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Forskning visar att bebisar gråter hälften så 
mycket när de bärs och är nära sina föräldrar. 
Ofta bärs barnen när de ska matas, tröstas 
eller nattas till sömns, vilket vanligtvis 
resulterar i stor fysisk belastning för föräldrar 
med nyfödda barn. För att avlasta vid 
nattning har Najell utvecklat SleepCarrier. 
Den tillåter föräldrar att vagga barnet till 
sömns utan att bära med armarna och 
samtidigt få den närhet och kontakt man 
vanligen får när man har barnet i famnen.  

SleepCarriern kan idag användas som en 
mjuklift, lekmatta, babynest och bärsele. 
Selen för den nuvarande produkten är en 
separat del som först tas på av föräldern och 
sedan kopplas till SleepCarriern för att kunna 
nyttja bärfunktionen.  

Det framtagna konceptet består av en slinga 
som bärs över en axel och är inbyggd i 
SleepCarriern. Slingan är sydd för att kunna 
omsluta ryggen tätt och på ryggen finns en 
dragkedja som tillåter storleksjustering, 
beroende på användarens kroppsstorlek. 
Axelpartiet är uppbyggt av veckat tyg för att 
få en mjuk vaddering och så att kontaktarean 
kan justeras efter egen preferens. I slutet av 
slingan finns två spännen, varav ett kopplas 
till framsidan av SleepCarriern och det andra 
kopplas till baksidan för att stabilisera. Både 
slingan och det främre spännet kan gömmas i 
fickor på deras respektive långsidor av 

Nattning av barn kan för många föräldrar vara en slitsam uppgift. Najells SleepCarrier är en 
multifunktionell produkt som bland annat är utvecklad för att underlätta processen. En 
vidareutveckling av SleepCarrierns bärfunktion låg i fokus för detta examensarbete, i syfte att 
utveckla en mer ergonomisk, intuitiv och användarvänlig produkt. 
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SleepCarriern. Detta innebär att bärselen nu 
finns inbyggd i SleepCarriern istället för att 
vara en separat del.  

 

Förhoppningarna med det nya konceptet är 
att fler föräldrar ska se bärfunktionen till 
SleepCarriern som ett alternativt sätt att natta 
deras barn till sömns och förhoppningsvis 
minska den fysiska belastningen. Det 
slutgiltiga konceptet behöver testas för att 
säkerställa att det uppfyller de 
standardiserade säkerhetskraven som ställs 
för babyprodukter av detta slag. 
 
Kind + Jugend är en internationellt ledande 
mässa för babyprodukter och hålls årligen i 
Köln, Tyskland. På grund av det goda 
resultatet planerar Najell att presentera det 
framtagna konceptet under mässan i 
september 2019.  
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