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SAMMANFATTNING

Resultatet av det här projektet grundar sig i problemställningen mycket 
packning när man reser med små barn. Problemet grundar sig i att små barn 
ofta kräver flera olika sorters produkter, vilket medför en problematik när man 
ska ut och resa. 

Målet med projektet har varit att ta fram en multifunktionell, smidig och enkel 
produkt som ska förbättra och underlätta resandet för alla som reser med små 
barn, för att i slutändan kunna resa med små barn och endast behöva ta med 
sig ett få tal bagage men ändå få med sig det man behöver på ett enkelt 
och smidigt sätt, oavsett om man reser ensam eller om man är flera som kan 
hjälpas åt.

Under projektets resa har olika analyser gjorts för att få mer kött på benen. Det 
har gjorts intervjuer med småbarnsföräldrar som rest och brukar resa med sina 
barn, för att få en bättre förståelse av hur det kan vara att resa med små barn 
och vilka problem som finns. Även egna erfarenheter inom området har funnits 
med under analyseringen. Till en början riktades mycket fokus på att flyga med 
barn och att det skulle vara där det är mycket problematik, men det visade sig 
att resa med tåg som har de största svårigheterna. Detta på grund av att man 
oftast behöver kliva ombord med mycket packning, och har man samtidigt ett 
litet barn att bära på så blir det extra svårt. På grund av att detta avgränsades 
projektet till att resa med små barn på tåg.



Med hjälp av marknadsundersökningen kunde man fastställa att det finns 
en hel del hjälpmedel när man reser med flyg, men inte så många när man 
reser med tåg. Därför tog projektet snabbt en riktning mot en multifunktionell 
produkt. Lösningar som skulle fungera som flera produkter men som i sin 
helhet var en produkt idégenererades fram med syfte att minska på antalet 
produkter och vara anpassade för resa med tåg.

Resultatet är ett koncept på en produkt som tagits fram med hjälp av 
analyserna och försökts att anpassas till projektets mål. Eftersom det ännu är 
ett koncept finns det utveckling och förbättringspotential. Då det till exempel 
inte har gjorts några användartester på slutmodell. Men detta är en början på 
något som jag tror att marknaden kan efterfråga.
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DET HÄR ÄR JAG

3

Jag heter Harriet Lindberg och är 26 år gammal och uppvuxen i Örnsköldsvik, 
men bor nu i Sundsvall med min familj. Jag har studerat design i Hällefors 
och Sundsvall. Min kreativa ådra visade sig redan i unga år, då jag ofta 
skapade saker med händerna. Det kunde vara allt ifrån teckningar till japansk 
pappersvikning, Origami. Förutom att skapa saker, tycker jag om att motionera 
på olika sätt. På vintern tillbringar jag gärna någon dag i skidbacken med 
skidor på fötterna och under barmarksäsongen gillar jag att vandra i naturen. 
Jag har även ett intresse i att resa och se nya platser och uppleva andra 
kulturer.  

Sedan jag blev mamma 2017, har livet fått en ny innebörd och jag har börjat 
tänka mer på morgondagens generation och generationerna efter den. Det 
växande hotet mot vårt klimat måste stoppas om kommande generationer 
ska ha en planet att bo på. Därför vill jag i mitt arbete med design, designa för 
hållbarhet - för framtidens generationer. 

Harriet Lindberg



BAKGRUND
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Jag har sedan jag blivit mamma insett hur mycket grejer som alltid måste tas 
med så fort vi ska åka iväg någonstans. Tiden innan barn klarade jag mig med 
en packning bestående av en lite större ryggsäck på 38 liter. Trots att mitt 
barn ännu är rätt litet, så kräver hon desto mer packning. För det mesta är det 
barnvagn, skötväska och resväska/sportbag som ska med, och i vissa fall ännu 
mer produkter. 

De flesta längre resor som vi gjort har dock skett med egen bil, vilket har 
underlättat mycket. Men en längre resa med tåg har gjorts, då jag insåg hur 
bökigt och stressframkallande det kan vara. Vi var som tur var två stycken som 
kunde hjälpas åt lite, men fortfarande så var det ett fullt sjå att få ordning på 
alla grejer – barnvagn som skulle fällas ihop och stuvas undan tillsammans med 
resväska och sedan ta oss till våra platser.



UPPDRAGET
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För att knyta ihop de tre åren på kandidatprogrammet Industridesign på 
Mittuniversitetet i Sundsvall, ska man som student utföra ett examensarbete. 
Detta i samarbete med ett företag, en organisation eller liknande. I de flesta 
fall så har ett företag ett problem, produkt eller koncept som det vill utveckla. 
Eller så identifierar studenten själv ett behov eller problem som denne vill lösa 
och tar då kontakt med en eller flera passande samarbetspartner. 

Resultatet ska redovisas genom en muntlig examination, en rapport, en 
fysisk modell och en poster. Projektet ska presenteras på examenstillfället på 
universitetet och därefter genom en pitch och utställning på Kulturmagasinet i 
Sundsvall.

Projektledare: Harriet Lindberg
Projektägare: Harriet Lindberg
Examinatorer: Mikael Marklund & Gunnar Anderung
Handledare: Lena Lorentzen



PROJEKTET
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En analysering av att resa med små barn, vilka problem som finns och 
marknadsundersökning av produkter anpassade för ändamålet och utifrån 
det framtag av ett nytt produktkoncept.

Projektet är ett samarbete med IDAG Designstudio med Anders Molin som 
handledare. Anders har gett hjälp och tips på hur jag kan gå tillväga i min 
process, gett en liten inblick av hur det är att jobba som industridesigner på 
riktigt. Han har även kommit med lite pep och stöd.

Examensarbetet kommer att genomföras med hjälp av designmetodikens tre 
faser. Den första analytiska fasen består av att samla in bakgrundsfakta, och 
olika former av analyser och undersökningar såsom marknadsundersökning 
och aktivitetsanalys samt intervjuer med användare. Detta följs av den 
kreativa fasen där idéutveckling, skisser och användartest på skissmodeller 
utförs. Slutligen består den sista fasen av framställande av presentationsmodell 
och presentationsmaterial: rapport och poster.

I examensarbetet är Harriet Lindberg projektledare och ägare av projektet.



AVGRÄNSNING
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Efter intervjuer med föräldrar som rest med små barn kunde det konstateras 
att resa med tåg har flest svårhanterliga moment - då i synnerhet ombord- 
och avstigningen. Även efter en intervju med Passagerarhandling-ansvarig 
på Sundsvall och Timrå´s flygplats Midlanda, som visade på att det ges 
och går att få mycket hjälp och assistans på flygplatser och att även flera 
hjälpmedel finns att tillgå, stärkte detta. Att färdas med buss och bil är heller 
inga transportsätt som har svårhanterliga moment eller som kräver större 
ansträngningar. Med hjälp av detta gjordes en avgränsning i projektet.

Med feedback från handledare gjordes även tre olika personas och därefter 
har projektet fokuserats på en av dem: Hanna med sina två barn Algot och 
Alva. Projektet har även avgränsats till att fokusera på ombordstigningen av 
tåg - hur man kan underlätta detta moment, vilket har gjorts med hjälp av att 
analysera en aktivitetsanalys.



MÅLGRUPP
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Målgruppen för projektet är aktiva och äventyrslystna föräldrar som är 
klimatmedvetna, och som reser ensam med små barn i åldern 0-6 månader. 
De väljer att ta tåget för att det är smidigt, enkelt och bra för miljön. För att 
kunna resa smidigt strävar de efter att packa lätt och bara ta med sig det 
nödvändigaste.



SAMARBETSPARTNER

ID A G  D e s i g n s t u d i o
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IDAG Designstudio består av ett team med designkonsulter som har olika 
kunskaper inom design, med belägenhet i Sundsvall (1).

Med hjälp av en bred expertis på området, kan de hjälpa sina kunder hela 
vägen genom projektet - från strategi och planering till leverans och lansering 
av digitala plattformar, utskrivna material, produkter och miljöer (1).

De hjälper allt från små nystartade företag till stora etablerade företag (1).



SYF TE &  MÅL

SYF T E

MÅL
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Projektet syftar till att minska antalet produkter som man behöver ta med sig 
när man reser med små barn.

Målet är att ta fram en multifunktionell, smidig och enkel produkt som ska 
förbättra och underlätta resandet för alla som reser med små barn.



FÖRVÄNTAT RESULTAT
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Visionen är att skapa en innovativ produkt som på ett eller flera sätt kan ge 
användarna en förbättrad upplevelse inför och under sin resa med små 
barn. Producenter passande för konceptet kommer att kontaktas gällande 
eventuellt samarbete och vidareutveckling av produktkonceptet, med målet 
att en dag finnas på marknaden och kunna vara med och skapa minnen 
tillsammans med användarna. 
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58% av svenskarna reser utomlands 
minst en gång per år.

Statistik på svenskars resande.
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Min första resa gjorde jag redan som en två-månaders gammal bebis. Att 
resa har för mig, kanske inte riktigt sedan dess men så länge jag kan minnas 
i alla fall, alltid varit ett nöje och en möjlighet att upptäcka andra kulturer 
och platser. Och jag är inte ensam om att tycka om att resa, hela 58 % av 
svenskarna reser utomlands minst en gång per år, enligt en undersökning Sifo 
gjort i samarbete med resebyrån Ticket (2). I princip hälften av alla som reser 
gör det tillsammans med sin sambo eller familj (3). Men oavsett om man reser 
långt bort eller bara till närmaste grannstad är det för en småbarnsfamilj ofta 
mycket packning som ska med. 

Idag finns ett brett utbud av olika sorters väskor på marknaden såsom 
resväskor, ryggsäckar, sportbagar, resväskor för barn med mera. Detsamma 
gäller utbudet av barnvagnar som ska vara lätta och smidiga att ta med på 
resan. En vanlig modell på resevagn är en så kallad sulky eller paraplyvagn, 
som är en lätt vagn som tar liten plats när den är hopfälld. Själva fällningen ska 
vara smidig att genomföra och resevagnen ska vara enkel att packa in i bilen, 
ta med sig på tåget eller ha med sig när man flyger. En sulky är en sittvagn 
som ibland kan ha ett liggläge så att barnet kan ligga och sova, och de flesta 
sulkys brukar ha en förvaringskorg under vagnen. Paraplyvagnar fälls så att 
chassit trycks ihop på bredden men förblir relativt långa. Det finns dock vagnar 
som fälls på andra sätt som blir betydligt mer kompakta. 

Trots smidiga barnvagnar och ett brett utbud av olika sorters väskor återstår 
fortfarande ett problem med att man som småbarnsförälder måste bära på 
flera olika typer av bagage när man ska ut och resa. Det jag har som mål är 
att förbättra situationen med bagage.

ANALYS



MARKNADS-
UNDERSÖKNING
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En marknadsundersökning har gjorts på internet genom olika sökningar på 
produkter som är anpassade för att ha med sig när man reser med barn. Det 
som kommit upp i sökningarna är resväskor, resevagnar (som är smidiga och 
tar liten plats) och kombinerade väskor som passar när man reser med barn.

Resväskor som finns är bland annat:

JetKids av Stokke – “Resväskan JetKids av Stokke finns i två varianter BedBox 
och RideBox. BedBox kan med hjälp av sitt topplock förvandla ett säte på 
flyg, tåg eller liknande till en förstklassig säng för barn från 2 år. Med resväskan 
följer det med madrass och sidopaneler, och väskan är rymlig och funktionell. 
Förutom att barnet kan få en bekväm säng att sova på, går det att åka på 
eller dra väskan. RideBox är iprincip samma som BedBox förutom att man inte 
kan göra om den till en säng”(4).

Trunki resväska – “Trunkis resväska för barn har en ovansida som är utformad 
för att kunna sitta på. Med fyra hjul och två handtag kan barn åka på eller 
bli dragna på resväskan. Resväskorna från Trunki är gjorda i samma tåliga 
och slitstarka material som resväskor för ”vuxna”. Den har en vikt på 1.7 kg 
och har ett packutrymme på 18 liter, vilket gör att barnet kan få med sig 
favoritleksakerna. Mått: 46 x 21 x 31 cm”(5).

1

2
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Never Stop Dreaming Resväska – “Denna resväska är en liknande modell 
som Trunki resväska. Väskan har fyra tystgående hjul samt dragrem och 
bärrem. Precis som med Trunki går det för barnet att sitta ovanpå väskan 
och åka eller bli dragen med hjälp av dragremmen. Väskan har en vikt på 
2.3 kg och ett packningsutrymme på 34 liter. Passar barn fån 3-6 år, med en 
kapacitet upp till 30 kg. Mått: 50 x 39 x 20 cm”(6).

Bugaboo Boxer – “Bugaboo Boxer är ett bagagesystem som togs fram av 
Bugaboo och lanserades 2016. Bagagesystemet består av en ram som man 
sedan fäster olika väskor på. Det finns fyra olika modeller på väskorna som 
man kan fästa på ramen: organizer, innerväska, kabinväska och resväska.
[4] Med Bugaboo Boxer slipper man släpa runt sitt bagage och kan istället 
skjuta det framför sig, och tack vare den modulära designen kan man 
anpassa systemet under hela resan. För att göra designen ergonomisk har 
tyngdpunkten justerats så att ramens bakhjul bär bagagevikten (inte armar 
och rygg)”(7).

Mått, Vikt och Volym:

Bugaboo Boxer-ram (hopfälld) – 55 x 35 x 23 cm. Vikt 3.2 kg.

Organizer – 38 x 27 x 6 cm. Vikt 0.7 - 0.8 kg. Volym 4 L

Innerväska – 46 x 34 x 11 cm. Vikt 0.7 kg (basic) 0.8 kg (deluxe). Volym 20 L

Kabinväska – 51 x 35 x 18 cm. Vikt 2 kg. Volym 26 L

Kabinväska Maxi – 51 x 40 x 20 cm. Vikt 2.2 kg. Volym 31 L

Resväska – 77 x 48 x 27 cm. Vikt 3.7 kg. Volym 69 L (7)

3

4

ANALYS
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Modobag – “Modobag är marknadens första motordrivna resväska. Väskan 
har både teleskophandtag, handbroms, skräddarsydda hjul, fotpinnar som 
snabbt går att ta fram för en stabil åktur, 2 USB-portar för laddning av smart 
devices, laddare, ovansidan av väskan är bekvämt vadderad för bra komfort, 
lättåtkomliga fickor för platta och telefon och okrossbar laptop-ficka”(8).

Mått, vikt och volym: 56 x 23 x 36 cm. Vikt 9.07 kg. Volym 29.5 L
Maxkapacitet på åkare 118 kg (8).

Mountain Buggy Bagrider – “Mountain Buggy Bagrider är en resväska 
försedd med en sits med sele som man kan trä ovanpå draghandtaget, där 
barnet sitter tryggt och bekvämt. När väskan är i ”barnvagnsläge” får väskan 
ett par extra hjul, vilket gör den stabil och säker”(9).

“Mått och volym: 52 x 38 x 26 cm. Volym 35 L.
Sätet kan användas från att barnet kan sitta stabilt på egenhand (från ca 9 
månader). Maxvikt 15 kg”(10).

Born To Fly – Ett Kickstarter-projekt som består av en resväska med end pop-
up sittvagn gömd inuti väskan (11).

Valeto –  “Valeto är en transformerbar resväska som kan göras om till en 
barnstol. Väskan rymmer drygt 26 liter och har flyttbara organiseringskorgar, 
vilket gör det lätt för föräldrar att organisera snacks, flaskor, blöjor och leksaker 
som  lätt koms åt genom en magnetisk bakdörr när man är på språng” (12)

5

6

7

8



Foto: Kaenie.
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Resvagnar som ska vara smidiga och tar liten plats är bland annat:

Babyzen YOYO+ – “Det franska märket Babyzen tog 2012 fram barnvagnen 
YOYO, en unik barnvagn som passar från nyfödd och uppåt. YOYO+ är enkel 
att fälla upp och ihop, och den går lätt att styra med endast en hand.Vagnen 
mäter 52 x 44 x 18 cm hopfälld vilket gör den till en liten och kompakt vagn, 
trots detta har vagnen dock en rymlig varukorg”(13).
“Babyzen YOYO+ från nyfödd (0+) innebär att det följer med en liggdel med 
fempunktssele, en pop up- sufflett med två olika lägen, en footsack och en 
huvudkudde. Med liggdelen passar vagnen upp till att barnet är sex månader. 
När barnet blivit äldre än sex månader, byter man klädsel på chassit till (6+) 
sittdel som gör att barnet sitter framåtvänd och kan upptäcka världen. 
Ryggstödet går att vinklas i flera lägen, upptill 145 grader. Fempunktssele och 
en tjock vaddering i sittdynan som gör den bekväm”(13).

Baby Jogger City Tour – “City Tour tar liksom Babyzen YOYO+ liten plats 
hopfälld. Den går att fälla till liggläge, har en sufflett som går långt ner och 
sitsen är bekvämt vadderad. Vagnen har en vikt på endast 6.4 kg”(14).

Carena Kobbe – “Carena Kobbe är en liten och smidig vagn som väger 
endast 6.5 kg. Det går att fälla den till liggläge, har en rymlig varukorg och 
flera olika lutningslägen. Mått hopfälld 52.5 x 45.5 x 23.5 cm”(15).

Axkid Life – “Axkid Life är lätt att använda och fälla ihop. Liksom nämnda 
vagnar ovan så blir Axkid Life liten och smidig hopfälld, 56 x 45 x 25 cm. 
Den har en vikt på 6.5kg. Vagnen går att fälla i steglösa rygglägen – till fullt 
liggläge, har fempunktssele och en bygel som går lätt att klicka av och på. 
Med Axkid liggdel går det att ha vagnen från nyfödd”(16).

9

10

11

12
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Kombinerade väskor som finn är bland annat:

Trunki BoostApak –  “Trunki BoostApak är en kombinerad barnryggsäck med 
bälteskudde som är enkel att ta med på resan. Väskan rymmer 8 liter och 
bälteskudden är säkerhetscertifierad. För barn mellan 4-12 år, max 135 cm. 
Trunki BoostApak har en vikt på 1.7 kg och har måtten 36 x 40 x 16 cm”(17).

Zinc Flyte Mini – “Zinc Flyte Mini är en praktisk resväska med utfällbar 
sparkcykel. Genom att väskans framsida kan tryckas in något ryms den inom 
IATAs regler för handbagage. Resväskan rymmer 21 liter och har en vikt på 
3 kg. Baksidan är gjord i hård ABS och hela väskan har en stabil konstruktion. 
Mått: 43 x 28 x 23 cm. Passar för barn från 2-4 år med en kapacitet upp till 20 
kg”(18).

LittleLife Traveller S4 – “LittleLife Traveller S4 är en kompakt dagryggssäck 
kombinerad med bärstol. Inbyggt i ryggsäcken finns en stabil ram och i det 
stora facket finns ett ergonomiskt och säkert säte. Väskan har ett ergonomiskt 
och ställbart bärsystem. Ett packningsutrymme på 16 liter fördelat på 3 
packutrymmen och en vikt på 2 kg. Passar för barn från 6 månader upp till 15 
kg (ca 3 år). Mått: 28 x 26 x 51 cm”(19).

13

14

15
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Pappa Thomas 33 år, Virkesköpare
Är mycket ute i skogen i och med jobbet, något som han tycker om. Att vara 
ute i naturen, resa och ta med familjen på olika äventyr hör till fritidsintressena, 
och något som familjen försöker göra så mycket som möjligt.

Mamma Anna 30 år, Egenföretagare
Har ett stort intresse av att resa, vilket hon också kan göra så pass mycket 
eftersom hon har eget företag. Hon är svag för storslagen natur – som öken, 
fjäll, coola storstäder, mäktiga sevärdheter och att uppleva allt på ett aktivt 
sätt. Läsa böcker och yoga.

Storebror Loke, 5 år
Älskar djur och att göra små äventyr med familjen. Har redan följt med sin 
mamma och pappa på flertalet resor, något som han allt som oftast tycker är 
roligt och spännande. 

Lillasyster Saga, 10 månader
Är en riktig liten busunge som ska göra allt som sin storebror gör. Hänger oftast 
med familjen på resor och äventyr utan protester. Gjorde sin första resa när 
hon var tre månader gammal.



T H O M A S A N N A

LO K E S AG A



A N D R E A S S E B A ST I A N
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Pappa Andreas 35 år, Ekonom
Jobbar som banktjänsteman. Ett stillasittande jobb som varieras med en aktiv 
fritid. Är en inbiten löpare som gärna tar en löpningsrunda efter en dag på 
jobbet, Sebastian brukar få hänga med i löpvagnen. Reser gärna så fort tillfälle 
ges.

Sebastian, 3.5 år
Är en aktiv treåring med Downs syndrom. Tycker om att träffa människor. Gillar 
att hänga med sin pappa i vagnen på löpturer, då han brukar sitta och vinka 
till alla som de möter. Är en riktig liten busunge.

ANALYS
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Mamma Hanna 30 år, Sjuksköterska
Är ensamstående förälder till Algot och Alva. Jobbar som sjuksköterska på en 
vårdcentral. Trots att hon är ensam med barnen, försöker hon ta med dem på 
olika sorters resor. Ett intresse som hon fått med sig från sin uppväxt och som 
hon vill föra vidare. Att ge barnen en aktiv uppväxt är något hon också strävar 
efter.

Storebror Algot, 3 år
Älskar allt som har med bollar att göra. Sebastian är ständigt i rörelse och skulle 
kunna vara ute jämt, om han fick. Tycker om att leka på förskolan med sina 
kompisar och att busa med sin lillasyster.

Lillasyster Alva, 5.5 månader
Har precis börjat i förskola, något som hon tycker är roligt. Alma ser upp till 
sin storebror och skiner alltid upp när hon ser honom. Är precis som sin bror 
ständigt i rörelse och ska ställa sig upp och gå hela tiden fastän hon inte kan 
gå än.



H A N N A

A LG OT A LVA



AKTIVITETSANALYS
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Kritiskt moment

START/
FÖRBEREDELSER

PACKAR

AVRESA

TAR SIG TILL 
TÅGSTATION

ÅKER TÅG
Äter matsäck

Blöjbyte

Underhålla barn

Ombordstigning på tåg

Sövning av barn

Planerar inför resa

Läser på om resmålet

Införskaffar sådant som 
behövs som t.ex utrustning
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Kritiskt moment
FRAMME

EVENTUELLA 
RESBYTEN

FRAMME VID
SLUTMÅL

HEMRESA

SLUT/ 
HEMMA IGEN

Anländer till tågstation

Avstigning från tåg

Inför hemresan upprepas 
proceduren från packning 

till framme vid slutmål
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En aktivitetsanalys har gjorts med syfte att se hur en resa med barn ombord 
på ett tåg kan tänkas att gå till. De olika aktiviteterna delades i tio olika steg: 
start/förberedelser, packar, avresa, tar sig till transport, transportering, framme, 
eventuella resbyten, framme vid slutmål, hemresa och slut/hemma igen.

START/FÖRBEREDELSER
En resa med barn börjar ofta långt innan dagen då man reser iväg. Först görs 
en planering inför resan, då man har några punkter att förhålla sig till: resans 
längd, ska man resa till värme eller kyla, vilket färdmedel ska man resa med, 
när ska man resa (tid på dygnet), hyrbil och så vidare. Sedan läser man på 
om resmålet, förbereder barnen inför resan och pratar om allt som kommer att 
ske under resan, till exempel på tåget. Därefter införskaffar man sådant som 
behövs på resan (om man inte har det redan) som till exempel pass, visum, 
biljetter, resevagn, bärsele/bärstol etc. Man kollar även upp om eventuell 
vaccinering behövs för resmålet man ska till (hör med BVC/Vårdcentral).

PACKAR
När man sedan är färdig med förberedelserna är det dags att packa allt 
som behövs (vad som packas med är så klart olika från familj till familj, och 
tidpunkten när man packar är också det olika). Några generella saker 
som de flesta dock brukar ta med är: barnvagn, bärsele/bärstol, kläder, 
blöjor, våtservetter, nappflaska, välling, mat/snacks, resapotek, leksaker/
pyssel, gosedjur/snuttefilt, iPad, spel som tar liten plats, pass, biljetter/andra 
resehandlingar, kamera, mobiltelefoner + laddare.

AVRESA
På avresedagen packas det sista ner såsom till exempel tandborste och 
tandkräm, därefter beger man sig till tågstationen.

TAR SIG TILL TÅGSTATION
Framme på tågstationen lastar man ur sitt bagage från bil/taxi/buss. Sedan tar 
man reda på vilken perrong ens tåg ska gå ifrån och så tar man sig dit. Man 
kanske gör ett köp på Pressbyrån eller liknande innan. 
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När tåget sedan anländer och man kan stiga på, tar man sitt bagage och 
letar reda på rätt tågvagn och kliver på. Reser man med barn kan detta 
moment vara lite problematiskt, i synnerhet om man reser ensam. Då det gäller 
att få på bagage och barn samtidigt. 

ÅKER TÅG
På tågresan är man lite friare; har mer utrymme och kan lättare röra på sig 
vid behov. Till barnet har man tagit med lite olika aktiviteter i form av pyssel, 
böcker, spel, leksaker etc. som hen kan hålla på med. När man reser med tåg 
är det även lättare att ta med sig sin egen mat (både till barn och föräldrar), 
så när hungern smyger sig på kan man enkelt duka upp sin medhavda 
matsäck. Och blir springet i benen för stort kan man ta en promenad i 
mittgången. 

FRAMME
När tåget anländer till ens slutdestination tar man sitt bagage och kliver av 
tåget. Precis som med påstigningen kan detta moment återigen vara lite 
problematiskt om man reser ensam med barn. Väl av tåget kanske man även 
här har hyrt en bil eller så tar man en taxi eller buss till slutmålet. 

EVENTUELLA RESBYTEN
I de fall där resan innebär både buss och tåg eller tågbyten/bussbyten sker 
ungefär samma saker på resan som jag skrivit om i innan, under och efter (i 
punkt 7–9 ovan). 

FRAMME VID SLUTMÅL
Framme vid slutmålet kan man slappna av och njuta av sin resa. När resan är 
slut upprepar man hela proceduren. 

SLUT/HEMMA IGEN
Hemma igen, packar man upp alla saker. Tänker tillbaka på alla minnen som 
resan förhoppningsvis gett, och längtar redan till nästa äventyr.  

ANALYS



PACKNINGSLISTA
WEEKENDRESA T ILL  GÖTEBORG,  3  PERSONER
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Handbagage (vuxen)

1. Resehandlingar/dokument
2. Plånbok
3. Mobiltelefon + laddare
4. Blöjor
5. Våtservetter
6. Nappar
7. Nappflaska/vattenflaska
8. Matsäck/barnmat
9. Snacks/mellis/välling
10. Haklapp
11. Sked
12. Underhållning/aktiviteter barn

En analys av vad man generellt brukar packa med sig gjordes med hjälp av 
sökningar på internet. Utifrån flertalet olika packningslistor som personer delat 
med sig av, sammanställdes en packningslista till projektets persona. Detta för 
att få en uppfattning om hur mycket det är man tar med sig när man reser en 
vuxen och två barn. Listan för handbagage har rangordnats för att kunna se 
vilka saker som behöver vara lättillgängliga, där nummer 1 behöver vara mest 
lättåtkomligt och så vidare.

13. Snuttefilt och gosedjur
14. iPad + laddare
15. Hörlurar
16. ”Kräkisar”
17. Litet reseapotek
18. Ombyte till barn och vuxen
19. Plastpåsar
20. Handsprit
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Resväska

Kläder (barn – 1-2 extra ombyten/
dag): byxor, tröjor, bodys, strumpor, 
hoodie.
Kläder (vuxen): byxor, tröjor, 
underkläder, strumpor, kofta, tunn 
mössa.

Necessär: tandborstar, tandkräm 
(vuxen + barn), deodorant, hudkräm, 
make-up, hårborste, pincett, 
nagelsax, schampoo/balsam, tvål.

Liten ryggsäck (Barn)

Leksaker
Mellis/snacks
Vattenflaska

Barnvagn + ståbräda

Regnskydd

Reseapotek: smärtstillande 
medel (tabletter + suppar), 
febertermometer, plåster, 
näsdroppar, första förband, 
mediciner.

Blöjor

ANALYS



BAGAGEREGLER PÅ TÅG
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Precis som flygbolag har även tåg bagageregler för att göra passagerarnas 
resa så bekväm och säker som möjligt. Något som kanske inte så många vet 
om. Därför gjordes en analys på vad de två olika tågbolagen SJ och VY i 
Sverige har för regler gällande bagage ombord.

SJ
Personalen ombord har inte i uppgift att hjälpa till med bagage vid ombord 
eller avstigning. ”Därför är det viktigt att man inte har med sig mer bagage än 
vad man klarar av att bära. Grundregeln är högst två väskor per person med 
ett mått på max 80x50x35, samt datorväska/handväska”(19). ”Utöver detta 
får man även ta med sig ett ytterligare bagage, som till exempel hopfällbar 
barnvagn, skidor, golfbag, musikinstrument eller hopfällbar cykel”(19). 
Gällande barnvagn ska den ”fällas ihop och placeras så att den inte stör 
framkomligheten ombord. Uppfälld barnvagn får endast tas med i mån av 
plats” (19). Vid medtagande av skid-/snowboardutrustning ska den ”förvaras 
i skidfodral. På vissa tåg finns speciella utrymmen för skidutrustning. I de fall 
speciella utrymmen saknas förvaras utrustningen väl förpackad inne i kupén” 
(19). Regeln för hopfällbar cykel lyder ”Hopfällbar cykel (eller Segway) ska 
vara placerad i tillhörande cykelväska. Cykeln ska var hopfälld i väskan innan 
ombordstigning och ska förvaras i bagageutrymmet som finna i varje ände på 
vagnen (inte ovanför sätet). Detta gäller oavsett vilken cykel man ämnar ta 
med”(19). 
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”Varje resenär ansvarar själv för att bära ombord/bära av sitt bagage, placera 
det rätt och hålla uppsikt över det under resan. Allt bagage ska placeras i 
tågets bagageställ, på hatthyllor eller under sätet”(19).

VY (tidigare Tågkompaniet)
De flesta av Vys tåg har ”lågt golv och plant insteg, vilket gör det lättare att 
komma ombord med barnvagn. Det finns även utrymme för barnvagnar 
ombord”(20). Varje passagerare ansvarar själv för sina väskor och annat 
handbagage. ”För att skidor ska räknas som handbagage måste de vara 
emballerade”(20).

ANALYS
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Något för alla.
Produkter med fler än en funktion.
Kan bli små och kompakta 
vid förvaring (kan gå som 
handbagage).
Anpassningsbara.
Säkra, trygga.

Krävs flera produkter för att få 
med sig det man behöver.
Blir ännu ett till bagage.
Litet packningsutrymme.
Får inte plats som handbagage 
(barnvagn).

Multifunktionalitet.
Smidig och enkel att använda.
Tar liten plats vid förvaring.
Lång användningstid.

Storlek.
Kostnad.
Packningsutrymme vs. 
Funktionalitet.
Användningstid.
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SWOT-ANALYS
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Analys av befintligt utbud av produkter anpassade för resor med barn utifrån 
dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Med hjälp av SWOT-analysen gick det att ta se vilka möjligheter och hot 
som en ny produkt skulle kunna ta ställning till. Analysen gav också en 
större förståelse av vad som är bra och dåligt med befintliga produkter på 
marknaden idag. Utifrån analysen plockades även de egenskaper ut som 
tycktes vara intressanta att jobba vidare med. 

ANALYS



PROBLEMBESKRIVNING
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Att resa med barn och framförallt små barn i åldern 0-6 månader behövs det 
ofta packas med mycket saker. Det sägs att ”små barn kräver mindre saker 
men många, medan ett större barn kräver färre saker men större”. 

En barnvagn för barnet att åka och sova i, resväskor med: kläder, mat, blöjor, 
hygienartiklar, leksaker med mera, bilbarnstol/babyskydd och handbagage 
med: ombyten, blöjor, våtservetter, mat, leksaker, böcker med mera. Kan 
man på något sätt minska antalet bagage men ändå få med sig det man 
behöver?



Foto: Årskort Guld SJ
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Problematisk ombordstigning på SJ tåg med tvillingvagn.

ANALYS
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Minimera packningsbelastningen för 
småbarnsfamiljer på resande fot.

Projektets vision.



ÖNSKVÄRD SITUATION
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Önskvärd situation är att kunna resa med små barn och endast behöva ta 
med sig ett få tal bagage men ändå få med sig det man behöver på ett 
enkelt och smidigt sätt, oavsett om man reser ensam eller om man är flera som 
kan hjälpas åt.

ANALYS



KRAVSPECIFIKATION
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En kravspecifikation har gjorts för att identifiera vilka krav som ställs på 
produkten. Kraven är indelade i SKA-krav och BÖR-krav, där SKA-kraven är de 
krav som produkten skall ha medan BÖR-kraven är krav som produkten även 
borde ha. 
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SKA

Förvara   – ha utrymme för packning

Multifunktionell   – ha mer än en funktion

Smidig    – enkel att ta med och få plats i olika färdmedel

Säker, trygg   – förvara saker och barn säkert och tryggt

BÖR

Ensamhantering  – kunna användas ensam utan hjälp

Tydlig och enkel  – användning utan instruktion

Gå att rengöra  – avtagbara delar

Gå att reparera  – finnas reservdelar

ANALYS



FUNKTIONSANALYS
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Tillåta Transport och förvaring av saker HF

DF

DF

DF

DF

SF

SF

Erbjuda

Medge

Möjliggöra

Möjliggöra

Tillåta

Tillåta

Plats för packning

Multifunktion

Transportering av barn

Ensamhantering

Rengöring

Reparation

FUNKTION KLASS
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Indelad i huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion.

KOMMENTAR

Finnas utrymme för packning

Transportera barn + packning

Plats för ett barn att transporteras

Kunna hanteras ensam utan hjälp

Tåla rengöring vid smuts

Trasiga delar ska kunna bytas ut

ANALYS
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IDÉGENERERING
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När förarbetet gjorts började det kreativa arbetet. Det var då alla idéer och 
lösningar fick släppas lösa. Det kreativa arbete börjades med att skriva ner alla 
olika funktioner, lösningar och idéer som kunde kommas på och som kanske 
hade legat och grott lite under analysen. Efter detta växte en lösning på en 
kombinerad väska med barnvagn sakta fram, just för att om det skulle gå att 
ha en kombinerad produkt så skulle man få ner bagageantalet och därmed 
kunna underlätta resandet. 

Lösningen utvecklades vidare och skisser på ett chassi/ram som skulle kunna bli 
grundstommen för produkten gjordes. För att även kunna testa olika tekniska 
funktioner byggdes små enkla skissmodeller av kartong och sugrör.

Under arbetets gång tittades det även mycket på redan befintliga lösningar 
på resväskor och kombinerade produkter.



Idégenerering med hjälp av kreativa metoder.



Foto: Fancycrave1.



WORKSHOP
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Under en workshop deltog sex personer för att skissa på olika 
lösningar på två teman. 

Tema 1: Olika sätt ett barn kan transporteras på
Tema 2: Förvaring + transport av barn

De fick skissa på varje tema i fem minuter utan några som 
helst begränsningar -vad som kunde vara rimligt eller logiskt. 
Därefter fick varje deltagare presentera och förklara sina 
lösningar. Workshopen gav nya tankar, idéer och inspiration för 
fortsatt idégenerering.

KREATIV FAS



T E M A  1 :  O L I KA  S ÄT T  E T T  B A R N  KA N 
T R A N S P O RT E R A S  PÅ

Jacka med funktion att 
bära barn utan bärsele

Bära barn på magen i sele

Dra barn



Bära barn i ”hölster”

Dra barn i tåg

Bära barn på axlarna

Transportera barn i rörsystem

Transportera barn med fallskärm



T E M A  2 :  FÖ R VA R I N G  +  T R A N S P O RT  AV  B A R N

Fåtölj med hjul som barnet åker i 
och kan transportera saker med

Drönare som transporterar 
paket och barn

Barnet sitter på eller åker i en väska

Väska med hjul som barnet kan åka på

Väska med bärsele



57

Drönare som transporterar paket 
och barn samtidigt.

Bära barn i ett hölster.

Jacka med funktion att bära barn 
utan bärsele.

Olika idéer och lösningar som kom till under workshop.





VÄLJA VÄG
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Efter workshopen fortsatte det idégenererande 
arbetet i form av skisser. Skisserna hade fokus 
på ett chassi för en kombinerad barnvagn med 
väska. Funktionen syftade på att minska på antalet 
produkter som man behöver ha med sig. En tanke 
var också att lösningen skulle kunna bli liten och 
kompakt för att rymmas som handbagage på 
flyget.



Olika idéskisser på chassi och barnvagn med väska.





VÄGVAL TVÅ
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Vidare i processen fortskred arbetet genom fortsatt skisserande på olika 
lösningar. Idén med kombinerad barnvagn och väska började dock att 
smalna av och rikta sig mer åt en väska istället. Då en barnvagn har så många 
bra funktioner som gör den just till en barnvagn, och som då skulle gå förlorade 
om den kombinerades med en väska. Dessutom så skulle inte målgruppen 
vara intresserad av att köpa en sådan produkt, utan vill de ta med sig en 
barnvagn på resan så tar de med sig en oavsett om den tar plats eller är bökig 
att få med sig. 

Fokuset blev då på att väskan skulle vara funktionell och vara anpassad för att 
rymma produkter som man har med sig när man reser med små barn. Skisser 
på till exempel en väska som har ett lätt överskådligt sätt över packningen var 
en idé som skissades fram, eller en lösning på en väska som skulle gå att veckla 
ut helt och på så sätt se hela packningen var en annan.

Idéerna och lösningarna utgick en del från aktivitetsanalysen. Dessa 
fokuserades på att anpassas och hitta lösningar till två av de kritiska 
momenten; ombord- och avstigning på resan med små barn, och utifrån detta 
komma på en lösning som skulle kunna underlätta dessa moment.





SKISSMODELLER
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Utifrån några av skisserna gjordes små skissmodeller för att få en volym och för att 
enklare se produkten tredimensionellt. Modellerna byggdes i kartong, tyg och papper.
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Modellerna gjordes på en väska, babylift och sele.

Med hjälp av skissmodeller kunde projektet fortsätta framåt och skisser på en 
väska med tillhörande mjuk babylift och sele började ta vid. Skissmodellerna 
gav även en förståelse hur en lösning på dragsko skulle kunna lösas.

KREATIV FAS



KONCEPTSKISSER
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Arbetet fortsatte med skisser på en väska med en mjuk babylift. Med hjälp av 
skisserna utforskades på vilka sätt man kan kombinera väskan och babyliften 
på ett smart och platsbesparande sätt. Valet av en väska med en tillhörande 
babylift gjordes utifrån projektets mål ”att ta fram en multifunktionell, smidig 
och enkel produkt som ska förbättra och underlätta resandet för de som reser 
med små barn”. Då en babylift är smidig att lägga ett barn i när han eller hon 
ska sova och att det även går att transportera barnet kortare sträckor, föll 
valet sig ganska naturligt. Dels så behöver ju barn i åldern 0 till 6 månader sova 
oavsett om de reser eller inte och en babylift kan också vara en trygg plats för 
barnet när han eller hon är borta.  

En snabb marknadsundersökning gjordes på befintliga babyliftar som finns på 
marknaden idag, och från dessa togs inspiration i form av storlek, funktioner 
och material. De flesta babyliftar är anpassade för barn i åldern 0 till 6 
månader, då barnet börjar kunna sitta själv utan stöd, men i vissa fall även 
upptill ett år (21).

Även skisser på en sele växte fram som skulle fungera tillsammans med väskan 
och babyliften, och på så sätt göra väskan till en ryggsäck och babyliften till 
en ”bärsele” i horisontellt läge. 





Sele + väska + babylift

Väskans öppning?

Slutmodell

Formstudier på bottenplatta till babylift.



Olika modeller på selar

Fästanordning på sele för väska

Formstudier på väska
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SKAPANDE AV 
SLUTMODELL
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Efter det kreativa arbetet med skisser och skissmodeller gjordes 
en fysisk modell i full skala 1:1. Eftersom slutmodellen av projektet 
resulterat i en väska och mjuk babylift syddes hela modellen med 
hjälp av symaskin och vissa detaljer för hand. Delarna till selen togs 
dock från en befintlig ryggsäck för att dels spara tid men också för 
att vara miljövänlig och spara på jordens resurser.



Anteckningar på mått och materiallista .



Utifrån slutmodellens skisser gjordes 
mönsterdelar som ritades upp på tygerna. 
Väskan är sytt i ett innertyg och ett yttertyg 
i olika material. Därefter klipptes alla bitar 
till och börjades sys ihop.

Babyliften är även den sydd i två olika 
material, och syddes i ett stycke förutom 
det utanpåliggande facket.

Väskans tre av fyra sidor på plats.

Mycket mätande för att få allt att stämma.



Placering av band för fäste av spännen på babylift.

Placering av utanpåliggande fack på babylift.



Detaljbild. Sy fast vaddering i babylift.

Tillverkning av bottenplatta till babylift. Bottenplatta.



Montering av sele.



KONCEPTET
SELE + VÄSKA + BABYLIFT





KONCEPTET
SELE + VÄSKA + BABYLIFT
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Målet med projektet har varit att ta fram en multifunktionell, smidig och enkel 
produkt som ska förbättra och underlätta resandet för alla som reser med små 
barn, och med syftet att minska på antalet produkter som man behöver ta 
med sig. 

Mitt resultat är ett koncept på en sele och väska med en avtagbar mjuk 
babylift.

VÄSKA & SELE
Konceptet består av en väska, babylift och sele. Väskan och selen 
tillsammans bildar en ryggsäck som rymmer cirka 65 liter, vilket motsvarar en 
normalstor vandringsryggsäck för kortare vandringar/resor. Väskan har ett 
stort huvudfack som man kommer åt via en dragkedja på ena långsidan 
av väskan. I huvudfacket finns ett blöjetui som rymmer ett par blöjor och ett 
packet våtservetter. Etuit går enkelt att ta lös med hjälp av plastspännen för 
att kunna tas med när man behöver byta blöja på till exempel tågtoaletten. 
På ryggsäckens ena sida finns ett större ytterfack för förvaring av nappflaska, 
våtservetter eller annat som man lätt vill ha tillgängligt vid behov. 
Väskan har två handtag för att enkelt kunna bäras eller lyftas upp på 
exempelvis en bagagehylla. Väskan har måtten 25x28x68 centimeter.

BABYLIFT
Babyliften fungerar både som ett regnskydd för väskan och som en mjuklift för 
ett barn ligga i. Den kan enkelt fästas på väskan när den inte används, för att 
spara plats. 
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Babyliftens utsida är tillverkat i ett vattentätt och slitstarkt material för att 
skydda mot regn och för att tålas att tas med på resor och andra äventyr. 
Babyliften har dragsko i båda ändarna som dras åt för att göra den till en 
mjuklift och dras ut för att bli en matta som kan fungera som skötunderlägg 
eller lekmatta. På ena utsidan finns ett mindre fack försett med dragkedja för 
förvaring av napp, nycklar, plånbok eller mobiltelefon. Det finns två handtag 
som gör att babyliften enkelt kan bäras med en hand.
Babyliften har måtten 28x19.5x105 centimeter, och som utfälld matta har den 
måtten 67x105 centimeter.

SELE + VÄSKA + BABYLIFT
Både väska och babylift kan användas enskilt tillsammans med selen. 
Babyliften och selen tillsammans bildar en bärlift som man kan gå omkring 
med så att man har liften fram på magen, i liggande läge. Då är det möjligt 
att bära sitt barn liggande, om det till exempel ligger och sover när man ska 
kliva av tåget, eller om man vill gå omkring i tåget med barnet i liften kan man 
ta av ryggsäcken och bara använda selen, för att slippa bära i handen och  
på så sätt få händerna fria, vid till exempel ombordstigning av tåg för att få 
med sig barn och packning samtidigt. Liften fästes enkelt i selen med hjälp av 
karbinhakar.

Selen består av axelremmar och ett höftbälte för att hjälpa till att avlasta rygg 
och axlar. Den är enkelt att justera för att passa olika individer.

VAD SKILJER PRODUKTEN FRÅN ANDRA PRODUKTER?
Konceptet med en sele, väska och babylift skiljer sig från andra produkter på 
marknaden eftersom de går att kombinera med varandra och användas för 
sig. Även att babyliften ska fungera som regnskydd när den inte används gör 
produkten unik, och att det är en produkt som riktar sig till resenärer som reser 
med yngre barn än ett år, som inte vill behöva ta med sig en massa packning.

RESULTAT
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Tillåta Transport och förvaring av saker HF

DF

DF

DF

DF

SF

SF

Erbjuda

Medge

Möjliggöra

Möjliggöra

Tillåta

Tillåta

Plats för packning

Multifunktion

Transportering av barn

Ensamhantering

Rengöring

Reparation

FUNKTION KLASS
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Utifrån den funktionsanalys som togs fram under analysfasen har slutmodellen 
fått de olika funktioner som efterfrågades.

KOMMENTAR

Väskan har utrymme för packning.

Kombinerad väska med babylift.

Ett barn kan ligga och transporteras i babyliften.

Alla delar går att hanteras utan hjälp.

Klädsel på väska och babylift ska gå att tvätta.

Trasiga delar på selen ska gå att byta ut eller reparera och 
en trasig klädsel på till exempel babyliften ska kunna gå att 
laga.

Produkten har förvaring och kan transportera ett barn.



Väska och babylift.



Väska och utvecklad babylift.



Utvecklad babylift som kan användas som skötunderlägg eller lekmatta.



Sele på väska.

Detalj på sele.



MODELLFOTOGRAFIER



Sele utan väska. Sele utan väska, bakifrån.



Sele med väska och babylift på.Sele med väska på.



Fäste av babylift på väska. Babylift fäst på selen tillsammans med väska.



Babylift på sele med barn i.



Barn i babylift.
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Till en början var projektet väldigt brett och jag visste inte riktigt i vilken ände 
jag skulle börja. Men med hjälp av de intervjuer som gjordes så fick jag någon 
sorts ände att börja i, och sedan kom projektet igång. Såhär i efterhand känner 
jag dock att jag kunnat göra min analys mer djup och att jag kanske inte 
skulle ha låst mig så snabbt vid att det skulle bli en kombinerad barnvagn med 
väska, för det var ju ändå inte vad det blev i slutändan. Men att göra något 
för att underlätta resan med små barn på tåg är ändå något som jag tycker 
känns viktigt, då vi måste börja resa mer med tåg, och som jag tror att många 
med små barn skulle uppskatta. 

Jag tror att om man på något sätt skulle göra så att det skulle vara enklare 
och smidigare att ta med sitt lilla barn på tåget, så skulle fler välja att resa på 
det sättet istället för med till exempel flyg. För trots allt så är resan med flyg 
idag det mest bekväma och snabbaste sättet att förflytta sig på. Men är dock 
det färdsätt som vi måste börja använda oss mindre av. Om man kanske skulle 
kunna erbjuda den servicen man kan få ombord på ett flyg på tågen, så 
kanske resorna skulle bli mer likvärdiga, i alla fall bekvämlighetsmässigt. 

Eftersom jag inte har möjligheten och kunskapen att fortsätta mer på det här 
projektet skulle jag ändå vilja att ta det vidare och utveckla det ännu mer. 
Jag vill till exempel utveckla babyliften så att man kan göra om den till en 
bärsele, vilket skulle medföra att man kan använda produkten längre än cirka 
sex månader (som babyliften är anpassad för i dagsläget). Jag känner även 
att väskan har stor utvecklingspotential med smarta fack och lösningar. Till 
exempel skulle jag vilja ge den ett blöjetui som skulle rymma ett antal blöjor 
och ett mindre packet våtservetter. Etuit skulle gå att ta lösa för att kunna tas 
med på exempelvis tågtoaletten vid ett blöjbyte. En annan smart lösning till 
väskan är en urtagbar skiljevägg som skulle sitta i ena delen av väskan skulle 
det enkelt gå att hålla ordning på sin packning från till exempel smutstvätt och 
skor.

Harriet Lindberg



Foto: Marie Kenezaki.



Foto: Skeeze.
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Minimera packningsbelastningen för 
småbarnsfamiljer på resande fot

Att resa är för många människor ett stort nöje och en möjlighet att 
få besöka och upptäcka nya platser. För den ensamme resenären 
är det oftast inget problem att ta sig från plats A till B men för en 
småbarnsförälder kan det vara desto mer påfrestande. Resor med 
små barn innebär för det mesta en hel del packning, det är resväskor, 
skötväskor, barnvagnar med mera som ska med. Ett identifierat 
problem är logistiken, hur får man med sig barn och packning 
samtidigt på ett smidigt sätt?
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