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Sammandrag/Abstract

Denna uppsats är en sammanfattning om hur min designprocess såg ut un-
der våren 2010 då jag arbetade med mitt examensprojekt. 
Grundstenarna i projektet var att det skulle vara en produkt som riktade sig 
mot barn och att jag ville hitta min inspiration i segelbåtar. Att det blev dessa 
två kombinationer är att jag ville göra någonting som verkligen representer-
ade mig själv. Jag är mycket fascinerad av barn och deras tänk och älskar att 
arbeta och vara omkring barn. De dömmer en inte som vuxna kan göra och 
deras synsätt är öppet och har inte blivit allt för påverkat av samhället än. 
Segelbåtar sedan beskriver min uppväxt. Är född och uppvuxen på västkusten 
och båtar och havet har fått stor betydelse för mig. Varenda sommar sedan 
födseln har spenterats utan på havet. 
Med detta i huvudet så påbörjades mitt designarbete. Både blott, svett och 
tårar spilldes under denna tid. Men när allt väl var färdigt kunde jag inte vara 
annat än nöjd.

Vårterminens projekt resulterade i ett barnbord/målarbord. Ett bord som 
i bordsskivan har flera lådor till förvaring av t.ex. sin leksaker eller pennor, 
samt att hela bordsskivan, även underdelen är målad med griffeltavel-färg. 
Inspirationen av lådorna fick jag från bordet vi har i vår segelbåt, formen hit-
tade jag på ett papper som var fyllt av skvätt vattenfärg.

Nyckelord
Barnbord, målarbord, segelbåt, cirklar, griffeltavla, barn, lek, examensarbete
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1. Förord

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig genom detta, till dem som har klarat 
av mitt ”bergodalbana-humör” och som har peppat och hjälpt mig att se 
slutet på tunneln. 

Vill även tacka Peter som har varit till stor hjälp vid tillverkningen av min 
prototyp, vet inte om jag hade klarat det utan din hjälp.

Tack alla underbara personer för att ni finns här runt mig.

2. Inledning 

Detta är en uppsats om mitt projektarbete som pågick under våren 2010. 

Mitt projekt gick ut på att skapa en produkt till barn. Jag visste tidigt att 
jag ville försöka hitta min inspiration hos segelbåtar.

Varför jag valde att göra en produkt riktat till barn var först och främst 
för att jag är väldigt imponerad av barn. Jag är så avundsjuk på deras fan-
tasi och att de fortfarande har kvar ett öppet synsätt, omgivningen har 
inte format dem än. Någonting annat jag älskar med barn är deras spon-
tanitet, hur många underbara kommentarer har man inte hört av barn?

Innan jag påbörjade mina universitetsstudier så arbetade jag med barn, 
och det är går inte många dagar då jag inte saknar det. Det jag arbetade 
med var simskolor för barn i olika åldrar. Jag var även med i en grupp för 
barn med speciella behov där vi hade barn som bland annat var döva eller 
hade adhd. Speciellt barnen i denna grupp kunde göra att man när man 
gick därifrån gick med ett stort leende på läpparna, de var bara så under-
bara. 

Jag är så fascinerad av barn och barnasinnet att jag gick såpass långt att 
jag sommaren 2009 tatuerade in en av mina gamla barnteckningar på ar-
men. Detta för att få folk att inse just hur underbara barn är och hur vik-
tigt jag tror det är att aldrig glömma barnet inom oss.

En annan anledning varför jag ville göra en produkt till barn är att många 
av just dessa produkter ses som lite ”sämre” eller inte lika ”exklusiva” som 
produkter som riktar sig till antingen vuxna eller hela familjer. Barn är väl 
värda minst lika mycket som vuxna? Det tycker jag i alla fall. 
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Varför jag då valde att försöka mig på att hitta inspiration hos segelbåtar 
är även det ganska enkelt att förklara. 

Både havet och båtar betyder väldigt mycket för mig och står mig varmt 
om hjärtat. Jag är uppvuxen i en stad på västkusten och somrar för mig 
innebär att få åka ut med båten. Varenda sommar sen jag föddes har jag 
spenderat mer eller mindre tid ute på båten, jag firade till och med min 
1-årsdag ute på en ö på västkusten. 

På senare tid har jag gått ifrån farten och motorbåtar till lugnet och har-
monin som segelbåten för med sig. Någonting av det bästa jag vet, är att 
ligga framme på fördäcket en solig dag, känna lukten av saltvattnet och 
höra hur segelbåten skär genom vattnet.

3. Bakgrund

Barn har alltid varit viktigt för mig. Innan jag påbörjade mina univer-
sitetsstudier så arbetade jag mycket med barn. Arbetade då som simlärare, 
mest inriktat mot simskolor. Så jag arbetade med barn mellan 3 och 11 
års ålder. Var även med i en simgrupp för barn med speciella behov.

När jag är runt barn så känner jag att jag verkligen kan slappna av, barn 
dömer inte. De bryr sig inte om ifall du är tjock eller smal, rödhårig eller 
blond, etc.

Någonting jag verkligen avundas barn är deras fantasi och skapande, 
de har inte den begränsning som man får när man växer upp, vad som 
fungerar och inte. De har ett öppet synsätt medan man med åren har bli-
vit formad att se saker på ett visst sätt.

Idag har barn nästan en leksak till varje lek. När jag var liten kunde t.ex. 
en pinne vara allt från en pistol till en häst, etc.

Jag är uppvuxen i Uddevalla, en stad på västkusten. Detta har medfört att 
havet har fått stor betydelse för mig. Även segelbåtar betyder mycket för 
mig. Har tillbringat varenda sommar sedan födseln på båten.
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3.1 Syfte/Vision

Syftet med det här projektet är att skapa en produkt, inspirerat av segel-
båtar, som ska passa in i ett barnrum. En produkt som kan stimulera deras 
fantasi. 

Denna produkt kommer att vara ett bord riktat till barn mellan tre och 
sex år. Jag vill att detta bord ska kunna följa med barnen upp i åldrarna 
och inte bara vara en slit och släng produkt som man har i ett år och se-
dan skaffar en ny. 

Detta bord ska inte bara vara ett i mängden. Det ska vara någonting som 
gör att det sticker ut, något som gör att man verkligen vill ha just detta 
bord. 

Som sagt ovan så vill jag att det ska stimulera deras fantasi. Då tror jag 
det gäller att inte fastställa ett speciellt sätt att använda bordet, utan det är 
endast fantasin som sätter gränserna. 

3.1.1 Motiv för arbetet

Motivet för att jag vill arbeta med just detta är min fascination för barn. 
Hur deras fantasi fungerar och att de inte har blivit så påverkade av om-
världen än. De har inte blivit begränsade i deras tänk så som vuxna är. 
Enligt mig har man när man växer upp någonting som begränsar oss, vi är 
införstådda på vad som är rätt och fel, vad som fungerar och inte, vad som 
är logiskt och inte. Detta tror jag påverkar oss utan att vi tänker på det. 

Någonting jag tycker är intressant med barn är att man aldrig kan 
förutsäga hur de kommer att använda en produkt.

Ett annat motiv är att produkter till barn hamnar lite i skymundan. De 
ses inte lika ”fina” och ”exklusiva” som produkter för vuxna. Ett exempel 
kan vara Playsams produkter, deras första tänk vara att det skulle vara lek-
saker till barn, men de var så ”fina” och ”exklusiva” så det slutade med att 
de nu står i pappas hylla. 

3.2 Frågeställningar

Hur kan man översätta tänket ”segelbåt” till en produkt som ska passa in i 
ett barnrum?

Vad gör en 3-6 åring vid ett bord idag och vad vill de kunna göra?

Vad finns det då för behov?
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Vad finns det hos en segelbåt som jag kan använda mig av?

I segelbåtar är förvaring viktigt, utnyttja alla utrymmen, är detta 
någonting man kan spinna vidare på?

4. Den fiktiva familjen

Detta projekt började med att vi fick skulle skapa en fiktiv familj och 
sedan utforma ett hus till dem utifrån deras behov och önskemål. Vi ar-
betade i grupp om tre personer. Vårt hus blev ett höghus med lägenheter.

Detta skulle sedan vara utgångspunkten till våra egna projekt. Vi skulle 
skapa någonting som skulle passa in i deras hem. Så med att jag tidigt 
valde att jag ville göra en produkt till barn så fick jag försöka se barnets 
behov. I denna familj blev det då lilla Molly. 

4.1 Familjen

Vår familj består av tre personer, Sonja och Per som lever i ett sam-
boförhållande, samt Pers dotter Molly som han har sedan ett tidigare 
förhållande och som bor hos dem varannan vecka.

Sonja är 32 år och hon har nu blivit styvmamma till Molly. Hon har ett 
eget företag inom mode som hon arbetar med hemifrån. Hon har även ett 
fotointresse så hon arbetar extra som fotograf.

Per är 25 år och är pappa till Molly. Han arbetar som byggarbetare och 
har ett stort matlagningsintresse.

Molly är 3 år och går då på dagis. Hon bor varannan vecka hos pappa Per 
och varannan vecka hos sin mamma.

Detta är en social familj som har både en stor familj och vänkrets. De har 
ofta familjen eller vänner över på besök, så det är ofta folk som sover över, 
antingen för att det har blivit för sent, eller att de tagit ett glas vin. 

De behov som finns i deras lägenhet är att Sonja behöver ett arbetsrum 
och ett fotorum. Molly behöver ett lek- och sovrum. Med Pers matintres-
se så behöver de ett stort kök. De behöver även ett vardagsrum som kan 
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fungera som mötesplats och umgängesplats, en plats där gäster kan sova 
över. Samt att Per och Sonja behöver ett sovrum.

Aktiviteterna som pågår i lägenheten är Sonjas arbete, Mollys lek, Pers 
matlagning och familjen och vänner som är på besök. Samt varva ner 
efter arbete, lek etc.

De önskemål som finns i lägenheten hos familjen är möjligheten till ett 
extra barnrum för framtida barn, en stor matplats när familj och vänner är 
på besök och då extra sittplatser. De vill även ha en öppenhet, avskärmn-
ing och flexibilitet.

5. Designteoretiskt förhållningssätt

Att förklara sin syn på design är inte så lätt. Det blir ofta mycket motsä-
gelser och liknande.

Kan t.ex. inte förstå mig på hur ett par märkesjeans kan kosta minst två 
eller tre gånger så mycket som ett par ”vanliga” jeans. Javisst kan jag förstå 
att det för vissa kan vara viktigt med märket. Men bara för att det är mär-
ket som symboliserar att det är dyra märkesjeans så betyder ju inte detta 
att det är bättre kvalitet än de vanliga jeansen. Så det jag inte förstår här 
är varför man kan betala som sagt två eller tre gånger så mycket för de 
jeansen som kanske kommer att hålla sämre än de vanliga jeansen. Detta 
kan ju i och för sig symbolisera att de som bär dessa jeans inte behöver 
bry sig om pengar.

Detta för tyvärr med sig en baksida. I dagens samhälle har det gått såpass 
långt att i vissa kretsar är man inte lika mycket värd, eller man har inte 
lika mycket att säga till om, om man då inte har kläder av vissa märken. 
Men det är inget nytt att samhället är styrt av pengar, ofta är det så att de 
som har mer pengar är de som har mer att säga till om.

Har ju alltid varit så att folk vill hävda sig, visa att man har mycket pen-
gar eller liknande. Detta tycker jag har medfört en baksida av designen. 
Varför har inte alla rätt till samma saker? Denna baksida kan medföra att 
t.ex. en blir mobbad på högstadiet för att denna har ”fel” jeans på sig. 

Har dagens samhälle blivit allt för beroende och styrt av design?
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Sedan kommer motsägelsen. Jag förstår även att de designers som har 
arbetat hårt och länge för att skapa sig ett namn kan kräva mer betalt. Så 
fungerar allt. 

Design kan vara någonting exklusivt och då kan det inte vara så att alla 
kan ha råd med det. Det skulle medföra att det inte är exklusivt längre. 

Dyr design betyder inte självklart att det är bättre eller snyggare. Mycket 
design är både fult och dåligt gjort. 

Om man sedan går över till design till barn så vill jag fråga ”Är inte barn 
värda lika mycket som vuxna?”. Ofta är produkter till barn inte lika bra 
gjorda, kanske för att de ses som mer ”slit och släng” produkter, de kom-
mer att växa ifrån dem. Men varför kan man inte göra designen så att de 
håller länge och produkten kan följa barnen upp i åldrarna? Men vet ju 
att barn lätt kan byta åsikt från dag till dag, en sak är rolig ena dagen men 
fångar inget intresse dagen efter. Detta kan vara för att de flesta produkter 
till barn kanske inte är lika genomtänkta som produkter till vuxna. Barn 
kan lätt tröttna på en sak om de inte få ut någonting av den, om den inte 
stimulerar dess fantasi. Jag tror själv det bästa skulle vara att inte göra 
produkter som redan från början har ett specifikt användningsområde, 
utan istället lämnar det öppet till barnets fantasi. En produkt som kan an-
vändas till många saker hänger oftast med barnet längre. 

Med att produkterna till barn oftast då inte är så genomarbetade och lika 
exklusiva som till vuxna så medför detta att det produceras alldeles för 
mycket saker, detta medför då att ”slit och släng samhället” fortsätter att 
utvecklas och blir större. Jag vill tro på att om designen hade varit med 
genomtänkt och exklusiv till barnen så hade vi inte tillverkat lika mycket 
och hade då inte slängt lika mycket, vår planet hade då mått mycket bät-
tre. 

Men tyvärr kommer även pengafrågan in här. De som sitter högst upp 
i företaget med plånböcker som svämmar över av pengar vill tjäna mer 
pengar, sälja med produkter. Det gör att detta kommer att fortsätta. De 
kommer inte att sluta att trycka på barnen den dåliga designen som då 
blir ”slit och släng” produkter. Men de som sitter där högst upp i företaget 
klagar inte, de säljer ju mer och tjänar då mer pengar.

Jag vill som designer försöka se användarens behov mer. Det är det som är 
det viktiga. Jag tror att det är just det som design egentligen går ut på. Att 
det var så allt började. Människan kom på hjulet för att det behövde föra 
fram saker på lättast sätt, men de gjorde inte då 15 olika hjul i olika prisk-
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lasser för att tjäna pengar som vi gör idag. De gjorde ett hjul som fyllde 
deras behov. 

Dagens samhälle är tyvärr allt för styrt av pengar och det tycker jag är 
tragiskt.

6. Tidigare forskning och Egen Research

6.1 Kvalitet och design

I detta avsnitt kommer jag att gå in på begreppet kvalitet. Vad det betyder 
för oss idag och vad dess egentligen betydelse är. Jag kommer även att gå 
in på om design är direkt kopplat till kvalitet. Är design = kvalitet?

6.1.1 Kvalitet

I Den omätbara kvaliteten (Strannegård, 2007 sid.13) ställer Lars Stran-
negård frågorna ”Hur skapas kvalitet? Hur definieras kvalitet? För vem 
skapar man något av kvalitet? Och varför är kvalitet ett så flitigt använt 
ord?” Han skriver även tidigare att det på ett grundläggande plan hand-
lar om att få valuta för pengarna och att det ofta används som ett tungt 
försäljningsargument. 

Men då undrar jag varför är inte kvalitet en självklarhet? Och precis som 
Strannegård så undrar jag vad kvalitet är?

Han skriver även att ”... kvalitet är ett begrepp där både mätbarheter och 
omätbarheter måste rymmas, och sammantaget visar de att det finns en rörelse 
i samhället mot att försöka mäta det som tidigare bedömdes oviktigt att mäta.” 
(2007 sid.10). 

Det finns förstås bra system för hur mätbara kvaliteter, så som hur håll-
fast en bro är, ska hanteras. Men vi har inte samma välutvecklade system 
för att bedöma sådant som inte lika lätt låter sig mätas. Som estetik, etik, 
symbolik och känslan finns på olika sätt inbyggt i det som människor 
skapat. Detta låter sig inte mätas på ett bekvämt och användbart sätt. 
Arkitekter, formgivare och designers arbetar med att artikulera och visu-
alisera omätbara kvaliteter. Genom verbala beskrivningar, skisser, mod-
eller, ritningar, färgprover, materialprover och fotografier syftar de till att 
förmedla kvalitetsupplevelser (Strannegård, 2007 sid.20).
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”Idag räcker det inte att en produkt håller hög kvalitet i teknisk mening. Den 
måste förmedla en annan sorts kvalitet, och den kan sammanfattas som en 
berättelse om det unika, det individuella, det speciella och enastående. [...] Att 
någonting är äkta och på riktigt.” (2007 sid.25).

Får genom boken lära mig att ordet ”kvalitet” kommer från latinets quali-
tas, som i sin tur är härlett ur pronomenet qualis, som betyder ”hurdan” 
eller ”sådan”. Samma sak med ”kvantitet”, det kommer från ordet quanti-
tas med ursprung i quantus, som då betyder ”hur mycket” eller ”så mycket”. 

Ordet kvalitet är då ett begrepp som ska fånga någontings egenskaper. 
Men att det numera används som en indikator huruvida någonting är bra 
eller dåligt. 

Men hur och när skedde detta? Varför är det bara inom vetenskapliga och 
filosofiska sammanhang som ordets rätta innebörd används?

Att definiera begreppet kvalitet är svårt, men alla har vi en uppfattning 
om vad det kan innebära. Men det kan skifta utifrån vilket perspektiv 
eller vem det är som värderar eller definierar. Kerstin tar upp olika sa-
ker som kan påverka. ”Tid, plats och kultur styr värderingar och påverkar 
omdömet. Men även olikheter som kön, etnicitet, social tillhörighet samt kul-
turell prägling och träning påverkar våra värderingar. Uppfattningen om 
vad som är kvalitet påverkas förmodligen främst av våra livsvillkor. Vi är 
starkt präglade av den sociala omvärld som omger oss och den styr, ofta omed-
vetet, våra val och vad vi uppfattar som kvalitet på produkter och vad som 
är åtråvärt att äga. En gemensam social tillhörighet gör att människor med 
samma bakgrund ofta bemöter kvalitet på liknande sätt.” (Sandin Bülow, 
2007 sid.57).

Kvalitet, kvalité, god egenskap; materialtyp hos tyg e.d.; karakteristisk 
klang hos visst språkljud. (www.ne.se)

Kvalitet, inom filosofin i regel detsamma som egenskap. Sedan antiken 
har man sökt skilja mellan primära egenskaper (t.ex. volym, massa), som 
skulle tillhöra tingen oberoende av om vi varseblir dem, och sekundära 
(t.ex. röd, väldoftande), som skulle bero på våra sinnens sätt att fungera. 
(www.ne.se)

Kvalite’t (i shthmdelsv.även kvalité) (fra.qualité,av lat.qua’litas),(inre) 
värde; beskaffenhet, sort; i sms. även förstklassig. —Fil.Logiken indelar 
omdömena från k:s synpunkt i jakande, nekande och limitativa (el. be-
gränsade). (www.svenskuppslagsbok.se)
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6.1.2 Design

Även ordet design kommer från latin som då heter designo, det betyder 
”beteckna”, ”angiva” eller ”bestämma”. Att då säga att någonting är designat 
innebär att någonting är medvetet utformat. Och att designa innebär då 
att medvetet gestalta, vilket betyder att ge form åt en produkt, tjänst eller 
miljö.

Att design är ett stort intresse i dagens samhälle är någonting de flesta 
vet, vilket gör att begreppet design är positivt laddat. Så för många 
framstår det som en attraktiv, modern, kreativ och expansiv handling att 
någon designar. 

”Konsumenten vill veta vilken kvalitet en produkt utlovar. Industrin vill veta 
hur olika nivåer av kvalitet kan mätas och verifieras samt hur den kan säker-
ställas vid tillverkning och försäljning”. (Sandin Bülow, 2007 sid.60)

”Föremål av hög kvalitet skapar inte automatiskt en känsla av total upplevd 
kvalitet tillsammans med andra kvalitetsföremål. Det är i det osynliga, i mel-
lanrummet mellan tingen, tjänsten och oss själva som kvalitetsbegreppet for-
mas.” (2007 sid.60)

Många konsumenter säger säkert att de inte påverkas av omvärlden i ett 
konsumtionsval. Men det är nog snarare så att konsumenten väljer minst 
lika mycket med känslor som med tanke.

”Alla sinnen är involverade och påverkas även de av produktens utstrålning, 
funktion och förpackning samt i vilken miljö och sammanhang den presenteras. 
[...] Hörseln uppfattar om en produkt har kvalitet när den brukas. [...] Krop-
pen läser av om det känns behagligt att använda en produkt. [...] Luktsinnet 
påverkas av dofter av olika produkter.” (2007 sid.61)

”... hur ytor möter varandra, hur detaljer kombineras på ett spännande och ge-
nomtänkt sätt: Alla de små signalerna och detaljerna som diskret talar om att 
något har kvalitet och är välgjort och genomtänkt.” (2007 sid.64)

Design, formgivning, dvs. gestaltning av hantverksmässigt eller industri-
ellt framställda produkter och miljöer. I dagligt tal avser ordet vanligen en 
produkts form eller utseende. (www.ne.se)
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6.2 Barn - lek

Torben skriver att ”... att något – oavsett om det är en pinne eller ett Poké-
monkort – blir till leksak först i det ögonblick det kommer i händerna på ett 
barn. Leksaker är med andra ord till för att bli lekta med. Leksaker och lek 
hör samman och bildar en gemensam värld.” (Hangaard Rasmussen, 2002 
sid.12)

Han ställer även frågorna: ”Vilken mening har leksaker för barn? Vilken är 
relationen mellan lek och leksak? Är det leken som avgör om något blir en lek-
sak” (2002 sid.12) Dessa frågor försöker han att förklara senare i boken. 

Han säger även att barnen experimenterar och prövar sig fram, och får då 
kanske syn på tidigare förbisedda möjligheter. 

Han kommer in på om begreppet leksak är begränsat till färdigpro-
ducerade produkter som kan köpas i butiker, eller om det även kan vara 
vardagliga saker som löv och pinnar som man hittar ute. Men säger sedan 
att det är både naturen och leksaksindustrin som levererar leksaker till 
barnhänderna. 

”Huruvida något är eller blir en leksak beror ju i sista hand på om den dras in i 
en lekande dynamik av möjligheter. Om en leksak inte öppnar för ett visst spe-
ktrum av lek förlorar barnen snabbt intresse för den.” (2002 sid.17)

Man möter en hel värld av ”ting och redskap” som betyder olika saker 
beroende om man är vuxen eller barn. 

Det är klart att vuxna kan hoppa in i barnens lek och det är bara bra om 
de manar på barn att leka, lek utvecklar barnet. Men det barnet kanske 
inte förstår är vad man kan leka och vad som är farligt att leka med. Det 
är många barn som gillar att leka lekar som är som det riktiga livet, som 
att hjälpa mamma att laga mat, detta kan göras genom lek. Men barn går 
snabbt och enkelt från en lek in i en ny lek. Och sår de då och hjälper 
mamma med maten genom att hacka gurka och kniven blir helt plötsligt 
en sak i leken så kan detta bli en riktigt farlig lek. Detta är sak som skiljer 
barn och vuxna åt, barn förstår kanske inte att kniven var farlig, de var ju 
mitt inne i en lek och kniven hade blivit någonting helt annat. De förs-
vann in i leken.

”På hela taget betraktar barn världen med lekfulla ögon som har blick för att 
former är något som väntar på att förvandlas till nya former.” (2002 sid.24)

”Leksaken föds i det område där hans fingertoppar möter träet, som plötsligt 
förvandlas till en motorsåg.” (2002 sid.24).

”För barn hör lek och leksak samman och kompletterar varandra...” (2002 
sid.19)



15

”Det är inte svårt för ett barn att i ena ögonblicket rulla runt i sand för att i 
nästa hala upp sin Spider Man ur fickan och diskutera om han gör si eller så.” 
(2002 sid.23)

En leksak är ingenting om den inte används i en lek. ”Fenomenologiskt 
sett blir något snarare till en leksak i kraft av att det leks med.” (2002 sid.34). 
Precis som en kniv som bara ligger på diskbänken utan att användas, den 
”blir” en kniv först när man använder den för att t.ex. skära köttet på tall-
riken.  Men den används till andra saker också, i alla fall av mig, t.ex. om 
jag inte får upp locket på burken så kan ja använda mig av kniven. Den 
blir det vi vill, precis som leksaken. ”Leksaken hör ihop med handen och styrs 
av den.” (2002 sid.24).

Så vad är en leksak? Är det bara de fabrikstillverkade produkterna som 
sälj där i leksaksaffären? ”I dag verkar leksaker framför allt vara varor som 
säljs och köps i en leksaksaffär. Denna avgränsning av vad en leksak är leder 
emellertid till många problem om man närmare betraktar vad barnen på en 
institution leker med under dagens lopp.” (2002 sid.33). Kanske inte den 
fabrikstillverkade pistolen är den bästa, kanske är det den där träbiten 
barnet hittade i skogen. Jag tror även det är viktigt att barnen får använda 
sin egen fantasi. Detta hjälper barnet att utvecklas. Så har barnet åtta 
olika fabrikstillverkade leksakspistoler hemma så är det stor sannolikhet 
att han/hon använder någon av dessa i en lek som involverar en pistol, 
men har han/hon ingen leksakspistol hemma så hittar han/hon någonting 
annat som funkar lika bra. Kanske springer de runt där med varsin sop-
skyffel istället och ropar ”BANG! Nu sköt jag dig”. 

”... i princip vad som helst, nästan allt, blir till en leksak om det blir indraget i 
en lekande dynamik.” (2002 sid.34) ”Leksakernas värld är präglad av form-
förvandlingar.” (2002 sid.39)

”Vi skulle i stället kunna leka med tanken att det inte bara är de vuxna som 
skapar leksaker utan också barnen själva – genom att leka med världen, det vill 
säga relatera den till händer, fötter och ögon.” (2002 sid.33)

”... leken i sig är en virtuell kraft. Den lever så att säga av det ofärdiga. Den 
hämtar näring från det fält där nya former skapas.” (2002 sid.43)

Jag tror inte det påverkar barnen någonting speciellt vad de leker med så 
länge de har roligt. Om det är någonting som jag tror påverkar så är det 
samhällets som trycker på att man ska ha det ”bästa” och ”senaste”. Och 
har du då inte det ”senaste” och ”bästa” så är du ingenting. Detta tror jag 
påverkar barn mer än vi tror. De kanske ser att någon på dagis eller skolan 
har den där nyaste och ”bästa” fabrikstillverkade leksakspistolen och kollar 
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då ner på sin träbit som de hittat i skogen. Jag tror då att de ”försvinner 
ur” leken en aning, ”pistolen” blir då den träbit den egentligen är. Så om-
givningen påverkar nog mer än vi vill tro.

Jag tror att barnen ser omvärlden precis så som vi gör, men att de kan om-
vandla den till just det som leken behöver. Att de omvandlar världen till 
egna inre bilder. De har dock oftast inga problem att ”se” varandras bilder. 
Jag tror att de istället ”hjälper” varandra att se detaljer i bilderna.

Vi hade en lek som vi ofta lekte i simskolorna jag var ledare för, vi kallade 
den sjörövarna. Den gick ut på att vi, oftast ledarna, såg sjörövare på olika 
ställen och att man då skulle komma så långt ifrån dem som möjligt. Om 
sjörövarna kom från ena sidan av bassängen var vi tvungna att springa till 
den andra sidan, kom de nerifrån var vi tvungna att hoppa och kom de då 
uppifrån var vi tvungna att doppa oss under vattnet. Leken slutar alltid 
med att man skrämmer iväg sjörövarna. Men poängen i denna historia 
var att vi ledare började ”se sjörövarna”, men det tog inte lång tid innan 
barnen började ropa att de såg sjörövare överallt. 

Självklart var huvudsyftet i denna lek är att lära sig vattenvana. Genom 
lek lär sig barn mer än man tror. Jag vet inte hur många barn jag fått att 
”glömma” att de inte vågar doppa huvudet genom lek. 

Sofia Englund (2009) skriver, i sin uppsats för sitt examensarbete, att det 
inte finns någon sysselsättning som ger barnen en sådan social kompetens 
som leken gör. Att det är genom leken som barnen tränas i alla de tre 
lekreglerna – samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Hon skriver även att för att barnens fantasi ska utvecklas och följa med 
upp i åren så krävs det leksaker som inte har några givna förutsättningar, 
leksaker som stimulerar deras fantasi och som ger dem en möjlighet att 
uttrycka sin personlighet. Även att de roligaste leksakerna oftast är de 
som inte är avsedda för något speciellt. Ett bord och en filt blir en bra 
koja. 

Det är en självklarhet att det är livsviktigt att röra sig, så som att hoppa, 
springa och klättra. Detta medför att barnet behöver tillgång till stora 
ytor, men de bryr sig egentligen inte om platsen av avsedd för lek eller 
inte. 

Sofia kommer in på att enligt forskare är stimulans utan ramar positivt 
för kreativiteten. Att barn som får tillgång till ytor att springa på, saker att 
klättra över och färger, pysselmaterial, klossar, kläder till utklädnad, sagor 
och berättelser blir mer kreativa. Men att de måste få använda sakerna på 
sitt eget sätt utan för mycket undervisning i hur man gör det på rätt sätt. 
Barn lär sig att tänka abstrakt främst genom fantasi och lek. Man kan 
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säga att fantasin är människans förmåga att fylla i där vi inte har några 
svar.

Senare skriver hon att forskare tycks vara eniga om att lek är en nödvän-
dlighet för barns utveckling, både psykiskt och fysiskt. Och att för denna 
utveckling ska ske måste de vuxna lämna utrymme för barnen att leka 
fritt, att inte lägga sig i och tillrättavisa dem. 

Barn förstår inte alltid vad som är rätt och fel. Men de lär sig precis som 
alla andra genom sina misstag. Kommer ihåg när jag var liten och jag 
och min kompis fick varsin morot att äta, det slutade med att vi stod och 
målade med morötterna på väggen. Mamma kom ju in senare och sa att 
så fick man ju inte göra, men vi såg ju inte vad som var fel i det, det gick 
ju jättebra att måla med en morot, precis så som man målar med en penna 
på ett papper. 

Jag har hört flera historier från personer om att deras barn har ristat in 
namn eller bilder på bilen. För barnen var det kanske bara att yta som 
funkade utmärkt att rista in saker med en sten på.

Detta har jag valt att använda i mitt projekt och arbeta vidare på. Ganska 
tidigt i min process valde jag att ytan på bordet ska gå att rita på, detta 
för att stimulera barnets fantasi och då kunna skapa någonting direkt på 
bordet. Antingen att bara göra en teckning eller ”designa” sitt eget uttryck 
på bordet.
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6.2.1 Barns längd – bordshöjd

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ålder.  

Bild 1 (www.barntotal.se)

M = medel

67 % av barnen ligger inom ± 1

95 % av barnen ligger inom ± 2
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Så här ser längdkurvan ut för flickor, från två till fem års ålder.

Bild 2 (www.barntotal.se) 

M = medel

67 % av barnen ligger inom ± 1

95 % av barnen ligger inom ± 2

För att komma fram till vilken höjd jag skulle ha på bordet sökte jag runt 
på olika, redan existerande, barnbord på www.google.se och kolla upp 
vilken höjd de var. Dessa låg på mellan 400 mm till 600 mm. Så jag kol-
lade upp höjden på 30 stycken olika barnbord och fick då den genomsnit-
tliga höjden på 495 mm. Tyckte att detta lät ganska bra så jag valde att 
ha höjden 500 mm på mitt bord. Detta hade jag kollat upp innan jag såg 
längdkurvurna ovan, och då hade jag redan byggt en snabb modell för att 
ta med till en förskola för att testa hur de använde den och om höjden 
var rätt. Men när jag kollade på kurvorna så lät inte 500 mm helt fel. Och 
efter att ha vart på förskolan och sett barnen runtomkring bordet så såg 
jag att höjden var bra.
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6.3 Skillnaden på leksak och lekredskap

Redskap för mig är ett hjälpmedel, eller någonting som underlättar något. 
Det finns redskap till det mesta. Om du pratar på att hämta redskap till 
att laga bilen är det oftast verktyg du pratar om, men dessa verktyg är då 
ett hjälpmedel till att laga bilen.

Redskap inom vården kan t.ex. vara någonting som gör att du inte be-
höver utföra tunga lyft, ett hjälpmedel. 

Oftast har dessa redskap ett huvudsakligt användningsområde, men an-
vänds även ibland till andra saker också, t.ex. en kratta som huvudsakligen 
är till för att kratta löv och liknande från exempelvis gräsmattan. Men jag 
vet flera som använder krattan till att ta ner saker som har fastnat i t.ex. 
trädet eller till att ta ner löv från stuprännan.

Så ett lekredskap, ett redskap inom leken, blir då ett hjälpmedel till leken. 
Om vi tar en lekstuga som exempel. Den är byggd för att lekas i. Den är 
då ett hjälpmedel för de lekar som innehåller ett hus, t.ex. affär. Leken 
skulle fungera utan ett hus, men det underlättar. 

En lekstuga används även till att t.ex. klättras på, det var inte därför den 
byggdes, men allt är vad man gör det till. I fantasin kan allt bli till vad 
man vill att det ska bli. I leken när den klättras på kanske några pojkar 
leker att lekstugan är ett berg. 

Det första jag tänker på när jag hör ordet lekredskap är något stort 
och stabilt. Som en gungställning, klätterställning eller en rutschkana, 
någonting som sitter fast i marken och inte kan flyttas.

Leksaker däremot är någonting som är anpassat för att användas med 
händerna.

Torben kommer in på skillnaden mellan leksak och lekredskap. Han 
beskriver det som att lekredskap genast faller en i ögona genom sin stora 
volym. Att de inte går att flytta på. ”Genom sin orubbliga, ofta stationära 
framtoning har de paradoxalt nog en omedelbar förmåga att sätta kroppen i 
mer eller mindre våldsamma rörelser. De vänder sig till hela barnets kropp.” 
(Hangaard Rasmussen, 2002 sid.20). Han kommer sedan in på att för det 
mesta så leker barn på lekredskap, men att de även leker under eller i dem, 
trots att de är konstruerade att lekas på. Barnen måste i viss mån över-
lämna sig åt lekredskap just på grund av att de är stationära. ”Det gäller 
att anpassa sig åt dem, behärska dem kroppsligt och därmed införliva dem i sitt 
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kunnande. Barnet måste lära sig att sitta upp i gungan innan det kan gunga, 
det måste lära sig att klättra upp för ställningen eller stegen innan det kan 
rutscha ner och så vidare.” (2002 sid.20). 

Han förklarar även varför majoriteten av lekredskap finns utomhus.”De 
har volym, solidaritet och orubblighet och hör samman med lekande barnkrop-
par som befinner sig i mer eller mindre snabb rörelse inom ett visst rum.” (2002 
sid.21).

Sedan kommer han in på sin förklaring vad en leksak är. ”Det är något 
barn leker med och sätter i rörelse med företrädelsevis händerna. Detta in-
nebär först och främst att leksaker, till skillnad från lekredskap som står där de 
står, måste äga en viss form av dynamik eller virtualitet som är anpassad efter 
händerna.” (2002 sid.21). Leksaker kan hämtas från redskapsskjulet och 
tas med dit leken utspelar sig. ”Genom blotta beröringen kan leksaker flyttas, 
vändas och vridas, fyllas och tömmas, slungas utanför staketet, kastas på gräs-
mattan eller asfalten – eller i kraft av berättarblicken förvandlas till något helt 
annat än det ursprungligen avsedda.” (2002 sid.21)

När jag söker på ordet leksak på Nationalencyklopedins hemsida så står 
det att en leksak är ett föremål som används av barn vid lek. Det står att 
leksaker kan ses som en spegling av vår värld fast i litet format och att de 
även används pedagogiskt. Senare förklaras det att leksaker är en allmän-
mänsklig och tidlös företeelse.

Klickar man sedan vidare på ordet leksaksbranschen får man förklar-
ingen ”[...]gren inom verkstadsindustrin som producerar leksaker för barn, 
på senare år även samlarföremål för ungdomar och vuxna.” (http://ne.se/
leksaksbranschen?i_whole_article=true). Så leksaksindustrin tillverkar 
även produkter till ungdomar och vuxna, men de kallas då inte leksaker 
utan samlarföremål trots att de kanske är tillverkade på samma ställe. Kan 
då även här dra parallellen till Playsam. Deras produkter har ju istället för 
att bli leksaker till barnet, som deras första tanke kanske var, blivit sam-
larföremål till pappans hylla. 

Ofta när man pratar om leksaker till vuxna så kan det t.ex. vara bilen eller 
motorcykeln man menar istället. Det är då kanske någonting man har un-
nat sig, någonting man tycker om att pyssla med och sen åka runt med. 
Så är en leksak då någonting som är roligt att greja med? En leksak till ett 
barn är ju någonting som är till för lek, kan man då säga att leken är en 
rolig underhållning för barnen? Eller är leksaker för barn och vuxna två 
helt olika saker med helt olika innerbörd? Detta tror jag är en tolknings-
fråga. 

Men leksaker till vuxna, samlarobjekt, ser ofta som mer exklusiva och ko-
star oftast mycket mer är vad en leksak till ett barn gör. ”Europeiska företag 
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som Steiff, Dean, Märklin och Ravensburger har överlevt genom satsning på 
alltmer dyrbara leksaker, riktade mot den vuxna marknaden. Såväl Steiff som 
Dean producerar i dag i stort sett enbart dockor för samlarmarknaden. I många 
fall har denna typ av industriella nischstrategier varit framgångsrik.” (http://
ne.se/leksaksbranschen?i_whole_article=true). Men varför är det så? Är 
inte barn värda lika exklusiva leksaker som vuxna? Eller är de bara så att 
leksaker till barn inte ses som lika exklusiva? Eller har de att göra med att 
barns leksaker ses mer som slit och släng produkter? Så kan det ju vara. 
Men även leksaker till barn kan ju efter några år ses som samlarobjekt och 
har då helt plötsligt blivit exklusiva.

”Mer än 60 % av den internationella handeln med leksaker emanerar från 
Kina, och ungefär 75 % av alla leksaker tillverkas i Kina, där mer än 2 mil-
joner människor är sysselsatta i denna nya leksaksindustri.”(http://ne.se/
leksaksbranschen?i_whole_article=true).

6.4 Egen research

Den egna research jag har gjort i detta projekt är när jag i min fältunder-
sökning gick ut till min tänkta målgrupp, barn mellan tre och sex år, för 
att se hur dessa skulle använda min tänkta produkt. Resultatet av den fäl-
tundersökningen tar jag upp i avsnitt 6.1.2 Resultat av designmetoder.  

6.5 Sammanfattning

Jag har kommit fram till vi i dagligt språk använder ordet kvalitet till väl-
digt mycket. Att det kan ha fått en annan mening med åren. Det används 
ofta som ett starkt försäljningsargument. Som det står i det avsnittet så 
betyder ordet kvalitet ”hurdan” eller ”sådan”, ett begrepp om någontings 
egenskaper. Men idag används det nog mest som en beskrivning om 
någonting är bra eller dåligt. 

Någonting jag verkligen kommer att ta med mig i mitt projekt är det Tor-
ben skriver i sin bok om barn, leken och leksaker. 

Att en leksak blir först en leksak när det kommer i händerna på ett barn, 
och att det måste dras in i en lekande dynamik. Även hur viktigt det är att 
leksaken stimulerar barnet annars tröttnar de snabbt på den. 
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Jag fastnade verkligen för en mening som Torben skrev, ”På hela taget be-
traktar barn världen med lekfulla ögon som har blick för att former är något 
som väntar på att förvandlas till nya former.” (Hangaard Rasmussen, 2002 
sid.24). Tycker det är helt underbart. 

Någonting annat som var väldigt intressant var hur viktig leken var, att 
det är det som hjälper barnen att utvecklas, både fysiskt och psykiskt. 

Med att jag som sagt har arbetat med barn så vet jag hur mycket barn lär 
sig genom lek. Men under denna tid la jag även märke till att det inte var 
alla föräldrar som visste detta, vilket jag tyckte var ganska tråkigt att se. 
Man kan inte tvinga fram någonting hos ett barn utan lättaste sättet är 
att få fram det är genom leken. 

7. Designmetoder 

Designmetoder är som det låter, en metod som hjälper dig att komma 
framåt i din design. De kan hjälpa dig att förstå och precisera vad du är 
ute efter och vilket uttryck du söker. 

De designmetoder jag vald använda mig av i detta projekt är:

•	 Modeboard

•	 Imageboard

•	 Fältundersökning

•	 Tittat	runt	på	den	befintliga	marknaden

•	 Olika	skisstekniker

7.1.1 Designmetoder

I detta projekt använde jag mig av olika slags designmetoder. Detta för att 
försöka få ut som mycket som möjligt inom mitt område. Dessa metoder 
används för att hitta olika ingångar i sitt designtänk, som att ge sig själv 
en knuff i ryggen. Vissa av metoderna kan man sitta med själv, som t.ex. 
en modeboard där man med hjälp av ord och bilder försöker få fram 
vilken/vilka känslor som ska höra till sin produkt.

Andra metoder som t.ex. fältundersökning så har man inte mycket att 
säga till om själv, utan här går det ut på att ta sig ut till sin uttänkta mål-
grupp och se hur de antingen hanterar ett problem eller hur de skulle 
använda produkten. Detta kan göras på olika sätt, antingen ger man per-
sonen ingen instruktion utan ser själv hur de tacklar det, eller så ger man 
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dem någon hint om hur det skulle fungera. Oftast får man bäst resultat 
om man inte säger någonting, för då som sagt ser man hur ”vanliga” per-
soner skulle t.ex. använda den tänkta produkten. Men om man då ger 
dem instruktioner så märker man inte lika lätt om det t.ex. är någonting 
som inte är tillräckligt logiskt, för om man redan har förklarat hur det 
fungerar så behöver de inte försöka ta reda på det själva. 

Jag har under detta projekt valt att använda mig av olika slags ”boards”, 
som modeboard, imageboard. Här har jag försökt att i bilder och ord få 
fram känslan som jag vill förmedla, även hur jag vill att min produkt ska 
upplevas. 

Har även kolla runt på marknaden, vad det finns för liknande produkter. 
Om det är någonting man kan använda sig av eller något som redan finns 
så mycket av som man då inte behöver göra igen.

Inom varje projekt jag arbetar med är skissmodeller viktigt. Såklart är 
skissandet också viktigt, men jag har ibland svårt att få fram uttrycket och 
att få ner mina bilder från huvudet till pappret. 

Så även i detta projekt har det blivit en del skissmodell-byggande. Jag 
gick ganska snabbt över till att arbeta i större skala, kände att jag inte 
skulle förstå hur uttrycket skulle bli om jag arbetade i mindre än skala 1:2. 

Så efter att ha gjort en del modeller sätter jag mig ner för att med nya 
ögon försöka se vad jag gjort och då utvärdera och med ord försöka 
förklara vad jag ser. Allt för att kunna gå vidare med en form med mer än 
uttrycket ”För att jag gillade den”. Det är då mycket bra om man verkligen 
sätter sig ner och förklarar vad det är man gillar/inte gillar och då varför. 
Det gör att man kan gå vidare mer införstådd och då blir det lättare att 
utveckla och arbeta vidare på just den formen. 

En annan metod jag valt att använda mig av är fältundersökning. Jag byg-
gde då en snabb, enkel modell i trä och plast som jag valde att ta med mig 
dit min målgrupp finns. I och med att min målgrupp är barn mellan tre 
och sex år valde jag då att göra min fältundersökning på en förskola.

Det viktiga med denna modell vid denna fältundersökning var inte for-
men, utan det jag var mest intresserad av var funktionen. Kommer barnet 
att använda det så som jag tror att det ska använda det? Hur går det med 
de problem som kan finnas, hittar barnen en smart lösning på detta? 

 

Eftersom vi aldrig kan tänka oss in i användarnas tankar, är det viktigt att 
ta sig ut till dem och få dem att dela sina tankar med oss. Det är som allt 
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annat, vi förstår vad vi själva tänker, men är det självklart att någon annan 
gör det då? För dig är det kanske självklart att t.ex. den knappen eller fär-
gen betyder en sak, men det kanske det inte gör för alla andra. 

7.1.2 Resultat av designmetoder

Som jag gick igenom i tidigare avsnitt, 6.1.1 Designmetoder, så valde jag 
mig bl.a. av att använda mig av en designmetod som kallas fältunder-
sökning. Detta gjorde jag för att se hur min tänkta målgrupp, barn mellan 
tre och sex år, skulle använda mitt bord. Jag ville se om de använde det 
på det sättet jag tänkt mig, om de kommer på nya saker man kan göra 
med det, hur de löser olika problem om det finns några och om det var 
någonting jag behövde ändra eller tänka på.

Med att som sagt min målgrupp är barn mellan tre och sex år så valde jag 
att besöka en förskola. Jag ringde dit och fick godkännande att komma.

Så för att kunna genomföra detta behövde jag en modell av ett bord med 
de funktioner jag vill ha med. Som jag sa i tidigare avsnitt så var det inte 
formen som var det viktiga nu utan funktionen. Så jag avsatte en dag i 
verkstaden och byggde ihop ett snabbt bord. Det viktiga var ju hålen med 
lådorna och att man ska kunna rita på det. 

När det väl var dags för besöket på förskolan så tog jag bordet under ar-
men och gick dit, här märkte jag att hålen i bordet gjorde att bordet var 
väldigt enkelt att bära. 

Pratade lite kort med en av förskolelärarna och fick höra att barnen var 
underrättade om att jag skulle komma och att jag ville ha deras hjälp. 
Hon visade mig in i ett av rummen där de brukade sitta och måla. De 
barn som var där för att hjälp mig var 7 flickor och 4 pojkar, den yngsta 
var en flicka på tre år och den äldsta var en pojke som precis fyllt sex år. 
Med att jag inte hade hunnit få tag i griffeltavel-färg än så fick jag säga 
till barnen att detta bord var magiskt och att jag hade ett magiskt medel 
hemma som gjorde att man kunde sudda ut allt man målade på det. När 
de hörde att man fick måla på bordet blev alla barn storögda och trodde 
att jag skojade, men icke. Barnen fick lova mig att de endast målade på 
detta bord och inte på något annat bord. Så när de väl hade lovat mig det-
ta och förstod att jag inte skojade med dem när jag sa att de fick måla på 
bordet så började de lite försiktigt måla direkt på bordet med sina pennor. 
I början var det väldigt försiktiga, detta var ju inte något man brukar göra. 
Men snart började de slappna av och målade vilt över hela bordet.
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Efter en stund började ovansidan av bordsskivan bli täckt, då frågade ett 
av barnen om de fick måla här också, och pekade längre ner på bordet. 
”Självklart”, sa jag.

Detta resulterade i att barnen la sig på rygg på golvet och började måla 
undersidan på bordet. Det tog inte lång tid innan benen fick lite färg 
också.

De tog upp lådorna som pennorna låg i och ställde upp den på bordet, 
höll den i handen eller ställde ner den på golvet.

När någon låg på golvet och målade undersidan kollade de andra barnen 
ner på denna genom hålen.

Ben och armar började stickas upp ur hålen. De började verkligen leka 
med bordet.

De tog loss locken på lådorna och använde dessa som mallar för att rita 
cirklar.

När lådorna var urplockade och låg på golvet var det en som började 
bygga med dem som byggklossar.

Efter en stund kom en pojke och satte sig bredvid mig och frågade: ”- 
Kan inte du komma hem till mig med ett sånt bord?”. 

Barnen på förskolan frågade också om de skulle få ett sådant här bord 
och om jag snart skulle komma tillbaka och om jag då skulle ha mitt 
magiska medel med mig.

Efter ett tag frågade barnen vad bordet hette, så jag vände istället tillbaka 
frågan och frågade dem vad de tyckte att det skulle heta. 

”-MÅLARBORDET! Man kan ju måla på det.” ropade barnen i kör.

Jag frågade barnen om de hade någonstans där de gömde saker för de 
andra i familjen, såklart hade de det. Vad de gömde var ofta deras syskons 
saker som leksakstelefoner. En pojke sa att han gömde sin systers dock-
skåp i en låda under sin säng.

När jag sedan frågade vad man skulle kunna ha i lådorna i ett sådant här 
bord sa de:

•	 godis

•	 pennor

•	 tofsar
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•	 hårspännen

•	 bilar

•	 leksaksdjur

•	 saker	till	barbiedockorna

•	 leksaker

•	 saker	man	är	rädd	om

•	 halsband

•	 papper

•	 diamanter	(om	man	hade	några)

•	 ömtåliga	saker	(fast	då	måste	man	vara	försiktig)

•	 teckningar

Bordet verkade mycket uppskattat av barnen och de verkade ha riktigt 
roligt med det. De gjorde fler saker med det än jag någonsin kunnat tänka 
mig.

 

Bild 3, fotograf: Camilla Henningsson    
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Bild 4, fotograf: Camilla Henningsson

När jag ungefär 1,5 timme senare gick därifrån med mitt bord gick jag 
med ett stort leende på läpparna, dessa barn hade nog hjälpt mig mer än 
de själva förstod. Inte nog med att de hjälpt mig att med att hitta på saker 
att göra med bordet som jag inte ens hade tänkt mig och fått mig att inse 
att detta är en produkt som barn verkligen skulle uppskatta. De hjälpte 
mig även enbart av sin närvaro, jag blir väldigt avslappnad när jag är runt 
barn och det kände jag verkligen att jag var i stort behov av nu mitt i ett 
projekt. 

Här i bild 3 och 4 ser ni hur bordet såg ut när det hade varit i händerna 
på 11 barn. 

7.2 Inspiration

I detta projekt var en av riktlinjerna att jag ville hitta inspiration i segel-
båtar. Denna inspiration hittade jag i vår båt. Jag såg i mina tidigare 
skisser att jag skissat på någonting som liknade det bord vi har i båten. Så 
detta arbetade jag vidare på.

Senare i mina skisser så såg jag att jag skissat på många cirkelformar av 
olika slag. Tänkte att det skulle vara kul att arbeta vidare på detta, så även 
detta är en av mina inspirationer. 

7.2.1 Inspiration segelbåt

En av mina utgångspunkter under detta projekt var att jag på ett eller an-
nat sätt ville hitta inspiration från segelbåtar. Detta gjorde jag tidigt när 
jag började tänka på hur vår båt, en B31 segelbåt, ser ut. Jag undersökte 
vad jag hade skissat och såg att ja hade skissat på någonting som liknade 
ett bord och kom då och tänka på bordet som finns i båten. Det är ett 
fällbord, som det nog är i de flesta mindre båtar. Men det som fascinerade 
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mig var luckorna som finns i mitten av bordet. I vårt bord finns det tre 
luckor, den som är i mitten är djupare än de som är på sidan, för det är på 
sidan benen sitter. Som allt annat i båtar, finns det lite extra yta så är det 
förvaring. Inga ytor får gå till spillo, i och med att ytan redan är begrän-
sad. Som t.ex. sofforna som även är sängar, fäller man ner ryggstödet så 
blir sängen bredare och det är där madrassen, täcket och kudden förvaras. 
Även under sofforna är det förvaring.

I lådorna i vårt bord förvarar vi bland annat olika sorters spel, kortlekar 
och godispåsar.

  

Bild 5, fotograf: Marie Henningsson

Bild 6, fotograf: Anders Henningsson

På bild 5 ser ni hur bordet ser ut när det är nerfällt och inte används. Bild 
6 visar hur bordet ser ut när det är uppfällt och används, här till kortspel. 
Som ni ser så är det inte så gott om plats när man har bordet uppfällt, så 
ska man fram till förpiken (längst in i bilden) så får man antingen kliva 
bakom de som sitter i soffan eller så måste man fälla ner bordet. 
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Men det var inte upp- och nerfällningen jag blev inspirerad av utan 
lådorna. Jag har även tagit tillvara på hålen som finns i lådorna, detta 
för att få upp locket. Jag tog tillvara på det för att det inte är någonting 
speciellt som är i vägen när man använder bordet. Det är klart att man tar 
hänsyn till var hålen sitter, men det skulle vara mer störande om det var 
någonting som stack upp ovanför locket. 

7.2.2 Inspiration cirklar

Såg tidigt i mina skisser att jag skissat på cirklar av olika slag som form. 
Cirklar som var för sig själv eller cirklar som satt ihop med andra cirklar 
för att bilda en större yta. Så efter många frustrerande timmar med pen-
nan i handen och många cirklar utan att hitta någonting som var riktigt 
intressant, men jag ville ändå inte släppa det, var ju ändå något som drog 
mig åt det hållet. 

Så jag valde att byta teknik, jag gick istället över till att droppa och skvätta 
med vattenfärg på papper för att se om någonting kom ut av det. Till min 
förhoppning så gjorde det detta också.

Bild 7
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Bild 8

I bild 7 och 8 ser ni hur resultatet blev efter att jag skissat med vattenfärg. 
Själv tycker jag det kan vara väldigt roligt när slumpen påverkar, men att 
man efter det kan arbeta vidare på det och förfina det. 

I dessa skisser gillar jag att se hur de olika cirklarna lägger sig över varan-
dra och skapar nya uttryck. 

När färgen hade torkat tog jag en filtpenna och fyllde i de ytor som tänkte 
kunde bli intressanta. Som jag gick igenom i avsnitt 6.1.1 Designmetoder, 
så lämnade jag det någon dag och gjorde någonting helt annat för att 
kunna komma tillbaka till det senare med ”nya ögon”. Ofta när jag gör det 
ser jag saker jag inte lagt märke till innan. De jag kanske gillade dagen 
innan ser jag på ett helt annat sätt nu och då kanske inte förstår vad jag 
gillade i den. Men för att förstå vad det är man gillar och inte gillar tycker 
jag det är väldigt bra att försöka förklara med ord varför. Det gör att man 
får ett helt annat perspektiv och man kan lätta förstå sig själv och arbeta 
vidare på just de bra sakerna och då försöka undvika det man inte gillade.

Efter att ha hittat några jag gillade bättre så gick jag vidare till att göra 
dessa i snabba pappmodeller för att se hur dessa skulle kunna se ut. Det 
blir ett helt annat uttryck när det kommer upp i 3D. Även olika skalor 
ändrar uttrycket. 
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7.3 Materialundersökning 

De material jag valt att arbeta med är:

•	 plywood	till	bordsskivan

•	 furu	till	benen

•	 formpressad	plast	till	lådorna

•	 griffeltavelfärg	som	ytbehandling	till	bordsskivan

•	 träolja	som	ytbehandling	till	benen,	de	fasade	kanterna	på	bordsskivan	
och insidan av hålen till lådorna i bordsskivan

7.3.1 Bordsskiva, plywood 

När jag valde vilket material bordsskivan skulle vara gjort av så fick jag 
tänka på att skivan ska vara rätt tjock och att jag ändå ska måla mesta 
delen av den med griffeltavelfärg. Detta gjorde att jag inte valde att arbeta 
med massivt trä utan valde tillslut plywood som är lite lättare. Den fasade 
kanten blir även väldigt snygg i plywood. 

När jag söker på ordet plywood på Nationalencyklopedins hemsida så står 
det: ”material (skivor) sammansatt av flera ihoplimmade lager av trä. Den 
vanligaste typen av plywood, fanerplywood (kryssfaner), består av flera lager 
träfaner (0,7 till ca 5 mm tjocka). Som regel är angränsande lager korslagda, 
vilket jämnar ut träets egenskaper i olika riktningar beträffande hållfasthet och 
fuktrörelser. Till typen träkärneplywood hör lamellträ, som har inre lager av 
trästavar mellan ytlager av faner. Kompositplywood kan ha inre lager av an-
nat än trä, t.ex. cellplast.” http://www.ne.se/plywood
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Bild 9, TYPOFORM/CECILIA BILLSTRÖM, http://www.ne.se/plywood

7.3.2 Benen, furu

I mitt arbete med benen så ville jag att dessa skulle vara ljusa för att få 
en kontrast med det svarta bordet. Även för att det inte skulle se allt för 
tungt ut som det skulle kunna göra om även benen var svarta. Jag valde då 
att benen skulle vara tillverkade av furu. Läste på Nationalencyklopedin 
att det är ett material som ofta används inom snickeri och möbel och att 
det är ett viktigt material för Sverige och att det mesta furu kommer häri-
från. Detta gjorde mig ännu mera övertygad om att det var det materialet 
jag ville använda.

”furu, trä från barrträdet tall (fur). Färgen är gulvit då träet är nyhyvlat. 
Den yttre veden i stammen (splintveden) gulnar med tiden något under in-
verkan av ljus, medan den inre veden (kärnveden) med tiden blir betydligt 
mörkare rödbrun. Splintveden är normalt 3-5 cm bred. Kärnveden innehåller 
ett speciellt ämne (pinosylvin) som ger den en förhållandevis god beständighet 
mot angrepp av rötsvampar. Splintveden har, som hos flertalet andra barrträs-
lag, relativt dålig rötbeständighet vid fuktpåverkan. Utseendet präglas starkt 
av den tydliga årsringsstrukturen. Årsringsbredden varierar mycket, men är i 
genomsnitt 1,5-2 mm hos svensk furu.

Furu är ett relativt mjukt träslag med måttlig svällning och krympning vid 
fuktväxlingar. Hållfasthetsegenskaperna är goda i förhållande till densiteten. 
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Liksom hos andra barrträd är frodvuxen ved i allmänhet lättare än tätvuxen. 
Furu är tillsammans med gran Sveriges i särklass viktigaste träslag både för 
inhemsk förbrukning och för export. Furu har mångsidig användning i t.ex. 
snickerier, möbler, inredningar, golv och innerpanel. Till byggnadsstommar och 
ytterpanel används i Sverige däremot oftast gran.” http://www.ne.se/lang/
furu

7.3.3 Lådorna, formpressad plast

Med att jag ville att lådorna skulle vara transparanta, att man kan se ig-
enom dem, så valde jag att använda mig av plast. Det är ett slittåligt ma-
terial och är då bra lämpat till barn. 

”plast, syntetiskt material bestående av en eller flera polymerer samt tillsatsäm-
nen. Plast utmärks av låg densitet, god korrosionsbeständighet, god el- och 
värmeisolationsförmåga samt god ljud- och stötdämpning. Som konstruktions-
material ersätter plast i många sammanhang metall och trä.

Det är polymererna som ger plast dess speciella egenskaper jämfört med andra 
materialtyper. Alla plaster kan i något steg i tillverkningen göras flytande 
eller plastiska. Efter denna bearbetning blir plasterna styva. Det finns två 
huvudtyper: Termoplaster mjuknar vid uppvärmning och kan då omformas. 
Produkter av termoplast kan därmed återvinnas och efter nedsmältning an-
vändas för tillverkning av nya produkter. Härdplaster baseras på polymerer 
där kedjemolekylerna kemiskt tvärbundits (härdats) till ett olösligt nätverk 
vid tillverkningsprocessen. Härdplasterna kan inte återanvändas; de är mycket 
styva men också spröda.” http://www.ne.se/plast

”termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som up-
prepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd. Vid tillverkning av ter-
moplast tillförs olika tillsatser, t.ex. värmestabilisatorer, antioxidanter eller 
flamskyddsmedel och ibland mineralfyllmedel eller armerande fibrer. Genom 
bearbetning vid högt tryck och hög temperatur kan termoplast både formas och 
omformas. Den är också löslig i lösningsmedel samt svetsbar.” http://www.
ne.se/termoplast

För att få de formerna jag vill ha på mina lådor så är det lättast att form-
pressa dem. Det är en teknik som går ut på att man värmer upp plasten 
och sedan genom tryck formar den till formen man vill ha.

”formpressning, metod för formning av t.ex. keramiska produkter eller härd-
plaster. En massa, som kan vara antingen plastisk eller oplastisk, fylls i en form 
och pressas i en hydraulisk press. När metoden används för keramiska produkter 
kallas den också för verktygspressning eller enaxlig pressning.” http://www.
ne.se/lang/formpressning 
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7.3.4 Ytbehandling, griffeltavla 

Under processens gång kom jag fram till att jag vill att det ska gå att rita 
på bordet. Kollade då runt vilka möjligheter det finns. Det bästa hade va-
rit att ha ett material eller ytskikt som gör att man kan rita med alla olika 
sorters pennor på den. Men satt en dag och pratade med en vän som är 
far till två barn och jag kom att prata på min idé om ett bord man kan rita 
på med alla sorts pennor. Han sa då att han själv inte gillade whitebord-
pennor och tuschpennor, för med dessa börjar barnen tillslut måla på sig 
själva med. Även att om de har tillåtelse att måla med pennorna på bordet 
så kan de snabbt gå över till att måla på andra saker. 

Detta gjorde att jag tänkte om en aning och kom då att tänka på låg- och 
mellanstadiet där vi hade griffeltavlor. Kom ihåg att jag älskade att rita på 
dessa och att man även kunde rita med dessa kritor ute på asfalten. Plus 
att det man ritar med dessa kritor är lätt att ta bort.

En annan sak är även att de flesta av dessa tavlor, whitebord och svarta 
tavlan, kan bli fula efter ett tag. Det kan bli svårt att sudda bort allt när de 
har varit välanvända under ett tag. Vill man då ”förnya” dem så är griffel-
tavelfärg lätt att få tag på och lätt att använda. Att förnya en whitebord är 
dock inte lika lätt.

”En griffeltavla är en bärbar ”svart tavla”, ursprungligen gjord av svart skiffer 
och avsedd att skrivas på med antingen en griffel eller krita. Det skrivna kunde 
lätt suddas ut med en hartass eller en svamp. Griffeltavlan har sina föregån-
gare i sand och lertavlor.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Griffeltavla 

””Svarta tavlan” eller krittavlan är benämningen på den skiva som förr satt på 
väggen längst fram i klassrummen och som skrivs med krita.

Även om den Svarta tavlan har vissa fördelar, som enkelhet och tillförlitlighet, 
gentemot modernare skrivanordningar, så har den i modern tid i större delen 
av världen utkonkurrerats av dessa moderna alternativ som Whiteboard.” 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_tavlan

7.3.5 Ytbehandling, träolja 

Med att jag valde att göra benen i furu för att jag ville åt det ljusa träet så 
ville jag inte göra en ytbehandling som skulle dölja det. Varför man yt-
behandlar trä är för att skydda det så att det håller längre. Man kan även 
ytbehandla det med en färg eller med något som ger det en lyster, detta 
då av estetiska skäl. 

”ytbehandling, behandling av ytan på ett material eller ett föremål av estetiska 
skäl, dvs. för att få en visuellt tilltalande yta, eller av beständighetsskäl, dvs. 
för att få en yta som kan motstå mekanisk eller kemisk påverkan.
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Ytbehandling av trä har förekommit under lång tid och med olika tekniker. 
Under antiken användes oljor och hartser som blandats med jordpigment eller 
finpulvriserade metaller. Det huvudsakliga syftet var att uppnå en tilltalande 
lyster på objektet. Från medeltiden och framåt användes främst vegetabiliska 
oljor, t.ex. linolja, fiskolja, solrosolja eller trätjära, blandade med färgpigment. 
Dessa oljor och tjäror, som var bindemedel i färgen, har sedan 1960-talet i 
stor utsträckning ersatts av syntetiska polymerer, t.ex. alkyder, akrylater eller 
polyvinylacetat. I Sverige är rödfärgning med Falu rödfärg en vanlig ytbe-
handlingsmetod för trä utomhus. Andra metoder för ytbehandling av trä är 
ytstabilisering, betsning och behandling med olika kemikalier.” http://www.
ne.se/lang/ytbehandling 

Med att jag ville ha kvar ytstrukturen av träet och den ljusa färgen så val-
de jag att använda mig av en ljus träolja. Detta mest för att skydda träet.

7.4 Skiss och prototyp 

I en designprocess är skissandet en väldigt viktigt del, både med penna 
och papper och i modellskisser i 3D. I detta avsnitt kommer jag att 
beskriva lite om hur denna process såg ut i detta projekt. 

Ett projekt avslutas med att man har sammanställt sina idéer och kom-
mit fram till en idé som man förhoppningsvis är väldigt nöjd över. Denna 
idé gör man sedan en prototyp av för att illustrera hur produkten skulle 
kunna se ut om den producerades. Man försöker då på bästa sätt få fram 
vilket/vilka material den är gjord av och dess funktion.

7.4.1 Skissarbetet

I ett projekt går jag igenom olika skissfaser. Jag börjar ofta med snabba 
idéskisser för att få ner mina tankar på papper. Dessa är oftast inte så ge-
nomarbetade, utan som sagt bara snabbt få ner så många olika idéer som 
möjligt. Efter detta kan man gå in på lite mer genomarbetade skisser för 
att kunna förstå sina idéer och se hur det skulle kunna fungera. Sedan går 
man in och skissar på olika förslag på de idéer man valt att arbeta vidare 
på, vi brukar få höra att det är bra att ha tre olika förslag att arbeta vidare 
med ganska långt in i skissarbetet och då göra olika förslag på dessa. Det-
ta för att när man senare väljer ut en av idéerna och vidareutvecklar den 
så kan man hitta bra saker i de andra två idéerna man hade som man kan 
plocka in och använda sig av i den idén man valde. 

Med att skissande inte är min starkaste sida så går jag ganska snabbt 
över till att arbeta i skissmodellande. Detta tycker jag ger mig mer än att 
sitta med papper och penna och försöka förstå hur det skulle kunna se 
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ut. Självklart arbetar jag med skissande parallellt som jag bygger skiss-
modeller, går ju snabbare att testa olika små justeringar i skisser. Men har 
jag t.ex. fyra olika idéer på hur det skulle kunna se ut så gör jag ofta det i 
skissmodeller för att då lättare kunna se hur det ser ut från olika håll och 
då kunna arbeta vidare på vad jag gillar och inte. 

Ett annat sätt jag använder mig av är Solid Works som är ett datorpro-
gram där man kan göra 3D skisser och även testa hur det ser ut med olika 
material. Så även detta är någonting jag använder mig mycket av om jag 
då har olika idéer på hur det skulle kunna se ut. Det går ganska snabbt, 
beroende på hur komplicerade former man har, och man kan som sagt 
testa olika idéer och se hur de ser ut från olika vyer och i olika material. 
Detta är även ett bra sätt att i slutändan testa på vilka material man skulle 
vilja ha på sin produkt om man är osäker eller har olika idéer. 

Som sagt så började jag detta projekt med några snabba skisser. Med att 
jag ville försöka hitta min inspiration inom båtlivet så försökte jag bara få 
ner de första idéerna jag fick. I avsnittet 6.2.1 Inspiration segelbåt fick ni 
läsa att jag efter att ha tittat igenom mina skisser kom att tänka på bordet 
i vår segelbåt och försökte då arbeta vidare på detta. 

När jag fortsatte mitt skissande på att försöka hitta en form på bordet så 
blev det att jag omedvetet skissade på många cirklar på olika sätt. Detta 
tog jag upp i avsnittet 6.2.2 Inspiration cirklar. Där gick jag in på att jag 
i frustration efter att jag inte kom någonstans i skissandet ändrade min 
skissteknik till att droppa med vattenfärg på ett papper. Detta för att se 
om jag kunde hitta några former jag kunde arbeta vidare på. Som jag 
skrev i det avsnittet så hittade jag en del former jag tyckte var intressanta. 

Med att jag hade suttit och skissat ett tag så valde jag att scanna in pap-
prena med vattenfärgsdroppande och efter det förstora en del av de for-
mer som var intressanta och då skriva ut dessa. Jag valde att förstora dessa 
för att lättare kunna se formerna och utifrån dessa börja bygga skissmod-
eller. 
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Bild 10, skissmodell 1, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 11, skissmodell 2, fotograf: Camilla Henningsson

 Bild 12, skissmodell 3, fotograf: Camilla Henningsson
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Bild 13, skissmodell 4, fotograf: Camilla Henningsson

Här är några av de första modellerna på bordet jag gjorde. Valde att göra 
de i ganska stora för att få en bild av hur det skulle se ut och med att de 
skulle vara lådor, och då hål, så kände jag att det inte kunde vara för litet. 
Det skulle lätt bli för plottrigt och jag kände att jag inte skulle få känslan 
av hur det skulle kunna se ut. Just dessa modeller som var tanken att vara 
i skala 1:2, såg jag ett problem när ja mätte bordsskivan, skulle den vara 
dubbelt så stor så skulle den bli enorm. Med att jag tidigare hade bestämt 
att höjden på bordet skulle vara 500 mm så var det lite av utgångspunk-
ten, benen är då i skala 1:2 i dessa modeller. Men som jag precis skrev 
så kunde ju inte bordskivan vara såhär stor. Detta är någonting som är 
riktigt bra när man gör skissmodeller. Men får en bättre uppfattning om 
storlek och vad som skulle kunna fungera och inte. Så utöver att jag för-
stod att skivan inte kunde vara så stor så försökte ja se bortom det och 
bara fokusera på de olika formerna på bordsskivorna. Jag skrev en lista om 
det positiva och negativa om varje bord, som jag skrev om i avsnitt 6.1.1 
Designmetoder. Precis som jag skrev då så gjorde jag min lista och satte 
ner ord på det och lät de vila över natten för att då kunna komma tillbaka 
med de ”nya ögona”.

Jag valde tillslut att gå vidare med skissmodell 3 (bild 12) för att formen 
var intressant, den var inte för mycket som några av de andra hade blivit. 
Med att bordsskivans form och även lådorna är uppbyggda av cirklar så 
ville jag som sagt inte att det skulle bli för mycket. Från början var inte 
tanken att ha cirkel formade lådor, ville bara få upp en snabb skissmodell. 
Men när jag väl såg hur uttrycket blev så tyckte jag att det passade bra 
ihop, det påminner mig lite om cirklar på vattenytan när man kastar en 
sten. Detta kändes som att det passade bra in i båda mina inspirationer, 
cirklarna och hur segelbåtar hör ihop med vattnet. 

Som sagt valde jag att arbeta vidare med skissmodell 3, men valde att 
arbeta vidare med detaljer. Med att storleken på bordsskivan var för stor 
i dessa modeller, det kunde inte vara dubbelt så stora, så var det detta jag 



40

började med. Jag valde att gå tillbaka till skissandet och valde även att 
börja arbeta i skala 1:1. Så jag tog stora papper och skissade på olika stora 
cirklar i olika proportioner i relation till varandra, fast jag ville ändå ha 
kvar lite det uttryck som skissmodellen hade, så mittencirkeln skulle vara 
den största och sedan en mindre cirkel på vardera sidan av cirkeln.

När jag väl hade några att välja mellan satte jag mig ännu en gång och 
försökte göra en lista om vad jag tyckte om de olika uttrycken som 
skisserna hade. Någon dag senare valde jag en form att arbeta med och då 
var det bara att börja arbeta med lådornas storlek och placering. 

Jag gjorde olika rör av kapaskivor i olika storlekar, allt från 50 mm till 150 
mm i diameter. Detta för att kunna testa vilka storlekar som skulle kunna 
fungera. Jag valde till slut att ha två olika storlekar på lådorna, 90 mm 
och 110 mm i diameter. Jag testade även olika djup på lådorna. Resultatet 
blev att jag valde att ha olika djup på lådorna. De lådor som har 90 mm i 
diameter är 120 mm djupa och då de med diametern 110 mm är 90 mm 
djupa. 

Gick sedan över till att skissa på olika antal och placeringar av lådorna, 
även här arbetade jag i skala 1:1. När jag hade fem olika alternativ ville jag 
se hur dessa skulle se ut så då valde jag att göra dessa i Solid Works för att 
se hur de skulle se ut, även då i de tänkta materialen. 

Efter att då ha hittat ett uttryck jag gillade bättre ville jag se hur storleken 
fungerade och hur det skulle fungera, så jag gjorde en skissmodell av 
denna i kapaskivor.

Under en handledning såg jag att denna hade några svagheter jag inte 
tänkt på när jag hade suttit där och bara försökt att hitta en form och 
storlek på bordsskivan och lådorna. Jag insåg att jag hade lagt ner så 
stor tid på att hitta en intressant form på benen utan de hade bara blivit 
någonting enkelt, de hade helt enkelt kommit i skymundan. Hade inte 
ens gett det en tanke. Detta är någonting som händer allt för lätt när 
jag är allt för fokuserad på en sak, glömmer lätt någonting annat som är 
minst lika viktigt. Så var tvungen att sätta mig ner för att få till en form 
på benen också. 

För att framhäva bordsskivans och lådornas runda former så ville jag testa 
att göra ganska raka och strikta former på benen. Med att jag snabbt 
ville kunna hur det skulle kunna se ut så tog ja av de ben jag hade på den 
gamla modellen och gjorde några snabba modeller på hur benen skulle 
kunna se ut. 

Satte mig ner en dag och pratade med en vän om mitt projekt. Han bör-
jade då berätta en historia om när han var liten och hade tittat på action-
film med sina vänner. Efter det så ville de också vara lite häftiga som de 
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på filmen så de spände upp snören som var laserstålar i deras ögon. När 
snörena var uppspända så skulle de ta sig från ena sidan till andra utan att 
vara när lasern, snörena. 

Denna historia fick mig att börja tänka på att man kanske skulle göra 
något lekfullt av benen som skulle kunna stimulera barnens fantasi. 

Någonting annat jag var tvungen att tänka på var att med att det är ett 
bord till barn så kan man inte utesluta att de klättrar upp på bordet, så det 
måste hålla detta. Hade då två alternativ, antingen sätta balkar under som 
stöd eller att ha en någorlunda tjock bordsskiva som klarar av tyngden. 
Med att jag ville göra något lekfullt av benen så kände jag mig mer fri att 
arbeta med detta om jag inte har balkar på undersidan bordsskivan, dessa 
påverkar även hålens placering. Så valet blev att ha en tjockare skiva istäl-
let. Jag var tvungen att göra den ganska tjock med att hålen för lådorna 
försämrar hållfastigheten en aning om man jämför om det inte skulle ha 
varit hål.

Med att jag efter detta beslut var ganska fri på benens utformning, föru-
tom att de självklart ska kunna hålla uppe bordet, så var det bara att börja 
skissa på detta igen. Hade ju fått lite inspiration av min väns historia så 
det blev tillslut fem ben, varav ett bara går halvvägs upp från golvet, alltså 
det fäster inte i bordsskivan. Mellan dessa ben valde jag att sätta smalare 
stavar på två olika nivåer, en nivå är längs marken och den andra halvvägs 
upp till bordsskivan. Detta hoppas jag kan uppmuntra barnens fantasi och 
gör då att de kan använda bordet i flera olika sorters lekar. 

När jag hade idé klar satte jag mig än en gång i Solid Works för att få en 
bild av hur de skulle kunna se ut, vilka mått det ska vara och vilka mate-
rial jag vill ha. I detta program kan man även få ut skisser på sin 3D form, 
så dessa skrev jag ut och gick upp i verkstan för att påbörja mitt prototyp-
byggande.

 

Bild 14, 3D rendering 
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Bild 15, 3D rendering

Här ser ni hur min slutgiltiga skiss såg ut i Solid Works. Har som sagt 
satt in vilka material jag vill ha. Färgerna på lådorna kan givetvis variera 
men här blev det blått och grönt.

Den form jag valde tillslut blev då som jag skrivit tidigare en bordsskiva 
som består av tre olika stora cirklar som överlappar varandra. Skivan är 
någorlunda tjock, 30 mm, för att slippa ha stödjande skenor under. Kan-
terna är fasade för att man ska få uttrycket att den sen tunnare och lättare 
ut. Skivan ska vara målad med griffeltavelfärg så att man kan måla på det. 
I bordsskivan är det sedan åtta hål för lådor, dessa är i två olika storlekar. 
Locken till lådorna är i samma nivå som bordsskivan för att det inte ska 
störa när de sitter på, även dessa ska vara målade med griffeltavelfärg. 
Benen är gjorda av trä och har en form som jag hoppas ska stimulera de-
ras fantasi.

7.4.2 Prototyparbete

När designprocessen har kommit såpass långt att man genom skisser, 
skissmodeller och 3D renderingar i datorn tillslut har kommit fram till 
en form så går man över till att bygga en prototyp för att illustrera hur 
produkten skulle komma att se ut om den producerades. Det man tänker 
på här är att man inte alltid behöver använda de material man planerat att 
den producerade produkten ska ha, utan man försöker få fram så att det 
ser ut som att det är de materialen. Detta för att de som ser prototypen 
ska förstå hur det skulle kunna komma att se ut om den då som sagt 
skulle produceras. Man kan även genom skisser eller 3D renderingar göra 
det ännu mer övertygande om hur de skulle se ut. 

Med att jag valt att bordskivan skulle vara i plywood men ändå målas så 
valde jag att göra min prototyp i MDF (”medium density fibreboard, fi-
berskiva tillverkad av träfiber med tillsats av bindemedel. MDF-board kan 
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lamineras, mönstras eller faneras. Den används mest till möbler och snickerier.” 
http://www.ne.se/mdf-board) som både är billigare och lättare att arbeta 
med.

Jag beställde mitt trämaterial på en bygghandel där jag även bad dem att 
såga ut bordsskivan och benen, detta för att spara tid. Hålen i bordsskivan 
fräste jag sedan ut själv. 

Locken svarvade jag ut i plywood och borrade sedan hålet innan jag mju-
kade ner kanterna för att de inte skulle vara så vassa.

Lådorna som ska vara formpressad plast gjorde jag istället av plexiglasrör 
(”Plexiglas har den högsta ljusgenomsläppligheten av samtliga plastmaterial. 
Det kan varmformas till fönster, kupoler, skyltar, babykorgar, badkar, lyktglas 
etc.” http://www.ne.se/plexiglas) som jag kapade upp i rätta storlekar. Se-
dan fäste jag en utsågad plan plexiglasskiva undertill som botten. 

När alla bitar var utsågade, hoplimmade och målade var det bara att sätta 
ihop och snygga till.  

7.5 Reflektion och artikulation

De designmetoder jag valt att arbeta med i detta projekt har verkligen 
hjälpt mig genom processen. De har hjälpt mig att gå framåt och ta 
beslut. Fått mig att inse vad jag är ute efter och vilket uttryck jag vill 
förmedla. 

Jag är glad att jag någorlunda tidigt hittade inspirationen i segelbåten, 
som var en av utgångspunkterna. Att jag dessutom hittade den i vår egen 
båt tycker jag känns ännu bättre. 

Den andra inspirationen som blev cirklar är även detta ganska roligt. För 
om jag tittar i mina anteckningsblock från föreläsningar eller liknande, 
då man av någon anledning alltid måste ha handen i rörelse, så antin-
gen antecknar man eller så gör man små kladd skisser som man knappt 
är medveten om att man gör, så ser man att jag ofta gör runda eller 
liknande mönster. Så detta hängde kanske med mig undermedvetet när 
mitt skissande började. Att jag sedan lämnade det till slumpen, genom 
mitt färgskvättande, beskriver nog mig som person. Är en sådan som har 
beslutsångest vad gäller det mesta, som att välja kaka när jag ska fika. Så 
att det resulterade i en form som jag verkligen gillar uttrycket på är här-
ligt. 

Om man sedan går in på att lådorna till slut blev runda var ju även detta 
en slump, tanken var ju från början att de skulle vara ha olika former. 
Men när jag började mina skissmodeller och bara ville få upp hur det 
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skulle kunna se så gjorde jag runda former på hålen. När jag sedan såg ut-
trycket så gillade jag hur cirkelformen återspeglades i lådorna. Jag tycker 
att de liknar cirklarna som bildas på vattenytan när man kastar en sten i 
vattnet. Så även det kommer tillbaka en aning till inspirationen jag ville 
hitta hos segelbåtar, hur båtar och vattnet hör ihop.

Någonting som verkligen gav mig någonting var när jag var ute på för-
skolan för att se vad de tyckte om min idé. Kanske var det den positiva 
energin jag fick av barnen, gick därifrån med ett stort leende på läpparna.

Det var verkligen intressant att se hur de använde bordet, gjorde saker 
som jag inte ens haft en tanke på. Även att höra den positiva responsen 
från barnen gjorde att jag kände att detta verkligen kan vara någonting 
som barn kan vilja ha hemma. 

När jag började tänka på vilka material jag ville ha i min modell fick 
jag flera olika förslag av olika personer, vissa tyckte att trä skulle vara 
det bästa, medan andra tyckte metall. Valde ju tillslut att mesta delen av 
modellen skulle vara gjort utav trä, tror detta har att göra med att jag som 
person gillar trä mer än metall. För mig kan metall kännas väldigt stelt 
och kallt medan trä känns mer levande och varmt. 

Gick sedan över till mitt prototyparbete och detta tycker jag gick mycket 
lättare och smidigare än vad jag hade tänkt mig. Valde ju att be byg-
gföretaget att såga ut de bitar jag ville ha och är nu i efterhand glad över 
att jag gjorde detta. Det gjorde att jag hade tid till att göra annat som var 
tvunget att bli klart, hade även tid för att förbereda de delar som jag skulle 
använda längre fram i processen.

Fast det viktigaste var nog att jag fick så pass mycket hjälp som jag fick 
av vaktmästaren vi har på skolan, vet inte om jag hade klarat det såhär 
bra utan honom. Men nu står jag här med en prototyp som jag är mycket 
nöjd över.
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8. Resultat

Detta projekt, som har pågått under näst intill hela våren, har resulterat i 
ett barnbord. Inspirationen som jag ville hitta i segelbåtar hittade jag i vår 
egen båt. Blev inspirerad av bordet vi har. 

För att arbeta vidare sedan så tänkte jag på hur jag själv var som barn, hur 
barnen var som jag arbetade med förr, samt att jag pratade med föräldrar 
och barn.

Från min egen barndom valde jag att arbeta vidare på en händelse när jag 
och en vän målade med morötter på väggen och att jag älskade att rita 
som barn. Detta ledde till att bordsskivan går att rita på. 

Formarbetet av bordsskivan kom nog från, nu när jag ser tillbaka, ren 
frustration av att inte hitta någonting jag gillade i mina skisser. Detta 
ledde till att jag använde mig av slumpen som jag sedan arbetade vidare 
på och utvecklade till någonting jag var nöjd med. Så att formen är tre 
cirklar som sitter ihop är just slumpen. Cirkelinspirationen arbetade jag 
vidare med senare när jag valde formen på hålen och lådorna. De runda 
hålen gick bra ihop med de runda formerna på bordsskivan.

Hur arbetet med att hitta en form på benen kom ifrån ett samtal med en 
vän. Han berättade om när han var liten, när han hade sett actionfilmer 
spände han och hans vänner upp snören som var laserstrålar och sedan 
försökte gå igenom utan att nudda snörena. Valde då att försöka göra 
någonting lekfullt med benen som förhoppningsvis ska stimulera barnens 
fantasi.

Genom min research lärde jag mig mycket om barn och hur deras lek 
fungerar. Lärde mig även mycket om just leksaker och skillnaden mellan 
leksak och lekredskap. 
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Bild 16, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 17, fotograf: Camilla Henningsson

Här ser ni hur resultatet, min prototyp, ser ut. Både utan man målat på 
det och sedan hur det skulle kunna se ut när ett barn har varit framme.

9. Slutsats och sammanfattande diskussion 

Jag är mycket nöjd med vad denna vårs projekt resulterade i. Ett bord som 
är menat för barn men som jag själv lätt skulle kunna ha i mitt hem. Är 
detta för att designen är lämpad för vuxna också eller för att jag fortfar-
ande har mycket barn inom mig? Jag hoppas såklart att det är designen 
och att det är fler vuxna som skulle kunna tänka sig att ha denna produkt 
hemma hos sig. 
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Försökte gå ifrån de typiska barnborden som finns i dag. Ville inte göra 
någonting som redan finns allt för mycket av. Detta tycker jag själv att jag 
har lyckats mycket väl med.

Som vanligt så skjuter jag upp saker lite för länge än vad jag borde. Kän-
ner att jag skulle ha velat ha hunnit med att göra mer. När jag ser tillbaka 
så skulle jag ha gjort fler fältundersökningar, på olika ställen, kanske hem-
ma hos folk och även följt upp de personer jag pratat med. Samt att jag 
skulle ha använt mig mer av barn redan från början. Vad skulle ha hänt 
om jag inte bara var någon timma på dagiset utan om jag hade lämnat 
bordet där i några dagar? Hade de börjat använda bordet på andra sätt? 
Eller hade de kanske tröttnat efter ett tag? Men som alltid när man ser 
tillbaka är det alltid saker man skulle ha gjort lite annorlunda, frågor som 
dyker upp under tiden och som man kanske inte hinner få ett svar på. Det 
är alltid lättare att tänka när man har facit i hand. 

Så får se om det är en idé som jag kommer att arbeta vidare på och försö-
ka utveckla. Det kan bara framtiden utvisa.
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Bilaga 1  Bilder

Bild 1, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 2, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson
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Bild 3, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 4, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson
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Bild 5, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 6, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson
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Bild 7, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson

Bild 8, slutmodell, fotograf: Camilla Henningsson


