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Abstract
In this project I’ve worked with the brand Kid´s Concept where their brief were for me to develop an inno-
va  ve lamp that would dis  nguish itself from their current ligh  ng products. Through research and sketch-
ing the inten  on of the project became to develop lamps that would favour children suff ering from night 
terrors. The concept is a lamp that sleeps during the day but stays awake at night and fi ghts montsters. Aja 
Baja Bu is a lamp that helps the child feel safe while the playful expression of the lamp encourages children 
to interact with it. The two characters are open for imagina  on and makes it possible for children to create 
their own stories about them. During the day Aja Baja Bu will be exhausted from staying up all night and 
the child must restore its energy by giving it its magical crown or horn. Thus the child will feel connected 
and gain trust in the characters. 

Nyckelord
Barndesign, Barnbelysning, Barnrum, Mörkerskräck, Trygghet, Fantasi

Tack
Tack  ll min uppdragsgivare Kid´s Concept som ge   mig handledning under projektets gång. E   extra tack 
 ll Anna på Kid´s Concept som varit min kontaktperson.
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1 Inledning
Här beskrivs de problem som projektet kommer a   bygga på, samt sammarbete med företag och de 
metoder som används under projektets gång.

1.1 Bakgrund
SWEDEN Concepts AB vill utveckla en ny typ av barnbelysning  ll märket Kid’s Concept. De  a då deras nu-
varande belysningssor  ment har minskat. Andra företag som Jollyroom och Lekmer har liknande produkter 
och konkurrerar ut Kid’s Concepts belysning då de o  a har sina lampor på kampanj. De vill därför utöka si   
belysningssor  ment med något mer innova  vt som sam  digt komple  erar deras katalog. Det gäller alltså 
a   inte bara tänka på lampor utan se belysning som en möjlighet a   integrera i andra produkter.

Många småbarn får problem med sömn p.g.a. mardrömmar och tron om spöken och monster. Därför kom-
mer projektet även handla om trygghet, förtroende samt hur man kan skapa en rela  on mellan barn och 
belysning och därmed hjälpa de med mörkerskräck.

1.2 Problemformulering
Hur kan SWEDEN Concepts få e   ny   tag inom barnbelysnings området och öka intresse för deras barnbe-
lysnings sor  ment?

1.3 Sy  e
Uppdraget från företaget var från början a   komma med innova  va och funk  onella idéer som kunde 
utveckla företagets bassor  ment inom belysning. De  a för a   öka intresse och försäljning av företagets 
barnbelysningssor  ment. Längre fram i projektet kommer det istället främst fokuseras på a   genom inno-
va  v belysning skapa en möjlig trygghet för barn med mörkerskräck.

1.4 Avgränsningar 
Belysningen ska vara för barn i åldern 1-5 år. Det är även av mi   och företagets intresse a   jag främst ska 
jobba med trä, de  a då företaget ej har så mycket produkter i plast. 

Jag tänker även begränsa mig  ll a   jobba med belysning som ska befi nna sig i det svenska barnrummet. 
A   jag valt det svenska barnrummet handlar inte om a   barnrum i andra länder inte är intressanta. Det 
handlar om a   jag måste begränsa mig och hinner inte   a på annat än svenska barnrum. På utställningen 
Nordisk design för barn i Värnamo år 2014 föreläste Professor Coninck-Smith om design för barn under mer 
än e   sekel. Här pratade hon bl.a. om hur norden varit framåtsträvande i utvecklingen av barnprodukter och 
sammanfa  ar med några punkter vad som utmärker barndesign (Coninck-Smith 2014).

Func  onal, healthy, playful, natural materials, friendly, accommoda  ng, child size, durable, safe, created 
for children.

Det jag anser är svensk barndesign är det enkla och miljömedvetna. Produkterna har en tydlig funk  on där 
säkerhet är i stort fokus. Dessa punkter syns även i Kid’s Concepts sor  ment. 

1.5   Kid’s Concept
SWEDEN Concepts AB är e   företag som startades 2007 i Borås. Deras märke heter Kid’s Concept och inne-
håller produkter för barn i ålder 0-7. Förutom barn kommer produkten utvecklas med tanke på både famil-
jen och hemmet. De utvecklar sina egna produkter med avsikt a   de ska  llhöra olika koncept. Dessa olika 
koncept defi nieras med olika teman och färg vilket ger resultat  ll a   produkterna komple  erar varandra 
på e   passande sä  . Kid’s Concept jobbar ute  er för a   barn skall få vara barn.
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Kid´s Concepts designer Lo  a Hallenius vet vad som krävs ur e   examensarbete. Därför kommer produkten 
i det här projektet kanske bli lite mer innova  v än vad som egentligen passar deras företag. Då jag har få   
ganska fria tyglar under projektet kommer det bli en produkt som både passar  ll deras företag men som 
även kan passa i min por  olio.

1.6 Metod
I projektet kommer jag använda mig utav både kvalita  va metoder som scenario samt kvan  ta  va metod-
er som en enkätundersökning. I början av projektet används det metoder som brainstorm och mindmap-
ping för a   få en bra grund av idéer. Även en hel del research om belysnings påverkan, sömn och säkerhet 
gällande barnprodukter görs. I researchen är även materialval en stor del. Under designprocessen kommer 
olika skissmetoder a   användas för a   skapa en bredare syn på hur produkten kommer se ut och fungera. 
Dessa skissmetoder kan vara pappersskisser, 3d skisser och CAD. Scenario och storyboards kommer använ-
das för a   defi niera konceptet och göra det lä  are a   hålla sig  ll det som är vik  gast för den slutliga pro-
dukten. Handledningar med både företag och lärare kom göras några gånger under projektets gång. De  a 
för a   få input och nya idéer på hur man kan arbeta vidare.

2 Research
Här presenteras den research som gjorts under projektet. 

2.1   Ljusets Påverkan
Kvaliteten på belysningen påverkar hormonerna i kroppen. Den tredje receptorn på ögats näthinna förmed-
lar ljusimpulser via en nervbana. Denna nervbana passerar hypofysen och påverkar därmed utsöndring av 
kor  sol som fungerar som e   vakenhetshormon. Belysningen kan därmed påverka människor både emo-
 onellt och fysiologiskt (Hult 2011).

Förutom belysningens kvalitet är det även vik  gt a   tänka på omfältsljuset, ljuset runt om oss på t.ex. väg-
gar (S  ntzing 2006, s.96). Ljus som inte är anpassat e  er oss kan påverka vår sinnesstämning nega  vt. Det 
är vik  gt a   välja rä   färg på ljuset för a   öka omfältsljuset på väggar och tak. Blå   ljus har bevisats vara 
mindre behagligt a   arbeta i. Blå   ljus fi nns i t.ex. mobiltelefonen och datorn och stör när vi ska sova (Hult 
2011). Det kan därför vara bra med en belysning där färg och styrka kan anpassas. 

Den biologiska klockan
Via ögonen reglerar ljus vår biologiska klocka som styr dygnsrytmen. Morgonljus kan blockera melatoninet 
i kroppen som är vårt sömnhormon. När melatoninet blockeras blir vi alltså piggare. Den biologiska klockan 
fungerar bra så länge man får samma ljus runt ungefär samma  der varje dag. P.g.a. de  a kan man vara 
trö  are vid vissa års  der än andra (Küller 2006, ss. 187-188). Dagsljus är alltså livsvik  gt. Det har visats a   
många personer i klassrum eller på arbetsplatser presterar sämre om det fi nns för lite dagsljus. När man 
exponeras för mer dagsljus får man större varia  oner av kor  sol (Hult 2011).

2.2   Hur påverkar belysning barn?
Na  lampor
En na  lampa kan kännas tryggt för e   barn och minskar orolighet vid separa  on med föräldrar under 
na  en. Det kan vara bra om de är dimbara, så man kan dimra ner när barnet ska sova. Om man behöver ta 
hand om si   barn mi   i na  en kan det även vara bra om man kan skruva upp ljuset. Belysningen ska inte 
innehålla något blå   ljus då det stör produk  onen av melatonin (Na  onal sleep founda  on 2017).

2.3   Sömn hos barn
Enligt Jessica Envall behöver barn sömn för a   växa och utvecklas. När man sover sjunker ämnesomsät-
tningen, kroppstemperaturen och stresshormonerna. E   barn som är 1-3 år gammalt behöver ca 12-13 
 mmars sömn per dygn. E   barn som är 3-6 år gammalt behöver ca 11-12  mmars sömn per dygn. Sömn-
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cykeln består av fyra faser: dåsighet, lä   sömn, djup sömn och drömsömn. A   nå den djupa sömnen är 
vik  gt e  ersom barnens kropp då  llverkar  llväxthormon. Om e   barn sover för lite kan de ha svårt a   
reglera sina känslor men även få svårt a   lära sig nya saker.

Det är vanligt a   barn någon gång i livet på olika sä   får problem med sin sömn. Många barn vaknar mi   
i na  en och väcker sina föräldrar. Andra har svårt a   somna på kvällen då barn har fl er och kortare sömn-
cyklar än vad vuxna har. Barn i ålder 1-3 kan ibland vara rädda för separa  on med föräldrar på kvällen. I 
sådana här fall kan det t.ex. hjälpa a   barnet blir förtjust i e   gosedjur. Även rädslan för monster och tjuvar 
uppkommer i denna ålder. De  a kan leda  ll a   barn får fl er drömmar och tycker det är jobbigt a   sova 
ensam i sängen (Envall 2016). 

2,4   Säkerhet gällande barnprodukter
För barnprodukter är det vik  gt a   de är säkra, godkända och inte innehåller farliga ämnen. På Konsument-
verkets och kemikalieinspek  onens hemsida kan man läsa vad som gäller om de olika punkterna. 

Kemikalier i barnprodukter
Kemikalieinspek  onen kontrollerar om företag uppfyller de olika kraven det fi nns för kemikalier i leksaker. 
På deras hemsida skriver dem om hur barn är mer känsliga för kemikalier då de inte är färdigutvecklade 
(kemikalieinspek  onen). Om e   barn och en vuxen utsä  s för e   ämne så får barnet i sig mer än en vux-
en i förhållande  ll sin vikt. Därför måste man vara försik  g med kemikalier i barnprodukter då barn gärna 
undersöker saker genom a   smaka och bita på dem. Enligt kemikalieinspek  onen och konsumentverket får 
ämnen som kan skada arvsmassan, ge cancer och påverka möjligheten a   få barn får inte fi nnas i leksaker, i 
så fall endast i väldigt låga halter. Även do  ämnen som kan framkalla allergier är förbjudna (Konsumentver-
ket 2015).

Farlig plast
Man ska undvika mjukgjord PVC-plast. PVC innehåller o  a något som benämns  alater. Dessa kan påverka 
hormoner och fortplantningsförmågan. Det kan därför vara bra a   köpa miljömärkta och ekologiska pro-
dukter  ll barn. BPA är även e   ämne som fi nns i viss plast och kan störa hormonsystemet. Det fi nns olika 
märkningar på produkter som visar då de inte innehåller de  a ämne.

Färg och Lim
Färger och lim i barnprodukter ska helst vara va  enbaserade och inte innehålla några skadliga lösningsme-
del. T.ex. så kan mineralolja vara mycket farligt. Färger som t.ex. naturfärger gjorda på grönsaker och blom-
mor kan vara e   mycket bra alterna  v.

Produkter  ll barn under 3 år
Små barn undersöker o  a saker med munnen och gillar a   dra i leksaker. Därför måste man se  ll a   inga 
delar kan ramla av. Produkterna måste vara ordentligt slitstarka så a   de inte går sönder.  Det ska fi nnas en 
märkning vilken åldersgrupp leksaken är anpassad för. En diameter på 3cm är lika stort som e   litet barns 
svalg, därför ska man undvika små detaljer i den här storleken på produkterna (Konsumentverket 2015).

Elsäkra leksaker
Idag fi nns det väldigt många produkter som t.ex. lampor och köksredskap som lockar barn eller har barn 
som målgrupp. På elsäkerhetsverkets hemsida skrivs det om vad som gäller för elektriska leksaker, samt 
leksaksliknande lampor (Elsäkerhetsverket 2015). Enligt deras förfa  ningssamling ska leksaker som är ele-
ktriska vara u  ormade så a   den högsta temperaturen e   barn kan komma åt på produkten inte ger några 
brännskador. Om det skulle hända något förutsägbart fel så ska leksaken kunna ge skydd mot eventuella 
elektriska faror som orsakas av strömkällan. Leksaker som är elektriska måste även ge betryggande skydd 
mot brandfara genom sin u  ormning och  llverkning. Om leksaken har e   elektroniskt kontrollsystem så 
måste den vara säker även om kontrollsystemet skulle sluta fungera eller fungerar dåligt. Specifi kt för lek-
saksliknande lampor gäller:
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• En leksaksliknande lampa får inte ha 230 volt eller över enligt lågspänningsdirek  vet. Dessa lampor 
blir i så fall o  ast förbjudna.

• Enligt (EN 60598-2-10) under “Armaturer - Del 2-10: Särskilda krav – Fly  bara armaturer för barn” 
så får en bordslampa inte ha mer spänning än 24 volt.

Trots dessa krav så behöver inte alla leksaksliknande armaturer vara farliga. Så länge inte barnet kan kom-
ma i kontakt med spänningen.

Toys standards the EN 71 standard part 1-2-3
EN 71 standarden beskriver de test en barnprodukt, som är  llverkad eller importerad  ll EU, måste 
genomgå. De  a för a   produkten ska uppfylla EU-direk  ven. Standarden består av 13 punkter. Utav dessa 
13 punkter är det 3 som gäller generellt för barnleksaker (AQF tes  ng team 2014).

• EN 71 standard part 1: mekaniska och fysikaliska egenskaper.
Reglerar mekaniska och fysikaliska egenskaper hos leksaker och innehåller 30 olika tester. De  a är 
t.ex. tester på hur stora de olika delarna är på leksaken, så a   inte barn kan sä  a dem i halsen.

• EN 71 standard part 2: antändlighet
De fl esta material som används  ll leksaker kommer a   kunna brinna om de skulle utsä  as för någon 
antändningskälla. Därför fi nns det vissa regler om vad som gäller när det kommer  ll brand. Det fi nns 
olika tester där man kan se spridningshas  gheten av elden så a   barnet ska kunna hinna släppa lek-
saken om den börjar brinna. De  a för a   inga allvarliga skador ska uppstå.

• EN 71 standard part 3: migrering av vissa kemikalier
Studerar vilka kemikalier som fi nns i produkten och i vilka halter kemikalierna ger påverkan. Det fi nns 
19 metaller som är förbjudna. Det fi nns dock olika begränsningar från olika leksaker. Det beror på hur 
materialen kommer i kontakt med en. T.ex. kontakt med huden eller a   det intas i kroppen. 

Bärbara belysningsarmaturer som kan locka barn
Grundar sig på rådets direk  v 73/23/EEG (Europeiska gemenskapernas offi  ciella  dning 2002). Enligt en 
äldre text från Europeiska gemenskapernas offi  ciella  dning, står det om säkerhet hos bärbara belysning-
sarmaturer som lockar barn. Idag fi nns det mer och ny teknologi som säkert kan lösa problemet som står i 
texten. Men det kan vara bra a   ha de  a i bakhuvudet ändå. Om en belysning får vara “lockande” för barn 
måste avgöras från fall  ll fall, genom a   ta hänsyn  ll vilka funk  oner produkten har. En belysning som kan 
vara lockande för barn har defi nierats som:

En belysningsarmatur som inte vid normal användning kan fl y  as från en plats  ll en annan medan den 
for  arande är ansluten  ll ström  llförseln och som är u  ormad så a   den föreställer en modell eller en 
person eller e   djur, så a   det som en följd av u  ormningen och de material som används kan uppfa  as 
som en leksak av e   barn.

Sådana här lampor är t.ex. na  lampor i olika mo  v med glödlampor.  För a   uppfylla kraven så måste 
 llverkaren göra en riskbedömning där man undersöker hur risken för en elektrisk chock kan vara ac-

ceptabel med en förutsägbar användning. Föremål som är  ll barns lek får ha en spänningsgräns på 24 V 
(88/378/EEG). Tillverkaren måste på något sä   se  ll a   spänningsgränsen inte går över 24 V.
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Åldersgräns är något som fi nns 
på de fl esta produkterna. De kan 
märkas ut på lite olika sä   (se 
Figur 2) men det är vik  gt a   de 
fi nns.  Därför är det även vik  gt 
a   produkten är anpassad  ll en 
viss ålder.

FSC märkningen (se Figur 1)  
betyder a   produkten inne-
håller träfi ber eller gummi 
som kommer från e   FSC 
cer  fi erat skogsbruk. Det 
betyder a   skogsbruket är 
miljöanpassat och ekonomiskt 
livskra  igt.

2.5   Lek
Lek kan även vara e   intressant område a   inrikta sig på. Ingela Nordmark Lindberg skriver om varför lek är 
vik  gt när man växer upp (Nordmark Lindberg 2011). Sammanfa  ningsvis kan man på 1177s hemsida läsa 
nedanstående.

Upp  ll 1 år
Behöver en vuxens hjälp a   leka. Leken kan då handla om a     a, lyssna, känna, smaka och kommunicera 
med föräldrar. T.ex. så är   ut en lek som får barn a   lära sig  llit och trygghet med personer.

1-3 år
Tycker om a   leka med andra barn i samma ålder. Det kan handla om a   härma varandra i lekandet. A   
jaga varandra börjar också bli populärt.

3-5 år
Tycker o  a om a   leka i mindre grupper. Kan också vara kul a   se på när äldre barn leker. I den här åldern 
är det o  a lekar där man rör sig mycket.  De  a lägger grunden  ll barnens intellektuella och sociala förmå-
ga.

5-7 år
Tycker om a   leka i grupp men även ensamma. I den här åldern kan barn skilja på fantasi och verklighet, 
därför börjar de leka låtsas lekar.

Vuxnas roll:
Kan gärna delta men inte styra leken. Det är bra om man inte blandar sig i för mycket om några barn bråkar 
då de tränar på a   lösa konfl ikter.

Under våra lek  oner med psykologen Bernt Petersson under andra året på produktdesignlinjen lärde vi oss 
mycket om lek under projekt Leka. En lek måste vara något som är frivilligt och inte målstyrt. Det är alltså 
processen under leken som är vik  g och inte målet.  Med lek kan barn utveckla bl.a. sin fantasi, krea  vitet 
och kommunika  on med andra. Det är också e   sä   för barn a   göra verkligheten mer förståelig genom a   
bearbeta händelser. T.ex. när e   barn rollspelar kan det vara e   sä   a   tänka sig in i någon annans situa-
 on. Barn utvecklar också sina motoriska färdigheter genom lek, t.ex. genom a   klä  ra och gå balansgång. 

Det kan ta  d för a   en lek ska komma igång i e   intensivt skede. Därför kan det vara vik  gt a   försöka låta 
barnen leka färdigt (Huizinga 2004, s.17).

Om en produkt är CE-märkt 
(se Figur 3) betyder det a   
den uppfyller säkerhetskraven 
som ställs av EU. (Konsument-
verket 2015)

Märkningar på barnprodukter

Figur 1. FSC märkning Figur 2. märkning för åldersgräns Figur 3. CE-märkning
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2.6   LED
LED är en typ av lysdiod där ljusets färg och styrka kan anpassas ute  er olika miljöer. Med växten av te-
knologi har det också kommit e   ökat intresse på individualitet. Folk vill a   saker ska gå a   anpassa e  er 
sig själv. LED skapar en stor möjlighet a   uppnå de  a när det kommer  ll belysning (Eifrém 2012, s.18).  
Led ger även e   ljus med låg temperatur  ll skillnad från t.ex. ljusrör. Det innehåller inte heller kvicksilver 
och minimerar energianvändningen. Därför kan det vara e   mer miljövänligt alterna  v än andra lampor 
(Ljuskultur 2013, s.2).

2.7   Material
Här beskrivs olika material som kan tänkas användas  ll produkten.

Plaster som är fria från BPA, pvc och  alater
Det är vik  gt a   undvika plaster som innehåller pvc, BPA och  alater då dessa ämnen kan störa hormonsys-
temet och fortplantningsförmågan (Lifefactory).

Organisk bomull
Bomullen måste odlas utan några konstgjorda gödslingsmedel och kemiska bekämpningsmedel. Dessa 
odlingar kan kräva en större arbetsinsats då det o  a kan bli lite sämre skördar än hos “vanlig” bomull. Om 
produkten är GOTS märkt betyder det a   den uppfyller kraven för organisk bomull.

Ofarliga färger och lim
A   använda naturliga livsmedelsfärger kan vara bra i barnprodukter. Då kan inte barnen få i sig några farliga 
ämnen. Färger ska vara va  enbaserade och inte innehålla bly och andra tungmetaller. Det kan också vara 
bra a   tänka på vad för lim man använder. Limmet borde inte innehålla pvc, latex eller formaldehyd.

Olika träslag
Trä med som har en FSC märkning kan vara e   bra materialval. I kompendiet trämateriallära beskrivs olika 
träslag och deras egenskaper. (Nilsson, Rosén & Jansson 1998, ss. 46-52) Några intressanta träslag kan vara:

Asp: Ljust gulvi   träslag. Mjukt, segt och lä  . Används bl.a.  ll tänds  ckor, modellbyggen och leksaker.

Björk: Gulvi   träslag. Lä   a   bearbeta och ytbehandla. Används huvudsakligen  ll möbler och faner.

Bok: Vitgult/rödbrunt träslag. Starkt och elas  skt. Avger inte smakämnen och passar t.ex. som glasspinnar. 
Används  ll många grejer bl.a. möbler, leksaker och hushållsar  klar

Bitringarna från Wooden story (se 
Figur 4) är gjorda utav obehandlat 
trä. Den är gjord av FSC-cer  fi erade 
lönnträ från europeiska skogar.

Företaget Maxomorra säljer produk-
ter för barn som är gjorda utav organ-
iskt bomull och GOTS cer  fi erade (se 
Figur 5).

Figur 4. Bitring i trä
Figur 5. Snu  efi lt
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Stena recycling
Under föreläsningen med Taina Flink, 2017-03-03, fi ck vi informa  on om hur återvinningsprocessen ser ut 
hos deras företag och vad man ska tänka på gällande materialval (Flink & Torring 2016. s.302-311).

 A   e   material är återvinningsbart är inte samma som a   materialet går a   återvinna när det sä  s i 
kontext av en produkt.

Det är vik  gt a   använda återvunnet material och ta vara på det som fi nns. Om det fi nns en marknad för 
återvunnet material så fi nns det en vilja a   producera det. Dock så passar o  ast inte återvunnet material 
 ll produkter för barn då det inte är e    llräckligt rent material. Det kan alltså fi nnas gi  er som inte passar i 

barnprodukter.

Vik  ga saker a   tänka på kan vara a   använda så få material som möjligt.  Saker som infästningar och gän-
gor ska inte gjutas in i plast. Allt ska vara enkelt a   separera så det går a   återvinna. Därför är det bra om 
man kan plocka isär elektronikprodukter så a   man kan ta ut saker som kretskort, magneter och speciella 
metaller. Det kan också vara vik  gt a   ha samma skruvar överallt så a   produkten blir lä   a   öppna upp. 
Man ska även försöka a   undvika a   limma ihop olika material. När en limmad produkt gjord av två mate-
rial krossas kommer man få en lim klump som innehåller olika material. De  a är inte bra i återvinningspro-
cessen. 

2.8   Marknadsundersökning Teknik
Här listat några av de na  lampor som fi nns ute på marknaden just nu. De  a visar på vilka problemoråden 
de befi ntliga lamporna tar sig an samt tänkbara funk  oner.

Wake-up light HF3500/01
Philips Wake-up light är en lampa som är anpassad  ll a   man ska sova och vakna på ”rä   sä  ”. Det är en 
LED belysning med alarm. På morgonen imiterar belysningen i 30 minuter en soluppgång för a   man ska 
vakna på e   bra sä  .  Alarmet imiterar också en solnedgång när man ska sova.

myBuddy 
myBuddy är en na  lampa  ll barn från Philips. Lampan har e   vänligt utseende och tänds genom a   man 
trycker på dess huvud. Belysningen har e   varmvi   ljus som passar bra när man läser sagor. myBuddy har 
en klocka på baksidan där man kan ställa in vilken  d det ska vara olika typ av ljus. De  a hjälper barnen a   
ligga kvar i sängen  lls det är dags a   s  ga upp.  Lampan har e   mjukt månsken när barnen ska sova. När 
det är dags a   s  ga upp så kommer en sol visas på magen. De  a är e   bra sä   för barn a   lära sig skill-
nad mellan dag och na  . Produkten har en LED lampa som håller sig sval samt en väldigt låg risk för a   gå 
sönder.

IKEA - Smart belysning
IKEA har kommit med en smart belysning som möjliggör a   få många olika typer av ljus från samma källa. 
Man kan välja mellan tre olika färgtemperaturer: varmt sken (2200K), varmvi   (2700K) och kallvi   (4000K). 
Lampan styrs med en kontroll som kan kopplas  ll  o smarta ljuskällor. Belysningen kan även dimras 
trådlöst. Man kommer snart också kunna ändra ljuset via en app.

SleepSense Samsung
Samsung Electronics har en sömnsensor som ska förbä  ra kvaliteten på sömnen. De  a då allt för många 
personer sover för lite och riskerar sin hälsa. Samsungs SleepSense visar ens sov mönster på en mobilapp. 
Den använder sig utav patenterad teknologi för a   analysera sov kvaliteten och kvan  teten. Sensorn kän-
ner hjärta och andningsfrekvensens samt hur man rör sig medan man sover. Sensorn ska placeras under 
madrassen. Genom appen kan sensorn ge  ps på hur man kan förbä  ra sin sömn. Sleepsense har en Smart 
Alarm funk  on som väcker en gradvis genom a   analysera när det är den bästa  den a   vakna. Sleepsense 
kan också kopplas  ll andra Samsung apparater för a   t.ex. kontrollera air condi  oning, tv och lampor.
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Padwico baby watch 850
En babywatcher från Padwico som arbetar inom 863-870 MHz. Har en räckvidd på 500m. Har en indika-
tor som visar temperaturen i barnets rum. Det fi nns även en na  lampa på barnets enhet. På föräldrarnas 
enhet fi nns e   ljus och ljudalarm med nivå mätare. Babywatchern har e   laddningsbart ba  eri. Det går a   
prata med barnet via produkten.

2.9 Sammanfa  ning
Under projektet har det varit väldigt vik  gt a   följa de olika säkerhetsregler som fi nns när det kommer  ll 
barnprodukter. A   delar inte ska vara mindre än 3cm i diameter och a   en bärbar lampa inte ska ha högre 
spänning än 24volt har varit några av de vik  gaste punkterna. LED är även en stor del i projektet som löser 
många problem när det kommer  ll just säkerheten.

Materialval är något som det varit intresse från både min och företagets sida. A   produkten ska vara gjord 
utav miljövänliga och ofarliga material, samt a   lampan ska ha en konstruk  on som gör a   den blir lä   a   
ta isär vid återvinning har varit vik  gt.

Genom a   få en förståelse om sömn och lek hos barn har problemområden inom belysningen kunnat hi  as 
senare i projektet. Här har rädslan för mörker och monster varit en stor del.

3 Processbeskrivning
I det här kapitlet beskrivs steg för steg hur processen fram  ll slutlig produkt gå    ll. I de olika styckena 
förklaras beslu  agande och olika metoder som varit vik  ga under arbetsprocessen.

3.1 Besök hos företaget 2017-02-06
Kontakt med Anna Enander, sor  mentansvarig för Kid’s Concepts inrednings varugrupp, skedde på mi   
ini  a  v. Under halvåret innan terminen började togs det kontakt med många barnproduktsföretag och 
Sweden Concepts var e   av de som nappade. De  a var e   av de företag som jag tyckte skulle vara mest 
intressant a   arbeta med. Innan första mötet förberedde jag några frågor (se Bilaga 1).

Under besöket hos Sweden Concepts  llsammans med kontaktperson Anna Enander diskuterades vad för 
tankar de hade om barnbelysning och vad de skulle vilja ha. Deras befi ntliga belysningssor  ment visades 
och det diskuterade vad för belysning andra företag har idag, samt vad som är populärt ute på marknaden. 

Det som då kom fram är a   företaget vill hi  a e   ny   grepp inom barnbelysningssor  mentet med mer 
innova  va  v belysning som sam  digt är kommersiell.

3.2   Kid´s Concept - formanalys
Produkterna från Kid’s Concept har mestadels enkla och kan  -
ga former. Det är mycket grafi ska detaljer. Ibland blandas även 
tygdetaljer med trä. Figurerna är o  a ganska s  liserade och för 
det mesta föreställande rik  ga djur. E   undantag är si  puff en 
Neo som föreställer e   fantasidjur (se Figur 6). Produktserierna 
Edvin och Neo är de serier som är mest populära just nu, och 
även de serier som det ska jobbas ute  er i det här projektet.

Figur 6. Si  puff en Neo
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3.3 Brainstorm
Hemligheten  ll en bra idé är a   man har en stor ”papperskorg” skriver Stuart Brown i sin bok Play. (Brown 
2009, s. 141) Det är därför en mycket bra idé a   ha en brainstorm där man  llsammans si  er ner och 
genererar idéer i början av e   projekt. Här är det vik  gt a   defi niera problemet och respektera vad andra 
säger (Krippendorff  2006. ss.213-214).  Här presenteras en mindmap u  från de idéer som kom upp under 
brainstormen för en barnrumsbelysning  (se Figur 9).

Edvin är en serie inspirerad av svenska 
skogsdjur (se Figur 7). Det består av my-
cket grafi ska detaljer som återkommer 
på de olika produkterna. Det är mycket 
grå   och pastellfärger.

Barnrums 
belysning

Typer av 
belysning

Taklampa

Na  lampa

Golvlampa

Vägglampa

Bordslampa

Lek

Funk  oner

Material
&

Form

Byggsats

Klossar

Disco

Gökur

Nedfräst belyst 
golvlist

Integrerad i 
möbel

Skuggor

Projek  on

Ljudstyrd

Kuber

Faner
Ljust trä

Naturfärger

Ljusa färger

Mjuka former
Mjukt material

Väckarklocka m.h.a 
dagsljus

Medtagbar lampa om 
man behöver gå upp 

mi   i na  en

Knapp för a   
dimra belysning

utdragbar hylla som 
startar belysning

Ändrar färg

Toffl  or med 
ljus

Lysande 
gosedjur

Kork

Serien Neo är inspirerad av stenåldern 
(se Figur 8). Färgskalan går från grå    ll 
svart, men det fi nns även en del vi   och 
gult. Serien består även av en hel del 
ljust trä.

Figur 7. Produktserien Edvin Figur 8. Produktserien Neo

Figur 9. Mindmap från Brainstorm
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Den här brainstormen u  ördes  llsammans med några klasskamrater. Innan brainstormen hade vissa riktlin-
jer bestämts. Det var bestämt a   vi skulle brainstorma om en barnbelysning inom fyra kategorier som är lek, 
funk  oner, typer av belysning samt material & form. Dessa kategorier gjorde såklart a   brainstormen blev 
lite begränsad sam  digt som det kom fram idéer  ll de bitar som just var vik  gast för projektet.

3.4 Delredovisning: Koncept 2017-02-09
Under första delredovisningen presenterades idéer u  från  digare brainstorm. Men även informa  on om 
företaget och deras önskemål.

E  er presenta  onen gavs en del kommentarer. A   göra mer research skulle vara bra och ge mer inblick i 
vad för teknologi som fi nns idag. Idag fi nns det många belysningar där användaren själv kan ski  a färg och 
styrka på lampan, t.ex. IKEAs smart belysning. Ska barnen själva kunna justera ljuset i så fall? På de  a sä   
skulle man kunna skapa en interak  on mellan barn och lampa. Lampan skulle också på något sä   kunna 
vara lärande för barnet. Det kan även vara vik  gt a   ta reda på vilka fysiska och psykiska skäl det fi nns  ll a   
barn behöver belysning.

3.5 Scenarier
Under  digare handledning, 2017-02-15, med våra lärare Ole Victor och Göran Fafner diskuterades tänkvär-
da inriktningar inom barnbelysning a   arbeta med. Barnlampor är o  a för dekora  on men det skulle kunna 
vara intressant a   jobba med en belysning där det krävs lite mer teknologiskt tänk, en intelligent lampa. 
Området lek + belysning skulle därför kunna vara intressant. Då de  a är något som inte direkt fi nns skulle 
man kunna hi  a e   ny   problem inom det området. När det kommer  ll säkerhet för barnbelysning så är 
LED något som löser många problem idag. Trådlös laddning av ba  eridriven lampa kan också vara smart. 
E  ersom det fi nns så många möjliga inriktningar kan det vara en bra idé a   utgå från några scenarion för a   
hi  a e   bra problemområde. 

1. Sova
Barn: Oscar 3 år har ha   svårt a   sova under na  en. De 
gånger han vaknade mi   i na  en och det var kolsvart blev 
han rädd och gick in och lade sig hos sina föräldrar. När lam-
pan istället var tänd under na  en brukade det vara för ljust 
och de  a störde Oscars sömn. Men med hans nya na  bel-
ysning kan Oscar sova mycket go  . Lampan har e   behagligt 
ljus som ger trygghet mi   i na  en.

Förälder: Anna känner sig trygg i a   Oscar nu kan sova my-
cket bä  re om na  en, även hennes sömn blir inte störd lika 
o  a. Om det skulle vara något mi   i na  en kan hon ändå få 
det ljus hon behöver för a   ta hand om Oscar.

2. Sagor
Barn: Elin 2 år har en hel hög med sagoböcker som hon 
älskar. Hon vill all  d höra en saga innan hon ska lägga sig. 
För henne är det även mycket vik  gt a   hennes böcker och 
belysning fi nns nära  ll hands så hon kan bläddra och   a på 
de fi na bilderna.

Förälder: Markus och Hanna läser varje kväll sagor för Elin. 
De  a för a   hon ska varva ner och kunna somna go  . 
Förvaringen med belysning är väldigt smidig och underlä  ar 
på kvällarna när det är dags för sagor.

Figur 10. Illustra  on av Oscar 3 år

Figur 11. Illustra  on av Elin 2 år
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4. Äventyr
Barn: Rasmus 7 år och Vera 5 år gillar äventyr. E   fa-
voritäventyr är a   vara i gro  an. Där brukade de all  d dra 
in alla möjliga lampor i familjens hus för a   göra det mysigt. 
Men de fi ck all  d skäll. Men nu när de har deras nya även-
tyrsbelysning är det slut på det. Den får de ha med sig var 
som helst. Även när Vera behöver gå upp i na  en känner hon 
inte sig alls rädd, för hon har sin äventyrslampa.

Förälder: Kris  na har aldrig ha   något emot a   hennes barn 
går på sina ”äventyr”. Men när barnen började dra in lampor 
i sina kojor under en hög med fi ltar blev hon orolig a   de 
skulle ta sönder något och skada sig. Tänk om det skulle börja 
brinna! Därför införskaff ade hon den nya lampan  ll sina 
barn. Kris  na tycker a   produkten  är en säker och stämn-
ingsfull belysning som förstärker upplevelserna i barnens 
äventyr.

3. Lek
Barn: Linus 4 år är väldigt förtjust i sin nya lampa. Det är 
en belysning han själv får röra och leka med utan a   hans 
föräldrar blir arga. Produkten ger Linus möjligheten a   själv 
kunna bygga upp det ljus han vill ha. Lampan har blivit en del 
av hans hög med leksaker.

Förälder: Innan tyckte inte Johan a   barn skulle vara i närhet-
en av några lampor eller andra tekniska prylar alls. Man kan 
bränna sig och ba  erier är ju farligt för barn. Men när han 
såg den nya belysningen på en webbsida för barninredning 
märkte han hur mycket teknologin och säkerheten har ut-
vecklats. Idag ångrar han sig inte alls a   han köpte lampan  ll 
Linus.  Istället för något farligt är den ju något krea  vt och ger 
Linus möjligheten a   själv bestämma över sin belysning. Figur 12. Illustra  on av Linus 4 år

Figur 13. Illustra  on av Rasmus 7 år och Vera 5 år

Här används en kvalita  v metod i form av scenarion. Louise Häggberg skriver i si   kompendium Krea  vitet 
och olika tekniker om Scenario metoden. De  a är en metod för a   underlä  a den krea  va tankeprocessen 
men även för a   ute  er olika problem få idéer (Häggberg 2001, s.14).  

Under en senare handledning, 2017-02-23, diskuterades den research  och scenarion som kommit fram. 
Det var tydligt a   det var inom just sömn som det fanns mest problem. T.ex. a   det är svårt a   gå och lägga 
sig, a   man sover dåligt eller a   man vaknar mi   i na  en och är rädd. Det kan vara bra a   välja e   sådant 
här problem och låta det komma i första hand. Sedan kan t.ex. lek komma med som en bonus. Produkten 
kan alltså vara något som hjälper en a   sova om na  en och som man kan leka med under dagen, en lampa 
man får förtroende för.  Som Charles Eames har sagt recognizing the need is the primary condi  on for design 
(Rodgers & Milton 2011. s.79). Det är alltså vik  gt a   veta vad folk behöver och vill ha. Om användaren inte 
kan skapa en rela  on  ll produkten blir den onödig. 
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3.6 Skissfas - Scenarier
Som Pirjo Birgerstam skriver i sin bok skapande handling kan det vara bra a   inte ha för brå  om med sina 
slutgil  ga förslag. Det kan alltså vara bra a   e   tag fundera på olika vägar man kan ta. (Birgerstam 2000, 
s.47)  Här presenteras sammanfa  at med några skisser vad för olika inriktningar på belysning som kommit 
upp i skissprocessen ute  er de fyra scenariona och brainstormen.

3.7 Enkät
En kvan  ta  v metod i form av en enkät gjordes  ll föräldrar som har barn i åldern 0-7 år. Enkäten inne-
håller både marknadsundersökningsfrågor och problemfrågor. Det samlades in 24 svar på enkäten. Enkäten 
skickades ut  ll två kusiner och en klasskompis som har barn i rä   ålder. O  ast när det kommer  ll barn-
belysning vänder sig företag  ll föräldrarna då det är de som är köpare, därför är det intressant a   se vad 
de tycker om dagens barnbelysningar (se Bilaga 2). Den här enkäten har självklart inte varit fullt represent-
a  v för de frågor som ställts men har sam  digt hjälpt mig a   komma vidare i designprocessen. Enkäten är 
alltså använd i processen och inte som vetenskapligt underlag. Därför får jag ta hänsyn  ll a   vissa svar på 
enkäten är upplevda problem samt a   man i vissa fall kanske känt sig tvungen a   ge e   svar. Det som även 
kan vara en nackdel med en enkät är a   90 % av kommunika  onen är visuell (Rodgers Milton 2011. s.71). 
Då jag inte kunnat se personernas ansiktsu  ryck och gester har jag inte kunnat få ut allt genom mina frågor. 
Däremot så har enkäten varit en snabb metod som hjälpt mig komma vidare i designprocessen. 

Till scenario 1- Sova, 
skulle en mysig na  lampa 
som också fungerar som 
en kompis vara en bra idé 
(se Figur 14 och 15).

Till scenario 2 - Sagor, 
skulle en hylla eller e   
na  duksbord med inbygd 
belysning vara passande 
(se Figur 16)

Till scenario 3 - Lek, skulle 
en lampa med byggk-
lossar eller rörliga delar 
kunna vara e   kul sä   
för barn a   själva justera 
belysningen (se Figur 17).

Till scenario 4 - Äventyr, 
skulle u  orskning med 
skuggor eller en bärbar-
lampa vara intressant (se 
Figur 18 och 19).

Figur 14. Skiss  ll scenario 
Sova

Figur 15. Skiss  ll scenario 
Sova

Figur 16. Skiss  ll scenario 
Sagor

Figur 17. Skiss  ll scenario 
Lek. 

Figur 18. Skiss  ll scenario 
Äventyr. 

Figur 19. Skiss  ll scenario 
Äventyr. 
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3.8  Handledning med företag 2017-02-23
Under e   telefonsamtal med Anna Enander diskuterades vilka idéer de tyckte skulle vara intressanta a   
jobba vidare med. E  ersom det är vik  gt a   jag utvecklas under examensarbetet och under samarbetet 
med företaget vill Kid’s Concept inte bestämma för mycket under projektet. Därför tycker både företaget 
och jag a   det kan vara bra a   jobba vidare med en mer innova  v idé än en kommersiell idé.

Från  digare skisser tycker företaget a   Bära-med-sig-lampan är en intressant ingångspunkt. Den här be-
lysningen ställer fl er krav än en vanlig lampa och är inget som direkt syns ute på marknaden. Ledordet för 
en sådan här belysning kan vara trygghet. Då leksaker  ll skillnad från andra produkter har väldigt tuff a krav 
är det vik  gt a   veta vad som gäller. Därför kan det vara bra a     a på informa  onen som fi nns på konsu-
mentverkets och elreturs hemsida. Nu är det alltså dags a   börja tänka på hur den här lampan ska fungera 
samt vart den ska placeras i rummet. Kanske ska den hänga på väggen eller stå på e   bord? Företaget på-
pekade även a   materialval och miljötänk var mycket vik  gt.

Då företaget gillade den bärbara lampan valde jag a   fortsä  a utveckla den. Sam  digt kände jag a   det 
ändå fanns mest problem inom området sova och valde då a   kombinera dessa två punkter, bärbar lampa 
och sömn. Med enkäten fi ck jag fram a   de lampor som barnen gillade bäst var na  lampor. Om man ska 
jobba med trygghet kanske man ska hålla sig  ll något som barnen tycker om. De frågeställningar som nu 
kommit fram är:

Hur får man en belysning passande för sömn?

Hur får man genom belysningen en trygghetskänsla?

Hur kan en belysning på e   säkert sä   vara anpassad  ll lek?

Hur kan min produkt passa in i företagets sor  ment?

3.9 Skissfas – Funk  oner
Då det kommit fram en ganska tydlig inriktning på a   det är en bärbar na  lampa som ska utvecklas är det 
vik  gt a   ta reda på vad för funk  oner som kan användas  ll en sådan lampa. Genom a   göra en marknad-
sundersökning på befi ntliga na  lampor kunde jag få fram fl era alterna  v (se Figur 20). Automa  ska tänd-
ningsfunk  oner  ll lampan som solceller, rörelsesensorer och skymningssensorer hade kunnat vara smart 
a   arbeta med. De  a då lampan i dessa fall endast skulle starta när den verkligen behövs. Andra funk  oner 
som knappar, dynamo,  lta, rulla eller vrida lampan kan vara intressant på det sä   a   barnen själva kan få 
interagera med belysningen. Med t.ex. en dynamo skulle barnet själv behöva hålla igång lampan genom a   
u  öra en viss uppgi  . Då det är extra vik  gt med säkerhet kan det även vara vik  gt a   fundera på hur lam-
pan ska  llföras ström. Ska det fi nnas kontakt direkt  ll lampan eller ska det vara någon typ av laddningsbar 
armatur? 

Figur 20. Skisser på olika funk  oner
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För a   belysningen ska passa in i märket Kid´s Concept tror jag a   det nog krävs en ganska enkel funk  on. 
Kid´s Concept har inte precis några tekniska produkter i si   sor  ment. Ur e   barns synpunkt kan det också 
vara skönt med en enkel funk  on, eller om lampan startas automa  skt. Trådlös laddning skulle också kunna 
passa väldigt bra in. Då skulle inga u  ag behövas på lampkroppen. 

3.10   Skissfas – Koncept
Under handledning, 2017-03-01, disskuterades det kring hur lampan ska ge trygghet och vad som kan göra 
just den här lampan annorlunda från andra na  lampor. För a   lampan ska ge trygghet skulle belysningen 
kunna vara något som blir barnets kompis. Även a   lampan är tydlig a   använda skulle ge en viss trygghet. 
För a   lampan ska få det där lilla extra funderades det kring en monterbar belysning som jag tyckte skulle 
vara mycket intressant. 

I de  a stadiet hade jag nu få   fram e   ganska tydligt mål på a   det var en trygghetsbelysning med bärbar 
och monterbar funk  on som det skulle skissas vidare på. För mig var det nu vik  gt a   komma på några oli-
ka versioner baserade på denna idé. Senare skulle jag kunna utvärdera de olika val som fanns inom denna 
inriktning och se om det var något specifi kt jag skulle fastna för. De  a ledde  ll 3 koncept på en monterbar 
belysning. Till alla koncept försökte jag genom skisser och skissmodeller förklara det tekniska, funk  onella 
och este  ska (Rodgers & Milton 2011. s.94). 

Koncept 1
Den medtagbara lampan är en skiva som sä  s 
in som en pusselbit i en väggmonterad ladd-
are (se Figur 21 A). Lampan kan kontrolleras 
med knappar på den väggmonterade kroppen 
och går på en  mer. Om man behöver ta med 
lampan mi   i na  en kan man dra i fl ärpen för 
a   tända lampan.

Den här lampskivan skulle kunna ha möjlighet 
a   fl y  as  ll olika kroppar (se Figur 21 B). 
Skivan skulle kunna ha olika form, material 
och mönster för a   släppa ut ljus på olika 
sä  . Figur 21. Skisser på koncept 1 - monterbar armatur

A

B

Koncept 2
Tvådelars väggmonterad lampa. Underdelen 
fungerar som laddare och överdelen är den 
medtagbara lampan (se fi gur 22 A). Lampan 
kan styras på underdelen. Den medtagbara 
delen lyser automa  skt då den tas bort från 
laddaren.

Även den här lampan skulle kunna ha mö-
jlighet a   fl y  as  ll olika kroppar. Lampan kan 
föreställa olika djur (se fi gur 22 B). Överdelen 
kan passa perfekt på underdelen så a   det 
är lä   a   sä  a  llbaka lampan. Öronen på 
fi guren skulle kunna fungera som handtag  ll 
a   bära lampan.

Figur 22. Skisser på koncept 2 - monterbar armatur

A
B
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Koncept 3 
Lampa i form av en boll som vilar på en kropp 
(se Figur 23 A). Bollen använder sig utav LED  
och går a   styra från kroppen. Där kan man 
ställa in färg och  mer på lampan. Lampan 
laddas trådlöst då den ligger på kroppen. Den 
här lampan skulle också kunna använda sig 
utav en självlysande färg. I så fall ska kroppen 
lysa på bollen och ladda upp den. 

Till den här lampan är former av insekter 
passande (se fi gur 23 B). När man ska ta med 
lampan kan man bära bollen i antennerna. 
Kroppen har också vissa utskurna delar där 
det kan komma ut ljus, vilket gör a   lampan 
även kan användas som en vägglampa. Figur 23. Skisser på koncept 3 - monterbar armatur

A

B

3.11   Handledning med företag 2017-03-09
Under handledningen med de anställda på Kid’s Concept kom det fram vilka koncept de tycker skulle passa 
deras företag bäst. Inköparen Camilla Fahlander och Sor  mentsansvarige Anna Enander tyckte koncept 2 
var e   pasasande förslag  ll deras sor  ment. Camilla sa:

Bra funk  on, design men säkerheten måste kollas över e  ersom det är en lampa.

Anna visade sedan deras designer Lo  a Hallenius skisserna och hon tyckte a   koncept 3 var intressant:

Tycker hon kan fortsä  a med den runda bärbara lampan och göra funk  onen tydligare. Utveckla en 
tydlig form/funk  on och fundera på den tekniska lösningen samt materialval. Djurlamporna är bra och 
roliga men u  rycket kanske skall förenklas/s  liserad ännu mer. Intressant med fl erfunk  onslampa. A   
kunna använda den på fl era olika sä   i e   barnrum vore intressant. Jag tycker inte det ska bli för mycket 
leksak dock. Laddningsbar säker teknik skulle hon också kolla på mer. 

Ute  er dessa svar var det sedan upp  ll mig a   bestämma vad jag tyckte kunde vara mest intressant a   
arbeta vidare med. Här påpekades det återigen a   det var mycket vik  gt med säkerheten och även a   före-
taget var mycket intresserade av materialval. 

3.12   Delredovisning: Skiss 2017-03-10
Under andra delredovisningen presenterades skisser ute  er de  digare gjorda scenarierna. Vilket problem 
som projektet utgår från förklarades och de olika koncepten visades. 

Kommentarerna som gavs e  eråt var mest riktade mot koncept 2. De  a kanske visar på a   det konceptet 
var mest intressant. Här var det den automa  ska tändningsfunk  onen samt u  rycken på djurfi gurerna 
som var intressanta. Ute  er eget intresse och kommentarer från Kid´s Concept och delredovisningen är det 
därför koncept 2 som kommer a   vidare utvecklas. 

3.13   Skissfas - Koncept 2
Under handledning, 2017-03-15,  kom det också fram fl er idéer och förslag på vad som kan vidareutvecklas. 
Lampan kommer möjligen vara monteringsbar på olika fö  er. En modul kan t.ex. vara väggmonterad och en 
kan vara bordsmonterad. De  a skulle kunna vara något som blir det lilla extra för lampan. Även a   ta fram 
mer enkla u  ryck på djuren kan vara en bra idé då Lo  a tyckte a   u  rycket kunde s  liseras. Det kom också 
fram a   formen kunde utvecklas så a   den inte såg så pla   ut. Däremot tycker jag a   en ganska pla   form 
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kan vara bra i de  a fall då det liknar byggblock. De  a visar då funk  onen a   de går a   montera på olika 
moduler. Ute  er formen kan det sedan vara bra a   fundera lite mer på interak  onsdesign när det kommer 
 ll hur lampan ska styras och även laddas.

Kontrollen kan vara något som 
passar i lampans u  ormning. Man 
skulle an  ngen kunna skruva på 
fi gurens fö  er eller klappa fi guren 
på magen (se Figur 24).

Figur 24. CAD skiss. Utveckling av 
koncept 2

Under en handledning, 2017-03-22, diskuterades det mycket om hur logiken i lampan ska fungera. Kanske 
ska det vara en lampa som barnet måste ta hand om för a   den sedan ska kunna lysa. Exempelvis skulle 
lampan kunna drivas utav solceller och då måste barnet sä  a lampan i fönstret under dagen. Solceller är in-
get som jag tror skulle fungera så bra här i Sverige då lampan inte skulle kunna laddas  llräckligt, men själva 
idén om a   man måste sköta lampan tycker jag är väldigt bra.

Det kan även vara bra a   fi gurerna u  rycker a   de är en lampa och är kopplade  ll ljus på något sä  . 
Därför utvecklades djurfi gurerna istället  ll snälla “solmonster” (se Figur 25). Figurer inspirerade av moln, 
sol, berg och växter är något som skulle kunna passa in i Kid´s Concepts serier Edvin och Neo. På de  a sä   
får jag in mer av fantasin vilket jag tycker är kul. Figurerna skulle alltså inte behöva föreställa något speciellt 
utan kan vara vad barnen själva vill.

Figur 25. Skisser på solmonster

3.14   Handledning med företag 2017-04-04
Under handledning med Anna Från Kid´s Concept förklarades det hur koncept 2 (se Figur 22), utvecklats. 
Det är vik  gt a   lampan förenklas och anpassas för a   passa just det koncept det är tänkt för, a   vara en 
trygghet under na  en. Men även vara en lampa som barnen måste ta hand om för a   skapa en rela  on. 
Svaret från Anna var a   de tycker a   iden är superbra men jag kände ändå a   jag behövde defi niera kon-
ceptet tydligare.
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En lampa som sover på dagen och är vaken på na  en (se Figur 26).
Lampan ska skydda barnen från de monster som kan fi nnas i deras drömmar.

Lampan placeras på golvet framför t.ex. sängen eller garderoben, beroende på var man nu är rädd a   det 
ska fi nnas monster (se Figur 27). Lampan ska vara enkel a   fl y  a runt på, därför bestämde jag mig a   gå 
 llbaka lite i processen och ta bort den monterbara funk  onen. A   belysningen är monterbar är inte alls 

nödvändigt för en trygghetsbelysning. Det skulle även bli enklare a   fl y  a runt på lampan om det var en 
hel lampkropp och inte en tvådelad. Lampan består nu därför utav en kropp och en trådlös laddare. Själva 
lampkroppen har därför inga direkta u  ag och barnen kan inte komma åt elektroniken. 

Figur 26. Defi ni  on av koncept

Figur 27. Placering av belysning

3.15   Scenarion - Defi ni  on av koncept
Som det står i Pirjo Birgerstams bok skapande handling så kan man ibland jobba för långt i e   projekt (Birg-
erstam 2000, s.62).

Man kan tycka a   det här är liksom inte färdigt. Och så jobbar man vidare, och då kan man ibland 
komma därhän a   man jobbar för långt på något sä  . Det kons  ga är i vissa fall, a   man märker a   det 
man gjorde i början var på något sä   en renare, mera direkt lösning. Sen kanske man krånglade  ll det 
eller överdrev vissa funk  oner.

För a   göra konceptet tydligare för mig själv och Kid´s Concept gjordes y  erligare några scenarios. Ute  er 
dessa olika situa  oner har jag kunnat anta hur personen ska interagera med produkten och steg för steg 
analyserat hur de ska klara det givna uppdraget (Krippendorff  2006. ss.133-134). E  eråt har det defi nierats 
vad som var vik  gast för lampan i de olika situa  onerna. Därmed kan onödiga saker plockas bort. 
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Hur vill man bära lampan? An  ngen skulle man kunna bära lampan i e   tyghandtag eller i famnen (Se Figur 
28). A   bära lampan i famnen skulle nog kännas mer tryggt om man är rädd. Lampan ska därför ha fasade 
kanter så a   den känns skön a   hålla i. 

Figur 28. Olika sä   a   bära lampan

Här har jag valt a   begränsa mig  ll 3 olika funk  oner för a   tända lampan. Jag har sedan utvärderat de oli-
ka alterna  ven för a   komma fram  ll något jag tycker passar belysningen. Om lampan ska tändas med en 
knapp behöver man kunna se denna under na  en och den måste vara lä   lgänglig (se Figur 30 A).  Om lam-
pan tänds med en skakning behöver den förmodligen gå på en  mer, annars kommer den lysa  lls ba  eriet 
tar slut (se Figur 30 B). Om lampan tänds med skymningssensor kan den vara tänd hela na  en, vilket skulle 
förstärka konceptet a   lampan ska vara vaken på na  en och sova på dagen (se Figur 30 C). Tillslut valde jag 
därför a   jobba vidare med en skymningssensor.

Några pappmodeller har gjorts under  dens gång för a   testa olika ljusutsläpp från lampan. Det kommer 
vara e   svagt ljus som lyser upp lampans silhue   samt e   svagt ljus från ögonen som visar på a   den är 
vaken (se Figur 29 A och B). När man ly  er på lampan mi   i na  en ska det vara e   större ljusutsläpp under-
 ll (se Figur 29 C). När lampan si  er ner kan ljuset under  ll skymmas och man får då  llbaka det svagare 

ljuset. Det har  digare funderats på om det ska gå a   ski  a färg på ljuset, men jag har valt a   hålla mig  ll 
en behaglig färg på ljuset. 

Figur 29. Ljusutsläpp

A B C

Figur 30. Tändnings funk  on

A B C
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Hur kan man göra laddningen logisk? Figuren kan t.ex. äta laddaren när den ska laddas eller kan laddaren 
passa som en pusselbit i fi guren (se Figur 31 A och B). Här är också frågan vilken typ av induk  onsladdning 
det ska vara. Ska det vara liknande en sådan  ll eltandborste med plugg eller en sådan  ll mobiltelefoner 
där det bara är en pla  a. I de  a fallet känns laddare med plugg som en bra idé. Då vet barnen enkelt vart 
laddaren ska placeras. Det kan även behövas någon typ av indika  on som visar när lampan laddas och när 
den laddats färdigt. 

3.16 Skissfas – Solmonster
Ute  er e   defi nierat koncept och  digare skisser på solmonster kom dessa fi gurer fram (se Figur 32). Det 
är en fi gur  ll vardera produktserie, Edvin och Neo. Figurerna är mycket mer s  liserade än  digare och 
har kopplingar  ll Edvins skogstema och Neos stenålderstema. Figuren  ll Edvin har utvecklats från skisser 
föreställande e   träd/växt och har få   e   fe-likt u  ryck. Figuren  ll Neo har utvecklats från  digare skisser 
föreställande solen och har få   e   mer drak-likt utseende. Såklart är de  a mina kopplingar  ll fi gurerna, 
under skissandets gång har jag från andra få   höra a   de påminner om en hel del andra saker. På de  a sä   
känner jag a   jag lyckats öppna upp för fantasin. Tanken med dessa fi gurer är a   kroppen ska vara gjord 
utav massivträ och det ska fi nnas tygdetaljer runt fi gurens kropp. Laddaren ska si  a fram  ll på fi guren där 
det också ska fi nnas en symbol föreställande en sol. De  a för a   visa på a   fi gurerna behöver laddas under 
dagen.

3.17 Delredovisning: visualisering 2017-04-07
Under den tredje och sista delredovisningen, visualisering, kom det svar på de frågor som fanns kring 
belysningen. Vår lärare i färg och ljus, Ivar Jung, sade a   det räcker med en lysdiod  ll en sådan här lam-
pa. En LED med varmvi   ljus på <3300K tycker jag personligen skulle passa bra, då blå   ljus ska undvikas i 
na  lampor. En lagom stark LED lampa för en sådan här typ av trygghetsbelysning ska ligga någonstans på 
<15lumen. 

Edvin Neo

Figur 31. Trådlös laddare

A B

Figur 32. Skisser  ll serierna Edvin och Neo
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Figur 33. Skissmodell

Figur 34. Skymningssensor

3.18 Skissmodell
En skissmodell gjordes i verkstan för a   lä   kun-
na visualisera mina 2 dimensionella skisser som 3 
dimensionell istället (se Figur 33). De  a för a   sedan 
kunna testa saker som funktonalitet och propor  on-
er. Skissmodellen var även inte bara för mig själv utan 
även för a   visa andra hur jag tänkt. (Rodgers & Mil-
ton 2011. s.117) U  från skissmodellen kom det fram 
hur tygdetaljer ska fästas, hur ljuset ska vara samt 
vart laddaren ska placeras.

Ljuset som  digare bara testats med pappmodeller 
testades nu på en mer ordentlig modell. Lampan 
består av en framsida och en baksida. Mellan dessa 
delar si  er en plexiglasskiva. Ljuset inu   lyser mot 
plexiglasskivan och sprids ut så a   silhue  en och 
ögonen på fi guren lyses upp. När lampan ly  s upp 
fi nns det med hjälp av en andra plexiglasskiva e   
större ljusutsläpp. Då ljuset är svagt kommer det 
bara synas under na  en, vilket hänger ihop med a   
belysningen automa  skt startas då det blir mörkt ute 
(se fi gur 34).

För a   fästa tygdetaljerna skissades det på många 
olika lösningar som t.ex. knappar, kardborrband och 
tygringar där man kan knyta fast tygdetaljer. Alla 
dessa lösningar gjorde a   det blev ännu en detalj på 
fi gurens kropp. Jag ville a   fi gurerna skulle, precis 
som Kids concepts produkter, ha e   simplare u  ryck 
och om inte tygdetaljerna var där skulle det inte si  a 
någon extra och onödig grej på lampkroppen. Under 
en handledning 2017-04-19 kom det genom skiss-
modellen fram a   tygdetaljerna skulle kunna kläm-
mas fast mellan framsidan och bakstycket (se Figur 
35).  På de  a sä   blir även tygdetaljerna avtagbara, 
vilket kan vara en fördel om de behöver tvä  as.

Även vart laddaren ska placeras testades på skiss-
modellen. Det hade  digare inte funderats på hur 
sladden skulle påverka hur väl laddaren sa   fast i 
lampkroppen. Men det blev snabbt uppenbart a   
en laddare som var placerad uppe på fi gurens topp 
var mest stabil och a   föredra. Även ba  eriet och 
lampan skulle hamna i en bra posi  on i de  a fallet. 
Då fi gurerna är ganska enkla och s  liserade ville jag 
ge de lite mer personlighet. Därför har laddarna få   
formerna av en krona och e   horn. Även solsymbol-
en ska fi nnas kvar runt laddningshålet (se Figur 36). 
Med e   helt uppladdat ba  eri kan lampan lysa ca 8 
 mmar, vilket passar för hela na  en. För a   lampan 

ska uppfylla kraven om spänning på högst 24 volt 
kommer det även behövas en transformator an  ngen 
vid kontakten eller inu   lampan.

Figur 35. Tygdetaljer

Figur 36. Trådlös laddare
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Något som togs med från föreläsningen med Taina Flink från Stena recycling var det posi  va med a   alla 
olika material ska gå a   separera från varandra. Därför kommer lampan gå a   plocka isär och delas upp e  -
er material. Det borde inte vara några kons  gheter alls a   i de  a fall kunna göra en sådan här konstruk  on. 
Lampan skulle då kunna vara ihopsa   med skruvar och lim kan undvikas i så stor utsträckning som det går 
(se Figur 38).

Trä och 
naturfärg

Obehandlad 
bok

Organisk 
bomull

3.19 Materialval och miljöaspekt
Figurerna kommer som  digare nämnts vara gjorda utav en kropp i massivt trä samt tygdetaljer (se Figur 
37). Det massiva träet kommer vara av träslaget bok. Även Asp och Björk har varit träslag det funderats 
kring då Asp används  ll många leksaker och Björk har det ljusa utseendet som Kid´s Concept har i många 
av deras produkter. Bok är e   träslag som är starkt och inte har lika tydliga träfi bermönster som många 
andra träslag. Man kan väl säga a   jag i slutändan valde de  a träslag e  ersom jag helt enkelt tycker det är 
fi nt. Bortse   från de fl amskyddsbehandlingar som krävs på barnprodukter, har jag funderat på a   ha träet 
obehandlat. A   det just är obehandlat trä är för a   inga farliga ämnen ska kunna påverka barnen, t.ex. om 
barnet skulle tugga på fi guren osv. Det fi nns dock vissa behandlingar som är godkända för leksaker, man 
skulle kunna använda t.ex. Osmo. Dock så förändrar det träslagets färg ganska mycket. Om jag skulle hi  a 
en behandling som nästan inte påverkar träets visuella egenskaper skulle det vara bra. Det skulle också vara 
bra a   se  ll a   träet kommer från e   FSC cer  fi erat skogsbruk. Induk  onsladdaren kommer också göras i 
bok.

Induk  onsladdaren och solsymbolen kommer vara målade med naturfärger som kommer från växtrikets 
grönsaker och blommor. Tygdetaljerna kommer vara gjorda utav organisk bomull med färger och mönster 
som passar in i Kid’s Concepts sor  ment. Det blir simpla grafi ska detaljer samt färgerna svart, grå   och gult 
 ll serien Neo och pastellfärger  ll serien Edvin.

Figur 37. Materialval

Figur 38. Konstruk  on
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Men även om det skulle behövas lite lim eller något liknande som gör a   konstruk  onen inte blir helt se-
parerbar så är det inte hela världen, i alla fall inte för min del. Produkten har behövt vara helt sluten för a   
ingen elektronik ska bli åtkomlig för barn. I de  a fall är det för mig vik  gare a   lampan är helt säker än a   
den går a   återvinna helt och hållet.

Genom denna konstruk  on har jag kunnat jobba med olika seman  ska lager som Krippendorff  pratar 
om. Med seman  ska lager menar man  ll vilken grad en grupp av personer har  llgång  ll produktens 
insida. Belysningen har e   första lager som är det visuella och som barnen kan komma åt. Nästa lager kan 
föräldrarna komma åt om lampan skruvas upp. Här kan man byta ba  erier samt tygdetaljer. Det sista och 
tredje lagret är inu   de elektroniska komponenterna, de  a lager är  ll för en tekniker (Krippendorff  2006, s. 
129-132). 

3.20 Storyboard
Med en storyboard kan man genom bild och text på e   eff ek  vt sä   visa en produkts funk  on (Rodgers & 
Milton 2011. s.124). Denna storyboard är gjort för a   det ska bli lä  are a   presentera belysningens kontext 
(se Figur 39).

På morgonen när barnet 
vaknar och det är ljust 
ute är lampan släckt.

Lampan sä  s på ladd-
ning under dagen.

När det blir kväll och 
mörkt igen tänds lampan 
automa  skt.

Lampan kan då placeras 
t.ex. vid sängkanten.

Under na  en skyddar 
lampan barnet från 
monster.

Barnet kan sova tryggt.

Figur 39. Storyboard
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Aja Baja Bu betyder fy spöke och visar på lampornas funk  on. Lampan kräver en interak  on med barnet för 
a   den ska kunna lysa. På de  a sä   kan det skapas en rela  on mellan barn och lampa då båda gör något 
för varandra. Barnet måste ladda lampan och lampan lyser under na  en för barnet. Detaljer som laddare 
fi nns  ll för a   fi gurerna ska få mer karaktär. De olika tygdetaljerna kan skräddarsys själva av barnen  llsam-
mans med förälder och man kan få en mer personlig lampa.

Kontakt med en av Kid´s Concepts  llverkare togs e  er den sista delredovisningen. På de  a sä   kunde jag 
få fram e   ungefärligt pris på produkten. En sådan här produkt Skulle kosta runt 100kr a    llverka. Lam-
pan skulle sedan säljas för 599-799kr. De  a är e   pris som passar in bland resterande produkter från Kid’s 
Concept. 

4.1 Analys 
Under projektet har jag försökt förhålla mig  ll företaget samt  ll mig själv som designer. A   blanda lek och 
belysning har varit något som kommit helt från mi   håll och kanske inget deras designer, Lo  a, tyckte jag 
skulle arbeta vidare med från början. När företaget sa a   de ville ha något mer innova  vt kände jag person-
ligen a   jag ville hålla kvar lite av det tradi  onella inom träleksaker som jag är intresserad av och som även 
skulle passa företaget. Under projektets gång så har jag ha   mycket frihet i vad jag velat göra och e  ersom 
jag inte jobbat med något som är direkt kommersiellt utan mer innova  vt har jag kunnat göra examensar-
betet  llräckligt komplext. När jag presenterade mi   slutkoncept tyckte företaget, trots  digare tvivel om 
lek + belysning, a   det var mycket intressant och jag känner a   lampan få   en starkare koppling  ll trygg-
het genom a   den är leksaksliknande. Med enkla och lekfulla illustra  oner har jag därför genom projektet 
försökt få fram den här trygghetskänslan. Jag ville a   mina scenarier och storyboards skulle kännas lekfulla 
och passa just den produkt de handlar om. Under projektet känner jag a   jag även jobbat metodiskt och 
varit noggrann med a   defi niera konceptet och problemområdet.

I projektet så har jag som i många andra designprocesser börjat med en brainstorm. På de  a sä   får man 
en bra grund med idéer och det blir mycket lä  are a   sä  a igång med arbetet. Under perioderna med 
skissande har designmetoderna få   komma i den ordning som de behövts. De  a har le    ll a   jag bara 

Figur 40. Slutskiss, Aja Baja Bu

4    Slutresultat
Aja Baja Bu är trygghetsbelysningen för barn med mörkerskräck (se Figur 40). Med si   betryggande ljus 
skrämmer Aja Baja Bu lamporna bort alla monster som vill krypa fram under na  en. Under dagen är det 
istället lampornas tur a   ta det lugnt. Då är det barnets uppgi   a   ge dem si   magiska horn och krona för 
a   de under na  en ska orka skydda barnet.
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använt mig utav e   fåtal designmetoder. Dessa designmetoder har mest varit riktade åt berä  elseskapande 
som storyboard och scenariometoden. För mig har det varit väldigt vik  gt a   defi niera mi   problemom-
råde och göra det tydligt genom skissande. När en tydligare idé och form hade kommit fram använde jag 
mig utav en skissmodell för a   lä   kunna testa olika funk  oner och idéer. Den här skissmodellen har även 
varit bra för a   visa t.ex. mina handledare hur jag tänkt. 

De  a kommer vara en produkt e   barn bara behöver i något år innan rädslorna för monster, eller intresset, 
försvinner. Men för a   möjliggöra en förlängd användar  d och göra produkten mer ekonomiskt hållbar 
har jag försökt få en belysning som  ll viss del skulle kunna växa med barnet. Med de  a sy  ar jag på de 
bor  agbara tygdetaljerna. När tygdetaljerna inte si  er runt lampkroppen får man e   mer rent och inte lika 
barnsligt u  ryck. Just av denna anledning ville jag inte ha några synliga fästningar för tygdetaljerna på ut-
sidan av lampkroppen. Men såklart är det for  arande en fantasifi gur och inget som barnet kommer vilja ha 
för all  d. Men jag känner ändå a   sy  et väger upp för de  a. Om barnet kan få känna trygghet under den 
 d det fi nns mörkerskräck så är det mycket bra.

Under projektets gång har jag följt alla punkter jag hi  at om säkerhet gällande barnprodukter. Inga lösa 
detaljer mindre än 3cm i diameter och högst spänning på 24 Volt är två av dessa punkter. E   ljus som är 
behagligt och har en färgtemperatur som inte stör barnens melatoninproduk  on är en vik  g del av produk-
ten. När det kommer  ll material har jag också försökt tänka på vad som är säkert för barnen. A   arbeta 
med miljövänliga material är något som blir vanligare och vanligare. En av anledningarna  ll de  a är a   
materialen o  ast inte innehåller några farliga ämnen som kan t.ex. skada arvsmassan och hormonsystemet 
hos barnen. Av denna anledning har jag valt a   använda mig utav organisk bomull, naturfärger samt obe-
handlat trä (alterna  vt trä med behandling godkänd för leksaker). För a   skapa en återvinningsbar produkt 
har jag jobbat med en konstruk  on där tanken är a   alla material ska gå a   separera. E  ersom man  ll 
barnprodukter i princip inte får använda återvunnet material, då det ej är  llräckligt rent, så tycker jag a   
konstruk  onen istället har varit en ve   g infallsvinkel gällande återvinning.

Jag har valt a   hålla fi gurerna ganska simpla och öppna för fantasin, något jag tycker är fördelak  gt i barn-
produkter. Under projektet har jag några gånger blivit ifrågasa   kring varför jag inte jobbat med annat ma-
terial och mer dubbelkrökta former. De  a är självklart något jag skissat på men som jag inte fastnat för i det 
här projektet. Även om det påpekades och jag försökte skissa fram något annat så ledde det all  d  llbaka 
 ll de simplare träfi gurerna. Under slutredovisningen 2017-05-19 fi ck jag frågan om de  a var p.g.a. tänkt 
 llverkningsmetod eller inte, men det har inget alls med  llverkningsmetoden a   göra. En dubbelkrökt 

form skulle gå lika lä   a   producera som en pla   form och liknelsen jag har, i mina former,  ll byggklossar 
tror jag komplimenterar det ljus som lyser upp fi gurens silhue  . 
 
A   välja idéer a   jobba vidare med är något jag tyckt varit svårt under projektets gång. Jag har ha   så mån-
ga idéer a   jag  ll sist kände a   jag behövde sä  a upp mer strikta ramar för a   kunna få någon  ng gjort. 
Man hinner ju inte undersöka all  ng. Några av de ramar jag sa   upp för projektet har varit a   arbeta i trä, 
a   ha en enkel form, a   lampan ska vara en trygghet och a   uppmuntra barnets fantasi. Jag känner ändå 
a   jag valde inriktningar som var intressanta och passade både företaget och mig själv. För a   det skulle bli 
min design så har fantasi varit en vik  g punkt. När jag valde a   jobba med fantasimonster istället för avbil-
dade djur kände jag a   det gick a    llföra mycket mer av mig själv  ll produkten. Fantasidjur kan ju vara 
vad som helst och därför kan man göra det lite mer personligt.

Kontakten mellan mig och en av Kid’s Concepts  llverkare var inte bra. De svarade på mina mail men det 
var aldrig det svar jag väntade på och jag fi ck aldrig den informa  on jag e  erfrågat. Jag kontaktade  llver-
karen för a   få fram informa  on om produk  on samt kostnad. Jag fi ck aldrig informa  on kring produk  on 
av produkten men jag fi ck reda på hur mycket den skulle kosta a    llverka. Det visade sig i slutändan a   
jag varit i kontakt med fel  llverkare och Kid’s Concept uppska  ade vad det skulle kosta om den  llverkats i 
rä   fabrik. Jag tycker såklart det var synd a   det blev e   missförstånd mellan mig, Kid’s Concept och deras 
 llverkare. Jag känner a   jag borde varit tydligare med vad jag ville ha för material och funk  oner sam  digt 

som Kid´s concept också borde varit tydligare med vilka möjligheter det fi nns kring deras  llverkare. Under 
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handledningarna har jag dock  llsammans med lärare kommit fram  ll tänkbara produk  onsmetoder. Tank-
en är a   lampkroppen och de trådlösa laddarna skulle kunna 3D fräsas. De  a blir e   eff ek  vt sä   a   få ut 
de olika formerna. 
 

4.2 Refl ek  on
Man kan väl säga a   vi just nu i designprocessen kommit fram  ll den punkt där man gjort en prototyp och 
några tekniska skisser. I vanliga fall är ju designprocessen e   samarbete som involverar folk från allt när det 
kommer  ll research, marknadsföring och  llverkning (Rodgers & Milton 2011. s.16). Det som skulle vara 
fortsa   arbete på de  a är ju mer om produk  on, y  erligare tester och marknadsföring (Rodgers & Milton 
2011. s.18). 

E  ersom jag inte gjort några specifi ka tester på barn i det här projektet kan jag inte svara på om lampan 
egentligen lever upp  ll si   sy  e eller ej. Det enda jag kan göra och som jag har gjort är a   anta a   den 
fungerar. Jag känner a   jag försökt designa en fi gur som barnet kan skapa en rela  on  ll. Om barnet kan 
skapa en bra rela  on  ll fi guren så kommer den vara en trygghet.  Men såklart behövs det användartester 
på de  a. De  a är en prototyp som är levererad  ll en klient och inför produk  on skulle det krävas tester 
och ändringar där företaget hade behövt vara med. Därför har jag inte gjort några specifi ka tester på hur 
lampan fungerar i förhållande  ll barnets sömn utan de  a hade varit e   nästa steg. Under projektet har jag 
däremot lå  t en klasskamrats barn hålla i produkterna för a   se storlek samt hur de reagerar. Enligt henne 
så kramade hennes 3 åriga do  er om fi guren när hon fi ck den i famnen. Jag har även få   höra under vår 
examensutställning om barn som har tyckt om de två fi gurerna. De  a är ändå e   bra tecken på a   de två 
fi gurerna är något barnen tycker är kul.

Associa  oner mellan barnprodukter och kön är inget jag funderat på under projektets gång. Det var först 
under slutredovisningen som det kom upp. Kommentarerna jag fi ck på de  a handlade om a   fi gurerna 
kändes könsneutrala. Bland Kid´s Concepts olika produktserier fi nns det vissa serier som tydligt är tänka 
 ll e   visst kön. Dock så tycker inte jag a   deras nyaste produktserier, Edvin och Neo, är så. Jag anser a   

de är ganska könsneutrala. Kanske är det då jag arbetat ute  er dessa serier som min produkt blivit ganska 
könsneutral, eller så är det helt enkelt för a   de  a inte varit något jag ägnat en stor tanke kring under mi   
projekt.

Som nämnt  digare i analysen så har jag tagit åt mig allt jag hi  at om säkerhet gällande barnprodukter. Det 
som möjligtvis skulle kunna göra produkten ännu säkrare är om t.ex. solcellsladdning skulle fungera  ll-
räckligt bra. Då hade inte ens sladd  ll den trådlösa laddningen behövts. Man hade alltså inte behövt några 
elu  ag alls utan all elektronik hade kunnat vara instängd inu   produkten. Det skulle säkerligen, längre fram 
i  den, gå a   lösa med andra alterna  v.

Det problem jag valt inom området sova är bara e   av många. I projektet valde jag a   specifi kt rikta in mig 
på mörkerskräck och ute  er det har min lampa utvecklats. De  a ger e   ljus som är anpassat  ll just det 
området. Därför är kanske inte ljuset op  malt för andra sömnproblem som t.ex. a   barnet har svårt a   
somna på kvällen.  Som jag nämnde i min research fi nns det många olika typer av na  lampor som löser 
alla dessa olika problem. T.ex. fi nns det lampor som hjälper barn a   vakna på rä   sä  , eller lär de skillnad 
mellan dag och na  . Om man skulle rikta in sig på a   försöka lösa alla dessa sömnproblem skulle det ju 
helt klart bli förmycket, och många lösningar skulle säkert motsä  a varandra. Därför tycker jag det har varit 
vik  gt a   vara specifi k med vilket problem man vill lösa. Jag blir glad bara jag kan hjälpa något barn. 

4.2 Slutsats
Jag tycker a   mi   slutresultat uppfyller min problemformulering samt det företaget e  erfrågade. Lampan 
är innova  v och jag anser a   den passar in i Kid´s Concepts sor  ment. Produkten för tankarna  ll en tradi-
 onell träleksak sam  digt som den döljer e   antal tekniska funk  oner. E  ersom det tekniska inte är något 

som Kid´s concept specifi kt arbetar med så tycker jag a   jag få   in det på e   ganska snyggt och diskret sä   
i produkten. För a   Kid´s Concept ska kunna få e   ny   tag inom barnbelysningsområdet med hjälp av en 
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produkt som s  cker ut tror jag min produkt skulle vara passande. Sam  digt som det skulle vara en pas-
sande produkt för företaget så är det även en produkt som passar mig själv och min por  olio. E  ersom jag 
under projektets gång få   jobba ganska självständigt från företaget har jag själv kunnat välja e   specifi kt 
problemområde a   rikta in mig på. Produkten har därför utvecklats e  er eget intresse. Därför tror jag a   
just visuellt är produkten något som kanske är mer min s  l än vad som passar i företagets katalog. Däremot 
så har företaget sagt a   själva konceptet med en lampa som är vaken på na  en och sover på dagen, samt 
skyddar barn från monster är något de tycker är en väldigt rolig idé. Jag skulle därför tro a   konceptet och 
det funk  onella är något de fastnat mer för än det visuella.

Förutom min problemformulering så har även mi   huvudsakliga sy  e varit a   genom innova  v belysning 
skapa en möjlig trygghet för barn med mörkerskräck. Som jag nämnt  digare så har inga specifi ka använ-
dartester gjorts på barn när de sover och därför kan jag inte vara säker på a   belysningen skulle hjälpa mot 
mörkerskräck. Under processen har det varit vik  gt för mig a   fundera över hur barnet ska kunna skapa en 
rela  on  ll fi guren och därigenom känna trygghet. Figurerna öppnar för fantasin och gör a   barnen själva 
får bestämma vad de föreställer för något samt skapa egna berä  elser kring de två karaktärerna. De  a tror 
jag är mycket vik  gt för a   barnen ska få förtroende för lampan.
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Bilagor

Bilaga 1:
Frågor ställda under första mötet med Kid´s Concept

Vilken typ av belysning vill ni utveckla?
Företaget har en bas inom belysning men vill hi  a på något ny  . De vill hi  a e   ny   grepp inom belysning och bli mer unika gen-
om innova  on och nya funk  oner. Jag ska tänka på barnrummet och fundera på vad som kan läggas  ll i deras katalog. Produk-
ten ska gärna vara kommersiell med nytänk.

Vilken är er Lead product?
När det kommer  ll inredning så är Neo serien den som är störst just nu. Exempelvis så säljer mammuten väldigt bra. Produkter 
som annars säljs mest är en klädstång och en kista. Av lamporna är det Pumpkin som sålts mest (se Figur 41). Just nu är molnet 
en lampa med stort intresse.

Vad är er värdegrund?
”För a   barn skall få vara barn”
När Bratz från Amerikanska barnprodukt och underhållnings produkt  llverkarna MGA Entertainment kom blev det som a   barn 
skulle vara vuxna. De  a vill företaget komma bort från.

Vilken kontext ska belysningen befi nna sig i?
Koncepten Edvin och Neo är bra a   utgå ifrån. De kommer leva kvar några år och det kan vara en bra idé a   fundera över vad 
dessa kan komple  eras med. U  från dessa koncept vill företaget helst arbeta i trä och undvika plast. Deras  digare lampor fi ck 
de med i e   tydligt koncept vilket gjorde de  ll en större varugrupp.

Vilken åldersgrupp är belysningen  ll?
Kid’s Concepts produkter är för barn i åldern 0-7 år. Under den senaste  den har inredning  ll baby växt mycket, så det kan vara 
e   intressant område a   kika på.

Ska det fi nnas med någon interak  on?
Interak  on är bra men det är även bra a   undvika produkter med ba  erier. Idag är LED väldigt smart då man måste se  ll a   
barnen inte kan bränna sig på lampan.

Var kan jag hi  a vad som gäller för säkerheten när det kommer  ll barn produkter?
På konsumentverkets hemsida fi nns mycket informa  on.

Vilka är era konkurrenter?
Det har hänt mycket sen företaget startade. Nu när båda föräldrarna o  ast har lön och det blir högre inkomst så handlar fl er 
barninredning. De  a har le    ll a   det idag fi nns fl er konkurrenter. När det kommer  ll försäljning av lampor så är företag som 
Jollyroom och Lekmer konkurrenterna. De har många kampanjer på sina lampor. Deras lampor är liknande Kid’s Concepts. De  a 
har le    ll a   Kid’s Concepts belysnings varugrupp har minskat. Kid’s Concept jobbar med prisklasser från mellanprisläge  ll 
högprisläge. När det kommer  ll design är Sebra, Done by deer, Li  le dutch och Fern deras största konkurrenter. Fern har en 
vägglampa i faner som är mycket populär nu.

Produkten som ska designas ska u  från besöket hos Sweden Concepts vara en barnbelysning med innova  on och nya funk  oner. 
Genom de  a ska belysningen komple  era deras katalog och skapa ny   intresse för deras belysningssor  ment.

Figur 41. Lampan Pumpkin
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Vilka typer av belysningar har di  /dina barn?

Vilka lampor används mest i di  /dina barns rum?

På den här frågan kom det in svar på a   taklampor, na  lampor och vägglampor är de belysningar som i de fl esta fall fi nns i e   
barnrum. Däremot så kan en vägglampa även vara en na  lampa och svaren kan därför bli lite missvisande. Med denna fråga kan 
man ändå anta vilken som är den mest nödvändiga belysningen i e   barnrum.

 

E  er taklampor så används na  lampor mest. De  a är ju dock vad som upplevs användas mest hos föräldrarna. 

Bilaga 2:
Enkät
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Vad tycker du om dagens barnbelysningar ute på marknaden?

Vad är det vik  gast när du köper belysning  ll barnen?

När det kom  ll den här frågan så visste de fl esta inte vad som fanns ute på marknaden. Näst fl est svar var a   det fi nns många 
smarta lösningar. Baserat på egen observa  on så fi nns det många olika typer av na  lampor men inte så många olika typer av 
t.ex. taklampor, dessa är mer tradi  onella. Svaret på denna fråga kan därför bero på vad för typ av belysning personen tänker på. 

Här svarade fl est a   det vik  gaste är a   belysningen är funk  onell, dekora  v och energisnål. Hur en belysning är funk  onell är 
ju också en sådan sak som beror på vilken typ av belysning det är. Det är inte heller a   alla som svarat vet vad t.ex. LED, mil-
jömärkning och CE märkning innebär för en belysning. Personen känner sig också kanske tvungen a   kryssa i något av svarsalter-
na  ven.
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Brukar di  /dina barn ha några sömnsvårigheter?( I så fall vad?)

Har di  /dina barn någon favoritlampa? I så fall beskriv den

En  ärdedel av barnen har enligt föräldern en favoritlampa. I alla fallen är det någon form av na  lampa. Lamporna som beskrivs 
är o  a i form av någon fi gur. 

De problem som beskrivs är upplevda problem. 4 personer tycker det fi nns e   problem med belysningen. Två av dessa svar hand-
lar om besvärligt det är med mycket sladdar.

Finns det några problem med belysningen i barnens rum?

De fl esta svaren är upplevda sömnproblem. En sjä  edel av föräldrarna som svarade på den här enkäten säger a   deras barn har 
sömnsvårigheter. Även fast det inte är en stor andel så är jag nöjd om jag kan hjälpa e   barn.


