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Abstract

Abstract
This thesis was rendered for the client HAGS Aneby AB that is a global leader in
playground equipment. The goal of this project was to develop a seesaw that is
available for children aged 5-12 years; both with and without disabilities. The project
has aimed to develop a seesaw that fits everyone in the target group without looking
specially adapted.
Children with disabilities have difficulty using today's seesaws because they consist
of only a seat and a handle on each side. It requires that the user has strong arms
and legs and can sit up without support. HAGS Aneby AB would like to change this.
To gain knowledge of the target group and on the different types of disabilities
information was sought for on the internet including the RBU's and UNICEF's
websites. During implementation several concepts was developed and screened off
to finally get the final result. Methods such as QFD, feasibility assessment and
Go/No-Go-screening have been implemented. The instructions in the safety standard
EN 1176 has been closely followed in the development of the seesaw.
The final concept shows a broad seat with handles, seat backs and footrests on each
side of a central section that is in the form of a U. On the sides of the seats there is a
high lateral support, to lean against, and a low lateral support. Entry and exit will
happen on the side where the low lateral support is situated. Rubber buds are placed
on the back of the seats and on the outside of the high lateral support, so that an
assistant could be able to assist with entry and exit and also to provide extra speed in
use. A rubber suspension unit, that makes the seesaw move, restricts the movement
to ± 30˚. In order to stimulate the senses, such as vision and hearing, a ballgame was
placed in the middle part of the platform.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes åt uppdragsgivaren HAGS Aneby AB som är ett
världsledande företag inom lekplatsutrustning. Målsättningen med arbetet var att
produktutveckla en gungbräda som är tillgänglig för barn i åldersgruppen 5-12 år;
både med och utan funktionsnedsättningar. Projektet har siktat åt att utveckla en
gungbräda som passar alla i målgruppen utan att se specialanpassad ut.
Barn med funktionsnedsättningar har svårt att använda dagens gungbrädor eftersom
de består av enbart en sits och ett handtag på varje sida. Det krävs att personen i
fråga har arm- och benkraft och dessutom kan sitta upp utan stöd. Detta vill HAGS
Aneby AB ändra på.
För att få kunskap om målgruppen och om olika sorters funktionshinder söktes
information på internet bland annat på RBU:s och UNICEF:s hemsidor. Under
genomförandet har flera koncept utvecklats och sållats bort för att slutligen få fram
det slutgiltiga resultatet. Metoder så som QFD, genomförbarhetsbedömning och
Go/No-Go-sållning har genomförts. Anvisningarna i säkerhetsstandarden EN 1176
har noga följts under utvecklingen av gungbrädan.
Det slutgiltiga konceptet förevisar en bred sits med handtag, ryggstöd och fotstöd på
varje sida av en mittdel som är i form av ett U. På sidorna av sitsarna finns ett högt
sidostöd, att kunna luta sig mot, och ett lågt sidostöd. Den sidan där det låga
sidostödet finns ska på- och avstigning ske. Gummiknoppar är utplacerade, på
baksidan av ryggstöden och på utsidan av de höga sidostöden, för att en
medhjälpare ska kunna hjälpa till vid på- och avstigning och även kunna ge extra fart
vid nyttjandet. Gungfunktionen sker genom ett gummifjäderelement som begränsar
rörelsen till ± 30˚. För att stimulera sinnen, så som syn och hörsel, placerades ett
bollspel på mittdelens plattform.

Nyckelord
Lekplats
Gungbräda
Vippgunga
Funktionshinder
Handikapp
Utveckling
Koncept
Konstruktion
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Förord

Förord
Författarna vill ge ett stort tack till företaget HAGS Aneby AB för att de gett
författarna möjlighet att öva sina kunskaper genom ett examensarbete åt dem. Ett
stort tack riktas speciellt till handledaren Marcus Söderström på HAGS Aneby AB för
all hjälp under examensarbetet. Även handledaren Mikael Cederfeldt på Jönköpings
Tekniska Högskola tackas för allt stöd och all hjälp han bidragit med.
Laborationsteknikern Lars Johansson tackas även för hjälpen under
modellbyggandet.
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Inledning

1 Inledning
Alla barn har behovet av lek för att stimulera sina sinnen och utvecklas som
människa för att en dag bli vuxna och klara så mycket som möjligt själva. För att få
leka ute och lära känna sina sinnen är lekplatser mycket viktiga. En lekplats är även
så mycket mer än bara lek - där skapas även den sociala kontakten och
gemenskapen. Alla barn borde ha rätt till en lekplats i de offentliga miljöerna där de
kan leka. Idag är bara enstaka lekplatser tillgängliga för alla barn och detta behöver
ändras.[1]
Detta examensarbete utförs i utbildningssyfte inom programmet maskinteknik på
Jönköpings Tekniska Högskola i samarbeta med HAGS Aneby AB.

1.1 Bakgrund
Krav på tillgänglighet av offentliga lekplatser blir allt större. Barnkonventionens
artikel alla barns rätt till lek [2] har börjat tas på allvar. HAGS Aneby AB arbetar för
att få allt mer av deras lekplatsutrustning tillgänglig för alla barn - även de med
funktionsnedsättningar. HAGS har redan börjat anpassa lekställningar och har även
utvecklat gungsitsar för att underlätta tillgängligheten så att fler kan utnyttja deras
lekplatser. Nu vill de bredda sitt sortiment och fortsätta vara ett ledande företag
inom lekplatsutrustning.

1.2 Syfte och mål
HAGS har nu beslutat sig för att befästa sin marknadsposition ytterligare genom att
utveckla en gungbräda som kan nyttjas av två barn med funktionshinder. Produkten
ska även kunna användas av personer utan funktionshinder och ska ingå i deras
sortiment Solo.
Gungbrädan ska stimulera flera av barnens förmågor; de fysiska så som balans och
styrka samt de mentala som samarbete och kreativitet. Användningsområdet
kommer att vara utomhus i hela världen året runt. Produkten ska utformas så att
Europastandarden EN 1176 uppfylls och att underhåll minimeras eller är enkelt att
utföra. Undersökning ska göras av utseende, teknisk funktion och materialval. Kraven
beskrivs tydligare i kravspecifikationen (bilaga 1).
Det slutgiltiga konceptet kommer att presenteras genom en teknisk rapport, CADritningar, en fysisk modell i skala 1:10 samt en muntlig redovisning på Jönköpings
Tekniska Högskola.
Syftet med examensarbetet är att bredda kunskaperna inom
maskinteknikprogrammets inriktning, produktutveckling och design, samt få ökad
kunskap inom områdena lekplatser och funktionshinder.
Ett mål projektgruppen har är att försöka anpassa produkten för barn med
funktionshinder utan att göra den utpekat anpassad. Den ska helt enkelt vara
tillgänglig för alla genom att passa in bland det befintliga sortimentet utan att se
specialanpassad ut.
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1.3 Avgränsningar
Projektet avgränsas på ett sådant sätt att enbart produktens synliga yttre design
samt övergripande tekniska lösningar ska utföras. Detaljlösningar avseende den
tekniska konstruktionen kommer inte att tas upp i projektet.

1.4 Disposition
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund för att få en referensram och ge en
bättre uppfattning om problemet. Därefter följer genomförandet där det utförda
arbetet beskrivs. Till sist kommer en resultatdel med en utförlig beskrivning av det
slutgiltiga konceptets delar samt förtydligande bilder av cad-modellen och den
fysiska modellen.
1.4.1

Organisation

Ansvaret som projektledare kommer att varieras inom projektgruppen under
utvecklingsprojektet. Det kommer att hållas handledarmöten kontinuerligt med
handledaren på Jönköpings Tekniska Högskola Mikael Cederfeldt. Projektgruppen
kommer även ha kontinuerlig kontakt med handledaren Marcus Söderström på
företaget HAGS Aneby AB och möten kommer att hållas vid behov.
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2 Teoretisk bakgrund
Den 13 december 2008 godkände den svenska regeringen FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den tillhör de centrala
konventionerna om mänskliga rättigheter men skapar inga rättigheter i sig utan är till
för att undanröja hinder för människor med funktionsnedsättningar då de ska få ta
del av sina mänskliga rättigheter.[3]
I FN:s konvention om barnets rättigheter finns artikel 23 som handlar om barn med
funktionsnedsättningar och deras rätt till ett anständigt liv. Barn har rätt till
rekreation som bidrar till största möjliga integrering i samhället. Vidare står det i
artikel 31 om barns rätt till vila, fritid, rekreation och lek. Konventionsstaterna ska se
till att barnen till fullo kan delta i dessa.[2]
Tyvärr upplevs dagens lekplatser som mycket otillgängliga för barn med
funktionsnedsättningar. Enligt RBU:s årsrapport 2006 är endast 1,4 % av lekplatserna
i 75 av Sveriges kommuner tillgängliga för barn med funktionshinder. I samband med
årsrapporten gjordes även en undersökning för medlemmarna där 80 % av
föräldrarna anser att deras barn inte kan utnyttja lekplatsen där de bor på grund av
bristande tillgänglighet - särskilt svårt är det för familjer vars barn använder
rullstol.[1] För att kunna nyttja produkterna krävs det ofta att barnen har styrka i ben
och armar för att kunna hålla fast sig samt att de är stabila nog att kunna sitta utan
stöd.
Enligt Rädda Barnen har situationen för barn med funktionshinder förbättrats de
senaste åren men fortfarande stängs de ofta ute från aktiviteter både i skolan och på
fritiden. Barn med funktionshinder är barn med samma rättigheter och behov som
alla andra barn men i vissa sammanhang behöver de speciallösningar för att bli mer
delaktiga och kunna utvecklas.[4]

2.1 Målgrupp
Produktens målgrupp är barn i åldern 5-12 år. Främst inriktas projektet på att
anpassa produkten efter barn som har ett funktionshinder men önskemålet är att
alla barn ska kunna använda produkten.
2.1.1

Funktionshinder

Definitionen på ett funktionshinder är enligt socialstyrelsen en begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det handlar
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.[5] En funktionsnedsättning
definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller orsakad av skada eller sjukdom.
Termen handikapp avråds från att användas då den kan upplevas som ett
nedvärderande utpekande.[6] Just därför kommer termerna funktionshinder och
funktionsnedsättning att användas i rapporten.
Det är viktigt att inse att barn med funktionshinder är just barn som har samma
behov och önskningar som andra barn.[7] Detta är något som kommer att fokuseras
7
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på i utvecklingsprojektet; att inte peka ut eller särskilja någon för mycket utan att
istället anpassa så att alla kan använda produkten.
2.1.1.1

Funktionsnedsättningar

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar som påverkar den fysiska eller
kognitiva förmågan. Vanliga fysiska funktionsnedsättningar i Sverige är svårigheter
med rörelseförmågan, nedsatt syn eller hörsel samt allergi och astma. Vanliga
kognitiva funktionsnedsättningar är läs- och skrivsvårigheter.[8] De
funktionsnedsättningar som påverkar konstruktionen av gungbrädan är de fysiska.
Dessa är bara ett urval av de funktionsnedsättningar som finns.
Dövblindhet
Dövblindhet betyder inte att man är helt döv och helt blind utan det innebär en
begränsning i syn och hörsel. Begränsningen gör att bristen på hörsel inte kan
kompensera för bristen på syn och tvärtom. Detta gör funktionsnedsättningen
mycket svårare. Det blir svårare att orientera sig självständigt samt att kommunicera
med andra. Dövblindhet kan bero på en infektion, olycka eller ha genetiska
orsaker.[9] Personer med nedsatt hörsel behöver visuell information för att kunna
fungera i samhället. Vid nedsatt syn behöver man underlätta förflyttning för att inte
utsättas för säkerhetsrisker.[10]
Flerfunktionshinder
Flerfunktionshinder är när ett barn har en hjärnskada som gör att barnet får ett antal
funktionsnedsättningar. Dessa kan bland annat vara rörelsehinder,
utvecklingsstörning, autism eller epilepsi. Barn med flerfunktionshinder behöver
mycket stöd i vardagen.[7]
Barn med flerfunktionshinder har ofta svårt att kommunicera vilket gör att de
behöver mycket hjälp men samtidigt måste de få den respekt de har rätt till.[9]
Rörelsehinder
Ett rörelsehinder kan orsakas av en störning eller en skada på något ställe på
kroppen. Det kan vara i hjärnan, nervsystemet, muskler, leder eller skelett.[9]
För att skapa tillgänglighet för barn med rörelsehinder krävs främst att underlaget är
jämt för att underlätta förflyttning. Det ska även finnas lätthanterliga handtag inom
räckhåll. Höjden på handtag ska kunna regleras för att anpassas även till dem som
använder sig utav rullstol.[10]
Cerebral Pares
Cerebral Pares är det vanligaste rörelsehindret hos barn och ungdomar.
Rörelsehindret är en hjärnskada som uppstår under fosterutvecklingen, vid födseln
eller de första levnadsåren och kan variera i omfattning.[9] Orsaken kan vara
missbildningar eller infektioner i hjärnan. Ungefär hälften av barnen med cp-skada är
för tidigt födda men allt eftersom kunskaperna om hur man tar hand om för tidigt
födda barn ökar minskar antalet barn med skadan. Ungefär 200 barn föds varje år i
Sverige med Cerebral Pares. Den vanligaste effekten av skadan är obefintlig eller
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nedsatt muskelkontroll. Genom träning kan man hjälpa barnen i det dagliga livet
men det är även viktigt att ge dem möjlighet att leka på sina villkor.[7]
Ryggmärgsbråck
Ryggmärgsbråck är en missbildning av ryggmärgen som uppstår tidigt i graviditeten.
Vid ryggmärgsbråck sluts inte ryggmärgskanalen som den ska och ett bråck bildas på
ryggen. Skadan beror på okända arvsanlag samt faktorer i den omgivande miljön.
Studier visar att ett tillskott på folsyra innan och under graviditeten kan minska
risken för skadan. Effekterna av skadan beror på skadans omfattning men vanligast
är olika grader av förlamning i benen och nedsatt känsel. I Sverige föds ca 15-20 barn
per år med ryggmärgsbråck.
Ungefär hälften av barnen behöver rullstol vid förflyttning och ungefär en fjärdedel
någon form av gånghjälpmedel.[7]

2.2 HAGS Aneby AB – Inspirerar nya generationer
HAGS Aneby AB är ett av världens mest framgångsrika företag inom
lekplatsutrustning och parkmöbler. Företaget vill inspirera nya generationer barn och
vuxna med sina produkter. Genom fem grundstenar - funktion, säkerhet, kvalitet,
miljö och design - bidrar HAGS till barns utveckling och välbefinnande. HAGS vill
skapa produkter med hög säkerhet till en acceptabel kostnad som genom sin
utformning inspirerar barn till lek och utveckling. Det är även viktigt att produkterna
håller hög kvalitet.
Även miljön är viktig för HAGS som är certifierade med ISO 14001.[11]
2.2.1

Befintliga produkter

Utvecklingsprojektets produkt ska ingå i HAGS sortiment Solo. HAGS Solo består av
fristående lekprodukter - gungor, spel, fjädergunglek, vippgungor, karuseller,
linbanor, lekslingor och rutschbanor.
Gungbrädan utformas för att passa in bland nedanstående produkter.[11]

Vippy
Vippgungan Vippy (figur 1) består av
en konstruktion i pulverlackerat stål,
sitsar av gummi och rejäla handtag.

Figur 1: Vippy
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Multipondo
Multipondo (figur 2) är en unik gunga
från HAGS där man gungar stående. En
utjämningsfunktion gör det möjligt att
gunga tillsammans oavsett längd, vikt
och ålder. Det går även att gunga
ensam. Gungfunktionen består av två
gummifjäderelement (avsnitt 2.3.1).
Gungan tillverkas av pulverlackerat
stål med gummidetaljer.
Figur 2: Multipondo
Moses
Moses (figur 3) består av två
fjäderelement som gör att produkten
kan gunga. Fjädrarna fungerar även
som dämpande element tillsammans
med däcken under gungan.
Gungan består av pulverlackerat stål
samt HPL (avsnitt 2.3.2).
Figur 3: Moses
Ararat
Ararat (figur 4) är en fjädergunga som
består av två fjäderelement, en
konstruktion av HPL samt en sits av
ekogrip (avsnitt 2.3.3).

Figur 4: Ararat
Bobby
Bobby (figur 5) är en fjädergunga som
även är anpassad för rörelsehindrade
barn. Det är den på så sätt att den har
ryggstöd, fotstöd och handtag. Den är
även öppen framåt för att underlätta
på- och avstigning.
Gungans konstruktion består av HPL
samt en sits av ekogrip.

Figur 5: Bobby

10

Teoretisk bakgrund

2.3 Material
HAGS designers arbetar med många skilda materialslag - trä, stål, gummi, plast och
betong. Det material som ger den bästa funktionen väljs i varje del av
designprocessen. Företaget använder sig enbart utav material med god kvalité för att
uppfylla behoven av god säkerhet, användning, hållfasthet och ytbehandling.[11]
2.3.1

Gummifjäderelement

Gummifjäderelement (figur 6) är ett maskinelement med flera grundfunktioner; det
fungerar som lager, fjäder och dämpare på samma gång. Komplicerade
konstruktioner kan genom denna produkt ersättas med enkelhet.
Elementet passar utmärkt i en gungbräda då det är okänsligt för vatten och smuts.
Det anses även vara ljudlöst, vibrationsdämpande, underhållsfritt och driftsäkert.[12]
Elementet består av en ytter- och en innerdel av stål. Innerdelen är i form av en
fyrkantsstång som är vriden 45˚. Fyra förspända gummielement är placerade mellan
ytter- och innerdelen. Detta gör att metallen aldrig har kontakt. Inuti innerdelen
placeras en hävarm som kopplar samman produkten och gummifjäderelementet.
Hävarmens rörelse gör att innerdelen rör sig. Gummielementets spänning gör att
rörelsen begränsas till ± 30˚. Den naturliga trögheten i gummit ger en ökande
dämpning vid ökat tryck.
Gummifjäderelementet kan användas med en genomgående hävarm eller med två
element där hävarmen placeras mellan dem.[13]

Figur 6: Gummifjäderelement [13]
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2.3.2

HPL

HPL, high pressure laminate, är ett av marknadens mest oömma och slitstarka
material. [11] Det består av en laminatskiva gjord av papper och hartser samt ett
dekorark. Dessa pressas samman under högt tryck och hög temperatur.
Materialet har mycket goda väderegenskaper med god reptålighet. Ett förstärkt UVskydd gör att skivan hålls praktiskt taget intakt vid långvarig placering i
utomhusmiljö. HPL är nästintill underhållsfritt då det är resistent mot röta och har
ett ytskikt som gör det svårt för partiklar att fastna. Detta gör även att det är enkelt
att rengöra.[14]
HAGS använder HPL där kraven är extra höga på kvalitet.[11]
2.3.3

Ekogrip

Ekogrip tillverkas av återvunnen polyeten. Polyetendetaljer mals ner för att sedan
pressas ut till ett skivmaterial.[11] På båda sidor är det en film av polyeten för att
skydda skivan vid t.ex. bearbetning. Man kan även lägga på ett termoplastiskt
gummilager för att få bättre grepp och göra ytan mindre hal. Denna typ av ekogrip
används mest till sitsar, golv och klätterväggar.
Ekogrip flisar sig inte och är därför väldigt svårt att förstöra. Det innehåller inga
farliga substanser för barn. Materialet ruttnar inte, kan återvinnas, tål alla sorters
väder och är lätt att rengöra. Det är även lätt att bearbeta till önskad form. Alla dessa
egenskaper gör att ekogrip mer och mer ersätter traditionella material som HPL, trä
och stål.
Standardtjocklekar för detta material är 12, 15 och 18 mm.[15]
2.3.4

Rör

Till den bärande konstruktionen och handtag kan rör användas. De rör HAGS
använder presenteras nedan.
2.3.4.1

Svetsade precisionsstålrör

Svetsade precisionsstålrör är främst avsedda för mindre konstruktioner. Stålrören
har god ytkvalitet, tunt gods och stor måttnoggrannhet. Materialet kan anta flera
olika tvärsnitt så som elliptisk, sexkant, platt m.fl. Svetsade precisionsstålrör
tillverkas av stålsorter där den kemiska sammansättningen ligger på runt 0.15 % C,
0.35 % Si, 1 % Mn, 0.025 % P och 0.025 % S.
Två sorters svetsade precisionsrör är SS-EN 10305-3 och SS-EN 10305-5.[16]
HAGS använder stålrör med ytterdiametrarna 32 mm, 38 mm och 51 mm med
godstjocklek 3 mm.[11]
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2.3.4.2

Aluminiumrör

Aluminiumrör finns med både fyrkantiga och runda tvärsnitt. En mängd olika
legeringar finns med olika egenskaper men de utmärkande egenskaperna hos
aluminiumlegeringar är god korrosionsbeständighet, god svetsbarhet och hög
hållfasthet. [16]
HAGS brukar aluminiumrör med diameter 25 mm och godstjocklek 2 mm.[11]

2.4 Säkerhetskrav enligt EN 1176
HAGS har varit med och utvecklat säkerhetsföreskrifterna i Europastandarden EN
1176. Företaget anser att lekmiljön måste vara spännande och lockande men att den
även måste ha största möjliga säkerhet. Därför har de som krav att minst ligga på
samma nivå som EN 1176.[11]
En standardisering av lekredskap utvecklades för att minimera riskerna att barn
förolyckas eller får bestående skador samtidigt som leken inte ska begränsas. Detta
har gjorts genom att hänsyn tagits till barns kroppsmått, deras lekbeteende och de
risker som kan uppkomma. Främst ska huvudskador, risk för strypning samt
vridningar i leder försöka undvikas genom att bland annat ange lämpliga mått på
öppningar och högsta fallhöjder. Det är även viktigt med underhåll av produkterna. I
EN 1176 pekas det speciellt på att inte minska lekredskapens bidrag till barnens
utveckling utan att enbart göra lekredskapen säkrare och minska riskerna. Samtidigt
är risktagning ett viktigt inslag då en viss grad av risk ger barnen möjlighet att lära sig
om risker och dess konsekvenser.
I EN 1176 tas även problemet upp med att ha åldersbegränsningar på produkter då
riskhantering baseras på förmågor och inte ålder. Det måste tas i åtanke att
användare från andra åldersgrupper än vad produkten är menad för kommer att
använda produkten.
Möjlighet till lek som är tillgänglig för barn med funktionsnedsättningar är ett
ökande behov. Detta gör att lekplatserna måste ha en balans mellan tillgänglighet,
säkerhet och utmaning för alla användare. Det har tagits i åtanke att barn med
funktionsnedsättningar kan komma att behöva övervakning.
Den senaste versionen av Europastandarden antogs i april 2008 och den svenska
översättningen är fastställd av SIS – Swedish Standards Institute - till SS-EN 1176.[17]
Säkerhetskraven finns specificerade i kravspecifikationen (bilaga 1).
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2.5 Design för alla
När produktutveckling sker ställs nästan alltid frågor på krav, kostnad och
seriestorlek. Därigenom definieras användargruppen och produktens gränser ute på
marknaden. Olika produkter är olika svåra att hitta en lösning till som passar alla;
ibland är det inga problem att hitta en lösning, i vissa fall krävs det en högre kostnad
och i andra fall är det omöjligt att hitta en lösning för alla. Då måste speciallösningar
anpassas för varje individ. Att prioritera är svårt då en prioritering alltid görs på
bekostnad av något annat. Ibland kan en anpassning för en viss grupp människor
göra det omöjligt för en annan grupp. Exempelvis hjälper trottoarkanter synskadade
att finna vägen men stjälper rullstolsburna att ta sig fram lättillgängligt.
Någon gång i sitt liv har de flesta en funktionsnedsättning men det behöver inte ses
som ett handikapp för det. Först när en funktionshindrad person inte klarar ut
situationer ses den som handikappad. Detta gäller lika mycket för alla så som gamla,
människor med funktionsnedsättningar och småbarnsföräldrar. Det kan ses som ett
funktionshinder när en person med händerna fulla av väskor ska ta sig igenom en
dörröppning. Det är ofta situationen som skapar funktionshindret. Det är därför det
är så viktigt att utforma produkter rätt.
För att ge tillgänglighet för alla måste designen fungera även för personer med
funktionsnedsättningar. Designen ska trots det inte vara särbehandlande och den
måste tillåta felbehandling av produkten. Särlösningar undviks bland annat genom
att utformningen på produkten är enkel att begripa, inte är diskriminerande,
information går att uppfatta tydligt och produkten är placerad i en sådan miljö att
den är lättåtkomlig.
Innebörden av Design för alla är att produkter utformas så att alla ska kunna
använda dem i så lång utsträckning som möjligt utan specialanpassningar.[18]

2.6 Metoder
De metoder som kommer att användas under utvecklingsprojektet presenteras
nedan.
2.6.1

Problemlösning

Problemlösning klargör vad det är för behov eller problem som måste lösas. Därefter
planeras det för hur problemet ska lösas. Förståelse av problemet fås med hjälp av
informationssökning medan funktionsanalysen delar upp dess funktioner. Genom en
produkt- och funktionsnedbrytning ses vad som behöver utvecklas.[19]
2.6.1.1

Informationssökning

Sökning av information kan ske genom patentsökning via databaser. Liknande
examensarbeten kan sökas upp för att få ökad kunskap om problemet. En analys av
konkurrenters produkter kan göras via internet. Ett studiebesök är bra att göra för
att få ökad förståelse om befintliga produkters utformning och funktion.
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2.6.1.2

Funktionsanalys

En funktionsanalys visar på vilka funktioner produkten ska ha. Dess funktioner delas
in i tre kategorier; huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner. Genom att
sätta en funktionsgräns till varje funktion så definieras den. Därmed bestäms syftet
med produkten och dess egenskaper.[18]
2.6.1.3

Produkt- och funktionsnedbrytning

Produkt- och funktionsnedbrytning klargör den övergripande funktionen. Genom den
kan sedan delfunktionerna beskrivas. Nedbrytningen ska fortsätta så långt som
möjligt och en lösning per funktion ska ges. Detta visar vilka områden som behöver
utvecklas och förändras på produkten.[19]
2.6.2

QFD

QFD, Quality Function Deployment, är en metod för kravsättning. Genom att
upprätta en QFD förhindras att krav ändras utan alla inblandades vetskap. Metoden
tar upp fyra viktiga delar; produktens mål och syfte, konkurrentjämförelse,
kundönskemål och målvärden att sträva efter. Att göra en QFD leder till ökad
förståelse för vad som är okänt om produktens problem och spar dyrbar tid till
projektet.[19]
2.6.3

Konceptgenerering

Konceptgenerering uppmuntrar till flera olika koncept och lösningar. Koncept
kommer att presenteras genom enkla skisser och beskrivande text. För att kunna
komma på bra idéer har två metoder, brainstorming och morfologiska metoden,
använts för bästa resultat.
2.6.3.1

Brainstorming

Brainstorming är en utvecklad gruppmetod där alla förslag ska beaktas. Så många
koncept som möjligt ska uppkomma under en viss tid. Alla förslag ska
dokumenteras.[18]
2.6.3.2

Morfologiska metoden

I en morfologisk matris skrivs alla funktioner upp. Flera varianter ska sedan anges för
att uppnå funktionerna. De olika varianterna kan sedan kombineras för att få ut så
många koncept som möjligt utav matrisen.[19]
2.6.4

Urvalsmetoder

När problemen är granskade och alla funktioner har analyserats ska urvalsmetoderna
påbörjas. Flera koncept med olika lösningar finns till förfogande för att kunna sålla
bort dåliga förslag och behålla de bra. På så vis kan det tillsist beslutas om vilket
koncept som har högst potential för att bli en kvalitetsprodukt. Det svåra med
konceptvalet är att projektmedlemmarna fortfarande i det här stadiet har begränsad
kunskap och data på vilket de ska basera urvalet.[19]
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2.6.4.1

Genomförbarhetsbedömning

Genomförbarhetsbedömning, även kallat ”gut feel”, utförs för att bedöma koncept
som utvecklats under konceptgeneringen. För- och nackdelar med varje koncept
diskuteras och granskas. På så vis kan idéer och koncept sållas bort som är omöjliga
att utföra eller på annat vis är olämpliga enligt projektmedlemmarna. Vidare i urvalet
går koncept som kan utvecklas, kombineras och som är värda att se närmare på.
Genomförbarhetsbedömning är det första som utförs av urvalsmetoderna.[19]
2.6.4.2

Go/No-Go-sållning

Go/No-Go-sållning genomförs när koncepten har passerat
genomförbarhetsbedömningen. Metoden baseras på uppfyllande av kundkrav och
önskemål samt på hur känd och tillgänglig tekniken som ska användas är. En del
koncept kommer att elimineras på grund av oönskade effekter.[19]
2.6.4.3

Grundläggande beslutsmatris

Den grundläggande beslutsmatrismetoden kallas även Pugh-metoden. Alla
kvarstående koncept viktas mot ett huvudkoncept för att bedöma deras förmåga att
möta kriterier satta utifrån kundernas behov . Metoden skall göras individuellt av
varje utvecklare för att därefter kunna jämföra de olika bedömningarna.[19]
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3 Genomförande
Genomförandet inleddes med en problemlösning för att identifiera problemet och
söka information. Därefter följde idégenerering och sållning för att få fram det
slutgiltiga konceptet. Avsnittet avslutas med konstruktion och beräkning av
materialkostnad.

3.1 Problemlösning
Projektet började med ett möte på HAGS Aneby AB där problemformuleringen
diskuterades med företagshandledaren Marcus Söderström. Därefter följde
upprättandet av en tidplan (bilaga 2) för att få till en bra planering över arbetet. En
kravspecifikation (bilaga 1) upprättades även i samarbete med HAGS Aneby AB för
att få med alla krav och sätta ramar för projektet.
3.1.1

Informationssökning

För att få reda på mer om gungbrädor genomfördes en patentsökning (bilaga 3).
Databaserna Google Patent Search [20] och Patent- och registreringsverkets
esp@cenet [21] användes för att söka efter patenten. Flera av patenten gav
inspiration till projektet. Ett patent vid namn Railroad teeter switch game som visade
på ett bollspel i form av en gungbräda var av intresse. Idén om att ha ett enklare
bollspel på gungbrädans mittdel väcktes för att ge extra stimulans för sinnena. För
hörselskadade då bollarnas rörelse och färger stimulerar synen och för synskadades
hörsel då bollarna rullar exempelvis på olika underlag i bollbanan. Genom internet
söktes även konkurrenter (bilaga 1) till HAGS Aneby AB och det utfördes en
granskning av vad de hade för utbud av gungbrädor.
Information söktes via böcker och äldre rapporter med likande examensarbeten.
Rapporten Utveckling av tillgänglig karusell [22] som tidigare upprättats i samarbete
med HAGS Aneby AB lästes igenom för att få tips om konstruktion, material,
rullstolar och andra referenser.
I samband med informationssökningen genomfördes ett studiebesök till Jönköpings
Stadspark där produkterna Vippy och Multipondo fanns att studera.
3.1.2

Funktionsanalys

En analys av produktens funktioner genomfördes för att se vad som behövde
utvecklas på gungbrädan. En funktionsanalys (bilaga 4) upprättades för att få ökad
förståelse av syftet med produkten och dess egenskaper. Gungbrädans
huvudfunktion ansågs vara att erbjuda fartupplevelse. Erbjuda stöd och förflytta
jämvikt sågs som viktiga delfunktioner inför kommande konstruktion. För ytterligare
förståelse och för att klargöra delfunktionerna gjordes en produkt- och
funktionsnedbrytning (bilaga 5) av gungbrädan. Denna visade på att produkten ska
kunna bära personer både med och utan funktionshinder, överföra rörelse genom
fjäder, vippa eller gummifjäderelement samtidigt som den även måste kunna dämpa
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rörelsen, då upplevelsen vill avslutas, och kunna erbjuda stöd så som ryggstöd,
fotstöd och sidostöd.
3.1.3

QFD

En QFD-matris (figur 7) utvecklades för att få möjlighet att jämföra HAGS Aneby AB
med konkurrenterna och göra en analys av slutanvändarnas behov. RBU,
riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar [7], kontaktades för analysen
av slutanvändarens önskemål. Tillverkarens viktning gjordes av HAGS Aneby AB och
produktägarens viktning av projektgruppen. Viktningen utfördes genom en
rangordning med talen 1-13 där talet 1 ansågs vara det viktigaste och talet 13 det
som var minst viktigt. I QFD-matrisen värderades även målen genom numeriska
målvärden.
QFD-matrisens viktning gav att de viktigaste parametrarna var att det är lätt att
överföra rörelse och att gungbrädan främjar samarbete. Det var dessutom viktigt
med bra handtag, fotstöd, sidostöd och ryggstöd. Att gungbrädans utseende passar
det befintliga sortimentet, att den är enkel att montera och har ett
konkurrenskraftigt pris var mindre viktigt.
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Figur 7: QFD
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3.2 Idégenerering och sållning
När informationssökning och problemlösning var avklarat påbörjades idégenerering
för att få fram flera möjliga koncept till produkten. Idéer bollades genom en
brainstorming och en morfologisk matris (bilaga 6) ritades upp för att få fram fler
koncept att undersöka.
3.2.1

Sållning 1

Under den första konceptgenereringen (bilaga 7) skissades produkten med två olika
riktningar – Gungbrädor med säten och Gungbrädor för rullstolar.
Gungbrädor med säten är det som finns på marknaden redan men de flesta
gungbrädor kan inte användas av personer med funktionshinder. För att den nya
produkten ska kunna användas av alla visade produkt- och funktionsnedbrytningen
på att det behöver utvecklas ett ryggstöd, fotstöd, sidostöd och en lättare på- och
avstigning.
Gungbrädor för rullstolar finns inte på marknaden men tanken är att två
rullstolsburna med sina rullstolar ska kunna placeras på varsin platå, istället för
varsitt säte, på gungbrädan för att kunna gunga tillsammans. Personer utan
rörelsehinder kan använda gungbrädan genom att gunga stående på platåerna eller
genom att ha säten som är nedfällbara vid platåerna. Några problem med denna
riktning påträffades dock under problemlösningsfasen så som att det är svårt för den
andra rullstolsburna personen att komma på och av gungbrädan, det är svårt att
flytta kroppsvikten för att få gungbrädan i gungning, risken finns att permobiler som
är tyngre än vad maxvikten för gungbrädan tillåter kan rullas på och att bromsarna
på rullstolar har en säkerhetsgräns på maxlutning 7˚ [23]. Dessa problem kunde lösas
på mer eller mindre enkla sätt, som framgår av våra skisser, exempelvis genom en
ratt som reglerar platåns läge så att jämvikten fördelas utan att behöva använda
kroppen för att flytta kroppsvikten.
3.2.1.1

Genomförbarhetsbedömning

På Jönköpings Tekniska Högskola under handledarmöte med Mikael Cederfeldt
tillhölls det att Gungbrädor för rullstolar var en riktning som projektet borde sträva
efter dels för att det inte finns och dels för att på- och avstigning av ett säte är ett
problem för rullstolsburna.
Vid handledarmöte på HAGS Aneby AB framkom dock efter diskussion med Marcus
Söderström att en så enkel lösning som möjligt är eftersträvansvärt. Problemen då
rullstolen finns med på gungbrädan kändes för avancerade och farliga att lösa med
enkelhet. De koncept som ska arbetas vidare med är främst koncepten A.1 (figur 8),
A.2 (figur 9) och A.7 (figur 10). Även bollspelen på koncept A.4 (figur 11) och B.2
(figur 12) var intressanta att arbeta vidare med. Sållningen och urvalet av koncepten
skedde i samråd med uppdragsgivaren.
Koncept A1 och A.2 valdes ut för att utvecklas vidare i sållning 2 eftersom
modellerna ansågs vara anpassade för en lättare på- och avstigning då en utav
sidorna är helt öppen. På så vis kan en rullstolsburen lätt ställa sin rullstol bredvid
produkten och förflytta sig till sätet. Ryggstödet gör att personen lättare kan hålla sin
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kropp uppe och ett fotstöd hindrar fötterna från att fastna eller bli klämda vid
användandet. Handtagen och sidostöden finns att greppa vid både på- och
avstigningen och vid användandet. Nackdelen med koncepten är att sidostöd enbart
finns på ena sidan av sätena detta gör att det finns en risk att någon trillar av
gungbrädan om denna glider i sidled på sätet.
Koncept A.7 ansågs intressant då sits och sidostyckena är tagna från HAGS anpassade
produkt Bobby. Användaren sitter väldigt stadigt i utformningen. Nackdelen är dock
att på- och avstigningen är ett problem eftersom öppningen är framtill där gungans
mittdel är.

Figur 8: Koncept A.1

Figur 9: Koncept A.2

Figur 10: Koncept A.7

Att bara ha en stång eller ett bräde i mitten mellan sätena kändes tråkigt. Varför inte
utnyttja platsen i mitten av gungbrädan? Idén om ett bollspel väcktes till liv och
koncepten A.4 och B.2 blev grundskisserna för denna tanke. Ett bollspel gör att det
blir liv och rörelse även i mitten. Något att studera och upptäcka. Ett bollspel kan se
ut på flera olika sätt; det kan innehålla både stora och små bollar, tunga och lätta
bollar, rak bana, cirklad bana, ett labyrintspel eller en bana som en fotbollsplan. Det
är bara fantasin som sätter gränserna. En morfologisk matris (bilaga 8) upprättades
för att få bukt på alla idéer om detta bollspel.

Figur 11: Koncept A.4

Figur 12: Koncept B.2
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3.2.2

Sållning 2

Efter första sållningen fortsatte arbetet med att utveckla Gungbrädor med säten
med enkelhet som ledord. Gungbrädan skulle ha ett bra sidostöd på ena sidan med
den andra sidan helt öppen för enkel på- och avstigning. Ett stöd för ryggen var
viktigt men det fick inte vara för högt då ändringen i jämvikt till största del sker
genom att förflytta överkroppen fram och tillbaka. Ett bra handtag att stödja sig på
skulle vara med. Flera förslag skissades upp (bilaga 7) innan ett urval av dessa
gjordes för att gå vidare med. De koncept som valdes ut var C.1 (figur 13), C.2 (figur
14), C.8 (figur 15), C.14 (figur 16) samt C.22 (figur 17).
Koncept C.1 valdes då det har ett stort täckande sidostöd samt en mjuk form på
mittdelen av gungbrädan. En svag punkt är handtagets enda fäste. Att konceptet
innehåller ett bollspel är ett plus då det stimulerar fler sinnen och främjar
samarbete. Koncept C.2 har ett luftigt sidostöd som även går längre fram än stödet i
C.1 vilket även ger stöd åt ben och fötter. Ett bollspel med ett räfflat underlag skapar
ljud som stimulerar hörseln. En stor nackdel är dock att ett handtag saknas. Det
tredje konceptet som valdes ut var koncept C.8 med en rörkonstruktion som
sidostöd samt ett täckande skydd framtill i ett transparent material för att inte
förstöra sikten. Detta kan dock ge en något instängd känsla.

Figur 13: Koncept C.1

Figur 14: Koncept C.2

Figur 15: Koncept C.8

Koncept C.14 med en rundare form på sätet har en rörkonstruktion som sidostöd
samt handtag. Detta ger en luftig känsla men känns inte fullt så säker som koncept
med täckt sidostöd. En rundad form på mittdelen med ett bollspel ger en positiv
känsla. Det sista konceptet, C22, som valdes ut har ett säte med ett sidostöd där
formen inspirerats från HAGS befintliga produkt Bobby (avsnitt 2.2.1). Konceptet har
även ett lågt sidostöd på den sidan där på- och avstigning sker. Handtaget, som har
samma svaga infästning som koncept C.1, avslutas med en knopp i den fria änden. På
baksidan av ryggstödet finns två knoppar som kan vara tillgängliga för en hjälpande
hand vid gungning och/eller på- och avstigning. På mittdelen finns ett bollspel.

Figur 16: Koncept C.14

Figur 17: Koncept C.22
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En Go/No-Go-sållning (figur 18) genomfördes på dessa koncept. Resultatet från
Go/No-Go-sållningen visade på att koncepten C1 och C.22 var de som behövde
utvecklas för att få fram det slutgiltiga konceptet.

Främja samarbete

Stimulera sinnen - hörsel

Stimulera sinnen - syn

Lätt att överföra rörelse

Bra dämpning

Passa befintligt sortiment

Gungbräda tillgänglig för målgruppen

Bra fotstöd

Bra handtag

Bra sidostöd

Bra ryggstöd

Konkurrenskraftigt pris

Enkel att montera

KRITERIER

"Löser huvuduppgiften"

Koncept C.1 ansågs ha ett svagt handtag då det enbart har en fästpunkt. Koncept C.2
samt C.8 har inte täckande sidostöd vilket känns mindre säkert. C.2 saknar dessutom
handtag vilket är viktigt enligt QFD-matrisen. I koncept C.14 finns klämrisk under
sätet och den känns även tung med något för tunna stålrör som stöd. Det sista
konceptet, C.22, kändes bra men även det har ett svagt handtag då det enbart har en
fästpunkt.
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Koncept C22:
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Svagt handtag med bara en fästpunkt
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Elimineringskriterier
(+) Ja, potential finns
(-) Nej, potential finns ej
(?) Mer information krävs
(!) Kontroll kravspecifikation

Beslut
(+) Fullfölj (Go)
(-) Eliminera lösning (No-Go)
(?) Sök mer info (Go)
(!) Kontroll kravspecifikation (Kanske)

Figur 18: Go/No-Go-sållning

Även en grundläggande beslutsmatris (figur 19) utfördes på dessa koncept. Där
viktades koncepten mot C.22 då det var det konceptet i Go/No-Go-sållningen som
ansågs vara bäst. Koncept C.1 ansågs bäst enligt den grundläggande beslutsmatrisen
på grund av att sidostycket räcker sig längre fram över gungbrädan längs fotstödet så
att det även skyddar fötterna från att glida av. Efter att ha utfört urvalsmetoderna
beslutades det om vidareutveckling av koncepten C.1 och C.22.
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KONCEPT
KRITERIER

VIKT

C.22

C.1

C.2

C.8

C.14

Enkel att montera

3

0

+

0

+

Konkurrenskraftigt pris

3

0

0

0

0

Bra ryggstöd

4

0

0

0

0

Bra sidostöd

4

+

-

-

-

Bra handtag

5

0

-

+

+

Bra fotstöd

4

0

0

0

0

Gungbräda tillgänglig för målgruppen

5

0

0

0

0

Passa befintligt sortiment

3

-

-

-

0

Bra dämpning

4

0

0

0

0

Lätt att överföra rörelse

5

0

0

0

-

Stimulera sinnen - syn

1

0

0

-

0

Stimulera sinnen - hörsel

1

0

+

-

0

Främja samarbete

3

0

0

0

0

∑+

4

4

5

8

VIKTADE SUMMOR ∑ 0

0

0

0

0

∑-

3

12

9

9

1

-8

-4

-1

NETTOVÄRDE
RANGORDNING

2

1

5

4

3

BESLUT OM VIDAREUTVECKLING

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Figur 19: Grundläggande beslutsmatris

I samband med att Go/No-Go-sållningen och den grundläggande beslutsmatrisen
upprättades hölls ett möte med handledaren på Jönköpings Tekniska Högskola. Där
diskuterades bland annat handtagets utformning. Idén där handtaget enbart fästes
på ena sidostödet ansågs vara ett problem då man ska tänka på att utforma
produkten även för missbruk. Handtagets enda fäste skulle då bli en svag punkt. En
lösning på det var att dra fram handtaget mot mittdelen på gungbrädan och fästa
det där. På så sätt får handtaget två fästpunkter istället för en och kan dessutom
agera räcke på utsidan av gungbrädan för att underlätta påstigning.
Denna idé uppskattades av HAGS handledare Marcus Söderström. Dock kom
synpunkten att tänka på säkerhetsföreskrifterna i EN 1176 för att inte skapa
öppningar där huvud eller kläder kan fastna. Detta ska tas i åtanke vid utformningen
av handtaget.
Vidare diskuterades olika gungfunktioner och valet stod mellan att använda
fjäderelement eller gummifjäderelement. Då HAGS redan har flera produkter med
fjäderelement kändes det mest intressant att använda sig av gummifjäderelement
som få produkter har. Det känns även rätt då det troligtvis kommer att användas mer
i framtiden. Att använda gummifjäderelement var ett gemensamt beslut som
framkom efter diskussion.
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3.3 Konceptval
Efter två sållningar med vidareutvecklingar valdes till sist ett slutgiltigt koncept (figur
20). Konceptet baseras på koncepten C.1 och C.22. Det som valdes är en gungbräda
där sidostyckena påminner om HAGS produkt Bobby. Valet baseras på
urvalsmetodernas resultat samt gemensamt beslut efter diskussion med
handledaren på HAGS Aneby AB.

Figur 20: Slutgiltigt koncept

3.4 Konstruktion
När konceptet valts påbörjade arbetet med konstruktionen av gungbrädans delar.
För att kunna bestämma måtten användes Child data: The handbook of child
measurements and capabilities [24] där olika kroppsmått på barn i olika åldrar finns
att se i tabeller. Handledaren Marcus Söderström tipsade om vilken åldersgrupp som
skulle styra vilken del på produkten. Åldersgruppens nedre del (5-8 år) skulle styra
mått som sätets höjd i förhållande till fotstödet samt avståndet från sätet till
handtaget medan sätets bredd skulle utformas för att passa en vuxen.
För att lättare få en överblick över produkten och dess delar byggdes pappmodeller
(bilaga 9). Dessa underlättade oerhört vid konstruktionen av alla ingående delar och
vid måttbestämningen. Under byggandet sågs även svaga punkter och det gjordes en
hel del ändringar på bland annat sidostödens utformning. Efter att pappmodellerna
var klara upptäcktes även att det fanns klämrisk mellan handtagen och mittdelen.
Detta justerades på CAD-modellen som påbörjades av gungbrädan.
Under byggandet av CAD-modellen gjordes konstruktionen av fästet till
gummifjäderelementen. Inspiration till det hittades hos HAGS dotterbolag i
Storbritannien – Record RSS [25]. De har två gungbrädor där gungfunktionen består
av gummifjäderelement. Den ena, Gullwing Seesaw (figur 21), gav idéer om hur
gungbrädans ben kunde se ut och hur gummifjäderelementet kunde fästas på benet.
Den andra, Dragonfly (figur 22), gav idéer om hur gummifjäderelementet kunde
fästas i rörkonstruktionen som håller uppe gungbrädan.
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Figur 21: Gullwing Seesaw [25]

Figur 22: Dragonfly [25]
Vid valet av gummifjäderelement gav handledaren Marcus Söderström ett riktmärke
på storleken – två element med måtten 70 x 130 mm skulle vara bra. Vid byggandet
av CAD-modellen upptäcktes dock att klämrisk för både fingrar och huvud uppkom
på flertalet ställen på undersidan av gungbrädan. För att uppfylla
konstruktionskraven för öppningar valdes en konstruktion med två
gummifjäderelement med måtten 50 x 200 mm.
Vid val av material till produktens alla delar kommer material att användas som
HAGS använder sig av.
3.4.1

DFM/DFA

Gungbrädan är utformad på så sätt att sätet ser likadant ut på båda sidor. Detta gör
att man enbart behöver tillverka och montera ett sorts säte. Alla ingående delar,
sidostycken och de båda handtagen är lika. Genom att enbart använda sig av ett
sorts säte kommer användarna att få gå på och av gungbrädan på varsin sida. Detta
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ses enbart som positivt exempelvis då användarna inte kommer att vara i vägen för
varandra om båda ska förflytta sig till eller från sin rullstol.

3.5 Materialkostnad
För att lättare kunna bedöma vad produkten kan komma att kosta vid tillverkning
genomfördes en analys av materialkostnaden. En uppskattning av pris på de använda
materialen gavs av handledaren Marcus Söderström. Gungbrädans (tabell 1) och
bollspelets (tabell 2) totala användning av material samt dess kostnad beräknades.
Enligt beräkningar hamnar materialkostnaden på totalt 3 188 kr.
Gungbräda
Material
HPL
Ekogrip
Rör
Metallplattor
Gummifjäderelement
Gummiknoppar

Förbrukning
0,9 m²
2,1 m²
11,3 m
0,6 m²
2 st
6 st

Pris
450 kr/ m²
350 kr/ m²
50 kr/ m
167 kr/ m²
300 kr/ st
50 kr/ st
Totalt:

Kostnad
405 kr
735 kr
565 kr
100,2 kr
600 kr
300 kr
2 705,20 kr

Tabell 1: Gungbrädans materialkostnad
Bollspel
Material
HPL
Plexiglas
Bollar

Förbrukning
0,25 m²
0,25 m²
3 st

Pris
450 kr/ m²
1300 kr/ m²
15 kr/ st
Totalt:

Tabell 2: Bollspelets materialkostnad
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Kostnad
112,5 kr
325 kr
45 kr
482,50 kr

Resultat

4 Resultat
Examensarbetet har resulterat i en gungbräda som är anpassad för barn med
funktionshinder utan att se specialanpassad ut. Kraven i säkerhetsstandarden EN
1176 [17] har noga följts och uppfylls på samtliga punkter.
En ritning (bilaga 10) på produkten med huvudmått utsatta gjordes för att kunna få
en uppfattning om gungbrädans verkliga storlek.

4.1 Slutgiltigt koncept
Gungbrädan (figur 23) är tillgänglig för alla på så vis att den utgör en lätt på- och
avstigning. De två sitsarna består av ett brett säte, ett lite lätt bakåtlutat ryggstöd
och ett fotstöd för att uppnå en ergonomisk sittställning. Stödhjälp finns även i form
av ett sidostöd på var sida, ett lågt på sidan där på- och avstigning sker och ett högt
på andra sidan som man kan stödja sig mot samt ett ergonomiskt utformat handtag.
Gungbrädans säten har även två knoppar på baksidan av varje ryggstöd och en
knopp på utsidan av de båda höga sidostöden.

Figur 23: Slutgiltigt koncept
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4.1.1

Säten

Sitsarnas (figur 24) alla delar tillverkas i ekogrip med tjocklek 18 mm. Då ekogrip
består av polyeten är materialet något mjukare än trä och HPL och därmed skönare
att sitta på. Ytan är belagd med gummi vilket gör att ytan blir mindre hal och risken
för att glida minskar. För att hålla uppe sätet av ekogrip och göra det stadigt sitter
svetsade precisionsstålrör, med diameter 32 mm och godstjocklek 3 mm, undertill
för en starkare uppbyggnad. Stålrören är fästa i en metallplatta (figur 25) under
fotstödet. Ryggstödets lutning är 110˚, i förhållande till sätet, för att få en
behagligare sittställning.

Figur 24: Säte

Figur 25: Stålrör fäst i metallplatta
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På baksidan av ryggstödet fräses en bana ut i form av en mun (figur 26). Då vyn från
sidan visas ser knopparna på ryggstödet ut som ögon och knopparna på utsidan av
de höga sidostöden som öron. Dessutom bildar gungbrädans ben även ben till denna
figur som uppkommer. Det enda som fattades var en glad mun. Resultatet blev en
glad figur.

Figur 26: Ryggstödet sett bakifrån
4.1.2

Sidostöd

Ett högt sidostöd (figur 27) placeras på ena sidan för att minska risken att glida av
sätet och skapa en känsla av trygghet hos den sittande. Formen på sidostödet gör att
det även kan användas som armstöd.

Figur 27: Högt sidostöd
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För att minska risken att glida av sätet från den sidan där på- och avstigning sker
gjordes ett lågt sidostöd (figur 28) som sticker upp 10 mm ovanför sätet för att ge
stöd åt rumpa och lår (figur 29).
Sidostöden tillverkas av HPL, tjocklek 15 mm, eftersom det är väldigt slitstarkt och
tåligt.

Figur 28: Lågt sidostöd

Figur 29: Kant på sidostödet som sticker upp
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4.1.3

Handtag

Handtag (figur 30) är placerade 50 mm framför sitsarnas framkant. Dessa är
tillverkade i aluminium vars diameter är 25 mm med godstjocklek 2 mm. Handtagen
är ergonomiskt anpassade genom sin form. De har två fästpunkter; en i det höga
sidostycket och en i mittdelens rörkonstruktion. För att inte huvud och kläder ska
kunna fastna går handtagen rakt vertikalt ifrån mittdelen för att sedan svänga av i en
mjuk rundad form till att bli horisontella när de fästs i sidostycket. De uppfyller även
kraven på fast grepp enligt standarden EN-1176-1 (bilaga 1).

Figur 30: Handtag
På utsidan av det höga sidostycket vid handtagets fästpunkt är en gummiknopp (figur
31) placerad och två stycken placerades även baktill på varje ryggstöd. Dessa kan
nyttjas av en medhjälpare för att hjälpa användaren att hålla nere gungsitsen vid påoch avstigning och för att ge extra fart vid användandet.

Figur 31: Gummiknoppar
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4.1.4

Mittdel

Mittdelen (figur 32) som håller ihop de två sätena på varsin kortsida består av
ekogrip som har formats likt ett upp och ner vänt U. Ekogripen vilar sedan på en
uppbyggd konstruktion av svetsade precisionsstålrör med diameter 32 mm samt
godstjocklek 3 mm. Likt stålrören under sätet är dessa fästa i metallplattan vid
fotstödet för ökad hållfasthet. Den böjda mittdelen kan även användas som fotstöd
om man så önskar.

Figur 32: Mittdel
4.1.4.1

Bollspel

Bollspelet (figur 33) är en separat del som kan köpas som tillbehör till gungbrädan.
Bottenplatten till bollspelet består av HPL där spår till bollarna har frästs ur. Ovanpå
detta har ett genomskinligt plexiglas placerats för att skydda spelet mot väder och
vind samt bollarna mot stöld. Bollarna tillverkas i lämpligt material.
Olika typer av bollspel kan göras och detta är bara ett alternativ.

Figur 33: Bollspel
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4.1.5

Gungfunktion

Gungbrädan får sin gungfunktion via två gummifjäderelement 50 x 200 mm (figur 34)
som är placerade undertill i mitten av gungbrädan. Elementens inre delar är fastsatta
i V-formade metallplattor på mittdelens rörstruktur. Benen och ytterdelen på
gummifjäderelementen är orörliga och det är enbart innerdelen som rör sig
tillsammans med resten av gungbrädan. De förspända gummielementen gör att
rörelsen är begränsad till ± 30°. Detta bestämmer benens höjd då de ska vara så låga
som möjligt utan att gungbrädan slår i marken för att underlätta på- och avstigning.
Gummifjäderelementen är fastsatta i benen med sex genomgående fästelement.

Figur 34: Gummifjäderelement och dess fäste
4.1.6

Dämpning

Dämpning sker genom användandet av gummifjäderelement som har en dämpande
effekt. För säkerhets skull kommer det även att placeras bildäck (figur 35) som har
förankrats i marken under varje sits.

Figur 35: Bildäckens placering
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4.1.7

Förankring

Gungbrädan ska förankras 400 mm ner i sand/grusmaterial genom prefabricerad
markförankring [11]. Förankringen består av en bockad metallplatta där tyngden från
sanden/gruset gör att gungbrädan blir stabil. För att gungbrädan ska kunna användas
och vara lättåtkomlig för alla rekommenderas det att markytan beläggs med
gummimattor eller asfalt eftersom rullstolsburna har svårt att ta sig fram på
underlag så som sand och grus.
Benens höjd är 680 mm till marknivån vilket ger en sitthöjd på 820 mm. Kravet på
maximal fri fallhöjd (bilaga 1) på 1500 mm uppfylls då. Även kravet på minsta fria
markhöjd på 230 mm uppfylls då avståndet från fotstödet till marknivån är 440 mm.
Benens totala längd ner till förankringen (figur 36), som är belägen 400 mm under
marknivå, blir då 1080 mm.

Figur 36: Ben och förankring
4.1.8

Färgval

Produktens färgval har anpassats för att passa HAGS befintliga produkter. Ryggstöd,
säten, fotstöd och mittdel som består av ekogrip har materialets ursprungsfärg;
mörkgrå. Sidostöden av HPL är röda för att matcha produkten Bobbys sidostöd.
Rören är metallfärgade. Knopparna av gummi har färgen svart. Bollspelet har klara
färger för att stimulera synen exempelvis kan bollspelets bottenplatta ha en
kombination av färgerna grön, ljusblå, röd och gul. Bollarna kan vara enfärgade i
färgerna ljusblå, röd och gul.
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4.2 Fysisk modell
För att ytterligare visa resultatet byggdes en fysisk modell i skala 1:10 (figur 37-40).

Figur 37: Modellens delar

Figur 38: Rörkonstruktion

Figur 39: Sits

Figur 40: Gungbrädan
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5 Slutsats och diskussion
De uppsatta målen avklarades utan problem. Målet att anpassa produkten för
målgruppen genom att passa in bland det befintliga sortimentet utan att se
specialanpassad ut uppfylldes. Produktens utformning ger alla möjlighet att nyttja
produkten. Examensarbetets resultat avklarades genom undersökning av utseende,
teknisk funktion och materialval. Flera olika produktutvecklingsmetoder, så som
genomförbarhetsbedömning och Go/No-Go-sållning, genomfördes för att komma
fram till det slutgiltiga konceptet.
Kravspecifikationen uppfylls på samtliga punkter och även kraven i
Europastandarden EN 1176 som har följts vid konstruktionen.
Produkten medger användning för alla användargrupper; såväl personer med som
utan funktionsnedsättningar. Användningen av gungbrädan och dess bollspel hjälper
barn att utveckla sin balans, fysik, samarbetsförmåga och kreativitet.
Projektgruppen har fått möjlighet att bredda sitt kunskapsområde inom
maskinteknikprogrammets inriktning, produktutveckling och design, fått ökad
kunskap om lekplatser och dess utformning samt lärt sig mer om funktionshinder.
Arbetet har varit mycket lärorikt och projektgruppen är mycket nöjda med
resultatet. Det finns alltid något att förbättra och under vägen har projektgruppen
lärt sig mycket om att arbeta i ett projekt och att utveckla en produkt.
Förhoppningen är att HAGS Aneby AB är nöjda med resultatet och vill fortsätta
utveckla produkten för att en dag tillverka den.

5.1 Förslag till fortsatt arbete
I detta projekt ägnades ingen tid åt detaljlösningar avseende tekniska lösningar,
montering eller sammanställning av produkten. Detta är något som måste arbetas
vidare med efter projektet om produkten ska bli verklig.
Beräkningar avseende hållfasthet har heller inte tagits upp i projektet.
Konstruktionen anses stabil men förbättringar kan alltid ske. En svag punkt, som kan
behöva förstärkas, kan vara bågen under mittdelen som bär upp hela gungbrädan.
Detta kan ske genom tvärgående rör för att stabilisera konstruktionen ytterligare
eller genom att täcka för mittdelen med HPL då man låter sidostödet fortsätta fram.
Genom att täcka sidan minskar man även risken att barn kommer under mittdelen.
Risken för skador blir då mindre.
Dimensionering för produktion har inte tagits hänsyn till. Mått och utformning kan
behöva ändras för att bättre passa in i befintlig produktion.
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Bilaga 1 – Kravspecifikation

8.1 Bilaga 1 – Kravspecifikation
8.1.1

Introduktion och bakgrund

Produkt
Beställare
Slutanvändare

En gungbräda anpassad för barn med funktionshinder
HAGS Aneby AB
Barn 5-12 år

HAGS Aneby AB har funnits sedan år 1948 och är en av de ledande tillverkarna av
lekplatser samt tillhörande produkter. De omsätter ca 600 miljoner kronor och har
försäljning i fler än 60 länder världen över. HAGS vill alltid vara konkurrenskraftiga
och har nu ett behov av att utveckla sitt utbud av produkter för barn med
funktionshinder. De vill därför lansera en ny produkt med gungfunktion i serien
HAGS Solo för att befästa sin marknadsposition.1
8.1.2

Översiktig beskrivning av produkten

Produkten ska ge alla, såväl personer utan funktionsnedsättning som med
funktionsnedsättning, en möjlighet att gunga. Den ska stimulera och utveckla barns
förmågor så som balans, fysik, gemenskap, samarbetsförmåga och kreativitet.
Produkten ska kunna användas utomhus året runt överallt i världen. Produkten ska
vara lätt att underhålla och uppfylla kraven i Europastandarden EN 1176.
8.1.3

Konkurrentanalys

HAGS Aneby AB:s största konkurrenter är Lappset Sweden AB2 (Figur B1-1 – B1-3),
KOMPAN Barnland AB3 (Figur B1-4 – B1-6) och Slottsbro AB4 (Figur B1-7 – B1-9). De
har en hel del vipp- och fjäderbaserade gungbrädor men ingen av dem har någon
modell som är anpassad för barn med funktionshinder. Ett urval av deras produkter
visas nedanför.
8.1.3.1

Lappset Sweden AB

Figur B1-1: Cloxx

Figur B1-2: Gräshoppa

1

http://www.hags.se (Acc. 2009-01-20)
http://www.lappset.se (Acc. 2009-01-20)
3
http://www.kompan.se (Acc. 2009-01-20)
4
http://www.slottsbro.se/ (Acc. 2009-01-20)
2
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Figur B1-3: Vippbräda

Bilaga 1 – Kravspecifikation
8.1.3.2

KOMPAN Barnland AB

Figur B1-4: Fågelgungan
8.1.3.3

Figur B1-6: Blommor och Bin

Slottsbro AB

Figur B1-7: Dubbel brunte

8.1.4

Figur B1-5: Marionett

Figur B1-8: Vippgunga

Figur B1-9: Bästisgungan Ministocken

Funktionella krav

Produkten skall ha gungfunktion
Produkten skall stimulera och utveckla barns sinnen så som balans, fysik, gemenskap,
samarbetsförmåga och kreativitet
Produkten skall användas av barn i åldersgruppen 5-12 år
Produkten skall utformas så att standarden EN 1176 uppfylls
Produkten skall dimensioneras med säkerhetsfaktor 3
Produkten önskas vara enkel att underhålla
8.1.5

Icke-funktionella krav

Produkten skall kosta max 4000 kr att tillverka
Produkten skall ha kulörer som passar HAGS befintliga produkter
Produkten skall tillverkas i befintliga material som HAGS använder i sin produktion
8.1.6

Säkerhetskrav

Här följer ett urval av de säkerhetsföreskrifter i Europastandarden SS-EN 1176 som
kommer att påverka utvecklingsprojektet.5

5

SIS (2009) Lekredskap 2009, Standardsamling 2, Upplaga 5.
SIS Förlag AB, Stockholm, ISBN 978-91-7162-741-4
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8.1.6.1

SS-EN 1176-1 – Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Material
Val av material och dess användning bör ske i överensstämmelse med lämpliga
Europastandarder.
Konstruktion
Dimensioner och svårighetsgrad bör vara anpassade för den avsedda
användargruppen.
Konstruktionen ska medföra att eventuella risker är uppenbara och lätt kan förutses
av barnen.
Alla delar ska utformas så att de inte samlar vatten.
Lekredskap ska vara konstruerade så att de är tillgängliga för vuxna som hjälper barn.
Alla stöd som är ämnade för fast grepp ska ha ett tvärsnittsmått på minst 16 mm och
högst 45 mm i alla riktningar.
Mellan rörliga och/eller fasta delar av redskapet får det inte finnas några klämställen
eller ställen som innebär risk för skär- eller krosskador.
Delar som kan generera stor islagskraft bör ha en stötdämpande funktion.
Spalter, V-formade öppningar, utskjutande delar samt roterande delar där kläder kan
fastna bör undvikas.
Öppningar mellan 85 mm och 230 mm där huvud kan fastna får inte förekomma.
Öppningar mellan 8 mm och 25 mm där fingrar kan fastna får inte förekomma.
Kanter ska ha en avrundningsradie på minst 3 mm.
Fundament ska vara utformade så att de inte innebär någon fara för t.ex. snubbling.
Fundamentets alla utskjutande delar t.ex. bultändar, som inte är fullständigt
skyddade och behandlade, måste befinna sig minst 400 mm under lekytan.
8.1.6.2

SS-EN 1176-6 – Vippgungor

Maximal fri fallhöjd 1500 mm.
Maximal lutning på sitt- och ståytan är 20˚.
Minsta fri markhöjd är 230 mm men det är inte ett krav då det finns dämpande
effekt eller om rörelsen i de yttre delarna av konstruktionen i huvudsak är
horisontell.
För att minska risken för ryggskador ska redskapets rörelse mot slutet av rörelsen
gradvis bromsas och dämpas så att inget plötsligt stopp eller plötslig rörelse i motsatt
riktning kan inträffa. Detta kan vara t.ex. en fjäder.
Fotstöd
Fotstöd ska finnas då den fria markhöjden är mindre än 230 mm och konstruktionen
inte är dämpad.
Fotstödet får inte skjuta ut utanför redskapets ytterkant.
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Handtag
Handtag ska finnas vid varje sitt- eller ståyta.
Handtaget ska vara säkert fastsatta samt medge ett fast grepp enligt SS-EN 1176-1.
Ställen där kropp/kläder kan fastna
Konstruktionen ska hindra användaren från att fastna mellan redskapet och marken.
Detta genom en fri markhöjd på minst 230 mm, dämpningseffekter eller avvisande
effekter genom redskapets konstruktion.
Utskjutande delar får inte ha en radie mindre än 20 mm.
Fallutrymme
Fallutrymmet ska minst vara 1000 mm från redskapets ytterkant i dess mest extrema
position.
8.1.7

Krav på användargränssnitt

Produkten skall kunna utnyttjas av två personer med funktionshinder med assistans
Produkten önskas kunna användas av två personer med funktionshinder utan
assistans
Produkten skall kunna användas av två personer utan funktionshinder
8.1.8

Leveransvillkor

En teknisk rapport av examensarbetet skall lämnas till handledarna Mikael
Cederfeldt, på Jönköpings Tekniska Högskola, och Marcus Söderström, på HAGS
Aneby AB, senast den 5 juni 2009. Redovisning av projektet sker på Jönköpings
Tekniska Högskola 25-26 maj 2009. En fysik modell i skala 1:10 ska byggas och visas
upp vid redovisningen på Jönköpings Tekniska Högskola som sedan ges till HAGS
Aneby AB.
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8.2 Bilaga 2 – Tidplan
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8.3 Bilaga 3 – Patentsökning
Projektgruppens kommentarer på de patent som ansågs mest intressanta vid
patentsökningen.
Patent 1
Gungbrädan Teeter totter (Figur B3-1)
ser stabil och robust ut. Vilket gör att
den ger en känsla av säkerhet och
trygghet.

Figur B3-1: Teeter totter6
Patent 2
Railroad teeter switch game (Figur
B3-2) är ett bollspel i form av en
gungbräda. Detta gav inspiration till
att ha med bollar i konstruktionen för
att ge extra stimulans åt sinnena syn
och hörsel.

Figur B3-2: Railroad teeter switch
game7

Patent 3
Konstruktionen var intressant på
Portable seesaw (Figur B3-3) då sitsen
alltid är i horisontellt läge. Det är en
fördel då rullstolen, som eventuellt
ska tas med upp på gungbrädan, inte
riskerar att förflyttas.

Figur B3-3: Portable seesaw8
Patent 4
Om man som rörelsehindrad inte kan
förflytta sin egen kroppsvikt för att
skapa jämvikt har Adjustable see-saw
apparatus (Figur B3-4) en intressant
lösning genom att kunna reglera läget
på sitsarna i förhållande till
mittpunkten.

Figur B3-4: Adjustable see-saw
apparatus9
6

http://www.google.com/patents?id=BrMkA
AAAEBAJ (Acc. 2009-02-26)
7
http://www.google.com/patents?id=Iuc3AA
AAEBAJ (Acc. 2009-02-26)
8
http://www.google.com/patents?id=TZl4AA
AAEBAJ (Acc. 2009-02-26)

9

http://www.google.com/patents?id=zrIXAAA
AEBAJ (Acc. 2009-02-26)
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8.4 Bilaga 4 – Funktionsanalys
Verb
Erbjuda
Bära
Tillföra
Ge
Överföra
Medge
Erbjuda
Kunna
Äga
Överföra
Passa
Tåla
Förhindra
Tåla
Tåla
Erbjuda
Erbjuda
Kunna
Förflytta
Dämpa

Substantiv
fartupplevelse
personer
balans
energi
rörelse
trygghet
stöd
förstås
enkelhet
trygghet
befintliga produkter
vatten
nötning
smuts
temperaturskillnader
enkel montering
enkelt underhåll
serietillverkas
jämvikt
rörelse

Klass
HF
DF
SF
SF
DF
SF
DF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
DF
SF

Funktionsgräns
Max höjd 1500 mm
Sittandes, max vikt 120 kg per person

Genom gungfunktion
Skapa en säker upplevelse
Så som ryggstöd, fotstöd och handtag
Enkel att använda

Passa in i Hags sortiment Solo
Genom materialval
Genom materialval
Ska kunna vara utomhus året om
Kunna vara utomhus året om, världen över
Så få delar som möjligt
Genom materialval
Enkel montering och tillverkning

HF = Huvudfunktion, DF = Delfunktion, SF = Stödfunktion
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8.5 Bilaga 5 – ProduktProdukt och funktionsnedbrytning
Funktion-lösnings-träd

Erbjuda
fartupplevels
e

Gungbräda

Bära
personer

Sitsar

Platåer för
rullstolar och
stående

Överföra
rörelse

Vippa

Gummifjäder

Dämpa
rörelse

Erbjuda stöd

Fjäder

Ryggstöd
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Fotstöd

Handtag

Sidostöd

Fjäder

Gummifjäder

Bilaga 6 – Morfologisk matris

8.6 Bilaga 6 – Morfologisk matris – koncept
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8.7 Bilaga 7 – Koncept
8.7.1
8.7.1.1

Koncept nivå 1
A - Gungbrädor med säten
Koncept A.1
Sits med endast ett armstöd med en
sida öppen för att lättare komma på
och av gungsitsen. Ryggstöd för att
sitta stadigt och fotstöd för att ha koll
på ben och fötter.

Koncept A.2
Dubbelsits för att två personer ska
kunna sitta bredvid varandra
exempelvis en person med
funktionshinder och dess assistent.

Koncept A.3
Dubbelsits med armstöd i mitten. Lätt
att komma på och av på båda sidorna.

Koncept A.4
Ett säte utformat som en bilstol och
handtag som en ratt med svag tuta. I
mitten av gungbrädan finns en platta
där ett bollspel utspelas och för att få
bollarna dit man vill krävs samarbete.
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Koncept A.5
Gungbräda med sitsar formade som
flygplan. Vingarna kan vara till hjälp
vid på- och avstigning då man kan
sitta på dem när man förflyttar sig
exempelvis till eller från sin rullstol.

Koncept A.6
Gungbräda med sitsarna formade
som krokodilkroppar. Krokodilens
hals och huvud blir ryggstöd. Svansen
ger handtag och dess bakfötter ger
stöd åt fötterna.

Koncept A.7
Sitsarna på denna gungbräda har
tagits ifrån HAGS Aneby AB:s produkt
”Bobby”.

Koncept A.8
En racerbil med sits och ratt på var
sida. Låt bäste man vinna racet!
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Koncept A.9
Sitsen är formad som en drake. Dess
svans agerar ryggstöd, huvudet ger
handtag och dess framfötter ger
fotstöd.

Koncept A.10
Elefanthuvuden som sitsar. Pannan
ger ryggstöd, snabeln ger handtag och
betarna ger fotstöd.

8.7.1.2

B - Gungbrädor för rullstolar
Koncept B.1
En ramp bredvid gungbrädan gör det
lätt att rulla på och av rullstolen.

Koncept B.2
En gungbräda med gott om plats för
rullstolen. Gungbrädan har en
mekanisk funktion som gör att
rullstolarna alltid kommer att vara i
horisontalt läge. En fällbar sits finns
på bakre väggen för dem utan rullstol.
Bollar i banor som förflyttar sig
beroende på hur man pendlar
gungbrädan.
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Koncept B.3
Formen av ett flygplan. Dess vingar
har funktionen av en ramp så att en
rullstol lätt ska kunna komma på och
av.

Koncept B.4
En gungbräda med inbyggda ramper
där rullstolen enbart kan rullas upp på
ena sidan för ökat stöd och bättre
säkerhet.

Koncept B.5
Formen av en båt där man får åka ner
istället för upp för att komma på plats
med sin rullstol. Den är lite under
marknivå när den är i nedre läget för
lättare på- och avstigning.

Koncept B.6
Rattar som går att snurra för att
förflytta plattformen man står på.
Jämvikten ändras beroende på hur du
rattar. Denna funktion gör att du inte
behöver kunna förflytta din egen
kroppsvikt för att få gungbrädan i
rörelse.
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Koncept B.7
Ramper på plattformarna som går att
fälla upp. Gungbrädan går endast att
användas då ramperna är uppfällda.

Koncept B.8
Glasögonmodellen! Rullstolen rullas
på rakt bakifrån mot handtaget.
Skydd på sidorna, handtag fram och
helt öppet bak.

Koncept B.9
En gungbräda som även kan utnyttjas
som en vippbräda. På sidorna finns
väggar och ledstänger som ger
säkerhet.

Koncept B.10
En gungbräda där på- och avstigning
sker på en sida. Den som ska över på
andra sidan får stanna i mitten, då
den andra personen kliver på, för att
sedan rulla över till sin sida
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8.7.2
8.7.2.1

Koncept nivå 2
C – Gungbrädor med säten – utvecklade
Koncept C.1
En gungbräda med ett täckande
sidostycke på ena sidan av sitsen. På
sidostycket är ett handtag fäst. En
böjd form på mittdelen för en
mjukare form. Mittdelen har ett
bollspel med mål.

Koncept C.2
Ett säte med en rörkonstruktion som
sidostycke. Mittdelen har en bana
med bollar där underlaget är räfflat i
kanterna för att skapa ljud.

Koncept C.3
En gungsits med rundat ryggstöd och
där sätet för rumpa och lår är
förstärkt med ett rundat stålrör för
starkare konstruktion. Ett nät framför
sätet skyddar.

Koncept C.4
En rörkonstruktion skyddar på sidan
och framför. Framstycket har
plexiglas för ökat skydd men ger ändå
bra sikt då materialet är
genomskinligt.
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Koncept C.5
Ett sidostöd av stålrör med ett lågt
ryggstöd för att kunna ta fart med
överkroppen. Framför skyddar en
skiva av plexiglas.

Koncept C.6
En rörkonstruktion agerar sidostöd
och handtag. Bakom sätet finns ett
handtag för att underlätta hjälp med
gungning. Ett bollspel i form av banor
med färgade bollar finns på
mittdelen.

Koncept C.7
Gungbrädans sits har skydd av
plexiglas på sidan och framför.

Koncept C.8
Sätet har en rörkonstruktion som
sidostöd samt en plexiglasskiva
framför. En rundad form på mittdelen
som kan fungera som fotstöd.

Koncept C.9
Gungbrädan har ett högt ryggstöd för
bättre stöd samt ett lågt sidostöd.
Inget handtag framför på denna
gungbräda.
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Koncept C.10
En gungbräda med plexiglasskydd på
sidan samt framför. En böjd form på
mittdelen för en mjukare form.

Koncept C.11
Detta säte har ett sidostöd samt ett
handtag fastsatt på sidostödet.

Koncept C.12
En konstruktion med sidostöd och
handtag som två separata delar.

Koncept C.13
Sätets sidostöd av stålrör går fram
och stödjer även för benen och
fötterna på sidan. Handtaget är fäst
på sidostödet.

Koncept C.14
En rundare form på sätet och
rörkonstruktionen för en mjukare
form på gungbrädan. En rundad del
att kunna stödja fötterna på innan
mittdel kommer där det är ett
bollspel med banor.
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Koncept C.15
Ett rundat säte med rundade stålrör
som sidostöd. Mittdelen är smalare
och nästan helt rund.

Koncept C.16
Rundat säte men rak mittdel för att
skapa kontraster.

Koncept C.17
Ett säte med en rörkonstruktion som
håller uppe hela gungbrädan samt
fungerar som stöd på sidan och
framför.

Koncept C.18
En gungbräda med sätets stöd på
samma sida om gungbrädan. Ett
handtag samt en mjuk form på
mittdelen med ett långt bollspel inuti.

Koncept C.19
En kortare gungbräda med stöd som
konceptet ovan samt knoppar på
baksidan av ryggstödet för att
underlätta hjälp.
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Koncept C.20
Ett säte med rundat ryggstöd samt en
rörkonstruktion som stöd.

Koncept C.21
Ett säte som liknar HAGS befintliga
produkt Bobby med ett bra ryggstöd,
sidostöd på ena sidan samt en rundad
form på mittdelen med ett bollspel
ovanpå.

Koncept C.22
Samma som konceptet ovan men
med ett annat bollspel – här i form av
en snurra urfräst i skivan.
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8.7.3

D – Utvecklade koncept
Koncept D.1
Ett förslag på armstödets utformning
där det i ena sidan fästs i sidostödet
och på andra sidan fäst vid fotstödet.

Koncept D.2
Ett förslag där handtagets ena ände
fästs i sidostycket och den andra
änden i mittdelen av gungbrädan.

Koncept D.3
Detta koncept har ett säte som liknar
HAGS befintliga produkt Bobby. Ett
handtag är fäst i sidostycket samt i
mittdelen av gungbrädan. Den har ett
rejält men lågt ryggstöd med knoppar
på baksidan för att ge möjligheten att
hjälpa till med gungning och/eller påoch avstigning.

8.7.4

E - Slutgiltigt koncept

Koncept E.1
Det slutgiltiga konceptet är likt
koncept D.3 men handtaget är
justerat, från fästpunkten på
mittdelen går det nu rakt vertikalt
innan det svänger, för att minska
risken att huvud och kläder kan
fastna. Ryggstödet är även något
lägre dessutom har det vinklats 110˚ i
förhållande till sätet och det högre
sidostyckets form har breddats.
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8.8 Bilaga 8 – Morfologisk matris – bollspel
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8.9 Bilaga 9 – Pappmodeller
Modeller tillverkade av papp och piprensare.
8.9.1

Modell 1
Den första modellen som byggdes
sedd från sidan.

Sett ovanifrån ger handtagen en fin
symmetrisk form runt bollspelet på
gungbrädans mittdel.

Bakom ryggstödet sitter två knoppar
som fungerar som handtag för en
hjälpande hand.
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Gungbrädans säte har ett täckande
sidostycke på ena sidan samt ett
dekorativt sidostycke på andra sidan
för att täcka rörkonstruktionen som
håller uppe sätet.

Gungbrädans underdel består av en
rörkonstruktion som håller uppe hela
gungbrädan.

Mittdelens rundade form ger
gungbrädan en mjukare form
samtidigt som den fungerar som ett
bra fotstöd.
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8.9.2

Modell 2
Den andra modellen som byggdes fick
en del förändringar jämfört den första;
handtaget flyttades fram för att bättre
passa till armens längd och sidostycket
fick en mjukare rundning.

På baksidan av ryggstödet fick
knopparna riktiga knoppar till
handtag.

Formen ovanifrån är fortfarande
symmetrisk.
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En förändring från den första
modellen är att handtaget förlängs
och går genom sidstycket där det fästs
på utsidan med en knopp. Detta för
att ge möjlighet för en medhjälpare
att hjälpa till under gungning.

Modellen sedd från sidan.

Handtaget gjordes något rundare för
att skapa mer utrymme och underlätta
vid på- och avstigning.

66

Bilaga 10 – Ritning

8.10

Bilaga 10 – Ritning
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