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Sammanfattning 

Detta projekt beställdes av lekredskapstillverkaren HAGS i Aneby. De behövde en 
docka i en 4-årings storlek till sin produktutveckling. Det företaget frågar efter är 
en så antropomorfiskt korrekt docka som möjligt med framför allt korrekta 
proportioner på huvud och lemmar. Denna docka skulle användas för att fastställa 
måtten på nya produkter och för säkrare säkerhetstester. För att dockan skulle 
vara könsneutral så fick både dockan och projektet namnet KIM.  

Projektet har gått igenom flera faser. Först specificerades vad som skulle göras och 
vilka delar som var viktigast att fokusera på. Sedan löstes hur dockans alla leder 
skall fungera, hur ytan skall behandlas och hur allting skall monteras. Den 
huvudsakliga metoden för framtagandet av koncept och slutresultat har varit en 
iterativ process där lösningar har tagits fram, testats, ändrats och testats igen.  

Det som har framställts i projektet är koncept för ett helt skelett som med lättare 
modifieringar kan användas till flera applikationer. Delarna i skelettet är 
konstruerade efter en ”One Size Fits All” princip där ett litet antal delar kan 
användas till flera funktionsområden.  

En del arbete återstår, huvudet har inte fått sin slutgiltiga konstruktion och både 
händer och fötter behöver gå igenom ett par designfaser för att färdigställas. Det 
som framför allt återstår av projektet är tillverkning av alla delar, vilket innebär 
mycket arbete med en 3d-skrivare för alla leder och skulptering för hand för alla 
mjukdelar.  
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Abstract 

This project was commissioned by playground equipment manufacturers HAGS in 

Aneby Sweden. They needed a doll in a 4-year-old's size to be used in their product 

development. The company wanted an anthropomorphically proper doll as 

possible, particularly with the correct proportion of head and limbs. The doll 

would be used to test measurements on the company’s new products and also for 

simpler security tests. To ensure the doll would be gender-neutral both the doll 

and the project got the name KIM. 

The project has gone through several phases. At first the specifications for what 

should be done and which parts were most important to focus on was established. 

Later on movements and function of joints were determined, how the surface 

should be treated and how everything should be mounted. The main method for 

preparation of concept and end result has been an iterative process in which 

solutions have been developed, tested, modified and tested again. 

What has been produced in this project are concepts for an entire skeleton in 

which with minor modifications can be used for multiple applications. The parts of 

the skeleton are designed for a "one size fits all" approach where a small number of 

parts can be used for several functional areas. 

Some work remains though. The head has not been given its final structure and 

both hands and feet need to go through a few design phases to be completed. 

What really remains of the project is the production of all parts, which means a lot 

of work with a 3D printer for all joints and sculpting by hand of all soft tissues. 
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1 Inledning 

Arbetet utförs som den avslutande delen för författarens utbildning på ”Jönköpings 
tekniska högskola”. Arbetet höll på i ungefär 10 veckor i samarbete med företaget 
HAGS med huvudkontor i Aneby.  

 BAKGRUND 

HAGS är ett företag som tillverkar lekutrustning för offentliga miljöer sedan 50-
talet och är idag marknadsledande. Förutom lekutrustning tillverkar HAGS bland 
annat bänkar och papperskorgar för offentliga miljöer. För sin utveckling av 
lekutrustning vill företaget ha ett bättre mätinstrument än vad som finns på 
marknaden idag.  

 PROBLEMBESKRIVNING 

Eftersom målgruppen är barn så använder HAGS många barn under den inledande 
delen av produktutvecklingen. Barnen behöver sitta stilla en längre tid för 
uppmätning och anpassning av produkterna. Det går därför bra att använda barn 
från c:a 6 års ålder och uppåt eftersom de har tillräckligt med tålamod för att sitta 
stilla under längre stunder, men för målgruppen runt fyra års ålder blir det 
problem på grund av deras begränsade tålamod. 

Slutresultatet av projektet kan bli intressant inom flera områden. Lederna som 
måste utvecklas kommer möjligen vara av intresse för både designers och 
konstruktörer som behöver leder av liknande karaktär och funktion som de 
koncept som framtas här. Projektet kommer också vara av intresse för de som 
planerar att utveckla en liknande produkt där rapporten kommer att ställa upp 
möjliga problem och fallgropar som kan komma upp under processens gång.  

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med projektet är att designa och tillverka en provdocka i en 4-årings storlek 
med så anatomiskt korrekta proportioner och rörelser som möjligt. Företaget vill få 
en färdig produkt de kan använda direkt efter arbetets avslut. 

De frågor som ställdes under projektet var: 

 Hur löser man problemet med rörliga leder som skall böjas i flera vinklar? 

 Hur får man leder som kan ställas in utan större ansträngning? 

 Kan man få lederna att hålla vinkeln utan extra stöd? 

 Hur designas ett barnhuvud till att vara realistiskt nog för enklare 
säkerhetstester? 
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De viktigaste egenskaperna som slutprodukten måste inneha är en korrekt 
totallängd från huvud till tår och att alla delar, som armar, ben, huvud och bål, har 
rätt proportioner för att efterlikna en fyraåring så mycket som möjligt. Det enda 
hållbarhetskravet som företaget krävde var att slutprodukten skall hålla i minst 15 
år med minimalt underhåll.  

För att dockan inte skulle förknippas med ettdera könet så gav HAGS dockan och 
projektet det könsneutrala namnet KIM.  

 AVGRÄNSNINGAR 

Det finns inga krav på att dockan ska vara en visuellt tillfredsställande produkt 
(kravspecifikationen ses i Bilaga 1). Den skall bara användas av HAGS 
produktutvecklare och ska inte visas upp offentligt. Slutprodukten behöver inte 
medföra plats eller möjlighet för att fästa sensorer eller något liknande eftersom 
dockan inte skall användas för krocktester eller någon mer avancerad mätning.  

Händer och fötter behöver inte vara realistiska och framför allt händerna behövde, 
enligt funktionsbeskrivningen i Bilaga 2, inte kräva någon stor uppmärksamhet 
från konstruktören. 

 DISPOSITION 

Rapporten inleds med sammanfattning, inledning och avgränsningar. Här näst 
följer stycket teoretisk designprocess där efterforskningarna för de övergripande 
delarna för projektet har genomförts, för att sedan förklara lite mer ingående om 
efterforskningarna för projektets olika delar. Eftersom projektet innehåller flera 
olika smådelar som behövde sin egen designprocess, så behandlas alla delar enskilt 
för att underlätta för läsaren.  

Rapporten har därefter en grundligare presentation av resultaten i projektet och 
avslutas sedan med en diskussionsdel där resultaten och arbetsprocessen 
diskuteras och utvärderas i detalj. I diskussionsdelen presenteras också några 
punkter som kan vara intressanta att jobba vidare med i framtiden.  
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2 Metod och Genomförande 

Det här projektet är en fallstudie där ett problem har ställts upp och resultatet har 
konstruerats utefter detta. Detta projekt bygger bara delvis på tidigare 
konstruktioner, litteratur och lösningar. Input från rådata har varit lägre prioritet i 
projektet än mer strikt vetenskapliga rapporter. Istället har författarens/designerns 
input och kreativitet varit det viktigaste i projektet. Hade projektet haft större krav 
på t.ex. hållfasthet eller vikt så hade rådata varit viktigare.  

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 

Inspirationen för de olika konstruktionslösningarna hämtades från flera källor, 
både litterära och fysiska. För att underlätta för läsaren så är stycket 
”Datainsamling” uppdelat i flera mindre stycken där datainsamlingen för 
projektets olika delar förklaras.  

Den huvudsakliga datainsamlingen, under själva designprocessen, bestod i att 
enkla prototyper av olika konstruktionslösningar byggdes upp och testades eller 
modellerades och testades fysiskt enbart i de CAD-program som användes. 

 ARBETSPROCESSEN 

Eftersom projektet innehöll många olika delar som möjligen skulle behöva flera 
olika designprocesser för att kunna genomföras så kunde inte en enskild 
arbetsprocess framställas. Projektet använde till sist en iterativ process där flera 
koncept testades och sållades bort för att få fram bästa resultat.  

I början av projektet trodde företaget att det gick bra att konstruera olika 
designlösningar för hela dockan. Men allteftersom projektet fortgick insågs det att 
det bästa sättet att designa dockan var att använda en ”one-solution-fits-all” 
princip. Alltså att en designlösning kunde användas på flera ställen på dockan.  

Ett verktyg som också användes under projektet var skissmodeller/crapups. Detta 
är modeller som arbetas fram ur ett väldigt poröst och lättarbetat material där flera 
olika formlösningar snabbt kan arbetas fram.  
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 ANSATS 

Det första som behövde göras i projektet var att erhålla information om 
proportionerna på ett människobarn. För att detta arbete inte skulle bli allt för 
omfattande behövdes en funktionsanalys, se Bilaga 2, och en ”moodboard”, se 
Bilaga 3. 

I en funktionsanalys ställs vissa uttryck och krav upp som skall ställas på 
slutprodukten. Därefter kategoriseras kraven efter hur nödvändiga de är för 
slutprodukten (exempel ses i Bilaga 2). En ”Mood Board” är ett annat hjälpmedel 
som framför allt designers använder för att skapa en känsla för hur slutprodukten 
skall utformas. I det här projektet var funktion och robusthet viktiga. En 
moodboard skapas vanligtvis med hjälp utav bilder och ibland vissa material och 
texturer som läggs samman till ett slags kollage. Text skall i regel aldrig användas 
på en mood board. Projektets moodboard ligger som Bilaga 3.  

I funktionsanalysen fastslogs de rörelser som KIM behövde göra och vilka delar 
som behövde extra tid och resurser, som t.ex. axlar knän och armbågar. 
Funktionsanalysen tydliggjorde också vilken information som var extra kritisk för 
projektet, som t.ex. proportioner för ett barn och rörelsemönster 

Beställaren hade förberett en funktionsanalys, eller snarare en lista med 
funktionsönskemål finns i Bilaga 1. En fördjupad funktionsanalys som var bättre 
anpassad för uppgiften behövde däremot framtas efter den inledande 
projektpresentationen. Denna funktionsanalys ligger som Bilaga 2. 

Ur den nyframtagna funktionsanalysen framgick bl.a. att dockan inte behövde vara 
särskilt visuellt tilldragande eller vara så avancerad att den kan användas till t.ex. 
krocktester. Det enda visuella kravet på dockan var att den inte fick ha någon färg 
eller yttextur som lätt drar till sig smuts. Alternativt kan en yta användas som lätt 
kan tvättas vid behov.  

 DATAINSAMLING 

2.4.1 Litteraturstudie 

Förarbetet bestod mestadels av att få fram data på kroppsproportioner för en 
medelstor fyraåring. Det finns mycket information om fem- till sexåringar och 
uppåt, men nedåt i åldrarna var informationen knapphändig. Informationen som 
behövdes hittades till slut via JTHs bibliotek.  

Som referens i projektet har en del medicinska böcker som Joseph Hamill’s och 
Kathaleen M. Knutzen’s ”Biomechanical Basis of Human Movement”[1](Bild 2.4:1), 
som visar exempel på hur olika leder i kroppen är utformade, använts tillsammans 
med andra böcker som går in mer på mått på en människa som The Measure of 
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Man and Woman av Henry Dreyfuss and associates[2] (Bild 2.4:2). Konstnärliga 
referenser har också använts, exempelvis ”Anatomisk teckningsskola” av Andreás 
Szunyoghy och György Fehér [3] Bild 2.4:3) för att få fram en bild av hur kroppens 
volymer är utformade och få inspiration för hur mjukdelarna skall konstrueras. 

Det bästa för projektet hade varit en mer grundlig insamling utav mått på barn 
från flera källor för att sedan framställa ett medelvärde utav dessa. Men på grund 
av tidsbrist och bristande tillgänglig information kunde enbart materialet från 
Henry Dreyfuss [2] användas.  

2.4.2 Datorprogram och tillverkningsmetoder 

Tillverkningen av delarna skulle antagligen kräva flera olika tillverkningsmetoder. 
Lederna krävde en eller möjligen flera metoder för att tillverkas, mjukdelarna 
krävde en annan, huvudet skulle möjligen behöva en tredje och ytstrukturen 
krävde ytterligare en. Den preliminära förutsättningen skulle vara att lederna 
tillverkas i CNS-fräst aluminium eller plast. Mjukdelarna skulle antagligen 
tillverkas av skumgummi och huvudet skulle förmodligen 3D-printas. Inga 
tillverkningsmetoder var fastställda och kunde därför ändras under projektets 
gång. Om möjligt så kunde många av de solida delarna 3D-printas. 

De datorprogram som skulle användas var SolidWorks och Autodesk 3D Studio 
Max. SolidWorks skulle användas för resultat som skulle CNC-framställas eller 3D-
printas. 3DS Max skulle användas för visuell rendering för presentation och 
modellering av delar som hade en mer organisk form och inte krävde någon högre 
precision.  

 

2.4.3 Lederna 

Till att börja med studerades anatomiska skisser och bilder från både Hamill och 
Knutzen [1] och Szunyoghy och Fehér [3] för att få en bild av hur en 
människokropp rör sig och vilka leder och skelettdelar som möjliggör dessa 
rörelser (Bild 2.4:1 - 2.4:3). Rörelsemönstret kunde förenklas för de flesta leder av 
en ingenjörsmässigt svår karaktär, som höft, axlar och ryggrad. De enda rörelser 
som behövde medges var en böjning och en vridning av en balk (Bild 2.4:4 & 2.4:5). 
Förstoringar av bilden ligger som Bilaga 8. 
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Förhoppningen för projektet var att hitta färdiga lösningar som kunde köpas in 
och monteras ihop och att därigenom spara både tid och resurser. Tyvärr hittades 
inte några färdiga lösningar som passade. En sökning på patentverket var 
resultatlös, vilket betydde att leder specifikt behövde konstrueras. 

Kulleder fanns det gott om för inköp, men det bestämdes tidigt att dessa lösningar 
skulle undvikas eftersom de skulle vara svåra att underhålla, designa och bygga. 
Dessutom kunde inte de kulleder som fanns att köpa uppfylla alla de krav som 
ställdes på dem. Det enda positionen på dockan där de existerande kullederna 
kunde implementeras var dess ryggrad eller möjligen i dess nacke.  

Inspiration för de flesta utav lederna hittades på Hälsohögskolan i Jönköping. Där 
visade professorerna upp hur en gammal knäprotes fungerade (Bild 2.4:6 & 2.4:7). 

  

Bild 2.4:2 Det här är den bild 
som användes mest under 
hela projektet. Den anger 
måtten för en fyraåring från 
H Dreyfuss [2] 

 

           

 

Bild 2.4:4. En mer övergripande skiss för 
vilka rörelser som axlarna skulle kunna göra 
[Egen bild]. 

 

Bild 2.4:5. Mer allmänna skisser för vilka 
rörelser slutprodukten måste medge [Egen 
bild]. 

Bild 2.4:1. Bild från Hamill och 
Knutzen [1] på hur olika leder i 
kroppen är utformade. Förstoring i 
Bilaga 9.  

Bild 2.4:3. Bild från Szunyoghy 
och Fehér [3] på hur 
armmuskler är uppbyggda. 
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Bild 2.4:6. Knäprotes från hälsohögskolan i 
Jönköping. Här visas hur protesen hålls extra 
stadigt mellan två lägen [Egen bild]. 

 

Bild 2.4:7. Mekanismen som leden bygger på 
[Egen bild]. 

 

Konstruktionen för protesen hade två vilolägen vid två olika gradtal och hade ett 
visst motstånd i konstruktionen som tillät ett halvfast läge i alla vinklar mellan 
dessa vilolägen. Konstruktionen består utav två gummiband som håller fast leden i 
antingen ett rakt eller böjt läge (Bild 2.4:6) samtidigt som friktion skapas via tryck 
mot en bit läder som håller fast konstruktionen mellan vilolägena. Den här 
konstruktionen var så bra att den till slut användas på de flesta leder i dockan, 
exempelvis knäna, axlarna och armbågarna.  
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2.4.4 Huvudet 

Den del av KIM som var viktigast att få rätt enligt uppdragsgivarna var huvudet. 
Det behövde vara av rätt vikt och proportioner samt vara så exakt som möjligt för 
att dockan skall kunna användas för enklare säkerhetstester. Såsom att kontrollera 
om ett barn kan fastna med huvudet i ett lekredskap. 

En fyraårings huvud har en ungefärlig omkrets av ungefär 50cm enligt WHO-s 
data [4]. Hags hade krav på att huvudet måste kunna böjas framåt och bakåt ±10-
15°. Kritiska mått för huvudet var omkretsen, höjden och måttet från bakhjässan 
till hakspetsen. Blir dessa mått felaktiga kan viktiga säkerhetsaspekter inte testas. 
Det fanns inga krav på att huvudet måste kunna vridas. 

Inspirationen för det slutgiltiga huvudet togs från H&M:s provdockor. Alla 
funktionskrav från Hags ligger som Bilaga 1. Bild 2.4:8 visar enbart de första 
skisserna för hur den slutgiltiga produkten kunde se ut. 

 

Bild 2.4:8. Första skisserna för hur huvudet kunde se ut 
[Egen bild]. 

 

2.4.5 Händerna 

Händernas konstruktion var inte en viktig del i projektet. Det var dock önskvärt att 

slutprodukten hade händer med gripfunktion som kunde hålla upp dockans egen 

vikt i ett hängande läge. Om tiden inte räckte till så kunde den här delen av 

projektet läggas åt sidan. Några egna koncept som skissades upp ses på Bild 2.4:9. 

Redan färdiga lösningar för robothänder hittades på en hemsida: 

”thingaverse.com” (Bild 2.4:10) [5].Fler koncept ligger som Bilaga 6. 
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2.4.6 Bålen 

“Böjbar vore önskvärt, men inte viktigt”, var HAGS beskrivning av bålen och 
ryggraden. Till den här delen behövde ett barns rörelser studeras då de är på en 
lekplats. För att få en bra känsla för hur barnen rörde sig genomfördes en övning 
vid en lekplats där bilder på barnens rörelser skissades fram. Skissandet användes 
som metod istället för till exempel fotografering för att få fram en bättre känsla för 
hur barnet rörde sig samtidigt som juridiska påföljder kunde undvikas då inga 
bilder på barn med t.ex. skydda identitet kunde hamna i rapporten. En beskrivning 
av förenklade rörelser ses i Bild 2.4:511. 

 

 

Bild 2.4:9. Tidiga koncept för hur händerna 
kunde se ut [Egen bild]. 

 

Bild 2.4:10. ”Flexy Hand 2” på Thingiverse.com 
[5]. 

 

Bild 2.4:11. Tidiga skisser från en 
lekplats [Egen bild]. 
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2.4.7 Mjukdelarna/musklerna 

En sak som HAGS gärna ville att KIM skulle få var mjukdelar som gav realism till 
dockan. Det bestämdes tidigt att detta antagligen skulle bli en del av projektet som 
kunde skjutas till sluttampen. Data om hur mjuka ett barns muskler är för att få ett 
mer realistiskt resultat, kunde tyvärr inte hittas. Exakthet var inte något som 
efterfrågades.  

 DATANS TROVÄRDIGET 

Data som har insamlats för den här delen av projektet kan ses som trovärdig. Detta 

eftersom mycket data är insamlad via analyser och från redan färdiga 

konstruktionslösningar som Ottobock 3P2G (Bild 2.4:7). Däremot skulle 

information om riktiga fyraåringar kunna samlas genom mätning av barn i korrekt 

ålder. Detta hade varit fördelaktigt eftersom informationen i framför referens [2] 

(Bild 2.4:2) då kunnat dubbelkollas och uppdateras. 
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3 Praktisk Designprocess 

För att projektet skulle framskrida så smidigt som möjligt utgick konstruktören 
ifrån att alla delar kunde designas, byggas och monteras parallellt med varandra. 
Alltså använda en pågående designprocess där alla delar konstruerades enskilt från 
varandra. Under processens gång visade det sig att det var bättre att designa och 
tillverka allt innan dockan monterades.  

HAGS beskrivningar av projektet gav en hyfsat klar bild av hur slutresultatet 
önskades bli. Innan dockans slutgiltiga mått fastställdes hade skisser och 
prototyper för bland annat lederna och fötterna tagits fram och experimenterats 
med. Förståelsen från dessa experiment kom sedan att påverka valet av tekniska 
lösningar när dimensionerna väl bestämts. En sammanfattning för hur de 
slutgiltiga koncepten valdes ligger i Bilaga 14 och 15. 

 DE FÖRSTA SKISSERNA 

Bild 3.1:1 visar några av de första skisserna som gjordes redan vid första mötet på 
HAGS. Kraven som lederna skulle uppfylla var att kunna böjas enkelt och hålla sin 
vinkel utan externt stöd. Dockan skulle dessutom hålla i minst 15 år utan 
underhåll. Den första iden var att använda en typ av ”böjbar slang” som finns i 
vissa lampor (Bild 3.1:2). Dessa slangar antogs uppfylla många av de funktioner 
som specificerats. Denna idé övergavs dock tidigt eftersom slangarna skulle vara 
svåra att konstruera med rätt specifikationer under utsatt tid och med de medel 
som tillfogats projektet. 

En annan tidig idé var kulleder. Den här iden övergavs eftersom de skulle bli svåra 
att tillverka med de resurser projektet hade tilldelats. Färdiga lösningar som kunde 
passa hittades inte. Istället valdes ett gångjärnsliknande koncept som kan ses i 
Bilaga 14.  

 

Bild 3.1:1. Exempel på preliminära skisser. 
Förstoringar finns i Bilaga 4 [Egen bild]. 

 

 

Bild3.1:2. Den typ av ”böjbar slang” som 
används i denna lampa kan också fungera 
som led i både axlar och knän [Egen bild]. 
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I stycke 2.4.1 visades en typ av led som används i äldre knäproteser. Denna 
konstruktion skulle fungera bra för projektet. De flesta lederna till KIM har 
baserats på denna konstruktion. 

 CRAPUPS/SKISSMODELER 

Protesen från Hälsohögskolan var så välutvecklad att det inte behövde göras 
många skisser innan delarna kunde påbörjas. På bilderna 3.2:1 - 3.2:3 ser ni några 
exempel på skissmodeller som tillverkades för projektet. 

 

Bild 3.2:1 Koncept med symmetriska 
leddelar [Egen bild]. 

 

Bild 3.2:2 Koncept med olikformade 
leddelar [Egen bild]. 

 

Bild 3.2:3 Koncept 
med olikformade 
leddelar [Egen bild]. 

De första delar som tillverkades var modeller av knä/armbågslederna. Dessa 
konstruerades först för att de antogs vara lättast att konstruera, eftersom de i 
princip är omarbetade kopior av protesleden samt att de var kritiska för projektet. 
I det fortsatta arbetet gavs dessa konstruktionsdetaljer för enkelhets skull namnet 
“huvudleder”. Förklaring till vilka ledtyper som till slut arbetades fram ligger som 
Bilaga 12. 

En slutsats som drogs från skissmodellerna var att dockans leder borde likna 
varandra så mycket som möjligt. Det skulle medföra mindre arbete i diverse CAD-
program, spara tid vid tillverkningen och medföra en enklare slutmontering. Bild 
3.2:4-3.2:6 visar upp konstruktionen för den slutgiltiga huvudledens funktion. 

 

Bild 3.2:1 Huvudled i 
hopfällt läge. Fjädern 
ser till att leden hålls 
stadigt i detta läge 
[Egen bild]. 

 

Bild 3.2:2 Huvudled i halvböjt läge. 
Friktionen mellan delarna ser till att 
leden hålls i detta läge [Egen bild]. 

 

Bild 3.2:3 Huvudled i sträckt läge. 
Fjädern ser till att leden hålls stadigt 
i detta läge [Egen bild]. 
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Det är inte rätt proportioner eller anslutningsmekanismer på leden, men den är ett 
bevis på att konceptet fungerar.  

 FÖTTERNA 

Efter huvudlederna påbörjades arbetet med fötterna. Hälsohögskolan visade upp 
en äldre protesmodell som gav en hyfsad funktion. Problemet var att denna protes 
utvecklats för amputerade. Den var tillverkad för att tillåta bäraren att gå, men 
tillät inte de mer komplicerade rörelserna.  

Den protes som ses på Bild 3.3:1 (och står som F1 i Bilaga 14 & 15) var inte helt 
optimal för projektet eftersom fotsulan inte kunde böja sig och fotleden enbart 
kunde böja sig mellan små gradtal. Den lilla böjningen underlättade gång för 
bäraren av protesen. Dockan skulle däremot testas i enklare säkerhetstester, för att 
framför allt undersöka dimensioner och se ifall en barnfot kan fastna i ett 
lekredskap. En fot som kan röra sig mera realistiskt än denna protes behövde 
konstrueras.  

Bild 3.3:2 är en illustration från Hamil och Knutzen [1]. Denna bild gav inte en helt 
exakt bild utav en fots rörelser. När projektinnehavaren testade detta på sig själv 
upptäcktes ett fel i Hamil och Knutzens illustration.  

Efter att olika mått hade tagits på en fot i olika lägen noterades att fotens totala 
längd var något mindre i utsträckt läge än i ett normalt (Bild 3.3:53 och 3.3.4). 
Detta berodde på att tårna vanligtvis böjs inåt samtidigt som överdelen böjs till en 
båge när foten sträcks. En illustration av detta ses i Bild 3.3:5.  

Detta kunde potentiellt vara en viktig faktor ifall ett barn kunde fastna med foten 
och inte kunna ta sig loss ifall det inte testades med rätt verktyg. Efter dessa 
experiment och mätningar togs ett mer realistiskt koncept fram.  

 

 

 

Bild 3.3:2 Bild ur Hamil och Knutzen [1]. Bilden 
illustrerar att en fot inte skulle ändra form 
nämnvärt då fotleden rör sig.  

Bild 3.3:1 Protes från hälsohögskolan          
[Egen bild]. 
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Bild 3.3:3 Fot i normalt läge 
[Egen bild]. 

 

 

 

Bild 3.3:4 Fot i 
utsträckt läge     
[Egen bild]. 

 

 

Bild 3.3:5 Bilden visar en komposition utav 
bild 3.3:3 och 3.3:4 där fotens totala längd 
förkortas med ungefär en ”tålängd” då 
foten sträcks ut. I det här fallet ca 3cm 
[Egen bild]. 

På bild 3.3:6 och 3.3:7 ses crap-up koncepten för foten. Konceptet enligt bild 3.3:6 
tillverkades för att bevisa att konstruktionen fungerade. Bild 3.3:7 visar ett mer 
färdigställt koncept för foten där proportionerna är rätt och foten förkortas med 
rätt längd. Konceptuella skisser ses i sin helhet i Bilaga 7.  

 

Bild 3.3:6 En tidig version av foten   
till KIM [Egen bild]. 

 

 

Bild 3.3:7 En senare version av foten till 
KIM i sträckt och böjt läge [Egen bild]. 

 PROPORTIONSRITNINGARNA 

Efter att de första koncepten för leder och fötter hade producerats var exakta mått 
för hur stora delarna skall vara ett problem. För att förenkla den fortsatta 
designprocessen bestämdes det att proportionsritningar i 1:1 skala behövdes (Bild 
3.4:1 - 3.4:3). Detta för att enkelt kunna lägga ut delarna på proportionsritningen 
och underlätta montering (Bild 3.4:4-3.4:5). Proportionsritningar behövdes också 
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för diverse CAD-program för att kunna konstruera delarna för tillverkning (Bild 
3.44:3). Förstoringar av bilderna ses i Bilaga 10. 

 

Bild 3.44:1 Proportionsritningar av en fyraåring från 
Henry Dreyfuss [2]. Förstoringar finns i Bilaga 9. 

 

Bild 3.44:2 
Proportionsritning 
[Egen bild]. 

 

Bild 3.44:3 
Proportionsritning med 
CAD-modeller [Egen bild]. 

De bilder som hittades i Henry Dreyfuss [2] var de mest exakta som hittades. Det 
bästa i det här skedet hade varit att mäta upp ett visst antal barn i fyra års ålder 
och producera ritningar baserade på dessa mätningar. Men på grund av tidsbrist 
var detta inte möjligt. 

För att förbereda Bild 3.44:1 för att kunna användas för projektet ritades bilden om 
i programmet Adobe Illustrator för en så ren utskrift som möjligt. Samma 
proportionsritningar användes också i CAD-programmet SolidWorks. Bild 3.4:3 
visar upp hur dessa användes i programmet. Förstoringar finns i Bilaga 9. 

Bild 3.4:4 och 3.4:5 visar hur arbetssättet användes i praktiken. Här läggs 
skissmodeller upp på proportionsritningarna för att visuellt bekräfta att måtten 
stämmer. Dessa mått lades sedan in i SolidWorks där de slutgiltiga delarna 
konstruerades.  

 

Bild 3.4:4 Prototyp av fot       
[Egen bild]. 

 

Bild: 3.4:5 Prototyp av knä-/armbågsled [Egen bild]. 
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 CAD 

Eftersom förarbetet med både proportionsritningar och skissmodeller var 
genomtänkt blev det digitala arbetet i program som t.ex. ”Solid Works” en 
förhållandevis enkel process. Det som behövde göras var att bestämma hur stora 
delarna skulle vara och modellera efter det. Hur delarna skulle röra sig och vilka 
glid- eller kullager som behövdes för att delarna skulle kunna röra sig fritt 
bestämdes också. På bild 3.5:1-3.5:3 visas renderingar. 

För att sedan testa delarna skrevs prototyper ut med hjälp av en 3d-skrivare. Detta 
var nödvändigt eftersom CAD-programmet inte kunde visa om designen var 
tillräckligt bra för slutprodukten.  

 KULLAGER OCH VRIDLEDER 

Att inkludera kullager i lederna var, i det här fallet, en komplicerad process. Det 

som komplicerade designen i det här fallet var delarnas krav på rörlighet. Istället 

för att en axel skulle kunna vridas runt i ett fast nav, som på t.ex. hjulen på en bil, 

så skulle nav och axel kunna röra sig fritt och samtidigt hålla ihop konstruktionen. 

I det här fallet behövdes flera olika kullager för att kunstruktionen skulle fungera. 

Enklare glidlager testades, men de slets ut snabbare och gav inte önskad funktion.  

 

Bild: 3.5:1 Knäled bestående av 
två huvudleder. De små hålen i 
kanten på lederna är till för att 
fästa en fjäder vid ett senare 
tillfälle [Egen bild]. 

 

Bild: 3.5:2 Nästan slutgiltig 
design för hur vridlederna är 
utformade och monterade   
[Egen bild]. 

 

Bild 3.5:3 Fot. Inte helt slutgiltig, 
den behöver fortfarande en 
fotsula [Egen bild]. 
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För den slutgiltiga konstruktionen behövdes ett axialt kullager och ett 
standardkullager vilka levererades av Kullagergrossisten.  

Bild 3.6:1 och 3.6:2 visar upp ett tidigt och ett nästan färdigt koncept för hur 
vridlederna skulle konstrueras. Denna design fungerade inte eftersom den saknade 
ett radialt kullager mellan vridlederna. Den slutgiltiga konstruktionen ser ni i bild 
3.6:3 och 3.6:4. Förstoringar utav dessa bilder och hur ett par 3d-printade delar 
monteras finns i Bilaga 11. Denna konstruktionslösning för hur kullagren skulle 
monteras användes till slut i alla delar utav dockan som skulle medge en vridning. 
En förtydligad utvecklingsprocess ligger som Bilaga 14-15. 

 

Bild 3.6:2 genomskärning av konstruktionen 
för kopplingen mellan två knäleder. Denna 
montering användes även för mittlederna och 
ryggraden [Egen bild]. 

 

Bild 3.6:3 Full montering av ett par vridleder. I en utav 
vridlederna monteras ett axiellt kullager för att tillåta 
att även skruven som håller ihop konstruktionen ska 
kunna röra sig. Varför inte ett ytterligare radiellt 
kullager användes till detta berodde på att 
konstruktionen då skulle bli för stor med det kullager 
som kunde köpas in [Egen bild].  

  

 

 

Bild 3.6:1 Koncept för lederna. Alla dessa 
koncept är felaktiga, men en liten bit på 
vägen [Egen bild]. 

 

Bild 3.6:1 mer slutgiltig bild för hur lederna skulle 
designas, dock fortfarande felaktig [Egen bild].  



PRAKTISK DESIGNPROCESS 

 
18 

 

 RYGGRAD OCH AXLAR 

 

Ryggraden och axlarna var tillsammans med nacken bland de mer komplicerade 
delarna på dockan. I Bilderna 3.7:1 och 3.7:2 visas några idékoncept på axlarna. 
Eftersom denna del av skelettet har ett annat rörelsemönster än knän och 
armbågar, med böjning i två riktningar, krävdes mycket konstruktionsarbete bara 
för den här delen av dockan. Axlarna består av en mittled för varje arm som är 
kopplad direkt till ryggraden och nacken med en stor bult (Bild 3.7:3-3.7:5 och 
Bilaga 13 för förklaring). Axlarna kan då skjutas framåt eller något bakåt samtidigt 
som konstruktionen tillåter hela överkroppen att vridas i olika riktningar.  

 

 

  

 

Bild 3.7:1 Några koncept på axlar [Egen bild]. 

 

Bild 3.7:2 En tidig skiss för en axeldesign    
[Egen bild]. 

 

Bild 3.7:3 Mittled [Egen bild] 

 

Bild 3.7:4 Huvudled/knäled  
[Egen bild] 

 

Bild 3.7:5 Rendering av 
axelpartiet. Axelpartiet är 
ihopkopplat med nacken och 
ryggraden [Egen bild].  
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Slutkonstruktionen av ryggraden är en kombination av mittleder och en specialdel 
som gör att ryggen kan böjas i sidled. På bild 3.7:6 ser ni en representation av hur 
den slutgiltiga konstruktionenen av nacken skulle se ut. Nacken visas eftersom 
nacke och ryggrad är så snarlika att man får en bild utav båda konstruktionerna 
bara genom att visa upp en av dem.  

Eftersom ryggraden enbart skulle böjas inom vissa gradtal konstruerades några 
vinkelreglerare som såg till att stoppa böjningen av leden. Dessa kunde sedan 
användas på flera ställen på dockan. En förtydligad utvecklingsprocess ligger som 
Bilaga 14-15. 

 

 

Bild 3.7:6 Bild av nacken. Den bit som är markerad ”mittled” är in det här fallet en mindre 
specialdel som används enbart i nacken. Denna bit skulle vara en vanlig mittled i ryggraden. Den 
ljusare biten i mitten av bilden möjliggör för nacken att böjas framåt och i sidled. Den enda 
skillnaden med den här delen och den del som skulle sitta i ryggraden är att i ryggraden fästs två 
mittleder till delen istället för en mittled och en huvudled/knäled [Egen bild].  
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 HÖFTER 

Höftlederna krävde mycket arbete. Exempel ses i Bild 3.8:1 och 3.8:2. Om dockan 
hade varit i en vuxen persons storlek så hade den här delen av varit enklare att 
konstruera. Konstruktionen av höfterna tog längre tid eftersom höften anpassades 
till redan konstruerade delar. Ifall delar konstruerades specikt för höfterna utan att 
ta hänsyn till redan existerande delar så hade mycket tid sparats. Bild 3.8:3 visar 
matchningen mellan ledernas ställning och underliggande ritning.  

Delarna i bild 3.8:3 är konstruerad med två huvudleder som kopplar benen till 
höften. Den här lösningen fungerade i en tidigare version med de mått och 
proportioner som fanns tillgängliga. Den slutgiltiga versionen konstruerades 
istället med två mittleder eftersom måtten på delarna ändrades något allteftersom 
projektet fortgick. Det finns ingen förtydligande beskrivning av höfterna i 
bilagorna eftersom höfterna hade liknande form genom hela processen.  

 3D-SKRIVAREN 

Även om CAD-modellerna gav en bra bild av hur slutprodukten skulle bli 
behövdes ändå fysiska prototyper för att kunna testa konceptet och kontrollera att 
allt blivit rätt. Eftersom prototyptillverkning för hand skulle stjäla tid från 
projektet var prototyptillverkning med en 3D-skrivare ett bra alternativ. 

Jönköpings Tekniska Högskola hade tillgång till två 3D-skrivare för studenters 
bruk. Projektet krävde dock så mycket tid hos maskinerna så projektinnehavaren 
blev tvungen att skaffa en egen för projektet, se Bild 3.9:1 och 3.9:2. 

 

Bild 3.8:1 Rendering av 
höftbenet [Egen bild]. 

 

Bild 3.8:2 3D-printat höftben 
[Egen bild]. 

 

Bild 3.8:3 skelettet ovanpå 
ritningen [Egen bild].  
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En ytterligare anledning till att projektet behövde en 3D-skrivare var för att kunna 
tillverka delarna om en tillverkare som kunde producera delarna inom en rimlig 
tid och till ett bra pris inte hittades. Med hjälp av skrivaren kunde konstruktionen 
kontrolleras och funktionstestas. 

 MJUKDELARNA 

3D-skrivaren gav fler designmöjligheter, därför kunde koncept för att printa 
mjukdelar i t.ex. nylon tas fram. Skiss 1 på Bild 3.10:1 är ett koncept där ”muskler” 
printats ut som kan röra sig mer realistiskt under huden. Skiss 2 på samma bild är 
en idé med samma princip där musklerna skall se ut att röra sig realistiskt under 
huden. Skillnaden här är att istället för att använda flexibla nylonremsor så 
används hårda plastleder som rör sig under huden. Skiss 3 är till sist en 
kombination av skumgummi med trådar som ligger spända över skumgummit. 
Trådarna trycker samman skumgummit då delen sträcks och låter gummit svälla 
då leden böjs in mot sig själv.  

Förhoppningen var att någon av dessa lösningar även skulle ge konstruktionen lite 
rimlig fjädring och motstånd. Detta skulle framför allt vara viktigt i överkroppen 
där det inte existerar några riktiga muskler som kan hålla uppe dockan.  

Det visade sig vara för ambitiöst att åstadkomma fullt realistiskt muskelspel. 
Därför valdes den enklare lösningen. Mjukdelarna konstruerades helt enkelt i styva 
bitar av skumgummi med den volym som krävdes. 

 

Bild 3.9:1 Här visas hur printern användes för 
att tillverka delarna. Handdukarna på 
skrivarplattan ligger där för att hetta upp 
plattan snabbare [Egen bild].  

 

Bild 3.9:2 Knäleder som skrivs ut i PLA-plast 
inför funktionstester [Egen bild].  
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Bild 3.10:1 Skiss 1 är ett koncept med muskeldelar printade i nylon. Skiss 2 är ett koncept som 
använder styva delar i plast som fungerar på ungefär samma sätt som skiss 1. Skiss 3 är ett koncept 
med skumgummi och trådar som trycker ihop skumgummit. Förstoring i Bilaga 5 [Egen bild].  
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 HUDEN/YTAN 

Dockan skulle vara “naken” enligt projektbeskrivningen. Det skulle däremot vara 
opraktiskt att låta skumgummit sitta oskyddat på dockan. Det skulle dra till sig 
smuts och slitas ut snabbt. 

Tanken var att köpa in tyg och sy upp en hud till dockan. Bild 3.11:1 visar tidiga 
koncept för hur huden kunde se ut i slutändan. Det visade sig att det inte var en 
läsning till problemet att sy en hud. Den slutliga lösningen blev att köpa plagg från 
H&M, se bild 3.11:2. Två uppsättningar införskaffades så att HAGS lätt kan tvätta 
huden om det skulle behövas och de har en hud i reserv ifall den ena skulle gå 
sönder.  

 HÄNDER  

Bild 3.12:1 visar koncept på hur händerna kunde se ut. På thingiverse.com, en 
hemsida där man kan ladda ner färdiga modeller som kan tillverkas med en 3D-
printer, fanns koncept på robothänder som möjligen skulle fungera för KIM [5]. 

På bildBild 2.4:10 ses konstruktionen från Thingiverse. Handen i det här fallet är i 
samma storlek som en vuxen persons hand. Att skala ned modellerna till en storlek 
som passade för dockan visade sig däremot vara problematisk då delarna blev för 
små för att skrivas ut med tillräckligt precision. Lösningen måste antagligen bli en 
enklare konstruktion. Eftersom HAGS skall använda dockan till att testa flera olika 
produkter så måste eventuellt flera olika typer av utbytbara “händer” konstrueras. 

 

Bild 3.11:1 Koncept för hur 
huden kunde se ut på 
slutprodukten [Egen bild].  

 

 

Bild 3.11:2 Barnkläder från H&M 
[Egen bild]. 

 



PRAKTISK DESIGNPROCESS 

 
24 

 

Företaget hade dock beställt dockan med ”en enkel gripfunktion”. Realism var 
alltså inte en hög prioritet i det här fallet. Inget slutgiltigt koncept togs fram därav. 

 

Bild 3.12:1 Koncept för händerna. Företaget hade beställt händer med enbart en enkel 
gripfunktion. Fler koncept ligger i Bilaga 6 [Egen bild]. 
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4 Resultat 

Det som har tagits fram i projektet är framför allt lösningar för skelettet. Med ett 
litet antal delar som kan monteras ihop till flera möjliga konstruktioner är detta 
något som företaget kommer att få användning av.  

 FÖTTERNA 

Detta var den första delen som utvecklades. Vidareutvecklingen av foten till ett 
mer realistisk rörelsemönster var ett önskat tillskott. Det satte nämligen nivån för 
hur resten av projektet skulle fortskrida med både informationsinsamling och 
analysarbete.  

 KNÄLEDERNA 

I Bilaga 14-15 ses bland annat en sammanfattning av hur koncepten för knälederna 
togs fram. Dessa leder har varit helt avgörande för arbetet eftersom designen av 
dessa styrde hur resten av lederna skulle designas. Detta ledde till en liknande 
design för alla delar av skelettet som är fördelaktig på flera vis. Det gör det svårare 
att göra fel vid montering av slutprodukten, de standardiserade måtten kan lätt 
användas ifall modifikationer och nya delar behöver läggas till och det blir också 
lättare att hålla ett litet lager av reservdelar eftersom de flesta delar används på 
flera olika positioner i dockan.  

 AXLARNA OCH RYGGRADEN 

Det var i denna fas som ”mittlederna” utvecklades. Detta var en stor fördel 
eftersom konstruktionen medförde förenkling. Redan utvecklade delar kunde 
användas istället för flera olika specialdelar, vilket sparade både tid och resurser för 
resten av projektet. Ryggrad och axlar innehåller däremot flest specialdelar utav 
hela projektet, detta på grund av ryggradens speciella rörelsemönster. Alla dessa 
delar kan hittas i Bilaga 12.  

Koncept för nästan alla delar har tagits fram, förutom huvudet och händerna. 
Höfter, fötter, axlar, armar, ben, ryggrad och nacke har tagits fram. Dessa delar 
kunde färdigställas eftersom de inte krävde några specialkonstruktioner och är 
snarlika varandra. Huvud och händer är mer komplicerade delar som kommer att 
kräva ytterligare arbete för att färdigställas.  
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5 Analys 

Frågeställningarna som projektet skulle svara på var följande.  

 Hur löser man problemet med rörliga leder som skall böjas i flera vinklar? 

 Hur får man leder som kan ställas in utan större ansträngning? 

 Kan man få lederna att hålla vinkeln utan extra stöd? 

 Hur designas ett barnhuvud till att vara realistiskt nog för enklare 
säkerhetstester? 

Frågeställning 1.  

Frågan om hur problemet med rörliga delar i flera vinklar löses har svarats på i 
rapporten. Inte nog med det, lösningen med ett minimalt antal delar för att 
producera skelettet var en av projektets stora bedrifter.  

Frågeställning 2.  

Lederna har kunnat ställas in i flera vinklar efter att knäprotesen från 
Hälsohögskolan i Jönköping anpassats för projektet.  

Frågeställning 3.  

Samma sak gäller för problemet med att delarna skall hålla vinkeln utan extra stöd. 
Friktionen mellan delarna och fjädern i lederna ser till att allting kan ändras lätt 
och att delarna sedan håller vinkeln.  

Frågeställning 4.  

Huvudet är däremot något som behöver jobbas på ytterligare. På grund av 
omfånget på projektet fick denna detalj mindre fokus. Företaget ville i och för sig 
ha ett så realistiskt huvud som möjligt i fråga om vikt och proportioner. Huvudets 
vikt ställde till med problem eftersom dockan skulle få sin tyngdpunkt högt upp, 
vilket leder till att slutprodukten sannolikt blir instabil och svår att manövrera. 

ANALYS 
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6 Diskussion 

 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med projektet var att ta fram en fungerande provdocka för HAGS behov. 
Projektet har resulterat i en design med enkla lösningar för hur nödvändiga delar 
skall tillverkas, monteras och användas. Delarna som diskuteras här är framför allt 
knälederna, vilka krävde arbete och vars lösning resulterade i att resten av 
projektet kunde genomföras med större lätthet.  

 METODDISKUSSION 

Den första lärdomen var vikten av en fördjupad funktionsanalys. Utifrån 
funktionsanalysen kunde krav på slutprodukten ställas upp och förklara vilka delar 
som var viktiga, vad som var onödigt och vad som skulle vara möjligt inom ramen 
för projektet.  

Problemet med en funktionsanalys kommer framför allt upp om den inte följs. 
Fötterna var av mindre relevans i projektet. Eftersom designern oavsiktligt spånat 
på vissa idéer som behövde utforskas prioriterades andra arbetsmoment bort.  

Ett annat problem med funktionsanalysen är ifall den inte följs till punkt och 
pricka. Fötterna visade sig vara viktigare än väntat eftersom vissa 
säkerhetsaspekter skulle testas med dessa. Hade funktionsanalysen följts för 
noggrant hade fötterna troligen fått en mindre verklighetstrogen konstruktion.  

Lärdomar från designprocessen är att: 

1. Undersöka vilka standarddelar som behövs (som muttrar, bultar och 
kullager) och konstruera utifrån dem.  

2. Konstruera allting annat.  

Det största misstaget som gjordes i projektet var att delarna konstruerades innan 
standarddelarna som skulle passa var kända. Detta blev framför allt uppenbart då 
bultar och gängstänger till benen skulle väljas. Delarna till dessa konstruerades i 
CAD med M8 bultar och gängstänger. Dessa delar såg ut att passa bra i CAD, men 
då delarna skulle köpas in så visade det sig att de var för veka. Dessutom vägde 
delarna inte tillräckligt för att ge dockan rätt balans. M10-stänger hade en mer 
korrekt vikt och styrka så dessa valdes. Detta medförde tyvärr att nästan alla delars 
konstruktion behövde justeras.  

Samma sak hände då kullagren skulle väljas. En leverantör som sålde och 
levererade de kullager som hade valts i CAD kunde inte hittas. Så delarna fick 
konstrueras om igen för att passa till de nya kullagren.  
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Vidare har vikten av en balans mellan CAD arbetet och fysiska modeller insetts. 
Om mer tid hade spenderats på att bygga de olika delarna som fysiska modeller 
och sedan CAD-at upp dem hade många problem kunnat undvikas. 
Konstruktionen för kullagren kunde antagligen lösas snabbare ifall fler fysiska 
modeller hade byggts istället för att enbart försöka få dessa rätt i CAD. 

Vid ett sådan här design- och konstruktionsuppdrag måste information inhämtas 
från många olika källor. Ett exempel på det var de givande kontakterna med 
Hälsohögskolan. Den första tanken i ett sådant här projekt vore att möjligen 
undersöka konstruktionen av t.ex. krocktestdockor. Men eftersom lösningarna 
från hälsohögskolan var bra kunde projektet fortgå utan mer efterforskningar.  

Efterforskningarna på alternativa lösningar till huden/ytan kunde genomförts mer 
grundligt. Ett besök hos Materialbiblioteket i Stockholm eller textilutbildningen i 
Borås skulle antagligen ge fler idéer.  

 IMPLIKATIONER 

Den största framgången i projektet har varit att slutkonstruktionen består av ett 
litet antal delar som kunde monteras i ett stort antal konfigurationer. Dessa delar 
och konstruktioner kan användas till många olika applikationer som har samma 
krav på rörlighet och monterbarhet. Delarna i konstruktionen använde många 
standarddelar, t.ex. gängstänger och mindre kullager, som är lätta att införskaffa 
och alla delar kan enkelt skalas upp och modifieras till andra konstruktioner. 
Dockans konstruktion skulle kunna användas till HAGS egna produkter som t.ex. 
lock till soptunnor, rörliga delar på klätterställningar eller något annat.  

 BEGRÄNSNINGAR 

Under projektets gång har frågan ” är en hel docka nödvändig i alla situationer?” 
ställts. Till en del tester som HAGS skulle vilja utföra, som t.ex. undersöka om ett 
barn kan fastna med huvudet, foten eller någon annan del av kroppen i en 
lekställning, skulle lösa delar vara smidigare. Med lösa delar menas t.ex. en lös fot 
eller arm istället för en hel docka. Detta togs inte med i arbetet eftersom projektet 
då blivit mycket större än väntat.  

Om problemformuleringen eller funktionskraven öppnats upp från ”producera en 
docka för testning av HAGS produkter” till ”producera ett verktyg för testning av 
Hags produkter” hade det gett mera frihet i arbetet. Som det var nu fokuserades 
projektet på att tillverka en docka istället för att tillverka ett hjälpverktyg.  

Förhoppningsvis kan företaget i slutändan använda produkten som det var tänkt. 
Men det kan vara bra att tänka på att det här bara är ett hjälpmedel och inte en 
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riktig människa. Sluttester med barn kan fortfarande var av vikt, men denna 
produkt kan förhoppningsvis reducera behovet av dem.  

 SLUTSATTSER OCH REKOMENDATIONER 

Svar på frågorna som ställdes i kapitel 1.3: 

 Hur löser man problemet med rörliga leder som skall böjas i flera vinklar? 

 Hur får man leder som kan ställas in utan större ansträngning? 

 Kan man få lederna att hålla vinkeln utan extra stöd? 

 Hur designas ett barnhuvud till att vara realistiskt nog för enklare 
säkerhetstester? 

De flesta frågor som ställdes här har svarats på under projektet. Rörliga leder har 
lösts med hjälp av de delar som konstruerats och lederna kan ställas enkelt.  

Ifall lederna kan hålla vinkeln utan stöd är en fråga som inte har svarats på fullt ut. 
Konstruktionerna fungerar i teorin och på skalmodellerna. Det som slutgiltigt 
svarar på frågan är då dockan är hopmonterad och rätt vikt sätts på lederna.  

Barnhuvudet kom projektet aldrig in på. Dessutom var beställaren HAGS vaga om 
vad de ville få ut av arbetet. Vikten på huvudet var en sådan fråga som aldrig fick 
ett svar. Diskussionen om vikt hade varit relevant eftersom ett riktigt barnhuvud 
väger en hel del jämfört med resten av kroppen. Dockan hade blivit otymplig, 
instabil och i värsta fall oanvändbar ifall huvudets vikt inte kunde ändras.  

Med tanke på de tester som företaget ville utföra med huvudet så hade det 
antagligen varit enklare för dem att få ett huvud tillsammans med en nacke för att 
göra enklare tester. Som det har diskuterats i resultatdiskussionen skulle just den 
här delen av slutprodukten vara enklare att använda om den var löstagbar.  

Den största kritiken mot projektet är att det har varit för stort för en enstaka 
person att slutföra under den utsatta tiden. Projektet var av den omfattningen att 
två personer hade behövt jobba med det samtidigt. Detta skulle medföra att 
arbetet hade kunnat delas upp mellan personerna och effektiviteten hade då ökat.  

Det var praktiskt att använda en 3d-skrivare att skriva ut prototyper och 
konstruktionsdetaljer med. Den slutgiltiga konstruktionen av lederna kanske 
måste ske i andra material för att öka hållbarheten, men under designprocessen 
var 3d-skrivaren ett bra alternativ till en fullt utrustad verkstad. En Welleman 
K8200 valdes eftersom den kunde levereras snabbt och skriva ut med tillräcklig 
tolerans.  

Skrivaren kom som en byggsats, vilket skulle visa sig vara en fördel i projektet. 
Innan 3d-skrivaren hade införskaffats var det svårt att konstruera lösningar för att 
tillåta fri rörlighet för kullagren. På själva skrivaren finns det flera olika 
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konstruktionslösningar för att tillåta ett kullager att röra sig fritt. Inspirationen 
från dessa lösningar ledde till sist till de konstruktioner för kullager som har 
förklarats tidigare i rapporten.  

 VIDARE FORSKNING OCH ARBETE 

Vad som skulle vara intressant för andra konstruktörer att jobba vidare med skulle 
t.ex. vara att konstruera ett huvud med rätt vikt och proportioner. Samt att försöka 
se till att dockan har rätt vikt och möjligen konstruera händer som uppfyller de 
flesta funktionskraven.  

Det som är kvar i projektet är sluttillverkning och testning av produkten. De delar 
som möjligen skulle ha vissa problem i nuläget är höfterna och ryggraden. Om 
höfterna har konstruerats rätt för att kunna medge de rörelser som specificerats är 
inte klarlagt. Ryggraden kan ha blivit för vek eller stel i sin nuvarande 
konstruktion. Dessutom måste konstruktionen av huvudet diskuteras ytterligare. 
Är det helt nödvändigt att huvudet skall väga exakt lika mycket som ett riktigt 
barnhuvud, eller kan en lättare konstruktion användas. Ifall huvudet måste vara så 
tungt kan det komma att ställa ytterligare krav på t.ex. ryggraden, som skall bära 
upp allting.  
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7 Källor 

Böcker och hemsidor  

[1] Biomechanical Basis of Human Movement av Joseph Hamill’s och Kathaleen 
M. Knutzen’ sid 53 (fig 2-39), 67 (fig 6-30) 

[2] The Measure of man and Woman av Henry Dreyfuss associates. Sid 3 fig 4-
year old. 

[3] Anatomisk Tecknarskola människa, djur, jämförande anatomi av András 
Szunyoghy och György Fehér.  

[4] WHO Head circumference of children from birth to 5-years of age: 
http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_boys_z_0
_5.pdf?ua=1 och 
http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_girls_z_0
_5.pdf?ua=1  

[5]  http://thingiverse-
production.s3.amazonaws.com/renders/71/2d/ef/25/03/IMG_20140822_1618
40_preview_featured.jpg 

 

Material 

Kullager: www.kullagergrossisten.se 

3D-printer: www.kjell.se 

Järnia (fjädrar, skruvar och verktyg) www.jarnia.se 

Clas Ohlsson (verktyg) www.clasohlsson.se 

Skumgummi: http://www.abceurosoft.se/skumplast-skumgummi/  

Printerfilament: www.3dprima.com 

http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_boys_z_0_5.pdf?ua=1
http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_boys_z_0_5.pdf?ua=1
http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_girls_z_0_5.pdf?ua=1
http://www.who.int/childgrowth/standards/second_set/cht_hcfa_girls_z_0_5.pdf?ua=1
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/71/2d/ef/25/03/IMG_20140822_161840_preview_featured.jpg
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/71/2d/ef/25/03/IMG_20140822_161840_preview_featured.jpg
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/71/2d/ef/25/03/IMG_20140822_161840_preview_featured.jpg
http://www.kullagergrossisten.se/
http://www.kjell.se/
http://www.jarnia.se/
http://www.clasohlsson.se/
http://www.abceurosoft.se/skumplast-skumgummi/
http://www.3dprima.com/
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 Måttkrav från hags 

Krav gällande mått och funktion Docka – KIM 

 

Mått som måste verifieras  

Totalvikt* docka ca 16-18kg  

(*vikt är av underordnad betydelse, men ska funka och hantera, lyfta etcetera) 

Kropp 

 Totallängd  

Bål 

 Omkrets 

 Bredd 

 Tjocklek 

 Längd 

Huvud 

 Omkrets 

 Bredd 

 Längd 

 Höjd 

 Hakspets/bakhjässa 

Hals 

 Omkrets 
o (bredd) 

 Längd 

Skuldror 

 Bredd 

Ben 

 Total längd (Lårben + underben) 
o Längd Lårben 
o Längd Underben 

 Omkrets på ben kan vara cirka mått men motsvara benet/benens form 

Arm 

 Total längd (Överarm + underarm) 
o Längd överarm 
o Längd underarm 

 Omkrets på arm kan vara cirka mått men motsvara armarnas form 

 Mått från ståyta upp till armbåge (elbow/centre of gravity) 
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Fot 

 Längd 

 Bredd 
o Fram 
o Bak (häl) 

Hand (tillverkas i ett stycke utan fingerled) 

 Längd 
o Handlove 
o Fingrar  

 Bredd 
o Handlove 
o Fingrar (tillsammans bredd) 

Led-, böj funktioner som måste finnas, verifieras enligt nedan  

Bål 

 Kan vara stel, men inte hård (dialog) 
o Om möjligt något böjlig/böjbar framåt (OBS! får inte fördröja 

processen)  

Huvud 

 Ska kunna böjas framåt något ±10-15°  
o I förhållande till hals 

 Behöver ej kunna vridas 

Hals 

 Ska kunna böjas framåt något ±5-10°  
o Detta är dock inget krav 

 Behöver ej kunna vridas 

Ben 

 Lårben ska kunna böjas upp i förhållande till bålen 
o Rakt i linje med kroppen 
o Kunna böjas upp mot bålen framåt 110-120°  

 docka ska kunna lutas framåt i sittande läge (Fjädergunglek) 
o Måste kunna böja utåt i sidled för fungerande gränsle sittande 

position ca 15-20° 
 Tänk att docka ska sitta på en sadel/sits etcetera 

 Underben ska kunna böjas bakåt i förhållande till lårben 
o Rakt i linje med lårben (ej vridning) 
o Kunna böjas bakåt mot baksida lår 90-100°   

 Gäller för sittande läge 
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Fot 

 Ska säkerställa att docka kan ”stå lull” (stå upp utan stöd) 

 Fotled upp och ner ±10-15° 
o Behövs vid sittande läge 

Arm 

 Överarm ska kunna böjas  
o Rakt ned, fram och upp 0° - 180°  

 Från hängande rakt ned till att hålla rakt upp över huvudet  
o Rakt ut 

 Utböjning 45° 

 Underarm ska kunna böjas 
o Från rakt ned 0° till 160/170° (kanske vi ska ha lite mindre böj… 120°) 

Armarna kan bli den stora utmaningen, här kan det gå åt att man har 
vridfunktionalitet 

Hand  

 Öppna ”handgreppet” kan vara styvt/stelt med viss eftergivlighet 
o Hand måste kunna snurras/vridas i förhållande till underarm 

 Men ej böjas 

Fingrar 

 Ska vara lätt böjda motsvarande grepp (innerdiameter för handtag >25mm) 

 

Janolof Thomelius 

 

HAGS Aneby AB 

Box 133, SE-578 23 Aneby 

Phone: +46 380 473 50 

Mobile +46 70 20 55 668 

jot@hags.com 

www.hags.com 
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 Funktionsanalys KIM 

Förklaring:  H = Huvudfunktion. Det finns bara en huvudfunktion i varje 
funktionsanalys eftersom ingenting får gå före denna funktion. 
N = Nödvändig. Behöver vara med i slutprodukten, men ändå inte lika 
nödvändig som huvudfunktionen 
Ö = Önskvärt. vore en fördel om detta var med i slutprodukten 
O = Onödvändigt. Inte alls nödvändig för slutprodukten.  

Helhet    

Inneha Rätt längd H För fyraåring 

Inneha  Vikt  Ö Rätt vikt 

Vara Hållbar  Ö Hålla i minst 15 år 

 

Bål    

Vara Rätt omkrets Ö  

Ha  Rätt bredd Ö  

Vara  Rätt längd H  

Vara  Böjbar Ö  

 

Huvud    

Inneha  Omkrets  H  

Vara  Längd  N Ha rätt längd 

Inneha  Hakspätts  Ö  

Inneha  Area  N  

Vara av  Vikt  Ö Väga rätt 

Vara Vridbar  O  

 

Hals    

Inneha  Längd   H  

Inneha Omkrets  N  

Vara av Vikt  Ö Väga rätt 

 

Skuldror    

Vara Bred  N Rätt bredd 

Vara Böjbara  H  
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Ben    

Inneha  Längd  N Rätt längd på över och underben 

Ha  Omkrets  Ö Rätt omkrets på mjukdelarna 

Vara  Böjbara N  

 

Armar    

Vara  Långa  H Rätt längd för armar  

Hava  Omkrets Ö Rätt omkrets för mjukdelarna  

Vara  Proportionerliga  N ”elbow/center of gravity”  

Vara Böjbara  N  

 

Fötter    

Inneha  Längd  N Vara av rätt längd  

Vara  Bred  N Vara av rätt bredd  

 

Händer  Ö Tillverkas sist 

Inneha Längd N Vara av rätt längd för en fyraåring 

Vara  Bred  N Ha rätt bredd för en fyraåring 

Hava Fingrar O  

Hava  Tummar Ö  

Inneha Gripfunktion  Ö  
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 Moodboard 
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 Koncept leder 
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 Koncept på mjukdelar 

 
1) 3D-printade delar printade i nylon som skulle böjas och deformeras vid 
armrtörelser.  
2) 3D-printade mekaniska delar som skulle böjas och deformeras under 
huden.  
3) Muskelattrapper i skumgummi som skulle deformerar med hjälp utav 
tådar som var fästa i skeletet.  
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En formstudie för hur de slutgiltiga muskeldelarna i skumgummi skulle se 
ut. De gröna områdena är ändar som skulle printas ut på 3D-printern som 
jag trodde skulle behövas för att skumgummit inte skulle slitas för hårt i de 
här områdena och för att låta huden glida över skarvarna ordentligt.  
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 Handkoncept 
Gjorde först en snabb anatomistudie 
utav riktiga händer.  
 
På nästa bild ser ni några av de Första 
koncepten.  
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 Fotkoncept 
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 Rörelseskisser 
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 Förstoringar från Hamill och Knutzen [1] 

 



BILAGOR 

 
15 

 

 Förstorade proportionsritningar 

Bilden till vänster visar hur ritningarna användes i 
SolidWorks med 3D-modellerna ovanpå. I utskrivet 
format är bilderna ungefär 120 cm höga och ca 70 cm 
breda.  
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 Kullager 
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 Lista på projektets delar  
1. Huvudled/Knäled: användes i 

knäna, axlarna och armbågarna. 
Kan vridas i ungefär 120 ggr i en 
riktning 

 
2. Mittled: Användes i ryggraden och 

axlarna. Har ungefär samma 
utformning som huvudlederna med 
skillnaden att dessa kan vridas i 
ungefär 120 ggr i två riktningar.  

 
3. Vridled: Användes på alla ställen 

som behövde vridas runt sin 
huvudaxel 

  
4. Ryggkota: Nvändes i ryggraden för 

att möjliggöra alla ryggradens 
rörelser.  
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5. Höftbenet: Användes för att koppla 
ihop benen med Ryggraden. 

 
6. Nackkotaor: Behövdes i nacken för 

att koppla ihop huvudet med 
ryggraden.  
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 Förklaring av axlarna 

––––––––––––

Det som ses på bilden är en exploderad skiss av axlarna. De viktigaste delarna i 
konsrtuktionen är mittlederna, som i det här fallet sitter i mitten av 
konstruktionen. De är hopkopplade med två huvudleder som i sin tur håller upp 
armarna. Konstruktionen för hur kullagerna skall sitta ihop har samma 
konstruktion som för kullagren i Bilaga 11. 
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 Konceptförslag 

Lederna (L) 

Beskrivning Kommentar Figur No/G
o 

L1: Standardartad led 
i två delar som sätts 
samman med en 
bult/sprint. 

För: lättillverkad, enkel 
konstruktion, ger 
motstånd  

 
Mot: Kräver underhåll, 

flera rörliga delar, 
motståndet kan 
variera ifall delarna 
glider ifrån varandra.  

 

No go 

L2: Standardartad led 
i två delar som sätts 
samman med en 
bult/sprint. Motstånd 
ges av en böjbar led 
om hittas på många 
golvlampor.  

För: Garanterat 
motstånd, mindre 
krav på de rörliga 
delarna. 

 
Mot: Vet ej hur hållbar 

konstruktionen är, 
leden kan behöva 
bytas ut helt och 
hållet vid underhåll, 
möjligen 
dammkänslig, 
överkomplicerad 
konstruktion. 

 

No go 

L3: Led som används 
till många lampor 
med böjbara armar.  

För: medger rörelser i 
flera riktningar, enkel 
konstruktion ifall 
redan färdiga delar 
kan beställas. 

 
Mot: Svår att underhålla, 

klarar inte av 
viktkraven, 
dammkänslig, vet ej 

 

No go 
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hur slittålig 
konstruktionen är.  

L4: Konstruktion av 
Ottobock 
Konstruktion i flera 
delar med lätt 
friktion mellan 
delarna som medger 
en ställbarhet av 
leden. Extra friktion 
och ställbarhet 
medges av ett par 
gummiremmar som 
trycker delarna mot 
varandra.  

För: medger många av de 
krav som 
specificerats, ser ut 
att kräva lite 
underhåll, ser ut att 
vara dammtålig. 

 
Mot komplicerad 

konstruktion, 
gummibanden torkar 
ut då konstruktionen 
inte används, svår att 
underhålla.  

 

No go 

L5: Konstruktion 
baserad på Ottobock 
konstruktionen. 
Gummibanden har 
ersatts av 
metallfjädrar och 
konstruktionen har 
förenklats.  

För: medger många av de 
krav som 
specificerats, enklare 
konstruktion än 
Ottobock, slits inte 
lika lätt.  

 
Mot: kan bara vridas i en 

riktning, kräver flera 
delar. 

 

 

Go 

 

Ryggraden (R) 

Beskrivning Kommentar Figur No/Go 
R1: Stel ryggrad 
som inte kan böjas 
utan har en fast 
form. 

För: Lätt att 
tillverka, sparar 
tid, behöver 
inte 
underhållas. 

 
Mot: orealistisk, 

följer inte 
företagets 
önskemål 

 

No go 
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R2: Ledad ryggrad 
uppbyggd av flera 
olika leddelar. Kan 
ändra form i två 
riktningar. 

För: följer 
önskemålen 
från företaget, 
blir realistiskt, 
kan göras 
fjädrande.  

 
Mot: Svår att 

tillverka, 
många delar, 
svåra att 
underhålla. 

 

Go 

R3: Ryggrad 
konstruerad med 
en ”lampled” (se 
bild 3.2:2) 

För: följer 
önskemålen 
från företaget, 
blir realistiskt, 
kan göras 
fjädrande. 

 
Mot: Dyr, kan 
inte byggas med 
tillgående medel, 
svår att 
underhålla, vet ej 
hur hållbar 
lösningen är, kan 
bli svår att ställa 
in för varje 
projekt. 

 

No go 
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Axlarna (A) 

Beskrivning Kommentar Figur No/go 
A1: Axelparti med 
stel mittdel som 
kopplas till 
antingen knäleder 
eller mittleder för 
armarna samt 
huvud och 
ryggrad. 

För: lätt att bygga, 
lite underhåll, 
hållbart. 

 
Mot: orealistiskt 

rörelsemönster
, ännu en 
specialdel.  

 

No go 

A2: Axelparti 
bestående av två 
”mittledslika” 
delar och två 
hopkopplare som 
ser till att axlarna 
kan skutas fram 
och tillbaka något 

För: mer 
realistiskt 
rörelsemöns-
ter. 

 
Mot: komplicerat, 

inte önskvärt 
många 
specialdelar.  

No go 

A3: Axelparti där 
flera knäleder 
sätts samman 
med en specialdel 
för att möjliggöra 
flera rörelser.  

För: realistiska 
rörelsemönster. 
 
Mot: 
överkomplicerad 
lösning, inte 
önskvärd. 

 

No go 

A4: Axelparti 
bestående av två 
”mittledslika” 
delar och två 
hopkopplare som 
ser till att axlarna 
kan skutas fram 
och tillbaka något 

För: mer 
realistiskt 
rörelsemöns-
ter. 

 
Mot: komplicerat, 

inte önskvärt, 
många 
specialdelar 

 

No go 
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A5:Axelparti 
bestående av flera 
sammankopplade 
mittleder som 
bildar axelpartiet. 

För: Inga 
specialdelar, 
realistiskt 
rörelsemöns-
ter, utnyttjar 
redan 
framtagna 
delar. 

 
Mot: Inte helt 

önskvärt. 

 

Go 

 

Fötterna (R) 

Beskrivning Kommentar Figur No/go 
F1: Enkel fot med en 
stel fotsula och en 
fotled enkel fotled 
som kan böjas i två 
riktningar medhjälp 
av en mittled och en 
vridled. 

För: Enkel 
konstruktion, lätt 
att tillverka.  

 
Mot: Stel, möjligen 

för enkel, inte 
tillräckligt med 
jobb bakom för 
projektet 

 

Go 

F2: Fot bestående av 
ett par lampleder 
monterade vid hälen 
i två av ändarna och 
fotsulan i de andra.  

För: Enkel 
konstruktion,  

 
Mot: ostadig 

konstruktion, 
kan böjas i icke 
önskvärda lägen. 

 

No go 
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F3: Fot bestående av 
ett par lampleder 
monterade vid hälen 
i två av ändarna och 
fotsulan är uppdelad 
i två delar som också 
monteras till 
lamplederna.  

För: Enkel 
konstruktion, 
mer realistiskt 
rörelsemönster 

 
Mot: Ostadig 

konstruktion, 
kan böjas i icke 
önskvärda lägen. 

 

No go 

F4: En mer 
komplicerad fot som 
har det mest 
realistiska 
rörelsemönstret av 
de framtagna 
koncepten. 

För: Realistiskt 
rörelsemönster 

 
Mot: 
Överkomplicerad 
konstruktion.  

 

No go 

F5: En konstruktion 
som möjliggör en 
liten förkortning av 
foten i enlighet med 
bild 3.4:5. 

För: Realistisk 
konstruktion, 
lättare att få på 
och av skor. 

 
Mot: flera rörliga 

delar.  

Go 
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 Go/No-go matris 

Elimineringskriterier: Beslut: 

(+) Ja, potential finns (+) Fullfölj lösning (Go) 

(-) Nej, potential finns ej (-) Eliminera lösning (No-Go) 

(?) mer information krävs (?) Sök  mer info (Go) 

(!) Kontroll kravspec. 
(!)Kontroll kravspec. 
(Kanske) Le

d
e

rn
a

 

Lö
se

r 
h

u
vu

d
p

ro
b

lem
et 

U
p

p
fyller P

restan
d

a 

U
p

p
fyller 

ko
n

stru
ktio

n
skraven

 

U
p

p
fyller 

tillverkn
in

gskraven
     

Lösning         Kommentar Beslut: 

L1 + + - - Svårtillverkad - 

L2 + + - -   - 

L3 + - - -   - 

L4 + + + - Svårtillverkad - 

L5 + + + + Lätttillverkad + R
yggrad

e
n

         

Lösning         Kommentar Beslut: 

R1 + - - +   - 

R2 + + + +   + 

R3 + ? + -   - 
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A
xlarn

a         

Lösning         Kommentar Beslut: 

A1 + - + +   ! 

A2 + + - +   - 

A3 + + - +   - 

A4 + + + + Kräver fler delar ! 

A5 + + + +   + Fö
tte

rn
a

 

        

Lösning         Kommentar Beslut: 

F1 + + + +   ! 

F2 + ? - -   - 

F3 + ? - -   - 

F4 + + - -   - 

F5 + + + + mer realistisk ? 

 


