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Sammanfattning 
Svenska barn använder idag i snitt 6000 engångsblöjor från födsel till tre års ålder. Enligt 
Svenska Naturskyddsföreningen [2] används 400 miljoner engångsblöjor i Sverige under ett år, 
vilket utgör cirka 2 % av svenskarnas hushållsavfall. Det konkreta målet med projektet är att 
minska användandet av engångsblöjor genom att utveckla en väl fungerande flergångsblöja. Vid 
informationsökning om flergångsblöjor och om vad som finns på marknaden idag visade det sig 
att det finns ett relativt bra utbud av flergångsblöjor. Problemet är snarare att få konsumenter att 
använda dem. För att ta reda på varför de inte används i större utsträckning gjordes en 
enkätundersökning hos föräldrar till barn som använder blöjor. Resultatet av 
enkätundersökningen visade att de blöjkonsumenter som vet om att flergångsblöjor finns tycker 
att det verkar krångligt att använda dem utanför hemmet. Främst då de inte vill släpa omkring på 
smutsiga blöjor som luktar och riskerar att läcka. Flergångsblöjan bör alltså vara mer synlig för 
konsumenterna och mer användarvänlig. Förutom det bör blöjan ha en så låg sammanlagd 
kostnad för konsumenten som möjligt.  För att klara dessa krav gjordes ett helt koncept kring 
flergångsblöjan, med fokus på användarvänlighet. 

Lösningen blev en flergångsblöja som efter användning med ett enkelt handlag går att vika ut 
och in. Detta för att göra blöjan mer användarvänlig. Om det inte längre är ett problem att 
använda blöjan när man inte är hemma tros fler få upp ögonen för fördelarna men 
flergångsblöjan. Genom att vända blöjan ut och in blir den som sin egen påse. Påsens mynning 
rullas enkelt ner precis som på en dykarsäck och den försluts så att ingenting läcker eller luktar. 
För att blöjan ska kunna fungera för barn som väger från 3 kg och upp till barn på 15 kg är den 
justerbar i storlek. Justeringar går att göra på två sätt; dels genom att förändra dess längd och 
dels genom att minska blöjans bredd. För att göra blöjan lättillgänglig utvecklades en 
barnvagnsväska/skötväska. Vid köp av barnvagn skulle då väskan följa med tillsammans med en 
uppsättning flergångsblöjor. I väskan finns en påse för förvaring av använda blöjor och ett 
hopfällbart skötunderlägg för att underlätta blöjbyten. Alla dessa relativt små förändringar av 
flergångsblöjan gör att den blir synligare för konsumenten samtidigt som den i längden blir 
billigare och precis lika smidig som en engångsblöja. Tillsammans gör förändringarna 
flergångsblöjan attraktivare för konsumenten.  
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Abstract 

Swedish children today use about 6000 disposable diapers from birth to the age of three years. 
According to the Swedish Society for Nature Conservation [2] 400 million disposable diapers are 
used in Sweden every year, this represents about 2 % of household waste.  The concrete goal 
with this project is to reduce the use of disposable diapers through developing a well-functioning 
cloth diaper. The market today shows a relatively good supply of different types of cloth diapers. 
The problem rather seems to be how to get consumers to use them. A poll was done to find out 
why consumers do not use cloth diapers. The result of the poll showed that those who knew that 
cloth diapers exist thought they could be problematic to use outside of their homes. Above all 
they were concerned about carrying around dirty cloth diapers, which might smell and leak. 
According to the poll, cloth diapers should be more visible to the consumers and more user-
friendly. Besides being easier to access, the diapers total cost should be as low as possible for the 
consumer.   

To be able to meet these demands the result became a whole concept which focuses on making 
the cloth diaper user-friendly. The diaper has been developed to be easier to handle after usage, 
when the diaper is easily turned inside out to become its own bag. The edges of this bag are 
rolled down together and secured with a clamp and it becomes a safe storage for the dirty diaper. 
The diaper will now neither leak nor smell.  

For the diaper to work for children that weigh from 3 kg to 15 kg it is adjustable in size. 
Adjustments are possible to make both in the diapers length and in width.  To make the diaper 
more visible for the consumer a diaper/nursing bag was modeled. When a consumer buys a pram 
the diaper bag with a set of diapers will be accompanying it. In the diaper bag there is an extra 
bag for storage of dirty diapers and a foldable changing table to make changing diapers easier. 
All these relatively small changes of the cloth diaper make them easier to access for consumers, 
in the same time as it becomes a lot cheaper than the disposable alternative, and just as easy to 
use. Together these changes are going to make the cloth diaper much more attractive to the 
consumer. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Idag använder ett barn i snitt 6000 blöjor från födsel till tre års ålder. Beroende på vilken studie 
man läser genererar engångsblöjor 1-2 ton [1] avfall under ett barns blöjperiod. Enligt Svenska 
Naturskyddsföreningen [2] används 400 miljoner engångsblöjor i Sverige under ett år, vilket 
utgör cirka 2 % av svenskarnas hushållsavfall. Att ha i åtanke är också materialen som 
engångsblöjorna innehåller och paketeras i. Dessa material är ofta framställda på konstgjord väg, 
och transporterade långa sträckor. Transporter till tillverkning, distribution till affärer och 
slutligen småbarnsföräldrars resor till och från affärerna. När engångsblöjorna slutligen blir 
avfall tar det väldigt lång tid att bryta ned, ofta dryga 100 år. Engångsblöjorna skulle kunna 
brännas som avfall, men då de är våta när de kastas krävs det så mycket energi att elda upp dem 
att energivinsten beräknas bli nära noll. En annan aspekt av användandet av engångsblöjor är hur 
bra det är för barnet? Vilka tillsatsämnen och mjukgörare innehåller egentligen en engångsblöja? 
Många undersökningar som gjorts pekar på att tillsatskemikalierna i blöjorna kan vara 
ohälsosamma för barnet. Det går även att läsa att engångsblöjor med superabsorbenter kan 
påverka barnets framtida fertilitet på ett negativt sätt [1]. 
 
1.2 Mål 
Projektets övergripande mål är att bidra till att minska Sveriges sopberg. Ett sätt att bidra är att 
minska användandet av engångsblöjor då dessa utgör en stor del av sopberget. Det konkreta 
målet med projektet är att minska användandet av engångsblöjor genom att utveckla en bra och 
välfungerande flergångsblöja. Blöjan måste kunna fungera på ett smidigt sätt i användarens 
vardag om den ska kunna konkurrera med engångsblöjan. För att öka användandet av 
flergångsblöjor måste de även göras mer lättillgängliga för konsumenterna.   
 
1.3 Avgränsningar 
En del begränsningar har gjorts för att nå projektmålet i tid. Gruppen har fokuserat på att ta fram 
ett koncept för att få flergångsblöjan att fungera väl i realiteten, och har därmed arbetat utifrån de 
tygblöjor som redan finns på marknaden men som inte verkar fungera i kundens vardag. Med en 
noggrann marknadsundersökning i ryggen samlade gruppen ihop de redan existerande 
lösningarna som i nuläget verkar fungera bäst för vidareutveckling. Idéer kring blöjans material 
har även det tagits från den befintliga marknaden.  
 
1.4 Krav och önskemål 
En del krav och önskemål ställdes upp som mål och riktlinjer för projektet. De viktigaste 
punkterna har sammanfattats här nedan, medan kravspecifikationen i sin helhet återfinns i bilaga 
2. För att få konsumenten att i större utsträckning använda flergångsblöjor krävs en enkel och 
pålitlig förvaring av lortiga blöjor när man inte är hemma. Blöjan bör vara så skonsam som 
möjligt mot barnets hud. Ett önskemål är att flergångsblöjan ska vara lika enkel att använda som 
en engångsblöja. Önskvärt är även att den sammanlagda kostnaden för konsumenten för en 
uppsättning blöjor ska vara så låg som möjligt. Helst ska blöjan även vara gjord i ekologiska 
textilier. 
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1.5 Metod 
Till att börja med undersöktes den redan befintliga marknaden av flergångsblöjor noggrant. 
Informationen sammanställdes och resultatet väckte en hel del frågor kring varför så få använder 
flergångsblöjor. Särskilt då det visade sig att det redan existerar ett antal tygblöjor. Marknaden 
för tygblöjor visade sig vara koncentrerad till internet och därmed relativt svåråtkomlig för den 
som inte vet vad den letar efter. Vid informationsökning om flergångsblöjor och om vad som 
finns på marknaden idag visade det sig att det fanns ett relativt bra utbud av olika typer av 
flergångsblöjor, se kapitel 2 Marknaden för flergångsblöjor idag.   
Varför är det då ändå så få som använder flergångsblöjor? För att ta reda på vad en potentiell 
användare ser som problem med flergångsblöjor samt vad som skulle kunna få dem att använda 
blöjorna gjordes en enkätundersökning, se bilaga 1. Enkäten behandlade frågor om hur 
blöjanvändningen i en familj ser ut idag. Även hur man ser på sopor och miljö och hur man 
relaterar detta till blöjkonsumtionen. Frågorna ställdes till ett antal småbarnsföräldrar och 
enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1. Efter utvärdering av infosök och enkätundersökning 
genomfördes en idégenerering i syfte att komma på sätt att få folk att använda flergångsblöjorna. 
Då informationssökningen visade på att flergångsblöjan var koncentrerad till internet blev det en 
vikig aspekt att få blöjan att nå ut till konsumenten.  
Gruppen satte ihop en kravspecifikation [9] där de viktigaste egenskaperna tygblöjan bör ha 
ställdes upp och jämfördes mot de olika koncepten som kommit till under idégenereringen. När 
resultaten sedan utvärderades gjordes detta mot kravspecifikationen.  
I syfte att studera de olika koncepten och få en bättre känsla för rimligheten hos blöjan med 
tanke på storlek och material togs en prototyp av en tygblöja fram, se figur 1. Denna första 
prototyp var mest för att testa hur nästa prototyp skulle sys. I vilken ordning saker skulle sys och 
vilka dimensioner som var lagom. Den var även till stor hjälp vid bestämmandet av den 
slutgiltiga blöjans form och funktioner. Den andra prototypen bestämdes utifrån utvärdering av 
den första prototypen. Då den slutgiltiga formen var bestämd syddes den slutgiltiga prototypen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Den första prototypen av blöjan 
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2. Marknaden för flergångsblöjor idag 
Marknaden för flergångsblöjor är idag både stor och liten. Stor på så sätt att om konsumenten 
verkligen vill hitta en flergångsblöja och har hört talas om dem tidigare har de inga problem att 
hitta olika varianter på internet [6] och [7]. För de konsumenter som däremot inte känner till att 
det finns flergångsblöjor, vilket var fallet för någon i enkätundersökningen, är det inte troligt att 
de springer på några. De finns inte att hitta i matvaruaffärerna där engångsblöjorna till största 
delen säljs. Inte heller finns det ett särkilt stort utbud i de babybutiker som finns, även om de 
flesta har en liten hörna med ekologiska produkter. Här går det att hitta en del flergångsblöjor, 
men knappt tillräckligt många för en startuppsättning. Utbudet på internet är däremot betydligt 
större, framförallt på amerikanska hemsidor.    
Vid sökning på internet går det att hitta framförallt en svensk sida [3] som säljer flergångsblöjor 
av tre av nedanstående typer.  De säljer alla av nedanstående typer utom pocketblöjan dock 
endast blöjor av samma märke vilket även är det märket som går att hitta i svenska babybutiker. 
Detta märke verkar vara det som är störst och lättast att få tag på i Sverige, men det märks snabbt 
att Sverige är långt bakom både USA och Finland när det kommer till användning av 
flergångsblöjor. Vid sökningar på nätet dyker det till exempel upp många finländska bloggar där 
föräldrar bland annat tipsar varandra om hur flergångsblöjor fungerar för dem och vilka som är 
bra. På de amerikanska sidorna går det att hitta betydligt fler tillverkare av samma typer av 
flergångsblöjor.    
 
2.1 Olika typer av flergångsblöjor 
Efter att ha undersökt utbudet av flergångsblöjor som går att hitta på internet går det att komma 
fram till att det finns fyra olika typer av flergångsblöjor. De fyra olika typerna är [8]: 
 

1. Allt- i-ett-blöja ⇒ Tygblöja som inte kräver några tillbehör och är så nära en 

engångsblöja du kan komma. Bara att knäppa på och sedan byta när den är 

använd. Hela blöjan både tvättas och torkas som den är, vilket kan var negativt då 

torktiden kan bli lång då delar av blöjan inte kan torkas separat.   

2. Pocketblöja  ⇒ En tygblöja med ficka för ett inlägg med extra 

uppsugningsförmåga. Blöja som i princip består av tre delar formsydd ytterblöja, 

ilägg som läggs direkt i blöjan samt extra ilägg som läggs i fickan vid behov av 

extra absorption.   

3. Vikblöja + blöjbyxa  ⇒  Fyrkantigt tygstycke som är själva absorptionsinlägget 

som viks enligt anvisning. Utanpå sätts en blöjbyxa. Byxan knäpps som en vanlig 

blöja och används för att hålla inlägget på plats och barnet torrt.  

4. Formsydd blöja + blöjbyxa  ⇒ Som vikblöja fast ett redan formsytt 

absorptionsinlägg. Så att ingen vikning behövs men precis som ovan en blöjbyxa 

utanpå.  
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3. Flergångsblöjans utformning och koncept 
Resultatet av enkätundersökningen visade att blöjkonsumenter tycker att flergångsblöjor verkar 
krångligt att använda utanför hemmet. Under utflykter och ärenden blir det ofta minst ett 
blöjbyte och föräldrarna vill inte släpa omkring på smutsiga blöjor som luktar och riskerar att 
läcka. Däremot verkar de inte ha något emot att tvätta blöjorna och tycker att det skulle vara 
skönt med mindre hushållsopor. Mindre sopor blir det vid användning av flergångsblöjor istället 
för engångsblöjor. Konsumenten behöver också få veta att det finns ett bra alternativ till 
engångsblöjor och veta var det går att köpa flergångsblöjor.  
Slutsatsen från enkätundersökningen är alltså att flergångsblöjan behöver bli användarvänlig och 
synlig på marknaden så att den blir det självklara valet före engångsblöjan. Istället för att ta fram 
en flergångsblöja behövs det ett helt koncept för att både göra blöjan användarvänlig och 
praktisk i konsumentens vardag, samt betydligt mer synlig på marknaden.  
 
3.1 Flergångsblöja som helt koncept  
För att få konsumenten att börja använda flergångsblöjor behöver en del justeringar av de 
befintliga blöjorna göras. Kunden behöver framförallt veta att de finns och att de fungerar på ett 
bra och smidigt sätt. De ska heller inte behöva leta efter var de kan få tag på flergångsblöjor utan 
finnas där kunden befinner sig och vara ett självklart val för kunden. Ytterligare ett problem som 
enkätundersökningen påvisade var att flergångsblöjor verkar krångligt och jobbig framförallt vid 
byte av blöja utanför hemmet. Många tyckte det kändes olustigt att bära runt på en använd blöja 
som kanske kladdar i väskan. Genom att lösa dessa två problem skulle troligtvis flergångsblöjan 
få betydligt fler användare.  
Gruppens vidareutveckling av flergångsblöjan med fokus på ovanstående problem resulterade i 
en helhetslösning med fokus på användning utanför hemmet. Flergångsblöjan kommer att vara 
av typen pocketblöja med ett absorberande inlägg och med möjlighet till att lägga i fler inlägg. 
Blöjan har utvecklats för att bli smidigare efter användning. Den sätts på precis som en 
engångsblöja och efter användning går den med ett enkelt handlag att vända ut och in. Den blir 
då som sin egne påse. Påsens mynning rullas enkelt ner precis som på en dykarsäck [5] så att 
ingenting läcker eller luktar.  En fördel för konsumenten vid användning av flergångsblöjor är ett 
hushåll med tillgång till egen tvättmaskin, men detta är givetvis inget krav utan något 
konsumenten själv får bedöma. 
För att göra blöjan lättillgänglig utvecklades en barnvagns/skötväska. Vid köp av barnvagn 
medföljer då väskan tillsammans med ett antal flergångsblöjor. I väskan finns en påse för 
förvaring av använda blöjor och ett hopfällbart skötunderlägg för att underlätta blöjbyten, se 
figur 2. Självklart finns det även plats för rena blöjor och annat som kan vara bra att ha till små 
barn. Barnvagnsväskan/skötvätskan gör både att kunden blir uppmärksam på att flergångsblöjor 
finns samt att det blir smidigare att använda blöjorna utanför hemmet. Blöjorna kommer 
självklart också att säljas separat. Önskvärt är då att de både säljs i butiker, livsmedel och 
specialbutiker, och på internet så att alla konsumenter får tillgång till smidiga flergångsblöjor. 
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Figur 2. Illustration av skötväska, skötbord samt blöjpåse. 
 
3.2 Blöjans utformning  
Blöjan kommer, som tidigare nämnts, vara en modell av en pocketblöja. Det vill säga en 
flergångsblöja som består av ett formsytt skal precis som en engångsblöja. I skalet placeras ett 
ilägg som fungerar som en absorberande kudde. I blöjan finns det dessutom en ficka där det går 
att placera ytterligare ilägg för ökad absorption om det skulle vara nödvändigt. Pocketblöjan 
valdes framförallt av två anledningar. Den första var att vid marknadsundersökningar var det den 
blöja som var minst representerad på marknaden i Sverige. Den andra anledningen var att 
pocketblöjan till skillnad från allt-i-ett-blöjan torkar betydligt snabbare då absorptionsinläggen 
och blöjan kan separeras.   
Blöjans skal består ytterst av två likadana lager av ett vätsketätt material. De är hopsydda i 
sidorna och har resår insydda vid båda benen. Innanför de vätsketäta tygen är ett mjukt tyg av 
ekologisk bomullsflanell isytt för att ge en så behaglig känsla som möjligt mot barnets hud. I det 
lagret är det också isytt resår vid benen, vilket innebär att blöjan har ett dubbelt skydd mot 
läckage vid benen. På den mjuka bomullsflanellen är fickan för extra ilägg påsydd. Fickan består 
av ett rektangelformat nät i bomull som är fastsatt längs långsidorna och öppet på båda 
kortsidorna. Detta för att göra iläggningen av extra absorberande ekologisk bomullsflanell så 
smidig som möjlig. Figur 3 visar en bild av prototypen som beskrivs ovan.  
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Figur 3. Prototypen av blöjan utan absorberande inlägg 
 
De ilägg som läggs i blöjan är dels det som kan, om så önskas, läggas i fickan. Det kan vara 
lämpligt till exempel på natten eller då det kanske går längre tid mellan blöjbytena, eftersom 
detta inlägg ökar blöjans absorptionsförmåga. Finns det tillfällen då behovet av extra 
absorptionsförmåga är större än så går det naturligtvis att lägga i så många extra inlägg som 
behövs.   Det andra inlägget är det ordinarie inlägget. Detta inlägg ska alltid ligga i blöja för att 
den ska kunna fungera optimalt. Inlägget läggs utanpå fickan (nätet) och hålls fast av mjuka 
kardborreband, se figur 4. Kardborrebanden är mjuka och gömda för att inte kunna skada barnets 
hud. De sitter fast dels på inlägget och dels på nätet och hindrar inlägget från att åka runt eller 
knölas ihop i blöjan när barnet rör på sig. Inlägget består av en kärna av ekologisk bomullsfrotté 
med ett yttre lager av bomullsfleece. Det yttre lagret av bomullsfleece har både bra 
absorptionsförmåga och är extra mjukt då det kommer ligga direkt mot barnets hud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Prototypen av blöjan med absorberande inlägg. 
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För att blöjan ska kunna fungera för barn som väger 3 kg och upp till barn på 15 kg är den 
justerbar i storlek. Det gör att samma blöja kommer att kunna användas hela barnets blöjperiod. 
Detta resulterar i att endast en uppsättning av 18-24 blöjor och inlägg behövs. Beräkning på att 
det endast behövs 18 – 24 blöjor kommer från det antagandet att blöjan byts 6-7 gånger per dygn 
och att blöjorna tvättas vart tredje dygn vilket ger att det kommer behövas 18–21 blöjor. Att 24 
blöjor rekommenderas är för att man ofta vill ha några i reserv.  
Flergångsblöjor kommer att betyda en högre engångskostnad för blöjorna men en betydligt lägre 
sammanlagd kostnad i jämförelse med användning av engångsblöjor. En kostnadslättnad som 
alla föräldrar skulle välkomna.  De storleksjusteringar som kan göras går att göra på två sätt; dels 
genom att ändra blöjans längd och dels genom att minska dess bredd. Bredden förändras genom 
att det bälte som är blöjans knäppning runt magen går att minska. Knäppningen är som ett skärp 
som är påsytt på blöjans baksida och som knäpps fram då blöjan är påsatt. Precis som ett skärp 
går det att göra större och mindre beroende på barnets midjemått. Längden kan förändras genom 
två olika manövrar. På blöjans baksida där skärpet är påsytt rullar man ner kanten runt skärpet. 
Det gör att blöjans längd där bak minskar, antingen rullar man inåt eller utåt beroende på tycke 
och smak. Blöjans funktion är inte beroende av vilket. För att inte resårerna kring benen ska 
hamna för långt bak vid minskning i längden där bak går det att minska längden fram på blöjan 
också. Det görs genom de tryckknappar som sitter på blöjans framsida. Genom att vika blöjans 
framdel som ett dragspel och knäppa fast på önskad längs kan blöjan göras så liten eller stor i 
storlek som passar barnet, se figur 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Blöjans storlek beroende på hur mycket den har justerats. 
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Blöjans skal består som tidigare nämnt av två lager av vätsketätt material. De har samma form 
och är hopsydda med varandra runt alla kanter utom på blöjans baksida. På baksidan av blöjan 
sitter det skärp som spänns runt barnet då blöjan är på. När blöjan byts och ska vikas ihop 
fungerar blöjans yttre lager som en inbyggd påse att förvara den smutsiga blöjan i. Det går till på 
så sätt att man rullar upp blöjans bakkant sticker in handen mellan de båda yttertygen som bildar 
en påse och sedan vänder man ut och in på påsen. Då hamnar blöjans smutsiga sida inuti påsen 
och påsens utsida är de två rena ytterdelarna. För att försluta påsen på ett säkert sätt används det 
skärp som annars sitter runt barnets midja. Skärpet används nu till att rulla påsens kant runt så att 
man uppnår samma funktion som hos en dykpåse, därför är det viktigt att skärpet är av ett lite 
kraftigare och stabilare material. När ett visst antal varv är rullade så knäpper man ihop blöjan 
med knäppet på skärpet och blöjan är nu ett litet paket som enkelt och säkert kan stoppas ner i 
väskan för att senare tvättas. För tydligare förklaring se figur 6.  
 
 

Figur 6. Bildserien visar hur användaren enkelt vänder ut och in på blöjan.  
 
Vid tvättning av blöjan knäpper man upp den och vänder tillbaka den innan blöjan stoppas i 
tvättmaskinen. Blöjan tvättas i 60˚C för att vara säker på att alla bakterier dör. För att inte behöva 
tvätta varje dag rekommenderas ett antal på 18-24 blöjor. Varje blöja beräknas då tåla minst 400 
tvättar. 
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3.3 Skötväska/barnvagnsväska, påse och skötbord 
Den väska, se figur 7, som blöjorna kommer att följa med då man köper den är tillverkad i ett 
slitstarkt, vädertåligt och lite styvare material för att väskan ska klara hårda tag och väta samt att 
den ska behålla formen och inte säcka ihop till en oformlig påse. För att hjälpa detta ytterligare 
finns det stabiliseringsskivor mellan inner- och yttertyget. Locket på väskan är stort för att den 
ska hållas stängd av sin egen tyngd samt att det inte ska kunna regna in i den vid promenader i 
blött väder. I väskan finns även fack för att organisera innehållet i väskan. Påsen, se figur 7, som 
finns i väskan är tänkt att användas till smutsiga blöjor. Skötbordsunderlägget, se figur 7, i 
väskan består av en mjuk kärna av fleecetyg med ett vatten- och smutsavvisande tyg runt som är 
lätt att torka av.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Prototyperna av skötväskan, blöjpåsen och skötbord med påse till.  
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4. Val av absorberande textilier 
En blöjas funktion består i att ha en god uppsugningsförmåga samtidigt som den ska vara mjuk 
och smidig och inte får läcka. För att få en så god uppsugning som möjligt utan att använda 
superabsorbenter, som används i de flesta engångsblöjor, finns det olika material som kan 
fungera. Material som används i flergångsblöjor idag är främst bomull, hampa eller bambu. 
Beroende på hur de vävs eller stickas får de olika uppsugningsförmåga och tjocklek. Det kan 
därför vara smart att använda material med olika utförande i kombination med varandra. Detta 
för att få en så smidig men samtidigt absorberande blöja som möjligt. Nedan följer tabell 1 med 
exempel på vanliga tyg som används i flergångsblöjor och hur mycket de klara av att absorbera 
dels ml/g tyg och dels ml/dm2 tyg. 
 
Tyg  ml/g tyg ml/dm2 tyg  

Ekologisk bomullsfrotté  3,15 13,84 

Ekologisk bomullsvelour   2,63 9,88

Bambu/ bomullsfleece  3,24 9,84

Bambustrechfrotté  2,98 6,80

Ekologisk bomullsflanell  4,48 5,91
Tabell 1. Material och deras absorptionskapacitet. 
 
Blöjan kommer att bestå av ett inlägg med en kärna gjord av ekologisk bomullsfrotté där tyget är 
dubbelvikt och hopsytt med ett lager av bomullsfleece utanpå. Det kommer även att gå att lägga i 
inlägg av dubbelvikt ekologisk bomullsfrotté för extra uppsugningsförmåga, se figur 8 för arean 
på inläggen. Blöjans inneryta är gjord av e ogisk bomullsflanell. Detta ger en sammanlagd 
uppsugningsförmåg ;

kol
a enligt  
2,3 6,2 5,91 84,28 ,    (a) 

vilket är uppsugningsförmågan hos blöjans innertyg och där 

2 3,04 13,84 84,15     (b) 

är uppsugningsförmågan hos kärnan i inlägget. Bomullsfleecen runt kärnan har en 

uppsugningsförmåga på   

2 3, 04 9,84 59,83 .     (c) 

Det extra inläggets supp ugningsförmåga är  

2 2,48 13,84  76,95 .    (d) 

Det ger en sammanl u n åagd upps g ingsförm ga på  

84,28 84,15 59,83 228,26     (e) 

exklusive ett extra inlägg. Med ett extra inlägg fås istället 

84,28 84,15 59,83 76,95 305,21 .  (f) 
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Självklart går det att använda fler extra inlägg i blöjan om det finns behov för det, men enligt [4] 
kissar en 2-4 veckor gammal bebis 240-400 ml per dygn och en 1-åring 500-600 ml per dygn och 
därför verkar detta onödigt.   
 
 

Area 3,04 dm2 
 
 
 
 
 

Area 2,48 dm2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Blöjans två absorberande inlägg, där det understa är extra inlägget och det övre det 

ordinarie inlägget. 
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5. Flergångsblöjans beståndsdelar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Yttertyg/säkerhetsplast 

2.  Benresår utsida 

3.  Nät 

4.  Innertyg 

5.  Kardborreband 

6.  Inlägg 

7.  Benresår insida 

8.  Kanal 

9.  Skärp 

10.  Spänne 

11.  Tryckknappar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Blöjan och dess delar. Förklaring till siffrorna finns i tabellen bredvid. 
 
Siffrorna inom parentes hänvisar till siffrorna i figuren och figurerna tydliggör blöjans 
sammansättning.  
Plastyttertyget (1) och säkerhetsplasten sys samman med resår för benen (2). Nätet (3) som håller 
det extra inlägget på plats sätts ihop med innertyget (4). Kardborrebanden (5) som fäster det 
vanliga inlägget (6) med nätet sys på plats innan innertyg och yttertyg sys samman. För att ge 
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extra skydd mot läckage sys även en resår (7) för benen fast i innertyget innan det sätts ihop med 
yttertyget. En kanal (8) sys till skärpet (9) som så småningom kommer sitta runt magen på 
barnet. Skärpet görs så pass långt att det passar även på de större barnen och ett spänne (10) sätts 
fast för att reglera blöjan storleksmässigt i omkrets. För att justera storleken på längden fästs 
tryckknappar (11) med jämna mellanrum på blöjans framsida.  
Då blöjan är tänkt att masstillverkas skärs alla tygbitar till maskinellt och spännen, band samt 
knappar är standardkomponenter.  
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6. Slutsats 
Resultatet av arbetet som började med flergångsblöjor mynnade ut i ett helt koncept kring dessa. 
Fokus lades på att göra flergångsblöjor mer användarvänliga och på så sätt få fler användare. 
Detta görs genom att undanröja många av de problem som föräldrar ser med flergångsblöjor, och 
samtidigt jobba med det faktum att inte alla konsumenter vet att flergångsblöjor existerar. 
Gruppen har utvecklat en flergångsblöja som både är välfungerande och användarvänlig. 
Samtidigt görs flergångsblöjan synligare på marknaden genom hela konceptet.  
Det konkreta målet för projektet var att utveckla en flergångsblöja som var bra och 
välfungerande i användarens vardag. Detta har gruppen lyckats med, och på längre sikt kommer 
det övergripande målet, att minska Sveriges sopberg, kunna nås. Fler och fler blir medvetna om 
engångsblöjans brister vid återvinning. Förhoppningsvis blir även fler föräldrar medvetna om de 
mjukgörare, tillsatsämnen och superabsorbenter som engångsblöjor innehåller och att de 
påverkar barnen, kanske inte under deras blöjperiod men möjligen senare i livet. Då kommer 
flergångsblöjan få en ljus framtid.   
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7. Diskussion 
Under alla projekt finns det saker som inte går som det är tänkt, faller bort på grund av irrelevans 
eller så tillkommer det saker som inte var tänkt från början. Det går alltid att lära sig saker och få 
nya erfarenheter av dessa. Nedan följer de erfarenheter och problem som gruppen har tagit 
lärdom av och löst.  
För att inte detta projekt skulle bli alldeles för stort så har vissa avgränsningar gjorts. Under 
projektets gång kommer det dock upp nya idéer på delar som skulle kunna vidareutvecklas eller 
omarbetas. Dessa har gruppen försökt sammanställa och kan läsas nedan under rubriken Fortsatt 
arbete. 
 
7.1 Arbetets gång 
Startsträckan för projektet var lång, detta inte minst från att ha valt textil som inriktning till att få 
tips om att marknaden för flergångsblöjor var intressant. Då valet senare föll på just utveckling 
av flergångsblöjor var även där starten lång. Den långsamma starten kan däremot inte enbart ses 
som negativ. Även om det var stressande många gånger att inte arbetet gick framåt i den takt 
som gruppen ville. Nu i slutet känns det som att mycket av den kunskap som inhämtades om 
området i början har varit till stor nytta under hela det resterande arbetet . Det är kanske också en 
av de största erfarenheterna som gruppen tar med sig till framtida projekt; ett bra grundarbete i 
början gör resten av arbetet betydligt lättare.  
 
7.2 Prototyp 
Då det är lättare att arbeta för hand än i datorn med mjuka material blev det naturligt att sy 
prototyper av blöjan. En första prototyp syddes för att lättare kunna ge förståelse över hur 
problem med blöjans utformning skulle kunna lösas. Det gav även erfarenhet till hur de olika 
delarna skulle monteras och i vilken ordning de skulle sys för att blöjan ska bli så bra som 
möjligt. Det hjälpte dock inte helt för vid tillverkning av den slutgiltiga prototypen uppkom ändå 
komplikationer. Vid tillverkning av den första prototypen var som tidigare nämnt inte alla 
detaljer i blöjans utformning bestämda. Däribland funktionen med hur blöjan kan vändas ut och 
in och bli sin egen påse. Så vid tillverkning av den slutgiltiga blöjan var tanken att det skulle 
räckta med två lager yttertyg. Detta hade också varit fallet om inte blöjans resterande delar skulle 
fästas i det inre tyget. Ett enkelt sätt att gå runt det här problemet är att ha tre lager bestående av 
samma yttertyg så att det sys så lite som möjligt i de bägge yttre. Ett annat alternativ är att ha två 
lager yttertyg och ett lager bestående av något annat tyg, vars främsta funktion är att vara fästtyg 
för resterande blöjdelar. Den sista lösningen på problemet skulle vara att precis som med 
skaljackor tejpa skarvar och sömmar.   
 
7.3 Tidiga koncept 
Tidigt i projektet var idéer på hur projektmålet skulle uppnås många och varierande. Många av 
dessa var aktuella långt in i projektet men valdes senare bort. De mest utvecklade av dessa 
koncept beskrivs nedan med tillhörande motivering om varför de valts bort. 
Istället för, som resultatet slutligen blev, försluta den använda blöjan genom att vända den ut och 
in fanns tidigt ett förslag om att istället använda en dragkedja. Dragkedjan skulle sitta på 
undersidan av blöjan, mellan resåren för benen. På så sätt används blöjans utsida även som utsida 
på den lilla väska som blöjan bildar i förslutet tillstånd. Dragkedjor finns ju som är lufttäta och 
lösningen bör ha klarat att uppnå målet relativt bra. Att konceptet ändå frångicks berodde på att 
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dragkedjan ansågs kunna skava mot barnets hud. Det ansågs även att hanteringen av den använda 
blöjan kunde bli komplicerad och kladdig när dragkedjan skulle dras igen. Ett annat problem var 
att i och med att en del av blöjan måste vikas in innanför dragkedjan blir det mycket tyg som 
måste knölas in i väskan.  
En annan fundering som fanns kvar långt in i projektet var att två eller flera storlekar på blöjan 
skulle tillverkas. Detta för att få en så bra passform som möjligt på blöjan med förhoppningen att 
läckaget därigenom skulle minimeras. Den här idén frångicks eftersom ju fler blöjor som måste 
tillverkas desto mindre påverkan på sopberget. Ett önskemål med projektet var ju att minska 
blöjkostnaden för konsumenten och ju färre blöjor som behövs för att gå runt, desto billigare blir 
det för användaren. 
 
7.4 Fortsatt arbete 
Vid fortsatt utvecklingsarbete av blöjan finns det framförallt några punkter att fokusera på. Dels 
skulle materialvalen till blöjan kunna ses över och utvecklas. Det kanske finns befintliga material 
som används inom helt andra områden men som skulle kunna vara perfekta som blöjmaterial. 
Eller utveckla en ny sammansättning av material för att få optimalt resultat. En annan utveckling 
kan vara en lösning som gör tvättning av blöjorna smidigare. Ett speciellt tvättmaskinsprogram 
för just tvättning av flergångsblöjor? En egen blöjtvättmaskin?     
 
8. Tack 
Vi vill först och främst tacka Eva Hellstrand som gav oss uppslaget om flergångsblöjor. Tack till 
vår handledare Conrad Luttropp för stöd, tålamod och för idéer när våra egna sinat. Tack också 
till medverkande i enkätundersökningen om användning av flergångsblöjor.  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 
Frågor angående blöjanvändning 

• Hur gammalt är ditt/dina barn? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

• Vilken/vilka modell av blöjor använder ni idag? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

• Har ni använt andra tidigare, vilka? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

• Hur många blöjbyten blir det på ett dygn? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

• Har du hört talas om flergångsblöjor? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

• Har du använt/funderat på att använda flergångsblöjor? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

• Vilken typ och i vilket sammanhang? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• Idag finns det 4 olika varianter på flergångsblöjor 

1. Allt‐i‐ett –blöjor ⇒en tygblöja som inte kräver några tillbehör för att fungera. 
Den flergångsblöja som är mest lik engångsblöjor. Bara att använda och sen 
tvätta. 

2. Pocket blöja (med inlägg) ⇒ en tygblöja där man lägger i uppsugningsinlägg i en 
ficka. Blöjan och inläggen tvättas och kan då torkas var för sig. Mängden inlägg 
kan också varieras efter behov.  

3. Vikblöja med blöjbyxa utanpå ⇒ Ett fyrkantigt tygstycke som man viker och 
placerar i en blöjbyxa. Blöjbyxan används utanpå blöjan för att hålla själva blöjan 
på plats och barnet torrt, den behöver inte tvättas efter varje användning.  

4. Formsydd blöja med blöjbyxa utanpå ⇒ ett formsytt tygstycke som inte 
behöver vikas men kräver en blöjbyxa utanpå. 
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• Vilken variant tror du att du hade föredragit och varför? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

• Rangordna de för dig tre (där 1= viktigast) viktigaste faktorerna som skulle få dig att 
börja använda flergångsblöja? 

 
Sänka dina utgifter   
Mindre miljöpåverkan    
Bättre för ditt barn   
Lära känna ditt barns signaler 
bättre 

 

Förskolan/dagmamma önskar det   
Mindre sopor hemma   
Inga tillsatsämnen i blöjan    
Vill inte stödja multinationella 
företag 

 

Annat, i så fall vad?   
 
 

• Rangordna de tre främsta faktorerna (där 1= viktigast) till att du inte använder 
flergångsblöja? 
 

Verkar krångligt   
Stor engångsutgift   
Oregelbunden tillgång till 
tvättmaskin 

 

Äckligt blöjbyte   
Omodernt   
Förvaring av lortiga blöjor   
Visste inte att det fanns   
Byta oftare   
Annat, i så fall vad?   
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Bilaga 2. Kravspecifikation 
 
Krav 

• Enkel och pålitlig förvaring av lortiga blöjor 

• Lösning när man inte är hemma 

• Blöjan ska klara en natt utan att bytas 

• Skonsam mot barnets hud 

• Tåla tvättmaskin, minst 60˚ 
Önskemål 

• Lika enkelt som engångsblöja 

• Blöjan bör klara 400 tvättar 

• Använda så mycket naturmaterial som möjligt 

• Kit‐/systemlösning  

• Bör se attraktiv och pålitlig ut 

• Bör inte ha några tillsatser 

• Samma blöja upp till 15 kilo 

• Standarddelar 

• Så låg sammanlagd utgift som möjligt för konsumenten 
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