället för 
att uttrycket ska smälta samman 
med sin omgivning och sin bärare ska 
uttrycket mer se till att ta plats och 
visa upp sig.
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Trygg
Formen ska i sitt uttryck kännas 

trygg, självsäker, och omslutande. På 
samma sätt som KTM X-Bow här intill 
känns självklar att den är ruskigt 
snabb runt banan. Eller att klätter-
utrustningen utstrålar en trygghet 
och aldrig kommer svika dig eller 
att uttrycket på NTN bindningen 
skiner av en självsäkerhet som du 
vet kommer ta dig på bästa sätt 
nerför berget. Samma känslor ska 
återspeglas i uttrycket på den nya 
designen av babyskydd. 
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Design-
inriktning
Slutligen föll valet på att ytterli-

gare arbeta vidare med några utav 
uttrycken från designinriktningen 
”trygg”. Detta gjordes med skisser och 
3D skissande med hjälp av tejp på den 
i princip färdiga formen från tidigare 
formarbete. 

Designinriktning trygg valdes då 
den på bästa sätt återspeglar starka 
värden förknippade med en produkt 
likt denna. Den trygga omfamnande 
känslan från axelbanden som fort-
sätter ut kring formen och håller 
barnet i ett säkert grepp. Likväl som 
att kurvaturen och riktningen på de 
kontrasterande fälten ger en känsla 
av en lätt och spänstig form.

Designinriktning uttrycksfull har 
spännande element i sig. Men är ändå 
just för extrem åt sitt håll då det är en 
produkt som ska användas av många 
olika typer av personligheter och 
människor. 

Inriktning diskret har en trevlig 
harmoni i sig. Men mycket utav det 
enklare linjerna ger en känsla av en 
tung form. Vilket inte skulle åter-
spegla sig så bra i argumentet att 
produkten ska vara lätt att bära,

I den slutliga designen kommer 
man märka att jag ändå tagit inspira-
tion från dessa två icke valda inrikt-
ningar på visst detaljarbete.
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[ Babyskyddet för dig & mig ]
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Konceptet
Slutkonceptet du&jag tbestår av en 

mjukare bärdel som barnet placeras i 
som  sedan i sin tur placeras i en hår-
dare insatts som är monterad i bilen. 
Precis likt dagens existerande skydd 
låses det på plats av sig själv när den 
placerats på sin plats i bilen. 

Den mjukare bärdelen möjliggör 
att skyddet kan hanteras på ett 
ergonomiskt korrekt sätt när det är 
utanför bilen. Skyddet bärs centrerat 
och fram på kroppen och belastar 
ryggrad och axlar sydmetriskt.  

Samtidigt är det också korrekt 

utformat för barnets skull. Det sitter 
i en grodposition när det bärs för 
att förhindra höftskador och ryggen 
är krökt i en C-profil. Barnets rela-
tivt tunga huvud i förhållande till 
kroppen har bra stöd för att skydda 
nacken.

Tryggt, Omslutande och 
självsäkert uttryck.

Korrekt ergonomisk posi-
tion för barnets höfter och 
rygg.

Symmetriskt och ergono-
miskt korrekt lyft för föräld-
erns rygg, nacke och axlar.

Lättare än dagens skydd och 
minst lika lätt att placera 
på plats i bilen som dagens 
skydd.
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Fästpunkter
För att säkerhetsställa att barnet 

sitter fast och reser säkert när han 
eller hon är placerad i bilen är två 
fästpunkter mycket viktiga. Den del 
där  bältet löper genom ryggen måste 
sitta säkert fast i basen samtidigt som 

det måste vara tillräckligt stabilt för 
att bältet inte ska ge efter. Den andra 
delen som är viktig är den nedre fäst-
punkten på bältet som precis som den 
placerad på ryggen måste sitta säkert 
och stabilt fast. Samtidigt måste 

också justeringen utav bältet ske 
enkelt och säkert. Detta sker genom 
samma enkla men säkra princip som 
används på dagens bilbarnstolar. 
Nämligen ett enkelt men stabilt och 
robust remspänne. 

Fästpunkt för säker fast-
låsning av bälte i insatsen 
i bilen. Samma enkla och 
säkra princip som i dagens 
babyskydd används.

Styrklack som för skyddet 
på rätt plats i insatsen som 
är placerad i bilen. Låser 
också fast bältets nedre del.

Hårdare plast del som håller 
bältet säkert på plast.

Bältets längd justeras på 
enkelt sätt genom ett rem-
fäste precis som det görs på 
dagens skydd.
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Basen
Som en andra del i detta 

babyskydd koncept finns en bas 
fastmonterad med ISOFIX fästen i 
bilens baksäte. Eftersom denna del 
inte ligger innanför arbetes ramar 
kommer jag bara behandla den över-
skådligt. Inget större arbete har heller 

lagts på formarbetet kring denna del. 
När man ska placera du&jag skyddet 
på plats i bilen vrids basen med ett 
enkelt handgrepp knappt 90 grader 
ut mot föräldern. Detta lossar på 
fästena i rygg och nedre del. Med 
skyddet vridet mot föräldern kan 

han eller hon sedan enkelt utan att 
belasta ryggen snett placera barnet 
i basen. Exakt samma principer som 
idag används i befintliga skydd när 
man placerar skyddet på plats, får 
det att låsa fast och lossa det igen 
används i detta koncept.

Basen är roterbar knappt 90 
grader kring sin egen axel 
för att möjliggöra att med 
en rak krökning av ryggen 
placera barnet på plats .

Den nedre styrklacken på 
bärdelen av du&jag skyddet 
styr skyddet på plats när det 
placeras i basen och låser 
fast nedre delen.

Basen är monterat i bak-
sätet med ISOFIX fästen för 
maximal säkerhet.

En övre ”krok” hakar i och 
låser fast du&jag skyddets 
övre del i basen.

På plats
Med skyddet vridet mot föräldern 

kan han eller hon nu enkelt utan att 
belasta ryggen snett placera barnet i 
basen. När skyddet sedan är på plats 
i bilen hängs skyddets axelband ned 
längs basens sidor. Integrerat i basens 

sidor finns ”hakar” som kommer hålla 
axelbanden plats utan att riskera att 
de trasslar in sig och fastnar i något. 
Man vrider sedan skyddet tillbaka 
de 90 graderna lyssnar efter ”klicket” 
som signalerar att skyddet är säkert 

på plats och man är klar att påbörja 
sin resa. Barnet är redan fastknäppt 
i skyddet så detta behöver inte göras. 
Naturligtvis kan man vid en nödsitua-
tion knäppa lösa barnets bälte och ha 
möjlighet att lyfta ut det. 

Med basen vriden 90 grader 
ut mot föräldern är det 
enkelt att lyfta i och ur med 
en rak fin belastning på 
förälderns rygg.

Ett enkelt handgrepp på 
baksidan av ryggen  på 
basen frigör roteringen.

Axelbanden hålls på plats 
mot basens sidor medhjälp 
av  ”hakar”.
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Ställa ifrån sig
Även om huvudtanken med du&jag 

babyskyddet/bilbarnstolen är att man 
ska bära den tryggt fram på kroppen. 
Så finns möjligheten att ställa ifrån 
sig skyddet på marken. 

Genom att dra i de två banden 
fäller man ut stödet från skyddets 

rygg. Stödet som vid infällt läge är 
följsamt men som blir styvt och hårt 
när man drar åt och spänner stödet.

 Detta åstadkoms genom att sy 
ihop remmar på ett listigt sätt, som 
gör att de blir väldigt styva när de 
böjs i en båge. 

Barnets position när det ligger ner 
i skyddet kommer vara i en mer flack 
position i du&jag skyddet än det är i 
dagens babyskydd. Har man en bran-
tare vinkel riskerar barnets huvud 
att tippa framåt och täppa till eller 
minska luftflödet i andningsvägarna. 

/73/72



Material

Inbyggda kanaler för en 
mjuk, flexibel och komfor-
tabel följsamhet.

Kanalerna tillåter att luft 
och fukt transporteras bort.

Tunn och lätt med stora 
stötupptagande egenskaper.

Antimikrobiellt skydd förhindrar 
uppbyggnad av bakterier mögel som kan 
ge upphov till dålig lukt.

Materialval till babyskyddet 
du&jag är valda för att vara lika 
skonsamma mot sin bärare, barnet 
och naturen. I de fall där polymerer 
(plaster) används är valet sådana som 
tillverkas av i första hand förnyel-
sebar bioråvara och i andra hand 
polymerer som är återvinningsbara.

Poron XRD
Poron XRD är det som bygger upp 

hela innerstrukturen på babyskyddet. 
Materialet har mycket bra stötuppta-
gande egenskaper och absorberar så 
mycket som 90 % av energin vid slag. 
Poron är en skummad polyuretan 

(PUR). Materialet ger en viss styvhet 
till skyddet samtidigt som det är följ-
samt. Materialet är valt för att skydda 
barnet maximalt vid en kollision men 
också för att erbjuda skydd när man 
väljer att placera barnet exempelvis 
sittandes i skyddet på golvet.

 Bomull
Huvudsakligt material i ytterhöljet 

på babyskyddet är kraftigare bom-
ullstyger. Ett miljövänligt och skon-
samt val mot huden och naturen. Det 
är tvättbart och kan dessutom enkelt 
på egen hand impregneras med vax 
för att stå emot väta bättre.

Mesh
Då barn blir alltid väldigt varma 

och svettiga av att sitta i babyskydd 
och bärselar. Är skyddets innerdel till 
viss del fodrad med ett mesh-tyg för 
att släppa igenom fukt som transpor-
teras bort i Poron materialets kanaler. 

PE (polyeten)
Där bältet fäster in i bakkant på 

skyddet samt i underkant finns ett 
parti av en polyeten ”skiva”  placerat 
för att erbjuda infästnings möjlig-
heter och extra styvhet till bältet.

Poron XRD

Poron XRD

Mesh

Polyeten

Bomull
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Färg
Färgskalan på 

babyskyddet går i sobra/
dämpade färger, valda 
för att matcha ihop med 
interiören på bilar. Det ska 
också fungera väl tillsam-
mans med olika typer av 
människor och stilar när 
babyskyddet används 
utanför bilen. De sobra däm-
pade färgerna har dessutom 
fördelen att de inte lika 
enkelt ser skitiga ut. Har 
man med barn att göra men 
också ställer ner skyddet 
på marken kommer det bli 
skitigt. Klarare och starkare 
färger kommer användas 
på detaljer för att markera 
egenskaper och ge mer djup 
i produkten. 
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Loggan
Den omfamnande figuren som av 

många liknas med ett penntroll, den 
lilla figuren som man i sin barndom 
satt längst upp på sin pennat, blev i 
början av designprocessen loggan och 
symbolen för du&jag babyskyddet. 
Gör man en så kallad utbredning, 
alltså plattar ut du&jag babyskyd-
dets form så är det just denna figur 

som visar sig. Från den stunden jag 
såg figuren visa sig har den lagt sitt 
beskydd över skyddet, dess bärare 
och barnet i det.

Namnet du&jag har två bety-
delser dels är det en antydan till att 
babyskyddet inte bara har barnet i 
fokus utan också dig som förälder. 

Dels är det en hyllning till en utav de 
stora klassiska svenska barnboksfi-
guren, den lilla blonda pojken med 
blå keps som oftast ställer till med 
hyss men också kärleksfullt säger, ”du 
och jag Alfred”, till gårdens dräng och 
genom hela historien visar kärlek till 
de svaga och sårbara.
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Återkoppling

Tack !

Efter att ha träffat de föräldrar jag 
utvärderade de tekniska lösningarna 
med, och gett dem möjligheten att 
prova det färdiga konceptet, har jag 
nästan bara fått positiva kommen-
tarer tillbaka. En detalj i konceptet 
som jag var väl medveten om och som 
blev tydlig då jag träffade föräldrarna 
var svårigheterna med att få skyddet 

att passa perfekt till föräldrar av olika 
storlek och kroppsform. 

 Jag är självkritisk till och ser 
brister i detaljer så det är skönt att få 
ett kvitto på att konceptet är något 
som verkligen föräldrarna gillar och 
ser positiva möjligheter med.

Efter ett tag är man så inne i sitt 

arbete att det blir svårt att se hel-
heten, man ser istället bristerna och 
detaljerna som det inte fanns tid till 
att arbeta igenom. Just denna insikt 
är i sig ändå positiv då det finns 
utvecklings möjligheter framöver, 
eftersom målet från början var att 
presentera ett koncept och inte en 
fullt färdig lösning.

Tack till Staffan på NTF Väster-
botten för entusiastiskt bemötande 

och lån av diverse prylar.

Tack till Helene och Pär för den 
hjälp ni gett mig vid flera tillfällen.

Tack till alla ni i min klass på UID 
för hjälp med support och syn-

punkter.

Och ett stort tack världens bästa 
Marlene för att hon står ut med mig 

när jag har haft fullt upp och bara  
arbetat
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