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Förord

Efter mer än fem års studier på civilingenjörsprogrammet Teknisk design med inriktning 
produktdesign är detta mitt avslutande examensarbete. Jag valde att rikta in mig mot 
arbetsmiljö och hur vi påverkas av vår omgivning. Denna tid har varit lärorik och jag är 
nöjd med mitt slutresultat.

Till att börja med vill jag tacka min handledare Simon Töyrä på LKAB. Han har varit 
hjälpsam och engagerad under arbetets gång. När jag har varit på LKAB i Kiruna har 
han ägnat väldigt mycket tid åt mig och jag har verkligen känt mig som en i gänget. Sen 
vill jag tacka all annan personal på LKAB som har varit hjälpsamma och speciellt tack 
till driftpersonalen som har delat med sig av sina åsikter och tankar kring analysrummet.

Min handledare Åsa Wikberg-Nilsson på universitetet har varit vägledande och mycket 
stöttande och sett till att jag inte svävat iväg för mycket. Alla gånger jag behövt hjälp har 
hon varit där för mig.

Ett stort tack till min kära Victor som har varit till stor hjälp vid diskussioner kring allt möjligt 
rörande mitt examensarbete. Du är guld värd!

Luleå den 18 mars 2013

Katarina Nordqvist



Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng på civilingenjörsprogrammet 
teknisk design, inriktning produktdesign, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utfördes under höstterminen 
2012 och är ett samarbete mellan universitetet och gruvbolaget LKAB.

Vid kulsinterverk två (KK2) i Kiruna utförs dagligen analyser för att säkerställa kvalitén på pellets före torkning 
och bränning, så kallade råkulor. Då svarstiden är kritisk utförs dessa analyser i anslutning till produktionsen-
heterna. I dagsläget är utrymmet där analyserna sker inte optimalt utformat vilket påverkar både arbetsmiljö 
och analyssäkerhet. LKABs önskemål är att bygga om analysrummet så att analyssäkerheten, arbetsmiljön 
och ergonomin förbättras.

Projektbeskrivningen är indelad i två delar; en del för examensarbetet och en projektdel riktad mot företaget. 
Syftet med examensarbetet är att använda teorier och metoder som jag har lärt mig under utbildningen 
och fördjupa mig i relevanta ämnen. Målet är att får en djupare kunskap inom behandlat område. Syftet 
med projektarbetet är att undersöka och utforma ett analysrum så att det fungerar optimalt och erbjuder bra 
ergonomi och arbetsmiljö för de anställda. Målet är att ha ett konceptuellt lösningsförslag på hur analysrummet 
ska vara utformat. Målgruppen är driftpersonalen i kulsinterverk två på LKAB i Kiruna. Frågeställning: Hur ska 
en avgränsad arbetsyta för analysarbete i en smutsig miljö utformas för att för att optimera verksamheten och 
bidra till en god arbetsmiljö och ergonomi för de anställda?

En projektplan skrevs för att få en översikt över det arbete som skulle utföras och för att uppdragstagaren 
och uppdragsgivaren skulle vara överens om projektets mål. Därefter gjordes omfattande fältstudier och 
observationer på LKABs sex kulsinterverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Efter fältstudierna 
gjordes flödesanalyser som gav en översiktlig bild över råkuleanalysen. Under konceptutvecklingsfasen 
användes många kreativa metoder, så som moodboard, skissning, brainstorming. Även en workshop ägde 
rum med metoder som slumpordsassociation, din kreativa idol samt 6-3-5. Många koncept togs fram och 
sammanställdes till tre lösningsförslag som presenterades för uppdragsgivaren samt handledaren på 
universitetet. Genom diskussioner, granskning av behoven samt visualisering av en värdematris valdes ett 
koncept som vidareutvecklades.

Det valda konceptet vidareutvecklades och ritades i modelleringsprogrammet Alias autodesk, samt Adobe 
Illustrator. Slutresultatet för projektet blev ett analysrum som är ergonomiskt utformad och medger ett bra 
arbetsflöde.

Svaret på frågeställningen är att en arbetsytan bör utformas efter de anställdas önskemål så att de känner sig 
involverade och att företaget ser dem. Det  kan vara värt att lägga ner lite mer pengar och tid på ett analysrum 
för det arbete som läggs ner på en arbetsyta är de signaler som ett företag sänder ut till sin personal, det 
vill säga om det läggs ner mycket arbete på en yta kommer de anställda att känna sig uppskattade och 
sedda. Om man utformar ett rum med förutsättningen att de anställda kan rengöra genom att spruta av 
med en högtryckstvätt så kan det skicka signalen att detta är ingen viktig yta och därmed att analysarbetet 
inte behöver utföras noggrant. Det finns inga säkra belägg för detta, men om man jämför med Hawthorne 
studierna (Blumberg 1971) och den så kallade Pink effect (Küller 2006) så tycks det som att ledningens 
omsorg och engagemang i arbetsmiljön ger effekt på hur de anställda utför sina arbetsuppgifter. Genom att 
göra ett rum med omtanke visar företaget för personalen att detta rum är viktigt och att analyserna är viktiga. 
Det kan medföra att de anställda blir mer tillfredsställda och att de förstår hur viktig till exempel analysen som 
sker i rummet är. En slutsats är att de anställda då kan komma att utföra en noggrannare och säkrare analys.



Abstract

This report is the result of one student’s masters degree project of 30 credits in industrial design engineering, 
at Luleå University of technology. The work was performed during the fall semester of 2012 and it was a colla-
boration between the university and the mining company LKAB.

At pelletizing plant 2 in Kiruna, analyses are performed daily to ensure the quality of the pellets before drying 
and firing, so called raw pellets. The response time is critical so these analyses are done in connection with 
the production units. In the current situation, the analysis space is not optimally designed, which affects both 
the working environment and the safety of the analysis. LKAB’s preference is to build a new analysis room so 
that the safety of the analysis, the working environment and ergonomics are improved.

The project description is divided into two parts: one part is the thesis and one project part is directed to 
the company. The purpose of the master thesis is to use theories and methods, which I have learned during 
my education, in order to immerse myself in relevant subjects. The goal is to get a deeper knowledge in the 
selected area. The purpose of the project work is to explore and develop an analysis room so that it works 
optimally and offers good ergonomics and work environment for employees. The goal is to have simple archi-
tectural drawings of how the analysis room should be designed. The target group is the operating personnel 
in pelletizing plant 2 at LKAB in Kiruna. Question: How should a limited workspace for analysis work in a dirty 
environment be designed to optimize the business and contribute to a good working environment and ergo-
nomics for employees?

A project plan was written to provide an overview of the work which would be performed, and so that the 
contractor and the customer could agree on the goals of the project. Subsequently, extensive field studies 
and observations were made on LKAB’s six pelletizing plants in Kiruna, Malmberget and Svappavaara. After 
the field studies, flow analyses were made, and they gave an overview of the analysis of wet iron ore pellets. 
During the concept development phase, many creative methods were used, such as moodboarding, sket-
ching, and brainstorming. Also a workshop was organized with methods as random word association, your 
creative idol, and 6-3-5. Many concepts were developed and compiled into three solution proposals which 
were presented to the client and the supervisor at the university. Through discussions, review of requirements 
and the visualization of a value matrix, one concept was selected for further development.

The chosen concept was further developed and designed in the modeling software program Autodesk Alias, 
and Adobe Illustrator. The result of the project became an analysis room which is ergonomically designed and 
grants a good workflow.

The answer to the question is that a workspace should be designed according to the employees’ preferences 
so that they feel involved and that the company sees them. It may be worthwhile to spend a little more money 
and time on an analysis room because the work that goes into a workspace, are the signals that a company 
sends out to their staff. This means that if there is a lot of work done on a surface, the employees will feel app-
reciated and seen. If you design a room with the intention that employees should clean by spraying with a 
pressure washer, it can send the signal that this is not a crucial surface and thus the analysis does not need 
to be performed accurately. There is no conclusive evidence for this, but if you compare it with the Hawthorne 
studies (Blumberg 1971) and the so called Pink Effect (Küller 2006), it seems that management’s attention 
and involvement in the work environment have an effect on how employees perform their duties. By designing 
a room with thoughtfulness, the company shows its personnel that this room is important, and the analyses 
are significant. It may mean that the employees will be more satisfied and that they understand the vitality 
of the analysis that takes place in the room. One conclusion is that the employees then may perform a more 
accurate and more reliable analysis.
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1.1 Bakgrund

Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag är en av värl-
dens ledande aktörer på förädling och världens näst 
största producent av järnmalmspellets. LKAB har 
sitt säte i Luleå i norra Sverige och bolaget bildades 
1890 och är idag helt ägt av svenska staten. Mag-
netiten i Kirunagruvan innehåller 60-70 procent järn 
och den mängd järnmalm LKAB tar upp per dygn i 
sina underjordsgruvor motsvarar stålmängden som 
räcker för att bygga 6,5 Eiffeltorn (122 år av framtids-
tro 2012).

I det här arbetet har fokus särskilt varit på LKABs 
kulsinterverk två (KK2) i Kiruna. Där utförs dagligen 
analyser för att säkerställa kvalitén på pellets 
före torkning och bränning, så kallade råkulor. 
Då svarstiden är kritisk utförs dessa analyser 
direkt i anslutning till produktionsenheterna. 
Utgångspunkten för detta examensarbete har 
varit arbetsmiljön för de analyser som idag sker i 
KK2s så kallade provtagningkur1. Syfte och mål 
med arbetet beskrivs närmare i kommande avsnitt 
projektbeskrivning.

1.2 Projektbeskrivning

Detta avsnitt delas in i två delar; en del för examens-
arbetet och en projektdel riktad mot företaget. Frå-
geställningen är riktad mot båda delarna. 

Examensarbetet
Syfte är att använda teorier och metoder som jag har 
lärt mig under hela utbildningen och fördjupa mig i 
relevanta ämnen för uppdraget. 

Målet med examensarbetet är att utveckla en djupa-
re kunskap inom behandlat ämne samt att examine-
ra mina kunskaper och förmågor från utbildningen.

Projektarbete
I dagsläget är utrymmet där analyserna sker inte op-
timalt utformat, vilket påverkar både arbetsmiljö och 
analyssäkerhet. LKABs önskemål är att bygga om 
analysrummet så att analyssäkerheten, arbetsmiljön 
och ergonomin förbättras. Syftet med projektarbetet 
är därmed att undersöka och utforma ett analysrum 
för analys av råkulor så att det fungerar optimalt för 

1. Inledning
Denna avhandling presenterar ett examensarbete för Teknisk design, inriktning produktdesign, vid Luleå tek-
niska universitet. Fokus i arbetet har varit utformning av ett rum för provtagnings- och analysverksamhet vid 
LKAB i Kiruna. Arbetet utfördes under höstterminen 2012 och är ett samarbete mellan universitetet och gruv-
bolaget LKAB. Detta avsnitt beskriver bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och frågeställningar för arbetet.

provtagningen och erbjuder en god ergonomi och 
en bra arbetsmiljö för de anställda. Intressenter till 
arbetet är LKABs ledning, för att de har behov av en 
god kvalitet i sina råkulor och därmed vill säkra att 
provtagning sker på bästa sätt, samt LKABs anställ-
da, som utför provtagningarna och som har behov av 
god ergonomi och en bra arbetsmiljö under analys-
arbetet.

Målet med projektarbetet är att ha ett konceptuellt 
förslag på hur analysrummet ska vara utformat så att 
provtagningen optimeras och därmed säkrar kvali-
tén i råkulorna. Rummet ska erbjuda god ergonomi 
och bidra till en bra arbetsmiljö samt förmedla vikten 
av analysarbetet till både anställda och ledning.

Mål i punktform

•  Utveckla djupare kunskap inom behandlat 
ämne.
•  Utforma ett konceptuellt lösningsförslag på 
analysrummet som erbjuder god ergonomi, 
bra arbetsmiljö samt förmedlar vikten av 
analysarbetet.
•   Utvecklia ett konceptuellt förslag för placering 
av analysutrustningen för optimal användning.

Avgränsningar

•  Arbetet inkluderar av tidsskäl inga konstruk-
tionsberäkningar 
•  Analysrummets maximala utbredning i KK2 är 
1900x4000 mm
• Arbetet omfattar endast förslag på befintlig 
analysutrustningen
•  Arbetet omfattar endast analysrum i KK2, ej 
LKABs övriga anläggningar
•  Arbetet omfattar endast översiktliga kostnads-
uppskattning

1 Den kommer fortsättningsvis benämnas analysrum.
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Frågeställning
Frågeställningen består av en övergripande fråga 
med tre underfrågor. 

Hur ska en avgränsad arbetsyta för analys av rå-
kulor i en smutsig miljö utformas så att det säkrar 
analysen, optimerar verksamheten och bidrar till 
bra ergonomi och god arbetsmiljö för de anställ-
da? 

•  Hur kan en avgränsad arbetsyta bidra till att 
optimera provtagningen?
•  Hur kan en avgränsad arbetsyta utformas så 
att den erbjuder god ergonomi och bidrar till en 
god arbetsmiljö?
•  Hur kan en avgränsad arbetsyta utformas så 
att den bidrar till att förmedla vikten av analysar-
betet till både anställda och ledning?
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2. Teori
Detta är ett teoriavsnitt som behandlar relevant kunskap för projektet. Kapitlet börjar med en beskrivning av 
design, färg och upplevelse av rum. Eftersom arbetet handlar om arbetsmiljö innehåller avsnittet även delar 
om arbetsställning, arbetspsykologi och liknade intressanta områden. För att få en förståelse för materialet 
som analyseras i analysrummet och var i tillverkningsprocessen av pellets som vi befinner oss finns det ett 
avsnitt som behandlar dessa ämnen.

2.1 Design

Det är viktigt att driftpersonalen som utför analyserna  
i analysrummet får rätt känsla i rummet.  Detta avsnitt 
handlar just om hur vi människor ser och påverkas av 
design i vår omgivning. 

Design finns överallt i vårt vardagsliv. Vi sover på de-
sign, vi sitter och äter frukost på design och klär på 
oss design. En del av oss har inget förhållande till 
design medan andra lever för design (Monö 1992). 

Ordet design kommer från det latinska ordet desig-
no som betyder framställa, gestalta (Österlin 2003). 
Idag har ordet tre olika betydelser; processen - hur 
man designar saker, resultatet – själva formgivning-
en hos något, huvudlinjerna - uttrycket hos något 
(Österlin 2003;Monö 1992). Att designa någonting 
handlar alltså inte enbart om att skissa snygga pre-
sentationsbilder, utan det viktiga är arbetet som tar 
oss fram till slutprodukten, nämligen underlag och 
analyser, skissa olika lösningsförslag, bygga model-
ler, anpassa och bearbeta (Österlin 2003). 

Själva skapandet av produkten, produktutveckling-
en, kan traditionellt delas in i två kompetensområ-
den: konstruktion och design. Det förstnämnda står 
för skapandet av en produkts tekniska funktioner, 
medan design står för utformningen av produkten så 
att människan ska kunna förstå, uppskatta och an-
vända den (Johannesson et al 2004).

Gestaltlagarna
Genom att använda våra sinnen och minnen ser vi 
människor sammansatta delar som en helhet. Dessa 
enskilda delar påverkar varandra och hur de verkar 
tillsammans kan beskrivas av gestaltlagarna. En ge-
stalt definieras just som ett arrangemang av delar 
som figurerar tillsammans och som fungerar som en 
helhet. De sju gestaltlagarna som oftast används är 
(Monö, 1997): 

•  Närhetslagen: Ju närmare element är varan-
dra, desto tydligare är gestalten.
•  Likhetslagen: Figurer som har samma egen-
skaper bildar gestalter, se figur 1.
•  Arealagen: Ju mindre area, desto tydligare 
syns gestalten. 
•  Symmetrilagen: Symmetri bildar gestalter.
• Slutenhetslagen: Linjer som omsluter en yta, 
uppfattas enklare som en helhet, se figur 1.
•  Den goda kurvans lag: En linje som är bruten i 
flera delar ser vi som en gestalt. 
•  Erfarenhetslagen: Vi använder vår erfarenhet 
för att urskilja gestalter, se figur 1.

Figur 1 Exempel på likhetslagen, erfarenhetslagen och sluten-
hetslagen (The Gestalt and Its Researchers 2012).

En designer kan använda gestaltlagarna när hen 
formger eller placerar objekt i rummet. Genom att 
använda objektens placering, form, färg och likhet 
kan en önskad association hos användaren skapas 
(Araï 2005).

2.2 Rummet

Analysrummets utformning ska bidra till att driftsper-
sonalen trivs i rummet och ser det som ett rum där 
de kan utföra analyserna på ett optimalt sätt, dvs. 
bidra till både personalens kvalitativt goda upple-
velse av rummet och en effektiv provtagnings- och 
analysverksamhet. Detta avsnitt behandlar rummets 
färgsättning och upplevelsen av rummet.

Färg
Ordet färg har två olika betydelser i arkitektursam-
manhang. Antingen syftas det på färgförnimmelse, 
exempelvis rött, violett, eller på målningsmaterial, 
exempelvis linoljefärg, kalkfärg (Fridell Anter 2006). 
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Man har försökt lösa problemet genom att använda 
ordet kulör, som då syftar på exempelvis rött och vio-
lett medan färg är materialet.

Egenfärg är ett annat ord inom arkitekturen och det 
definieras som den färg en yta skulle ha haft om den 
sågs under standardiserade förhållanden vad gäller 
belysning, avstånd, omgivningsfärger etc. (Fridell 
Anter 2006). En egenfärg i ett rum kan ge upphov till 
olika färgperceptioner beroende på belysning i rum-
met, ytkaraktär på väggen, avstånd samt vilka andra 
kulörer den ses med (Fridell Anter 2006). Det sist-
nämnda kallas inom färgläran för simultankontrast 
eller induktion (Induktion 2013). Ett exempel på detta 
är figur 2. Bilden består av tre kulörer; grönt, blått och 
gult. Trots att det är samma kulörer överallt ser de 
gröna rutorna, infälten, till vänster i figuren mycket 
starkare ut än infälten till höger, detta är på grund av 
de olika omgivningar eller omfälten. Infälten påver-
kas och får en kulörton som drar åt omfältets komple-
mentfärg (Induktion 2013). 

De färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln 
i figur 3 är varandras komplementfärger, det vill säga 
grön är komplementfärg åt röd och vise versa. Det-
ta fenomen klassas ibland som en synvilla men idag 
ses det som att ögat anpassar sig till omgivningen 
(Induktion 2013). En del färgteoretiker anser att kom-
plementfärger skapar harmoni tillsammans, medan 
andra hävdar motsatsen (Bergström 2007).  

 
 

Rummets färgsättning
Monica Billger (2006 147-164) har studerat hur färg-
sammansättning och ljussättning påverkar männ-
iskans upplevelse av ett rum och det finns ett tydligt 
samband mellan färg och upplevd rumskaraktär. De 
flesta personerna anser att ett rums volym, det vill 
säga höjd, bredd och djup, kan förändras med olika 
färgkombinationer. Rummets ytor kan påverka vår 
upplevelse av rummet på olika sätt; golvet och taket 
inverkar på höjden, medan väggarna har verkan på 
om rummet känns öppet eller stängt (Billger 2006). 
I sina studier har hon kommit fram till att golvet är 
den yta som påverkar de andra ytorna mest i ett rum. 
Golvet påverkar alltså både ljusfärgen och väggfär-
gerna. 

Rickard Küller (2006) har gjort studier på hur männ-
iskans hjärna påverkas av färgsättningen i ett rum. I 
en studie färgsattes två rum; ett i en varm färgsätt-
ning (rött, orange, gult) och ett i en kall färgsättning 
(blått, blågrönt). Taket och golvet i båda rummet var 
vitt respektive gråmelerat. Några försökspersoner 
fick sitta och arbeta under några timmar i antingen 
det ena eller det andra rummet och hjärnans aktivi-
tet mättes med hjälp av EEG. Slutresultatet av denna 
studie visade att det varma rummet aktiverade hjär-
nan medan det kalla rummet hade en avstressande 
effekt. Men enligt Küller (2006) är färgsättningen i 
rummet mer komplext eftersom en persons känslo-
läge spelar in.

Upplevelse
I boken Att skapa upplevelser beskriver Lena Moss-
berg (2003) att en upplevelse kan betraktas som ett 
mer personligt fenomen till skillnad från ett föremål 
som kan köpas och ägas. Anledningen är att en per-
son är med om en upplevelse och därigenom skapar 
hen delvis den själv. Det som är en positiv upplevel-
se för en person kan vara negativ för en annan. 

När vi upplever någonting använder vi våra sinnen 
för att samla information. Uppemot 80 procent av in-
formationen kommer från det vi ser (Liljefors 2006). 
Alla sinnens observationer samordnas och bildar en 
spontan upplevd helhet, ett rum. Enligt Mossberg 
(2003) finns det fyra olika sorts upplevelser som vi vill 
ta del av på olika sätt:

•  Underhållningsupplevelse vill vi känna
•  Utbildningsupplevelse vill vi lära
•  Estetikupplevelse vill vi bara vara där
•  Eskapismupplevelse vill vi göra

Rumsupplevelsen
Arne Branzell (1995) beskriver i sin bok Något om… 
hur vi människor kan uppleva olika rum och hur dessa 
påverkas av vår sinnesstämning. När en person går 

Figur 2 Induktion: Bilden består av tre kulörer; grönt, blått och 
gult. Trots att det är samma kulörer överallt ser de gröna rutorna, 
infälten, till vänster i figuren mycket starkare ut än infälten till 
höger, detta är på grund av de olika omgivningar eller omfälten 
(Induktion 2013).

Figur 3 De färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln 
är varandras komplementfärger, det vill säga grön är komple-
mentfärg åt röd och vise versa (Tiger Color 2010). 
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in i ett rum skapas upplevelsebubblor och Branzell 
beskriver tre tidsrum: förväntans rum, nurummet 
samt minnets rum. 

Förväntans rum: Utanför ett rum skapar vi oss en 
förväntan av hur rummet kommer se ut.

Nurummet: Här påverkas vår upplevelse av vad 
vi skapade oss för förväntan i det tidigare rum-
met. Om vi förväntade oss ett väldigt stort rum så 
kommer ett mindre rum upplevas väldigt litet, och 
tvärtom. 

Minnets rum: När vi går ut ur ett rum har vi en 
känsla som vi bär med oss i minnet. Den kommer 
påverka hur vi upplever framtida rum.

Egenskaper och rörelse
En känd arkitekt vid namn Vitruvius, som var verksam 
i Italien för två tusen år sedan, beskrev tre egenska-
per som ett bra hus ska ha i lika stora delar; bekväm-
lighet, hållbarhet och skönhet (Forshed et al 2003). 
Dessa begrepp är idag fortfarande aktuella. 

Under hela efterkrigstiden har bostadens funktioner 
stått i fokus och bekvämligheten i bostäderna har ut-
vecklats. Exempel är moderna tvättstugor, badrum, 
sopnedkast (Forshed et al 2003).

Hållbarhet innebär husets beständighet över tid. Un-
der speciellt mitten av 1900-talet byggdes många 
hus med obeprövade metoder och material som re-
sulterade i att boende blev sjuka och underhållet av 
bostäderna höga. Ett ekologiskt förhållningssätt bör 
alltid användas och man bör arbeta med sunda ma-
terial och beprövade metoder (Forshed et al 2003). 

Begreppet skönhet är till skillnad från hållbarhet och 
bekvämlighet omätbart. Den personliga uppfattning-
en och upplevelsen av skönhet är det väsentliga. 
Trots att skönhet är omätbart finns det delar som är 
allmängiltiga. Det kan vara situationer när alla saker 
tycks passa ihop (Forshed et al 2003). 

Ingen av dessa tre egenskaperna bör dominera ut 
någon annan utan alla bör samverka och väga lika 
tungt, det kallas arkitektonisk kvalitet (Forshed et al 
2003).  

En avgörande del för upplevelsen av ett rums arki-
tektur är möjligheten och lockelsen att kunna röra 
sig genom rummet. Ett rums gestaltning kan locka 
människor till rörelse, ta i arkitekturen och se fram 
emot fortsättningen. Rummets rörelse omfattas av 
rytm och regi och har en direkt koppling till hur vi un-
deredvetet påverkas av rummets form och ordning 
(Forshed et al 2003).

Bo Bergström (2007) beskriver fyra klassiska de-
signprinciper som framför allt används i grafiska 
sammanhang men som kan tillämpas på rummet. 

Kontrast: skapar en dynamisk och spännande 
design genom storlek, styrka, form och färg. 

Balans: viktigt inom formgivning att de olika ele-
menten innehar en balans så att helheten varken 
kantrar åt ena eller andra hållet. Uppnås vanligt-
vis och enklast genom att arbeta axialt och sym-
metriskt.

Linje: innebär att former placeras i samma höjd 
enligt ett visst mönster.

Rytm: innebär att mottagaren rycks med på en li-
ten resa och inte ska kunna förutsäga allt som ska 
komma. Uppnås med hjälp av exempelvis vari-
ationsrika former, mjuka och hårda former, kalla 
och varma färger.

2.3 Arbetsställning

Driftspersonalens arbetsställning i analysrummet 
bör vara utformad enligt ergonomiska riktlinjer 
för att de inte ska skada sig vare sig på kort eller 
lång sikt.  Detta stycke beskriver bland annat hur 
hög en arbetsyta bör vara samt hur stor area som 
rekommenderas för en person i arbete.

En persons kroppsställning bestäms till största delen 
av vilken höjd över golvet som arbetet utförs på. Om 
arbetshöjden är för hög kommer armarna behöva 
hållas i ett högt läge och därmed utsätts skuldrans 
muskler för en statisk belastning. Om arbetshöjden 
är för låg måste personen böja hela kroppen och hu-
vudet framåt vilket medför ökad belastning på ryg-
gens och nackens muskler (Pheasant 2003).

En arbetshöjd kan vara mycket högre än själva ar-
betsytan då utrustning används, det är därför viktigt 
att skilja mellan dessa höjder. För arbetshöjden bör 
följande rekommendationer följas enligt Stephen 
Pheasant (2002):

Precisionsarbete: 50-100 mm över armbågshöj-
den. Avlastning av armarna rekommenderas. 

Lätt manuellt arbete: 50-100 mm under armbågs-
höjden. Handledsstöd rekommenderas.

Tungt arbete, speciellt vid krafter riktade nedåt: 
100-250 mm under armbågshöjden.

 Se beskriva höjder i figur 4. I samtliga fall bör en 
stabil fotställning kunna intas.
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Trots att arbetet idag ofta är lättare än vad det var 
förr i tiden har arbetsskador inom lyft och hantering 
inte minskat märkvärt sedan 1950-talet. Det finns två 
viktiga principer som bör följas vid säkra lyft ur en 
ergonomisk synvinkel så att man inte skadar sig. Den 
första principen är att tyngden ska vara så nära krop-
pen som möjligt för då krävs minst muskelkraft. Det 
är även lättare att ha vikten nära kroppen för då fås 
bättre kontroll över tyngden (Pheasant 2003). Den 
andra principen är att symmetriska lyft är säkrare än 
asymmetriska lyft, speciellt om det sistnämnda inne-
bär en rotation för ryggen. Risken är då stor att länd-
ryggen skadas (Pheasant 2003).

Lyft som sker mellan armbågshöjden och axelhöjden 
kan ske utan alltför stora svårigheter, men över den-
na höjd minskar styrkan i musklerna avsevärt. Enligt 
Pheasant (2003) är risken stor att en person som lyf-
ter någonting över denna höjd tappar kontrollen över 
lasten och personen kan då skada sig. Just detta 
sorts lyft är en mycket vanlig orsak till skada.

I figur 5 visas olika lyftzoner för en stående person 
(Pheasant 2003). Måtten som visas i bilden är ba-
serade på antropometriska data för vuxna män och 
kvinnor, se tabell 1. Zonerna i figuren visar en gene-
rell indikation på var någonstans lasten borde befin-
na sig. 

 

Datan i tabell 1 redogör för det rörelseutrymme som 
behövs vid stående arbetsställning för standard po-
pulationen (Pheasant 2003). Den maximala kropps-
bredden och kroppsdjupet är mått som är tagna vid 
det bredaste eller djupaste punkten på kroppen där 
detta inträffar. Armbågsvidden definieras som av-
ståndet mellan armbågens ändar då armarna är ut-
sträckta 90 grader och händerna nuddar bröstet, se 
figur 6. Armsvidden anges som det maximala hori-
sontella avståndet mellan fingertopparna när armar-
na är helt utsträckta.

 

Stephen Pheasant (2003) berättar i sin bok om John 
Fruins kroppsellips som gjordes i samband med en 
redogörelse för fotgängare i rörelse och flöde. Ovan-
ifrån kan människokroppen ungefär beskrivas som 
en ellips, med den breda axeln som kroppens max-
imala bredd och den kortare axeln som kroppens 
maximala djup. Om vi tar data för den 95 percentilen 
för män i tabell 1 och lägger till 25 mm kläder runt om 
kroppen får vi en ellips som är 630x380 mm, så kall-
lad kroppsellips, som visas i figur 7 (Pheasant 2003).

Cirkeln som är närmast ellipsen uppskattar det 
svängrum som behövs vid arbete. Diametern på den-
na cirkel är 1020 mm och det är armbågsvidden för 
95 percentilen av män. Den andra cirkelns diameter 
är armsvidden för 5 percentilen kvinnor medan den 
tredje och sista cirkeln visar armens spännvidd för 
95 percentilen män. Denna bild visar en första analys 
av det utrymme som behövs vid arbete (Pheasant 
2003). 

Figur 4  Rekommenderade arbetshöjder (Pheasant 2003).

Figur 5  Rekommenderade höjder för lyft (Pheasant 2003).

Tabell 1 Maximal kroppsbredd, maximalt kroppsdjup, 
armbågsvidd och armvidd.

Figur 6 Nummer 33 i bilden är armbågsvidd, nummer 32 visar 
armvidden (Pheasant 2003).
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2.4 Arbetsmiljö

För att driftpersonalen ska trivas i analysrummet 
måste arbetsmiljön vara god. Detta innefattar både 
fysisk och psykisk hälsa som beskrivs i det här av-
snittet. 

Ämnet arbetsmiljö handlar om hur människor har 
det på sin arbetsplats, det vill säga både fysisk och 
psykisk hälsa på arbetsplatser såsom kontor, fabrik, 
lastbil etc. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och i 
Sverige har vi sedan 1977 Arbetsmiljölagen som alla 
verksamheter måste följa (Rahlbeck 2012). Lagen 
beskriver hur miljön på arbetsplatsen ska vara an-
passad till de anställda och anger både fysiska och 
psykiska aspekter för en god arbetsmiljö. Enligt ar-
betsmiljölagen måste arbetsgivaren se till att arbets-
platsen är god och att varken ohälsa eller olycksfall 
uppstår. Grundtanken i den svenska lagen är att själ-
va arbetet som ska utföras bör anpassas till människ-
an och inte tvärtom (Jakobsson 2010). 

Som tidigare nämnts är arbetsmiljö allt som persona-
len påverkas av på arbetsplatsen, inom det fysiska 
området är det förhållanden som ljud, maskiner, luft 
och ljus. Medan inom det psykiska området är förhål-
landen som stöd och handledning, hur stämningen i 
arbetsgruppen är och arbetslängd. Även de sociala 
förhållandena ingår i ämnet arbetsmiljö, det omfattar 
exempelvis att det är väldigt viktigt känna en gemen-
skap och att inte bli utfryst av sina kollegor (Jakobs-
son 2010).

Inomhusklimat
Arbetsplatsens klimat varierar beroende på vilka 
uppgifter som utförs och en bra ventilation hjälper till 
att skapa ett trevligt inomhusklimat och ett välbefin-
nande hos individen. Lufttemperaturen är viktig för 

Figur 7  Cirkeln som är närmast ellipsen uppskattar det svän 
rum som behövs vid arbete (Egen tolkning; Pheasant 
2003). 

den påverkar människans arbetsförmåga och den 
bör anpassas efter om arbetet är stillasittande eller 
rörligt samt vilka kläder de anställda har (Andersson 
2012). Är det stillasittande uppgifter på exempelvis 
ett kontor bör lufttemperaturen ligga runt 20-24 gra-
der, medan vid rörligt eller fysiskt arbete bör tempe-
raturen ligga runt 14-15 grader för om det är för höga 
temperaturer kan graden av vakenhet och effektivi-
tet sänkas (Andersson 2012;Jakobsson 2010). Luft-
fuktigheten inomhus beror framför allt på utomhus-
luftens klimat. Under sommaren kan luftfuktigheten 
vara så hög som ca 70 % medan under vintern är 
den runt 20 % (Andersson 2012). Enligt Andersson 
(2012) är det viktigt att luftens fuktighet inomhus inte 
bör överstiga 50 % under en längre period för vid 
hög luftfuktighet finns det risk för kondens på bygg-
nadsytor och tillväxt av mikroorganismer, tex kvalster 
och mögel, vilket i sin tur kan påverka de anställdas 
hälsa på ett icke gynnsamt sätt.
Ventilation

En central källa till för hög luftfuktighet och halten av 
luftföroreningar är bristande ventilation. Definitionen 
av ventilation är enligt Folkhälsoinstitutet (1998) ut-
byte av förorenad luft mot frisk luft utifrån. Det finns 
två olika sorters ventilationer; allmänventilation och 
processventilation.

Allmänventilation behövs i en arbetslokal och inne-
bär att hela lokalen ventileras på samma sätt (Ja-
kobsson 2010; Allmänventilation 2012). Denna sorts 
ventilation kan användas då luftföroreningarna är 
relativt liten, ej koncentrerade föroreningskällor och 
mindre farlig (Allmänventilation 2012).

I industrilokalen bör i första hand de material, maski-
ner, processer och arbetsmetoder man använder ge 
ifrån sig så lite föroreningar som möjligt. Genom att 
avskilja moment som avger mycket luftföroreningar 
kan spridningen begränsas (Ventilation i industrilo-
kaler 2012). Om inte denna åtgärd är tillräcklig ska 
processventilation installeras, vilket innebär att luft-
föroreningarna fångas in direkt vid källan och förhin-
drar spridning av ohälsosamma ämnen (Jakobsson 
2010; Processventilation 2012).   

Det finns idag inga angivna värden för lägsta god-
tagbara luftflöden i industrilokaler (Luftflöden 2012), 
men i föreskriften Arbete i motorbranschen (1999)  
finns följande allmänna råd för luftkvaliteten i bilverk-
städer:

Lokal med mycket hög biltrafik: luftväxling bör 
normalt vara lägst 7 liter per sekund och kvadrat-
meter golvarea.

Verkstadslokal: luftväxling på lägst 3,5 liter per 
sekund och kvadratmeter golvarea.
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Städning
En god ventilation och bra städning är två komplet-
terande metoder för att koncentrationen av luftförore-
ningarna ska kunna hållas på en låg nivå (Middelman 
2009). Utformningen av ett rum är en viktig aspekt då 
undersökningar av kontor visar att ju mer svårstädat 
ett rum är och ju mindre ofta golven rengörs, desto 
högre grad är förekomsten av sjuka-hus-syndromet, 
det så kallade SBS. För att det ska bli rent måste 
städningen vara effektiv och äga rum regelbundet 
(Folkhälsoinstitutet 1998).

Buller 
Definitionen av buller är inte önskvärt ljud. Det kan 
vara alltifrån starka ljud som borrning till en mygga 
som surrar (Jakobsson 2010). 
Ljud beskrivs av dess frekvens och ljudnivå. Frek-
vens anges i hertz, Hz, och anger antalet sväng-
ningar per sekund. Ljudnivå mäts i decibel med väg-
ningsfilter A, dB(A). Ett normalt samtal har en ljudnivå 
runt 65 dBA och människans smärtgräns är runt 130 
dBA (Jakobsson 2010). 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller finns insats- 
och gränsvärden för buller avseende hörselskade-
risk (Hagberg Forss 2005):

Insatsvärden     övre
Daglig bullerexponeringsnivå(dB)  85
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå (dB) 115

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger 
något av de övre insatsvärdena skall hörselskydd 
användas. I miljöer med bullerexponering över 55 
dBA uppstår problem med att uppfatta andra per-
soners tal (Fördjupning – Störande ljudnivåer 2012).

Vibrationer
Vår kropp påverkas av vibrationer på olika sätt och 
dessa har delats upp i två huvudtyper; helkroppsvi-
brationer och hand-armvibrationer. I Arbetsmiljöver-
kets föreskrift om vibrationer förekommer följande 
exponeringsvärden (Hagberg Forss 2005):

        Insatsvärden     Gränsvärden
Hand- och armvibrationer   2,5m/s2     5,0m/s2

Helkroppsvibrationer          0,5m/s2     1,1m/s2

Insatsvärden: krav på insats om värdena överskrids
Gränsvärden: får inte överskridas

Ljussättning 
Kroppen har två stycken hormon som påverkas av 
ljuset; kortisol som gör människan pigg och glad, 
samt melatonin som gör människan sömnig (Måns-
son 2003). Forskning har visat att för lite ljus ökar pro-
duktionen av melatonin och resultatet blir att männ-
iskan blir trött. Vi behöver alltså en viss del ljus för att 
kroppen ska kunna producera tillräckligt mycket kor-

tisol så att vi blir pigga. Detta gäller inte bara dags-
ljus utan det är en blandning av dagsljus, ljusnivå 
samt ljuskällornas färgtemperatur. Rätt kombination 
av dessa under en arbetsdag gör att trivseln och pre-
stationen ökar (Månsson 2003). 

Det första som bör göras vid planering av ljussättning 
på en arbetsplats är att definiera vad som är arbets-
plats. Om detta inte görs kommer hela rummet defi-
nieras som arbetsplats vilket medför mer ljussättning 
och följden blir större kostnader, större installationer 
samt högre energianvändning (Månsson 2003). 

Ett fönster kan ge karaktär åt ett rum och samtidigt 
utnyttjas som energisparande belysning. Vid plane-
ring av fönster är det viktigt att ta reda på i vilket vä-
derstreck som fönstret är riktat mot så att eventuell 
bländning förhindras.För att få en viss karaktär i ett 
rum måste ljussättning, arkitektur, inredning, mate-
rial och färger samspela. På det sättet kan utform-
ningen påverka att en skola kännas trygg och kreativ 
medan en klädbutik kännas inbjudande och modern 
(Månsson 2003).

Enligt Lena Månsson (2003) finns det tre stycken 
grundprinciper för ljussättning inomhus för att skapa 
en bra arbetsplatsbelysning;

Enbart allmänbelysning: armaturen är symme-
triskt placerad i lokalen för att skapa en jämn be-
lysning utan skarpa källor.

Lokaliserad allmänbelysning: armaturen place-
ras så att arbetsytan belyses medan området 
runt omkring kan ha lägre belysningsstyrka. 

Allmänbelysning med separat platsbelysning: 
armaturen ger en grundbelysning i hela rummet 
och belysningsnivån är dimensionerad efter de 
krav som finns för det omgivande området.

Hur människan påverkas av en förbättrad miljö
Uppgiften för LKAB handlar till viss del om att förstå 
hur man kan utforma en avgränsad arbetsyta så att 
den bidrar till att förmedla vikten av att analysera 
råkulorna. Det är en uppgift som består av flera delar, 
dels handlar det om att förstå vad som gör att något 
uppfattas som viktigt. Av den anledningen kan det 
vara intressant att studera hur vi människor påverkas 
av en förbättrad arbetsmiljö.

Det finns många myter om hur rummets färg påverkar 
människans sinnesstämning och ett av de mest 
kända är att en skär kulör har en lugnande inverkan 
på människan, så kallade The Pink Effect (Küller 
2006). Allt började med att färgforskare tycktes 
spåra en lugnande effekt av en del ljusröda färger. 
För att se om detta stämde målades inomhusmiljön 
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i ett amerikanskt fängelse rosa. Effekten blev tydligt 
märkbar då de intagna, som tidigare varit ganska 
bråkiga, blev lugna och tillmötesgående. Resultat 
av upptäckten spred sig i hela världen och överallt 
målades fängelser om i en ljusröd kulör. Men forskarna 
blev efter en tid misstänksamma och återvände efter 
en tid till det första fängelset. Nu hade internernas 
humör svängt och de hade snarare blivit mer bråkiga 
än vad det var från början. Forskarteamet omtolkade 
sina resultat i en ny vetenskaplig artikel med att 
internerna hade upplevt att någon brydde sig om 
dem när de fått en uppsnyggad miljö. Det var alltså 
själva ommålningen i sig som hade gett en lugnande 
effekt på internerna, inte själva färgen. Dock händer 
det än idag att fängelser målas i den skära färgen 
(Küller 2006). 

En annan känd studie som har gjorts är den så 
kallade Hawthorne studien. Dessa experiment 
utfördes 1927- 32 på en elektrisk fabrik (Western 
Electric Company) utanför Chicago. I korthet 
kan de ursprungliga experimenten sägas ha haft 
syftet att undersöka hur ljus påverkar effektivitet 
och produktivitet hos de anställda (Sandkull & 
Johansson 2000). Sammanfattningsvis var resultatet 
att de anställda tycktes bli mer produktiva under 
experimentet, men detta avtog direkt när studien 
avslutades. För att göra en lång historia kort så blev 
slutsatsen att de anställda blev mer produktiva när 
någon visade intresse för deras arbete och deras 
arbetsmiljö. Blumberg (1971) beskriver dock att 
det som forskarna från början bortsåg från var de 
sociala aspekterna i arbetsmiljön. De ursprungliga 
forskarna hade uppfattningen att de anställda skulle 
bli mer effektiva när ljuset ökade, fram till en optimal 
belysningsnivå, då produktiviteten skulle minska 
igen. Men detta inträffade alltså inte, de anställda 
blev som sagt mer effektiva oavsett belysningsnivå, 
så länge studien pågick. Enligt Blumberg handlade 
den ökade tillfredsställelsen om att de anställda 
pratade med varandra mer än tidigare, att de 
strävade efter att samarbeta, just för att någon visade 
engagemang och intresse för deras arbete. 

Min förståelse av dessa två experiment i samband 
med detta projektarbete är följande:

•  för att förmedla vikten av analysen av råkulor 
bör man både intressera sig för uppgiften som 
sådan, det vill säga inhämta information från de 
anställda om hur uppgiften utförs idag. 

•  för att utforma en miljö som bidrar till att förmedla 
vikten av provtagningen bör möda läggas ner på 
utformningen av den avgränsade arbetsytan så 
att de anställda ser att det finns ett intresse för 
analysen hos ledningen.

Arbetspsykologi
Arbetspsykologi behandlar både samspel mellan 
en individ och hens arbete, samt relationerna mel-
lan personerna på arbetet (Arnold et al 2010). Detta 
inkluderar bland annat personlig utvärdering, pre-
stationsbedömning och karriärsutveckling, samt ut-
formning av arbetsmiljö. 

År 1924 kom den första svenska skriften om arbets-
psykologi. Den beskrev metoder som bland annat 
kunde användas så att människan blev piggare 
och effektivare på arbetsplatsen (Lennerlöf 2013). 
Denna alltför ensidiga individinriktning kritiserades 
starkt på femtiotalet och human relations som beto-
nar socialpsykologiska förhållandens betydelse för 
produktivitet fick en framstående betydelse (Human 
Relations-skolan 2013).

Forskningen inom arbetspsykologi omfattar idag 
många delområden och ett exempel på forsknings-
resultat visar att en väsentlig betydelse för trygghet, 
stimulans, positiv självvärdering och psykisk hälsa 
är de sociala relationerna i arbetet (Human Rela-
tions-skolan 2013).

Jämställdhet
Jämställdhet är en aspekt inom arbetspsykologi som 
börjat diskuterats frekvent under senare tid. Kvinnor, 
som framför allt har arbetat inom den offentliga sek-
torn, har börjat bli en större del av den privata sektorn 
som tidigare dominerats av män. Detta medför nya 
förhållanden på arbetsplatser och om företag inom 
den privata sektorn önskar attrahera kvinnliga med-
arbetare bör arbetsplatsen granskas (Acker 1999). 
Aspekter som framför allt bör ses över är vilka sym-
boler som förs fram, vilka interaktioner som sker, hur 
strukturer ser ut och vilka identiteter som människor 
utvecklar som en följd av detta (Wikberg-Nilsson 
2012).

2.5 Järnmalmspellets

Analysrummet som undersöks i detta arbete står i ett 
kulsinterverk i Kiruna. I detta verk tillverkas sfäriska 
pellets, så kallade råkulor, av materialet magnetit 
och det är dessa råkulor som analyseras i rummet. 
Genom en beskrivning av  materialet, tillverknings-
processen och analysen fås en grundläggande för-
ståelse för var i processen vi befinner oss och vad 
det är för material som analyseras.

Magnetit
Magnetit är ett gråsvart naturligt mineral med den 
kemiska formeln FE3O4. Det är en vanlig järnmalm 
som bryts i gruvor bland annat i svenska Kiruna och 
Malmberget (Magnetit 2011). Den teoretiska järn-
halten för svensk magnetit är 72.36 procent vilket 
är väldigt högt och kan jämföras med den kinesiska 
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Figur 7 LKABs pellets av magnetet (LKAB Green pellets 2013).

Figur 8 LKABs tillverkningsprocess av pellets (Från mineral till förädlande järnmalmsprodukter 2012).

järnhalten som ligger på cirka 24 procent (Mineralet 
Magnetit 2011;Holstenson 2011).

Huvudsakligen används magnetit till framställning 
av järn, men materialet har fått nya användningsom-
råden så som konst och design.

Tillverkningsprocessen av pellets
I underjordsgruvan sprängs malmen fram ur 
malmskroppen och fraktas upp till marknivå med 
hjälp av skippar. Tillverkningen av pellets sker i 
SAK-verken, det vill säga sovrings-, anriknings- och 
kulsinterverken (Från mineral till förädlande järn-
malmsprodukter 2012).

Sovring: Bortsorteringen av gråberg görs med hjälp 
av separatorer på magnetisk väg (Från mineral till 
förädlande järnmalmsprodukter 2012).

Anrikning: I följande anrikningsprocess sorteras 
ännu mer gråberg bort vilket gör att järnhalten kan 
höjas ännu mer. Sedan sker magnetseparering med 
tillsättning av vatten. När denna process är klar kall-
las den våta malmen för slurry. Efter flotationen blan-
das slurryn med önskat tillsatsmedel som bestäms 
efter kundens beställning. Därefter filtreras slurryn till 
cirka nio procents fukthalt och kallas nu för slig (Från 
mineral till förädlande järnmalmsprodukter 2012).

Kulsinterverk: Den fuktiga sligen blandas med ben-
tonit som används som bindemedel för att kunna till-
verka runda små kulor med en diameter på cirka 10 
mm. Rullningen sker i det så kallade rullhuset och 
snurrar runt i stora rullkretsar tills de nått rätt storlek. 
Dessa kulor kallas för råkulor och transporteras vida-
re på band för torkning som sker i en så kallad grate. 
Därefter bränns kulorna i en enormt stor cylindrisk 
ugn som roterar, så kallad kiln (Från mineral till föräd-
lande järnmalmsprodukter 2012). 

När hela processen är färdig förvaras pelletsen i sto-
ra lagringsutrymmen i väntan på att transporteras till 
olika delar i världen.

Analys av pellets
Följande information framkom under diskussioner 
och intervjuer med personalen på LKAB.

I kulsinterverk två sker tre stycken analyser av råku-
lor; siktning, fuktanalys och dropp-test.

Siktning är en metod som används för att sortera 
råkulorna i olika storlekar. Redskapet som används 
kallas sikt och i en sikt finns det ett antal silar som 

släpper igenom råkulor med en viss bestämd stor-
lek. Sikten som står i kulsinterverk två har fem silar 
med hål mellan 16-5 mm, störst hål överst. Den öns-
kade storleken på råkulorna är tio millimeter och vid 
varje siktning används två till tre kilo råkulor.

Vid en fuktanalys används en fukthaltsvåg som torkar 
materialet och mäter dess fukt i procent. Idag mäts 
15-20 gram råkulor vid en analys och den optimala 
fukthalten är nio procent.
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När råkulorna har rullats till önskad storlek i rullhu-
set färdas de till gaten och under denna färd måste 
de klara av stötar från ett antal fall. Råkulorna tes-
tas hur många fall de klarar innan de går sönder 
med ett KH45-test, kall hållfasthet från 45 cm, även 
kallat dropp-test. Tjugo stycken råkulor läggs på 
dropp-testets avsats som är på 45 cm höjd. En kula 
testas åt gången och släpps ett antal gånger från 45 
cm höjd tills den spricker. När alla kulor är testade 
räknas ett medelvärde ut. Det önskade resultatet är 
fem dropp.

Dessa analyser är viktiga för slutprodukten som säljs 
till kund. Om analyserna inte görs noggrant kan slut-
produkten bli bristfällig vilket resulterar i mindre för-
tjänster för företaget.
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3. Metod och genomförande
Detta avsnitt redogör jag för arbetets process, vilka metoder som har används, hur de har använts under ar-
betet samt varför de är viktiga att använda.

3.1 Designprocess

En designprocess kan variera beroende på projekt, 
designområde eller designer. Jag valde att använ-
da SVID Design Opens designprocess som grund 
för att jag anser att den är tydlig och enkel att föl-
ja. Processen består av sex delar; utgångspunkter, 
användarstudie, koncept och visualisering, utvärde-
ring och konceptval, justering och genomförande, 
uppföljning och utvärdering (SVID 2010). Jag valde 
att dela in designprocessen i fyra delar istället för sex 
för att jag föredrar att arbeta med färre och större fa-
ser. Min designprocess bestod av följande fyra faser: 
planering och användarstudier, konceptutveckling, 
utvärdering och konceptval, detaljerad utformning 
av förslag, se figur 9.

I fas ett låg planering, förstudier och analys i fokus. 
Syftet och målet med denna fas var att ha en bra pla-
nering som jag skulle kunna luta mig tillbaka på och 
kontrollera att jag var på väg mot rätt mål. Även en 
djup förståelse för problemet var viktigt att ha i början 
så fältstudier och analyser gjordes.

I nästa fas, konceptutveckling, var syftet att använda 
många kreativa metoder cch målet med fasen var att 
ha många lösningsförslag som kunde tas med in i 
den tredje fasen, nämligen utvärdering och koncept-
val. 

Figur 9 Designprocess bestående av fyra faser; planering och 
användarstudier, konceptutveckling, utvärdering och koncept-
val, detaljerad utformning av förslag

Lösningsförslagen utvärderades och tre koncept 
valdes ut, vilka diskuterades med handledarna och 
en lösning valdes. 

Den fjärde och sista fasen som var detaljerad utform-
ning av förslag tog vid och mått, färg, material och 
kostnadsunderlag togs fram. 

Jag bestämde från början att det skulle finnas möjlig-
het att gå tillbaka och arbeta med en fas igen om så 
behövdes, vilket har grund i den så kallades projekt-
spiralen (Bohgard et al 2008). Det är en cirkel som är 
indelad i sex delar och cirkeln genomförs i tre varv, 
varje varv kan genomföras flera gånger vid behov 
och vid varje varv läggs tyngden på olika delar. Syf-
tet med metoden är att designern ska vara öppen för 
nya förslag och idéer under hela arbetets gång och 
inte fastna vid ett gammalt koncept (Bohgard et al 
2008).

3.2 Planering och användarstudier

Det första jag gjorde var att sammanställa en projekt-
plan. Det är en skriftlig översikt för det arbete som ska 
utföras. För att få en klar bild över vad som ska göras 
och för att uppdragsgivare och uppdragstagare är 
överens om samma mål ska målet definieras och det 
ska tydligt framgå vad som ska uppnås med projek-
tet (Johannesson 2004). Även ett Gantt-schema bör 
göras så att man har en klar bild över hur projektti-
den ska disponeras. Ett Gantt-schema ritas vanligt-
vis upp i ett koordinatsystem. Längs y-axeln beskrivs 
aktiviteterna som ska utföras och längs x-axeln visas 
tiden. I schemat bildas horisontella linjer som visar 
tidsåtgången för varje aktivitet. Schemat kan ändras 
under projektets gång (Johannesson 2004).

När jag kände mig nöjd med projektplanen redovisa-
des och stämdes denna av med handledaren Simon 
Töyrä, Anders Björnström och Magnus Heikkilä på 
LKAB samt med handledaren Åsa Wikberg-Nilsson 
på LTU. Tillsammans med de nämnda personerna 
fastställdes målen och några små ändringar gjordes 
i projektplanen, se projektplanen i bilaga 1.

Fältstudier
För att få förståelse för problemet gjordes flera ob-
servationer på relevanta platser och intervjuer med 
driftpersonalen, se bilder i avsnitt nulägesanalys. 
Innan fältstudierna tog fart identifierades uppgiften, 
jag valde strategi och metod, samt skrev en plan så 
att jag skulle få ut så mycket som möjligt av fältar-
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betet. Det är viktigt att göra denna planeringsfas så 
noga som möjligt för annars är det lätt hänt att obser-
vatören inte får  tillräckligt med information (Cohen 
2007). Dokumentationen som sker under fältstudier 
kan ske på flera vis; bilder, skisser, anteckningar, in-
spelningar, filmning. Det är väsentligt att svara på 
frågan; Vad gör jag med dokumentationen sen?, inn-
an arbetet startar (Cohen 2007). 

Jag ville ha en stor insikt i problemen och bestämde 
mig för att göra iakttagande observationer och delta-
gande observationer. Vid iakttagande observationer 
vet deltagarna om att de blir observerade och obser-
vatören studerar deltagarna. Observatören för konti-
nuerliga anteckningar angående händelser, intryck, 
beteenden med mera som är av värde. Ett effektivt 
verktyg är att filma deltagarna. Det viktigaste är att 
den insamlade datan är noggrann och systematiskt 
gjord. Vid deltagande observationer medverkar ob-
servatören själv i arbetet och utför samma uppgifter 
som de som arbetar. Med denna metod får observa-
tören en djupare förståelse för arbetets problem och 
möjligheter (Cohen 2007).

Som dokumentation valde jag att använda mig av 
fotografering, anteckningar och videofilmning. Det 
sistnämnda så att jag kunde leta efter mönster och 
problem efteråt. Därefter formulerade jag fem styck-
en frågor vilka låg som grund vid diskussioner med 
personalen:

1. Hur analyserar du råkulorna?
2. Vad ser du för problem?
3. Vad vill du ha i rummet?
4. Vill du ha instruktioner för analysen i rummet?
5. Har du några egna idéer till ett nytt analysrum?

När hela planeringsfasen var färdig började jag fält-
studierna och eftersom jag ville ha en bred grund att 
stå på besökte jag LKABs sex analysrum som ligger 
i Kiruna, Malmberget samt Svappavaara. 

Jag började med att studera kulsinterverk två i Kiru-
na eftersom projektets resultat skulle vara anpassat 
till detta verk. Till att börja med skedde iakttagande 
observationer i hela verket för att få en uppfattning 
av driftpersonalens arbete samt tillverkningsproces-
sen av pellets. Sedan fokuserades observationerna 
till själva analysen av råkulorna som skedde i ana-
lysrummet. Under hela studien filmade jag persona-
len och jag fotograferade viktiga iakttagelser. Vid de 
deltagande observationerna provade jag att hämta 
råkulor vid rullkretsarna, jag siktade råkulorna, an-
vände fuktvågen samt utförde dropp-test. Under 
analysens alla steg ställde jag frågor till driftperso-
nalen som jag var med och under eller efter analysen 
ställdes de fem grundfrågorna som utvecklades till 
diskussioner, se avsnitt nulägesanalys och bilaga 

2. Jag valde att intervjua personalen ute i verket för 
då var de utan sina kollegor och de vågade uttrycka 
fler åsikter än när de var i grupp.  Men jag ställde 
även frågor till personal i lunchrummet så att alla fick 
chansen att tycka till och dela med sig av sina åsik-
ter. I kulsinterverk två pratade jag med tre skiftlag.

I kulsinterverk tre träffade jag ett skiftlag och jag gjor-
de iakttagande observationer av en persons analys 
inne i analysrummet. Till personen ställdes de fem 
frågorna och jag fotograferade samt antecknade 
mina iakttagelser.

I kulsinterverk fyra träffade jag processingenjören 
och han visade runt mig i verket och analysrummet. 
Han utförde inte analyserna själv men visste hur det 
gick till så jag ställde mina fem frågor till honom. En-
dast fotografering ägde rum i detta analysrum.

På LKABs verk i Malmberget finns det två stycken 
analysrum som besöktes. Båda rummen är snarlika 
och dokumentation i form av bilder och mätningar 
gjordes. Anledningen till att inga observationer av 
själva arbetet gjordes var för att jag enbart träffade 
en person som själv inte utförde analysen.

I Svappavaara fanns det ett analysrum och jag ut-
förde iakttagande observationer när processingen-
jören visade mig hur analysen går till. Jag dokumen-
terade detta genom fotografering och anteckning. 
Analysen diskuterades med processingenjören och 
två personer ut ett skiftlag, se bilaga 3. 

Jag lärde mig väldigt mycket av att använda dessa 
metoder och vikten av att planera både frågor och 
tänka på vad som är viktigt att titta på. Samt att ha ett 
öppet sinne när jag observerar så att jag inte låser 
fast mitt fokus på visst utvalda delar. 

Flöde
När fältstudier hade gjorts fanns det en stor förståel-
se för uppgiften och för att strukturera upp arbetets 
alla steg i analysrummet gjordes en hierarkisk upp-
giftsanalys, se avsnitt hierarkisk uppgiftsanalys. Den 
beskriver i detalj vilka steg som en användare måste 
gå igenom för att kunna utföra en viss uppgift på rätt 
sätt och för att nå ett visst mål (Bohgard et al 2008).

Därefter ritades en flödesanalys upp för att se hur 
driftpersonalen rör sig runt analysrummet i kulsinter-
verk två vid analyserna, se avsnitt länkanalys. Det är 
en metod som används för att kartlägga hur en per-
son fysiskt förflyttar sig vid utförandet av en uppgift. 
Det kan vara förflyttning i ett rum eller hur en ope-
ratörs blick förflyttas. Därefter kan man studera vad 
uppmärksamheten är fokuserad på under arbetet 
eller vad som används (Bohgard et al 2008).
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Till sist gjordes en tabullär uppgiftsanalys som be-
skriver vilka steg som en operation måste gå igenom 
på ett noggrant sätt, se bilaga 4. Den redogör för 
vem som är ansvarig för steget, vilken kunskap som 
behövs för att kunna utföra steget, vilka områden 
som används i utförandet, stegets resultat och till sist 
vilken kommunikation personen har med övriga an-
vändare i systemet (Stokes 2012).

Dessa tre strukturerande metoder gjorde att jag fick 
en överskådlig bild över händelseförloppet i verket 
och runt analysrummet. Det blev lättare att se möns-
ter och problem i den nuvarande utformningen.

3.3 Konceptutveckling

Efter fältstudierna och analyserna fanns det en tyd-
lig förståelse för problemet, ett strukturerat mönster 
fanns över provtagningen som sker i rummet och jag 
hade börja lära känna driftpersonalen som utför ana-
lyserna. Nästa fas, konceptutveckling, tog vid. Jag 
började med att sammanställa en designspecifika-
tion som innehöll alla avgränsningar och behov som 
framkommit under analysfasen av arbetet, se avsnitt 
designspecifikation.

Personas
Efter fältstudierna började jag få en bild av vilka per-
soner som arbetar i verken och vilka personer som 
jag vill rikta slutresultatet mot. En primär och en se-
kundär personas skapades utifrån dessa förståelser 
för användarna, se figur 10 och 11. Personas är fikti-
va karaktärer som är representativa för den målgrupp 
som jag eller en designer har valt att inrikta mig mot 
vilket i detta fall är driftpersonalen i kulsinterverken 
(Bohgard et al 2008). Syftet med denna metod är att 
utveckla empati för användarens situation; aktiviteter, 
interaktioner och omgivning som de verkar i. Genom 
en noggrann beskrivning av dessa personer kan en 
bättre lösning utvecklas som tillfredsställer använ-
darna. Skildringar av bland annat namn, ålder, arbe-
te och boendeform gjordes för att få en klar bild av 
målgruppen (Alexander 2008). Fler än fyra personas 
bör inte skapas eftersom det försvårar beslutsarbe-
tet. De personas som skapas tilldelas prioriteringar, 
den primära personan är det huvudsakliga besluts-
stödet och den sekundära används som stöd. Med 
dessa fiktiva personer är det möjligt att utesluta en 
del koncept och vidareutveckla andra.

PRIMÄR PERSONAS

Namn: Sven Erlandsson 
Ålder: 49 år
Bor: Kiruna, Sverige
Utbildningsnivå: Gymnasiekompetens
Språkkunskaper: Svenska
Familj: Fru Margaretha 45 år, son Stefan 22 år, 
dotter Sandra 20 år 
Sysselsättning: Driftpersonal i ett av pelletsver-
ken på LKAB i Kiruna

Sven är 49 år gammal och han bor i en stor villa i 
utkanten av Kiruna tillsammans med sin fru Mar-
garetha och deras två barn Stefan och Sandra.

När Sven var 16 år började han sommarjobba 
på LKAB nere i gruvan på samma ställe som sin 
far. Efter gymnasiet fick han fast anställning nere 
i gruvan men sedan 17 år tillbaka har han arbetat 
uppe på mark i ett av kulsinterverken. Han arbe-
tar i ett skiftlag som han trivs jättebra med och 
idag är han ansvarig för sitt skiftlag. Sven älskar 
att gå till jobbet och tycker att varje dag ger nya 
spännande utmaningar.  När han arbetar efter-
middagsskiftet är det han som analyserar råku-
lorna i verket. 

På fritiden brukar Sven åka skoter, skidor, skrid-
skor, fiska och jaga. Han är en friluftsmänniska 
som älskar att vara ute i naturen och umgås med 
familj och vänner. Han brukar inte resa så mycket 
utan trivs prima i Norrland. I Norge har familjen en 
stuga som de brukar vara i under sommaren och 
några veckor under vintern.

Figur 10 Primär personas.
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Moodboard
Jag skapade två moodboards som kunde ge mig 
inspiration till nya lösningsförslag under projektets 
gång. En moodboard är ett collage av miljöbeskri-
vande mönster, färger, ord och produkter som den 
slutgiltiga produkten bör tillfredsställa. Syftet med 
en moodboard är att sätta igång kreativa tankar och 
inspirera till nya idéer. Det är bra att kunna återgå 
till moodboarden under arbetets gång för att säker-
ställa att produktutvecklingen är på väg åt rätt håll 
(Bohgard et al 2008).

Till att börja med klipptes bilder ut ur tidningar för att 
hitta rätt känsla och när jag hade fått fram två känslor 
som jag var nöjd med sammanställdes dessa till två 
moodboards med bilder från blandade hemsidor. 
Den första bilden, figur 12, ger en känsla av kyla, in-
dustri och minimalism, medan den andra, figur 13, 
förmedlar värme, frihet, natur och lekfullhet. Mood-
boardsen känslor står i kontrast till varandra och an-
ledningen till det är att jag vill att slutresultatet ska 
passa in i industrimiljön med hållbara material och 
lätta avtorkade ytor, men samtidigt vill jag att rummet 
ska ge en skön naturkänsla. Mycket personal är ute 
i naturen på fritiden och därför ville jag få in den fri-
hetskänslan i analysrummet.

Kreativa metoder
För att arbeta fram koncept användes till en början 
brainstorming och skissning. Det finns flera olika sätt 
att utföra brainstorming på. Grunden i brainstorming 
är att alla gruppmedlemmar i ett projekt ska känna 
sig bekväma och komma med många idéer, både 
realistiska och fiktiva. Därför är den viktigaste re-
geln under en brainstormingsession att inte ge kritik. 
Idéerna kan antecknas, skissas eller dokumenteras 
på annat valfritt sätt. Denna metod genererar ofta 
många olika idéer på kort tid där kvalitén kan variera 
(Österlin 2003). Eftersom jag är själv i detta projekt 
hade jag mig själv som största kritikern och jag skrev 
ner alla idéer som jag kom på utan att exkludera nå-
gon. När jag fick slut på förslag tittade jag på mood-
boardsen och fler lösningar dök upp.

Skiss är en bra metod att använda för att få en visu-
ell bild av en idé (Österlin 2003). Det underlättar att 
börja med små skissbilder i sidovy för att sedan välja 
ut de mest tilltalande för vidareutveckling i perspek-
tivvy. En rekommendation är att inte låta pennan vila 
utan ha ett jämnt flöde och inte stanna upp och tänka 
så mycket mellan varje koncept. 

Jag började med att skissa olika lösningar som jag 
kom på och skrev kommentarer till dessa. När det 
fanns en mängd skisser ritades en ruta upp på ett 
tomt papper som utgjorde den maximala arean som 
rummet fick vara. Ritningen kopierades i ett antal ko-
pior och de idéer som jag hade fått fram ritades in 

SEKUNDÄR PERSONAS

Namn: Maria Nilsson
Ålder: 26 år
Bor: Luleå, Sverige
Utbildningsnivå: Pågående akademisk utbild-
ning inom bergteknik
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Familj: Mamma Margareta 54 år, pappa Jonas 59 
år, syster Sofia 28 år, pojkvän Oscar 27 år.
Sysselsättning: Sommarjobbar som driftpersonal 
i ett av pelletsverken på LKAB i Kiruna.

Maria bor med sin pojkvän Oscar i Luleå och hon 
studerar berg- och anläggningsteknik på Luleå 
tekniska högskola. Hon är uppvuxen i Gällivare 
och har sedan barnsben intresserat sig för gru-
vor och material så utbildningen i Luleå var en 
självklarhet. Sedan sex år tillbaka har hon som-
marjobbat på LKABs verk. Hennes mål är att få 
en fast anställning efter utbildningen.

På fritiden brukar Maria vara ute i naturen och 
bland annat vandra och åka sidor. Hon och Os-
car reser så mycket de kan och de älskar att be-
söka nya länder. Maria är även intresserad av 
inredning och hon älskar att bläddra i inrednings-
tidningar.

Figur 11 Sekundär personas.
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Figur 12 Moodboard som ger en känsla av kyla, industri och minimalism (Bildreferenser i referenslista).

Figur 13 Moodboard som ger en känsla av värme, frihet och lekfullhet (Bildreferenser i referenslista).
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det maximala utrymmet.

För att få fram flera idéer använde jag Osborns 
idésporrar. Metoden går ut på att ställa frågor till be-
fintliga koncept som en designer har kommit fram till, 
exempel på frågor är Förstora? Förminska? Lägga 
till? Något annat istället? Kombinera? Detta hjälper 
till att ge nya vinklar på problemet och ökar antalet 
idéer (Österlin 2003). De frågor som ställdes i detta 
projekt var Ta bort? Lägga till? Förstora? Andra an-
vändningar? Omplacera?

Workshop
En workshop anordnades med sju stycken delta-
gare. Under en workshop deltar ett begränsat antal 
deltagare som aktivt diskuterar ett problem under en 
begränsad tid (Michanek et al 2007). I början av en 
workshop är det vanligt att deltagarna inte känner till 
huvudproblemet utan ges närbelägna problem som 
förs till diskussion. Med hjälp av dessa diskussioner 
kan en projektgrupp få idéer om nya lösningar och 
nya sätt att tänka på. 

Jag önskade att ha deltagare från olika utbildning-
ar och bakgrunder i workshopen men på grund av 
föreläsningar på universitetet var en del inbjudna 
tvungna att lämna återbud. Av de sju deltagare som 
kunde medverka läste sex stycken civilingenjör tek-
nisk design men de var från olika årskurser och den 
sjunde deltagaren läste civilingenjör arkitektur. Fyra 
deltagare var kvinnor, tre var män och åldern på del-
tagarna var mellan 22-29.

Workshopen startades med en uppvärmningsöv-
ning så att deltagarna skulle känna sig bekväma i 
nästkommande diskussioner. Deltagarna delades in 
i två grupper och varje grupp fick två stycken Kin-
derägg, pennor och papper. Problemställningen löd:

Regeringen har beslutat att totalförbjuda dessa 
Kinderägg med omedelbar verkan på grund 
av att de är livsfarliga. Ni är företaget som säl-
jer dessa Kinderägg och just nu har ni fem mil-
joner stycken i ert lager. Vad kan ni göra för att 
fortfarande tjäna pengar på dessa? De får alltså 
inte säljas i befintligt skick. (Kreativitetsövningar 
2011).

Grupperna fick tio minuter på sig att diskutera och 
komma på en ny affärsplan sedan presenterades 
detta för de andra, se figur 14.

Därefter följde tre stycken metoder där syfte var att 
skapa ett mångfald av idéer. Metoderna som valdes 
var slumpordsassociation, din kreativa idol och 6-3-
5. Jag valde just dessa tre metoder eftersom de är 
olika typer av metoder, vilket innebär att diskussio-
ner i hela gruppen och   indelade grupper ägde rum, 

samt individuella idéer skapades. Frågeställning-
arna inriktade jag mot allmänna tankar angående 
arbetsmiljö samt hur man kan städa rum. Det först-
nämnda för att jag ville höra deltagarnas uppfattning 
gällande ämnet och det sistnämnda för att jag ville 
ha fler idéer kring området.

Den först metoden var slumpordsassociation som 
går ut på att en deltagare säger ett ord, det kan vara 
vad som helst (Michanek et al 2007). I detta fall sa en 
av deltagarna ordet Boll som skrevs upp på en whi-
teboard. Därpå fick alla deltagare säga vad de får för 
associationer till det valda ordet. Alla ord skrevs upp 
på whiteboarden och efter fem minuter fanns en lång 
kedja av ord, se bilaga 5. Nu presenterades fråge-
ställningen som var

Vad kan vi göra för att skapa en trevlig 
arbetsmiljö? 

Varje deltagare fick ett block med post-it lappar och 
en penna och nu läste jag upp frågeställningen och 
ställde den i relation till ett ord i taget, exempel Vad 
kan vi göra för att skapa en trevlig arbetsmiljö? i re-
lation till ordet ”boll”?. Deltagarna sa sin lösningsidé 
högt, så att den kunde inspirera andra deltagare, 
och skrev ner idéen på en post-it. Ett urval av idéer 
som sades var: 

Bestämma tapeterna i sitt kontor, personlig fond-
vägg, ljusinsläpp i taket, dagsljus från lampor, 
mjuka former, levande arbetsmiljö med växter.

Nästa metod som användes var Din kreativa idol. 
Metoder går ut på att sätta sig in i en person/karak-
tär och sedan lösa ett problem utifrån hur den valda 
karaktären skulle ha löst problemet (Michanek et al 
2007). Deltagarna delades in i tre grupper och varje 
grupp fick en bild på en karaktär, de valda karak-
tärerna var Harry Potter, Ernst Kirchsteiger och Ma-
donna, se figur 15, 16 och 17. Jag valde dessa tre 
karaktärerna för att de har helt olika egenskaper en-

Figur 14 Deltagre i workshopen diskuterar lösningsförslag.
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ligt mig.

Sedan fick grupperna diskutera hur idolen löser pro-
blem och hur han eller hon använder sin kreativitet. 
Efter tio minuter presenterades frågeställningarna 
som löd: 

Hur skulle din karaktär göra för att skapa en trev-
lig arbetsmiljö? Hur skulle din karaktär göra så att 
ett arbetsrum är självstädande? 

Nu fick grupperna tio minuter på sig att resonera 
kring frågorna, se figur 18. Efteråt presenterades lös-
ningarna för hela gruppen, se bilaga 6.

Den tredje och sista metoden som användes var 6-3-
5 där målet är att få ut så många idéer som möjligt 
(Michanek et al 2007). Alla deltagare satt runt bordet 
och de fick en varsin penna samt A3-papper. Två lin-
jer delade in pappret i tre kolumner. En problemställ-
ning presenterades: 

Tänk er ett rum som är i en mycket smutsig miljö, 
en industrimiljö. Det är extremt dammigt, och 
mycket smuts som sätter sig överallt. Kom på så 
många olika sätt som möjligt att städa det rum på. 

Deltagarna fick fem minuter på sig att individuellt 
skriva upp tre lösningsförslag. När tiden var ute lät 
deltagarna papperna  gå vidare ett steg åt vänster 
och fem nya minuter började. Nu kunde deltagarna 
antingen vidareutveckla de idéer som stod högst upp 
på papperet eller skriva tre nya, se figur 19. Gruppen 
fortsatte tills bladen gått hela varvet runt och i slutet 
fanns det 21 idéer på varje A3-ark, se bilaga 7.

Benchmarking
Även analysutrustningen skulle studeras och jag 
använde mig av benchmarking för att hitta befintli-
ga lösningar. Det är en marknadsanalys som ger en 
helhetssyn över det aktuella marknadsutbudet av 
den relevanta produkten (Johannesson et al 2004). 
Genom att studera befintliga produkter eller tjänster 
kan en uppfattning ges av vad som behöver förbätt-
ras eller skapas. Till exempel kan lokala företag samt 
internetsidor studeras. 

Jag hade ett möte med en anställd på LKAB angå-
ende befintlig analysutrustning. Vi diskuterade ana-
lysutrustning och av honom fick jag kataloger med 
analysutrustning som jag läste. Även flera sökningar 
på internet gjordes men utan större resultat.

Figur 18 Fyra deltagre i workshopen diskuterar lösningsförslag.

Figur 19 Deltagarna i workshopen skriver ner lösningsförslag.

Figur 15 Madonna (Fanpop 
2010).

Figur 16 Harry Potter (iFresh-
News 2010).

Figur 17 Ernst Kirchsteiger 
(Dagens gäst 2009).
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3.4 Utvärdering och konceptval

Projektet fortsatte därefter med utvärdering och 
konceptval. Konceptutvecklingen hade genererat 
många idéer och lösningsförslag som jag granska-
de, jämförde med designspecifikationen och jag 
vägde dem mot varandra. Till sist valde jag tre för-
slag som ritades i Adobe Photoshop med enkel mått-
sättning samt med ett flödesschema som visade hur 
det var tänkt att personal skulle röra sig i rummet, se 
avsnitt lösningsförslag. Dessa tre koncept visades 
för mina två handledare och diskuterades.

Jag använde mig även av en värdematris för att fatta 
designbeslutet. Det är en matris som utgår från en 
rad kriterier som en designer bestämmer, exempel 
är ergonomi och estetik. Alla koncept värderas mot 
kriterierna och ges ett värde som visualiseras med 
en färgad liggande stapel. Denna metod gör det en-
kelt att se svaga punkter i koncepten (Martin et al 
2012). Jag valde kriterier från designspecifikation. 
Med hjälp av dessa metoder valde jag ett koncept 
som jag tog vidare till sista fasen.

3.5 Detaljerad utformning

Det sista steget var detaljerad utformning av förslag 
och här studerades det valda konceptet och i detalj 
bestämdes inredning, material, färg, ljussättning och 
måttsättning. Isolering och vibrationer diskuterades 
med Roger Johnsson som är universitetslektor på 
avdelningen Drift, underhåll och akustik på Luleå 
tekniska universitet. 

När jag hade bestämt vad rummet skulle innehålla 
och hur det skulle vara utformat gjordes konceptuel-
la ritningar i datorprogrammet Adobe Illustrator och 
enklare CAD-ritningar gjordes i Alias Autodesk. CAD 
är en förkortning på Computer aided design och an-
vänds för att rita en produkt i 3D. Syftet med att rita 
en geometrimodell i ett CAD-system är att kunna se 
produkten från olika vinklar innan en fysisk prototyp 
byggs (Johannesson et al 2004). 

Efter den detaljerade utformningen gjordes en säl-
jande presentation med slutresultatet som jag redo-
visad för uppdragsgivaren Simon Töyrä på företaget 
LKAB, samt på universitetet för handledare Åsa Wik-
berg-Nilsson samt examinator Dennis Pettersson.



27

4. Nulägesanalys
I detta avsnitt beskrivs mina iakttagelser och upplevelser som utomstående person vid de inledande obser-
vationerna av LKABs fem analysrum. I sista stycket beskrivs även driftpersonalens åsikter. Analysen av råku-
lor sker i rum som står i kulsinterverken där råkulorna tillverkas. Anledningen till att analysen sker ute i verken 
är för att man vill ha en direkt feedback så att avvikande resultat kan rättas till så snabbt som möjligt. Denna 
nulägesanalys genomfördes för att få förståelse för hur analysen av råkulorna går till samt för att förstå den 
omgivning som slutresultatet ska verka inom. Smutsen som nämns omfattar hela råkulor samt dammpartiklar 
från råkulor och maskiner. 
 
4.1 Kiruna

I Kiruna finns det tre stycken kulsinterverk som 
kallas kulsinterverk två, tre och fyra. Idag tar 
analyserna mellan en till två timmar och rummen är 
dimensionerade för en person.

Kulsinterverk två

Det är detta analysrum som ligger i fokus 
för projektet och är det äldsta samt minsta 
analysrummet som LKAB har, se figur 20. 

Rummet är på samma plan som rullkretsarna och 
är 1310x1240 mm stor, se figur 21. Figuren visar 
även utrustningens mått.

Utanför analysrummet står ett bord med 
siktredskapet samt en vagn med sex hinkar i som 
används vid hämtning av råkulor, se figurer 22, 23 
och 24.

Figur 20 Analysrummet i KK2.

Figur 21 Analysrummet och redskapens mått i KK2.



28

Miljö
Inne i analysbåset är det smutsigt, trångt och det 
finns saker på väggarna och hyllorna som inte an-
vänds vid råkuleanalysen eller som är trasiga, se 
figur 25.

På vänster vägg om dörren hänger det verktyg 
som inte används för själva provtagningen av rå-
kulorna.

På väggen mitt emot dörren finns det två stycken 
hyllor. På den översta hyllan står det en mängd 
burkar, en första hjälpen-låda och andra föremål, 
se figurer 26 och 27.

På den nedre hyllan står mätutrustningen, se fi-
gur 28. Från  vänster; fuktvåg, våg samt vågstål. 
Över hyllan sitter det på väggen tre stycken plast-
fickor med instruktioner för analysen. Även dessa 
är smutsiga vilket medför att det är svårt att läsa 
instruktionerna. Bredvid sitter det en telefon som 
inte fungerar.

Under hyllorna står det en dammsugare som är 
trasig samt en stol.

Figur 22 Utanför analysrummet.

Figur 23 Vagn med hinkar som används vid 
hämtning av råkulor i KK2.

Figur 24 Siktredskap.

Figur 25 Inne i analysrummet.

Figur 26 Sparyburkar. Figur 27 Första hjälpen-box.

Figur 28 Mätutrustning, från vänster; fuktvåg, våg samt vågstål.
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Figur 27 Första hjälpen-box.

Kulsinterverk tre

Detta rum är det nyaste analysrummet på LKAB 
och den står under rullkretsarna, det vill säga på 
samma plan som de färdiga råkulorna åker på 
band och hämtas, se figur 32.

Här sker endast råkulesiktningen och rummet 
är relativt rummet i kulsinterverk två stort och 
rymligt, se figur 33.

Figur 29 Dropp-test.

Dropp-test görs på samma plan som analysrum-
met, men det sker femtio meter bort, se figur 29.

Figur 32 Analysrum i KK3.
Figur 33 Ritning över analysrummet i KK3.

Miljö
Rummet har tre fönster som sitter på den vänstra 
väggen samt mitt emot ingången till rummet, se 
figur 34. Under fönstren står ett höj- och sänkbart 
bord med ett siktredskap samt våg. Mot den 
högra väggen står en stol och en hylla/bord sitter 
fast längst in mot hörnet. Hyllan känns ganska 
överflödig eftersom det inte är någonting på 
hyllan. Enligt processingenjören för KK3 brukar 
driftpersonalen flytta fuktvågen från sitt egna rum 
och ställa på hyllan.

När råkulorna har rullats färdigt i rullkretsarna 
åker de på band under gallergolvet. Då råkulor 
hämtas öppnar driftpersonalen en lucka i golvet 
och använder en spade för att fånga upp råkulor, 
se figur 30 och 31.

Figur 30 Driftpersonalen fångar upp råkulor från 
ett band.

Figur 31 Driftpersonalen har 
hämtat råkulor. 
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Bredvid ett fönster över det stora bordet sitter 
smutsiga instruktioner för råkulesiktning, se 
figur 35. Fuktanalysen sker i ett litet rum som 
står på golvet under det större rummet på grund 
av starka vibrationer. Rummet är likadan som 
KK2’s analysrum, se figur 36. Inne i rummet finns 
två hyllor; på den övre står det saker som inte 
används vid fuktanalysen och på den undre står 
själva fuktvågen, se figur 37.

Dropp-testet sker på våningen över analysrummet, 
se figur 38. Råkulor till analyserna hämtas precis 
utanför analysrummet och personalen använder 
en spade för att fånga upp råkulor, se figur 39. 

Figur 34 Inne i KK3s analysrum.

Figur 35 Instruktioner. Figur 36 Analysrum för fuktprov. Figur 37 Inne i analysrummet där fuktprov sker.

Figur 38 Dropp-test i KK3.
Figur 39 Råkulor åker på en band i KK3.
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Kulsinterverk fyra

KK4s analysrum står på marknivå under alla rull-
kretsar och det har två fönster; ett på dörren samt 
ett på väggen, se figur 40. Detta rum är 2900x2300 
mm stort och känns väldigt rymligt enligt mig, se 
figur 41.

Miljö
Inne i rummet står det två stycken bord till höger 
om ingången. På det ena bordet står det en 
fuktvåg och på den andra står siktutrustningen. 
Under borden står det en del saker. Över bordet 
sitter det instruktioner för råkulesiktningen, se 
figur 42.

På motsatt väg sitter en hylla högt upp på väggen 
med saker på som inte används vid analyserna 
i rummet. Under hyllan finns det några krokar 
med ännu fler verktyg och bredvid dessa står en 
vattendunk, se figur 43.

Figur 40 Analysrum i KK4. Figur 41 Måttsättning för KK4s analysrum.

Figur 42 Inne i KK4s analysrum.

Figur 43 Inne i KK4s analysrum.
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4.2 Malmberget

På LKABs anläggningar i Malmberget finns det två 
stycken analysrum där råkulesiktning och dropp-test 
sker. Rummen är identiska och beskrivs nedan.

Miljö
Båda analysrummen är stora och de används 
även till andra aktiviteter, se figurer 44 och 45. 
Rummen har samma analysutrustning; sikt, våg 
samt dropp-test. På vågen står det en vågskål 
som är lika stor som ett siktplan, vilket gör att färre 
råkulor hamnar utanför skålen när man häller ner 
kulor i den.

Råkulesiktningen sker på ett eget litet bord där 
sikten sitter fast på tre fjädrar. Jag provade att 
skaka sikten men det kändes svårare än att skaka 
siktarna som är i Kiruna, se figurer 46 och 47.

När siktningen är färdig är det möjligt att slänga 
kulorna i en lucka som leder dem till ut i verket och 
till ett band så att de kommer in i systemet igen. 
Dock kan denna lucka inte användas för att damm 
och rester från kulorna har fastnat och täppt igen 
öppningen, se figur 48.

Figur 44 Inne i Malmbergets analysrum.

Figur 45 Inne i Malmbergets analysrum.

Figur 46 Inne i Malmbergets analysrum.

Figur 47 Siktredskapet står på fjädrar.

Figur 48 Lucka som leder råkulor till ett band 
som tar in råkulorna i processen igen.
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Hämtningen av råkulor sker på ett smidigt sätt med 
en skopa som sitter fast i en smart konstruktion 
vilket medför att driftpersonalen inte behöver 
ställa sig i en olämplig ergonomisk position, se 
figur 49. På den fria ytan ställs en hink så att det 
lätt går att fylla den med råkulor, se figur 50.

4.3 Svappavaara

I Svappavaara har LKAB ett analysrum där råkule-
siktning och dropp-test sker.

Miljö

Svappavaaras analysrum står på samma plan 
som rullkretsarna. Den har ett litet fönster som 
sitter bredvid dörren,se figur 51. Rummet är 
1900x2540 mm och har två stycken bord som sit-
ter fast i väggarna, se figur 52.

Figur 49 Hämtning av råkulor. Figur 50 Hämtning av råkulor.

Figur 51 Analysrummet i Svappavaara.

Figur 52 Måttsättning av analysrummet i Svappavaara.
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Inne i rummet finns siktutrustning, dropp-test samt 
ett par pärmar. I jämförelse med de andra rummet 
är detta väldigt rent och det står inte saker under 
bänkarna, se figurer 53 och 54.

Råkulorna hämtas en våning under analysrummet 
där det är trångt samt lågt i tak, se figur 55. Med 
hjälp av en spade fångas råkulor upp, se figur 56.

4.4 Upplevelse

Min upplevelse samt driftpersonalens åsikter som 
framkommit genom intervjuer och diskussioner sam-
manfattas i detta avsnitt.

Kulsinterverk två
Analysrummet ser inte ut som ett permanent analys-
rum, utan det ser mer ut som en temporär lösning. 
Rummet är alldeles för litet eftersom varken utrust-
ning eller personal får plats i rummet, vilket medför 
att analyserna inte är tillförlitliga och arbetsmiljön inte 
är optimal. Eftersom det inte går att stänga om sig är 
det väldigt mycket buller i rummet, luftkvalitén är inte 
optimal och det är mycket vibrationer i rummet då 
den sitter fast i bryggan.

Vagnen som en del personal använder när de häm-
tar råkulor provade jag att köra och den är vinglig och 
svår att köra på gallergolvet. Ofta ligger det också en 
slang eller verktyg i vägen vilket inte underlättar. 

Stället där råkulor hämtas är inte heller optimalt. Jag 
fick direkt ont i knäna när jag ställde mig på knä vid 
öppningen i gallergolvet och det var tungt att fånga 
upp råkulor med hjälp av spaden trots att kulorna 
som tas upp sammanlagt vägen cirka tre kilo. Drift-
personalen uttryckte också smärta i knäna. Arbets-
ställningen är inte heller optimal.

Figur 53 Dropp-test i analysrummet 
i Svappavaara.

Figur 54 Inne i Svappavaaras analysrum.

Figur 55 Råkulor hämtas en våning under analysrummet. Figur 56 Råkulor fångas upp med hjälp av en spade.
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Som tidigare nämnt är rummet fyllt av saker som inte 
hör till analysen av råkulorna, bland annat papper 
på väggarna som ingen vet vad det är till för, spray-
burkar och verktyg som används ute i verket. En del 
personal ansåg att de borde få förvara saker i rum-
met eftersom de ansåg att det annars är för långt för 
att hämta verktyg. Jag anser att alla saker som inte 
används till analysen borde flyttas ut ur rummet och 
förvaras utanför. Det blir lättare att städa ju färre sa-
ker som är i rummet. 

Vid frågan om driftpersonalen har några egna idéer 
till ett nytt rum var det några som ville ha två analys-
rum; ett för siktning och ett för fuktprov. Detta för att 
fuktanalysen är känslig för vibrationer. En del perso-
ner ville ha en vattendunk inne i analysrummet. Dock 
har driftpersonalen ett rum, så kallad träffrum, där en 
sådan skulle passa bättre. Personalen anser att det 
är bra att ha förklarande texter så att ny personal lätt 
kan lära sig analyserna och det optimala vore att ha 
filmer. 

Sammanfattningsvis får jag en känsla av att ingen 
riktigt bryr sig som analysrummet och det tror jag att 
driftpersonalen också känner eftersom de flesta som 
jag har pratat med ser analysen som onödig.
 
Kulsinterverk tre
Kulsinterverk tres analysrum är rymligt och något 
bättre ergonomiskt utformat än rummet i kulsinter-
verk två eftersom siktningen sker på ett höj- och 
sänkbart bord. Mitt emot det stora bordet står ett litet 
bord som är avsett för fuktanalysen. Den sker dock i 
ett rum, som är likadan som KK2s analysrum, en bit 
bort i verket. Så mellan borden är det onödigt trångt.

Detta rum är det nyaste analysrummet och väggar-
na i rummet är väldigt blanka vilket medför att damm 
inte fastnar. I rummet finns det stora fönster som inte 
är vibrationståliga och ljudisolerade. Dessa attribut 
gör att jag upplever det låter lika mycket i rummet 
med stängd dörr som utanför. 

I rummet står det en dammsugare som inte fungerar 
och enligt en anställd är dammsugare förenade med 
fel. 

Sammanfattningsvis är detta rum bättre än kulsinter-
verk tvås men det är långt ifrån optimalt på grund av 
ljudnivån, vibrationerna och inredningens planering.

Kulsinterverk fyra
Även detta rum är rymlig men dock oplanerad. Dör-
ren är försedd med kodlås vilket känns underligt en-
ligt mig. Inne i rummet finns en stor hatthylla som är 
fylld med verktyg och under borden står det skräp. 
En stor fördel med rummet är det är placerat på 
marknivå. Det gör att vibrationerna näst intill är borta 
och ljudnivån i rummet är behaglig. 

Personalen som utför analyserna träffade jag endast 
några minuter i ett lunchrum med deras arbetsledare 
så det var svårt att få deras åsikter, men en person 
uttryckte ett önskemål om ny design på spaden som 
de hämtar råkulor med.

Sammanfattningsvis anser jag att rummet har poten-
tial tack vare dess storlek och placering.

Malmberget
De två analysrummen i Malmberget var rymliga. Det 
var dock svårt att få en större uppfattning om analy-
serna som sker i dessa rum då jag endast träffade en 
person som själv inte utförde analyserna.

Sammanfattningsvis kan jag säga att storleken på 
rummet var över förväntan och att ha sikten på ett 
eget bord är positivt, men det är negativt att ha den 
på fjädrar. 

Svappavaara
Detta rum kändes välplanerat men inte optimalt. Per-
sonalen bryr sig om detta rum för det städas frekvent. 

Väggarna består endast av en plåtskiva och det finns 
ingen ventilation i rummet. Detta gör att luftkvalitén är 
dålig och personalens skyddsglasögon immar igen, 
speciellt på sommaren, samt att ljudnivån nästan är 
högre inne i rummet än utanför. Enligt personalen går 
det in för mycket vibrationer i rummet. 

Bänken i rummet är alldeles för hög, speciellt för 
kvinnor som vanligtvis är kortare än män, se tabell 1.

Sammanfattningsvis anser jag att rummet är välpla-
nerat och det är mycket positivt att personalen själv-
mant städar rummet. Dock är rummets väggar inte 
ljudisolerade, det finns ingen ventilation och bänkar-
na är för höga. 
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5. Flödesanalys
Efter att ha studerat analysprocessen noggrant gjordes en hierarkisk uppgiftsanalys, länkanalys samt en ta-
bullär uppgiftsanalys. Dessa metoder gav mig en strukturerad bild över hur provtagningen av råkulorna går 
till.

5.1 Hierarkisk uppgiftsanalys

I den hierarkiska uppgiftsanalysen nedan beskrivs 
analysen av råkulor i text och bilderna visar mina ob-
servationer vid kulsinterverk två i Kiruna, se tabell 2. 
Till hjälp användes de bilder och filmer som doku-
menterats vid observationerna i kulsinterverk två.

0.    Analysera råkulor
1.    Siktanalys
1.1    Hämta råkulor
1.1.1a  Ta spade vid analysbåset
1.1.1b  Ta vagn med hinkar och spade
1.1.2    Gå till en rullkrets

1.1.3    Öppna luckan över bandet där de färdiga  
    råkulorna åker
1.1.4    Använd spaden för att ta upp råkulor
1.1.5    Häll råkulorna i en hink
1.1.6    Gå med vagnen till alla rullkretsar och   
    hämta råkulor
1.1.7    Gå tillbaka till analysbåset

Tabell 2 Hierarkisk uppgiftsanalys.
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1.2    Sikta råkulor
1.2.1    Häll råkulorna i sikten

1.2.2    Skaka sikten 20 gånger
1.2.3    Snurra siktens plattor 90 grader
1.2.4    Skaka sikten 20 gånger

1.3    Väg råkulor
1.3.1    Sätt på vågen
1.3.2    Ta en platta i taget från siktredskapet
1.3.3    Häll råkulorna i vågen
1.3.4    Läs av vågen
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1.4    Rapportera resultat

1.5    Häll tillbaka råkulorna på bandet

1.6    Lägg tillbaka plattorna i sikten

2.    Fuktprov
2.1    Hämta färdiga råkulor på bandet innan   
    bränning
2.2    Sätt på fuktvågen
2.3    Smula/lägg hela 15 -20 gram råkulor på   
    fuktvågen
2.4    Stäng fuktvågens lock
2.5    Starta fuktanalysen
2.6    Läs av fuktvågen efter 20 minuter
2.7    Rapportera resultat
2.8    Häll tillbaka råkulorna på bandet
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3.    Dropp-test
3.1    Hämta råkulor
3.2    Lägg kulorna på avsatsen
3.3    Ta en kula och droppa 45 cm x-antal   
    gånger tills den spricker
3.4    Skriv upp antal dropp och rapportera
3.5    Häll tillbaka råkulorna på bandet

Ovanstående tabell användes för att göra figur 57 på 
nästa sida. Den hierarkiska uppgiftsanalysen visar 
tydligt analysens alla steg.

Figur 57 Hierarkisk uppgiftsanalys som tydligt visar analysens alla steg.
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5.2 Länkanalys

Nästa steg var att rita upp hur driftpersonalen rör sig 
runt analysrummet när de analyserar råkulorna. Me-
toden som jag använde kallas länkanalys och figur 
58 visar hur driftpersonalen rör sig i kulsinterverk två 
vid analyserna. Siffrorna representerar aktiviteterna 
som är beskrivna i tabell 2.

Figur 58 Länkanalys som visar hur driftpersonalen rör sig i kulsinterverk två vid en råkuleanalys. Siffrorna representerar aktiviteterna 
som är beskrivna i tabell 2.

5.3 Tabullär uppgiftsanalys

Till sist ställdes en tabullär uppgiftsanalys upp som 
listade operationens egenskaper och vad för utrust-
ning som behövs vid varje steg, vem som är ansvarig 
och vart operationen utförs, se bilaga 4.
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6. Designspecifikation
I detta kapitel sammanställs alla avgränsningar och behov som framkommit under analysfasen av arbetet. 
Sammanställningen är en designspecifikation, det vill säga en lista med allt som den slutliga lösningen på 
något sätt ska förhålla sig till.

Avgränsningar

•  Medge ergonomisk arbetsställning, det vill säga arbetet bör ske 50-100 mm under 
armbågshöjden, samt ett svängrum på 1020 mm.
•  Maxstorlek på rummet 1900x4000 mm.
•  Ingen vibrationsrisk för fuktvågen vid användning av siktmaskinen.
•  Medge god luftkvalité och ventilation, vilket innebär att luftväxlingen lägst bör vara 3,5 
liter per sekund och kvadratmeter.
•  Medge god ljudisolering, det vill säga bullerexponeringen bör vara ej vara över 55 dBA. 
•  Medge god vibrationsisolering, maximalt exponeringsvärde är 0,5m/s2.
•  Medge ett bra flöde under analysen.

Behov

•  Medge förvaringsmöjligheter för relevant utrustning.
•  Driftpersonalen bör enkelt och snabbt kunna städa analysrummet.
•  Minimera kostnaden för tillverkning.
•  Minimera klämrisk.
•  Ej medge avlastning på golv under bordsytor.
•  Medge god möjlighet till rörelse i rummet.
•  Medge goda ljusförhållanden.
•  Medge god färgsättning.
•  Förväntans rum bör uppfyllas.
•  Medge bekvämlighet.
•  Medge hållbarhet.
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7. Lösningsförslag
I detta avsnitt beskrivs de tre konceptuella lösningsförslagen som togs fram med hjälp av de kreativa 
metoderna. Alla lösningsförslag uppfyller de grundläggande behoven på god ljudisolering och ventilation, 
skydd mot yttre vibrationer, ergonomisk arbetsbänk, samt det upplevelsebaserade behovet. Dessa förklaras 
i avsnitt designspecifikation.

7.1 Rum ett

Detta rum är 2500x1900 mm stort och till vänster om 
dörren står ett långt bord som är höj- och sänkbart, 
se figur 59. På bordet får det plats siktutrustning med 
tillhörande våg, dropp-test samt plats för avställning 
av hinkar. Under bordet finns en utdragbar avlast-
ningsyta där driftpersonalen kan lägga en pärm och 
anteckna analysens resultat. 

Mitt emot det stora bordet står det ett lite mindre bord 
och på det får fuktprovutrustningen plats. Det finns 

även plats för en pärm där anteckningar kan skrivas. 
Bredvid bordet hänger ett skåp på väggen och i skå-
pet finns städutrustning samt första hjälpen-box.

Mellan de två borden finns en lucka där de analyse-
rade råkulorna kan slängas ner. På vänster sida om 
dörren finns ett fönster.

Anlysens flöde ses i figur 60, aktiviteterna ges i tabell 
2.

Figur 59 Lösningsförslag 1.

Figur 60 Flöde i lösningsförslag 1.
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7.2 Rum två

Rummet är 4000x1900 mm stort och har två ingång-
ar, en på vardera kortsida, se figur 61. Längs den ena 
långsidan sker all analys på två separata bord. Det 
minsta bordet är väl skyddat från vibrationer och på 
det står fuktvågen. På det längre bordet sker dropp-
test och siktning. Bordet är höj- och sänkbart och det 
finns plats att lägga en pärm på bordet så att analys-

Figur 61 Lösningsförslag 2.

Figur 62 Analysens flöde i lösningsförslag 2, aktiviteterna står i tabell 2.

resultaten kan skrivas upp samt plats för avlastning 
av hinkarna som innehåller råkulor. Mitt emot borden 
finns en lucka där analyserade råkulor kan slängas 
ner samt ett skåp för städutrustning samt första hjäl-
pen-box. Rummet har ett fönster bredvid detta skåp.

Analysens flöde visas i figur 62 och aktiviteterna står 
i tabell 2. 
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7.3 Rum tre

Detta rum har samma storlek som rum ett, nämligen 
2500x1900 mm, men fuktanalysen är flyttad ut ur 
rummet och sker i anslutning till platsen där råkulor 
hämtas, se figur 63. Direkt till vänster om dörren finns 
ett skåp med städutrustning samt första hjälpen-box 
och över skåpet sitter ett fönster. På den vänstra kort-
sidan är ett sort fönster och på den andra långsidan 

Figur 64 Lösningsförslag 3.

Figur 63 Lösningsförslag 3.

står ett bord som fyller upp hela väggen. På bordet 
finns det plats för hinkar, siktutrustning, en pärm samt 
dropp-test. På den högra korsidan finns en lucka där 
driftpersonalen kan slänga använda råkulor och över 
den finns ett fönster. 

Analysens flöde visas i figur 64 och aktiviteterna ses 
i tabell 2.
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8. Utvärdering och konceptval
I detta avsnitt beskrivs de diskussioner och metoder som ledde fram till valet av den slutliga lösningen. Jag 
granskade designspecifikationen, se kapitel 6, för att kontrollera att det valda lösningsförslaget uppfyllde så 
många behov som möjligt.

Diskussioner
Lösningsförslag ett var min handledare Simons fa-
vorit. Han hade svårt att sätta fingret på vad det var 
men han sa att han tyckte att det var bra för att all 
utrustning var i ett rum. Jag ansåg dock att det är så 
minimalistiskt att rörelsen i rummet hämmas. Flödet 
i rummet är inte optimalt och jag tror att risken är att 
personalen skulle känna sig instängda i rummet. 

Det andra lösningsförslaget var min handledare 
Åsas favorit. Hon tyckte att det gav ett bra flöde med 
två dörrar och ett tillräckligt rörelseutrymme. Jag höll 
med och tyckte att flödet blev bra eftersom all analys 
sker mot en vägg.

I det tredje lösningsförslaget flyttade jag ut fuktanaly-
sen ur analysrummet. Min tanke var att analysen ska 
ske på samma plats där råkulorna hämtas, för un-
der mina diskussioner med driftpersonalen i verket 
uttryckte de åsikter om att det var besvärligt att gå så 
långt för att hämta råkulor. Men min handledare på 
LKAB ville absolut att all analys ska ske i samma rum 
så detta koncept kunde jag ej gå vidare med.

Värdematris
För att få en visuell bild över hur väl lösningsförsla-
gen uppfyllde designspecifikationen gjorde jag en 
värdematris. Jag valde ut de avgränsningar och 
behov som jag ansåg användbara att värdesätta. 
Trots att jag inte kunde gå vidare med koncept tre på 
grund av min handledares ståndpunkt, ville jag ändå 
värdesätta konceptet för att se om det hade några 
egenskaper som jag kunde utnyttja till de andra kon-
cepten. Värdesättningen av koncepten gjorde jag 
själv så det är alltså mina egna känslor och tolkning-
ar, se figur 65. Alla tre koncept har samma värde på 
hållbarhet och armatur därför att jag anser att alla 
kan uppfylla dessa behov lika mycket.

Koncept ett
Jag ansåg att koncept ett inte var synnerligen inbju-
dande och avkopplande på grund av dess storlek. 
Jag anser att det ser trångt ut. Samma anledning 
ligger som grund för värdesättningen av flöde, spel-
rum, lättstädat och rörelse. Arbetsställningen och 
bekvämligheten är inte optimal därför att personalen 
måste vända sig om för att använda fuktvågen. 

Koncept två
Detta koncept har stor golvyta vilket medger god 
rörlighet och det gör att rummet blir lättstädat. Flö-
det i rummet blir mycket bra med en dörr i vardera 
ände samt att analysutrustningen står mot en vägg.  
Arbetsställningen samt bekvämligheten är mycket 
tillfredsställande eftersom personalen inte behöver 
vända sig om för att utföra alla analyser, vilket även 
ger en avkopplande känsla.

Koncept tre
Enligt mig har det tredje konceptet inga egenskaper 
som kan användas på de andra koncepten eftersom 
värdena är sämre än hos koncept 2.

Val av lösningsförslag
Efter diskussioner med handledarna samt min vär-
desättning av koncepten valde jag att gå vidare med 
koncept nummer två. Jag anser att förslaget uppfyl-
ler designspecifikationen bäst. En av de egenska-
perna som vägde tyngst vid valet av lösningsförslag 
var flödet, vilket uppfylls bäst med två dörrar i varde-
ra ände av rummet.

Upplevelse
- inbjudande
- avkopplande

Ergonomi
- arbetsställning
- flöde
- spelrum/yta
- armatur

Estetik
- rörelse
- bekvämlighet
- inredning

Kvalitet
- hållbarhet
- lättstädat 

Värde     Koncept 1     Koncept 2     Koncept 3

Figur 65 Värdematris för de tre koncepten.
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9. Detaljerad utformning
I detta avsnitt beskrivs vidareutvecklingen som gjordes av den valda lösningen. Detaljbearbetning gjordes 
på mått, inredning, ljussättning, ljudisolering, placering av utrustning.

Måttsättning
En målsättning var att optimera utrymmet med 
avseende på den maxstorlek på rummet som getts 
av LKAB. Samtidigt måste rummet medge bra 
flöde vid analyserna. Jag hade under fältstudierna 
mätt all befintlig utrustning och med hjälp av den 
informationen beslutade jag att rummet skulle vara 
3500x1900 mm stort. Den storleken på rummet ger 
bra rörlighet och all utrustning får plats mot en vägg.

Inredning
Driftpersonalen består av både kvinnor och män 
vilket innebär att personalens längder kan skilja sig 
avsevärt (tabell 1). Genom att använda ett höj- och 
sänkbart bord till siktanalysen och dropp-testet kan 
en god ergonomisk ställning uppnås för all perso-
nal. Bordets djup bör vara 700 mm så att sikten inte 
slår i väggen vid analysen. Om väggarna max är 90 
mm tjocka blir svängrummet 1020 mm, vilket är det 
uppskattade svängrum som behövs vid arbete enligt 
teoriavsnitt arbetsställning. För att skona framförallt 
rygg och ben kan en mjuk ergonomisk matta använ-
das, så kallad arbetsplatsmatta, se exempel figur 66.

Några personer i driften önskade att ha en stol inne 
rummet, speciellt de som jobbar nattskiftet så de kan 
sitta och vänta på fuktanalysen. Den bästa lösning-
en är att använda en ergonomisk arbetsstol som kan 
ställas under ett bord så att den inte är i vägen när 
den inte används, se exempel figur 67. 

Många i driftpersonalen sa att ett av de största pro-
blemen vid siktningen av råkulorna är att all personal 
skakar sikten på olika sätt. En del skakar väldigt lätt 
medan andra skakar extremt hårt. De instruktioner 
som finns i analysrummet ger inte tillräcklig beskriv-
ning för hur detta ska gå till. Lösningen på det här 
problemet är att ha en skärm i rummet som med en 
instruktionsvideo visar varje steg i analysen och är 
enkel att följa. Då kan både befintlig personal och ny 
personal, som till exempel endast jobbar på somma-
ren, få instruktioner varje gång de ska göra provtag-
ningarna. Denna skärm med touch-funktion bör vara 
uppkopplad till kontrollrummet så att personalen kan 
skriva in analysresultaten direkt, då behöver de inte 
gå med resultaten på papper till kontrollrummet och 
låta personalen i kontrollrummet skriva in resultatet 
i datorn. Idag finns det pekskärmar anpassade för 
industrimiljö.

Ett av mina mål var att personalen ska känna sig be-
kväma i rummet och vilja stanna där ett tag. Därför 
vore det bra om driftpersonalen kunde hänga av sig 
hjälm och jacka på en hatthylla inne i rummet, se ex-
empel figur 68. Enligt föreskrifter är detta tillåtet.

Figur 66 Arbetsplatsmatta (Ergo Bubble 2013).

Figur 67 Ergonomisk stol (Gaia taburetter 2013).

Figur 68 Hatt- och klädhylla (Kite 2010).



47

Personalen har inbyggd radio i hörselkåpor som 
sitter på hjälmen så att de kan bli kontaktade från 
arbetskamrater och speciellt kontrollrummet och 
någonting skulle hända. Om personalen tar av sig 
hjälmen när de går in i analysrummet kan de mis-
sa viktig information, därför bör det finnas en radio 
i rummet som till exempel sitter fast på en vägg och 
lyser upp när någon anropar. Då missar inte perso-
nalen viktig information.

Framförallt ute i verken finns det risk att personalen 
skadar sig, på grund av detta borde det finnas en 
första hjälpen-box och ögondusch i rummet.

Flöde
Genom att titta på de analyser som jag gjorde i kapi-
tel fem kunde jag placera utrustningen på ett gynn-
samt sätt för att medge bra arbetsflöde samt en god 
ergonomisk arbetsställning. För att få rörelse och op-
timalt flöde i rummet används två dörrar.

Städning
Ett önskemål som min handledare på LKAB hade 
var att det skulle vara väldigt lätt att städa rummet, 
helst skulle driftpersonalen inte ens behöva städa 
alls eller så skulle de kunna ”spruta av allt med 
en högtryckstvätt”. Mitt mål var att skapa en miljö 
som personalen trivs i och jag tror att ett rum som 
de anställda kan spruta med högtryckstvätt ger 
fel signaler. Det ger känslan av att ingen bryr sig 
om rummet. Genom att göra ett rum med omtanke 
visar man för personalen att detta rum är viktigt och 
analyserna är viktiga och personalen kommer att 
göra ett bättre arbete. Det är bevisat med bland 
annat The Pink Effect och Hawthorne studierna att 
anställda utför sina uppgifter på ett bättre sätt om de 
känner sig sedda och uppskattade. LKAB har även 
som önskemål att värva fler kvinnliga medarbetare 
och en smutsig miljö utan omtanke tror inte jag 
attraherar kvinnor. 

Jag har erfarenhet av centraldammsugare i verksta-
den på mitt universitet och den fungerar väldigt bra. 
Min lösning är att ha en centraldammsugare i rum-
met som kan snurras upp på väggen, samt en slang 
som hänger i taket så att bord snabbt och enkelt kan 
dammsugas, se figur 69.

På väggen över centraldammsugaren kan det hänga 
en korg med rengöringsmedel samt en pappershål-
lare så att personalen kan torka av bänkarna ordent-
ligt. Av den orsaken vore det bra att ha en liten pap-
perskorg i rummet. 

Ju mindre smuts som kommer in i rummet, desto lätt-
are blir det att städa. Därför vore det bra att ha en 
elektrisk skoborste utanför rummet så att driftperso-
nalen kan borsta rent skorna innan de går in.

Figur 69 Centraldammsugare (Q central-
dammsugare 2011).

Golv och väggar
Ett slitstarkt, vattentätt och smutsavvisande golv som 
går upp några centimeter på väggarna bör använ-
das. Då behövs det inga lister som samlar damm 
och vid behov kan golvet torkas av.

Väggarna inne i kulsinterverk tres analysrum är myck-
et bra av den orsaken att de är glatta och smutsav-
visande. Dessa plastväggar är att rekommendera 
för det nya analysrummet i kulsinterverk två. Genom 
att trycka ett fotografi på ena väggens plastskivor-
na blir rummet inbjudande. Fotografiet bör vara ett 
naturbild och kan röstas fram av driftpersonalen, se 
exempel figur 70. De andra tre väggarna bör vara 
vita vilket gör att rummet blir ljusare och naturbilden 
bör innehålla kalla färger så som blått, vilket ger en 
avstressande effekt. 

Figur 70 Exempel på foto som kan vara på en vägg 
(BanffFlyfishingGuides 2013).
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Ljussättning
Då det inte finns några fönster i verket och belysning-
en är begränsad på många ställen, vilket gör att ver-
ket känns mörkt och instängt. Därför vore det trevligt 
med inbyggd dagsljusarmatur i analysrummets tak 
som ger ljusterapi till personalen. För att få en mer 
trivsam miljö är en vägglampa, som går från tak till 
golv, ett trevlig inslag, se figur 71.

 

Ljudisolering och vibrationsdämpning 
Ljudisolering och vibrationsdämpning diskuterade 
jag med Roger Johnsson som är universitetslektor 
på avdelningen Drift, underhåll och akustik på 
Luleå tekniska universitet. För bästa ljudisolering 
och vibrationsdämpning rekommenderade han att 
bygga ett rum i ett rum, det vill säga använda dubbla 
väggar och golv. Mellan golven bör det finnas fjädrar 
och rummet bör ej sitta fast i bryggan som det gör 
idag. Dessa åtgärder gör att vibrationerna minskar 
inne i rummet och ljudisoleringen bli som bäst.

En bra vibrationsdämpning får jag genom att rummet 
står på pelare som är fästa i golvet och att rummet 
inte är kopplat till bryggan i verket. Det räcker med 
ett par centimeters mellanrum för att undvika att vi-
brationer går från bryggan in i rummet.

En fuktanalys av råkulorna tar cirka tjugo minuter och 
under den tiden bör det vara möjligt att göra siktana-
lysen. Om fuktvågen står på ett eget bord kan vibra-
tioner från siktningen minska och i bästa fall försvin-
na helt. Bordet bör vara tungt för att vibrationerna 
inte ska påverka och om bordet består av två skivor 
med fjädrar emellan bör vibrationerna försvinna helt. 
Det viktigaste är att borden inte står mot väggen utan 
att det är ett par centimeters mellanrum för annars 
vandrar vibrationerna i väggarna.

Analysutrustning
Under arbetets gång diskuterade jag lösningar på 
ny analysutrustning med anställda på LKAB. Enligt 
de anställda finns det ingen siktutrustning som är 
bättre lämpad än den som står i analysrummen idag. 

Anledningen är att de nya alternativen skulle skaka 
sönder råkulorna vilket skulle medföra ett felaktigt 
resultat. Jag har sökt efter ny utrustning bland hemsi-
dor men utan resultat. Sikten som står i kulsinterverk 
två idag är gammal och inte så hållbar så den bör för-
nyas och fräschas upp. Idag finns det en smart lös-
ning på sikten som medför att personalen kan snurra 
på siktplanen utan att lyfta dem, vilket är mycket bra 
ur ergonomisk synpunkt. Vågen som används vid 
siktanalysen bör förnyas till en våg som inte är lika 
känslig för vibrationer. Vågskålen bör vara lika stor 
som ett siktplan. 

Idag finns det fukthaltsvågar som är bättre än den 
som står i analysrummet idag. Den bör bytas ut för 
säkrare provsvar.

Figur 71 Vägglampa (Flux 2013).
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10. Slutresultat
I detta avsnitt beskrivs slutresultatet, hur det uppfyller designspecifikationen och den inledande frågeställ-
ningen besvaras.

Slutresultatet är ett analysrum som medger ett bra 
arbetsflöde, god arbetsmiljö och arbetsställning för 
analysen av råkulor i kulsinterverk två, samt förmed-
lar vikten av analysarbetet av råkulorna. 

Figur 72 visar det konceptuella lösningsförslaget; 
högst upp till vänster är en översiktlig bild av ana-
lysrummet som visar rummets storlek, två ingångar, 
ett höj- och sänkbart bord med siktutrustning samt 
dropp-test, ett antivibrationsbord med fukthaltsvåg, 
städutrustning, arbetsplatsmatta, tre ljuskällor i taket 
samt en ljudkälla på väggen.Till höger om ritningen 
är en bild som visar rummet utifrån. Mitt i figuren är 
en ritning på långsidan där analysen sker, från vän-
ster syns centraldammsugare, antivibrationsbord till 
fuktanalys, höj- och sänkbart bort till dropp-test och 
siktning. Över bordet finns en skärm med touch-funk-
tion, samt en centraldammsugare som kan använ-
das vid rengöring av bord. Figuren visar exempel på 
hatthylla, centraldammsugare, ergonomisk stol samt 
vägglampa. Den färgskala som rekommenderas är 
vitt, grått, blått och grönt, det vill säga naturfärger 
med en avslappnande effekt. Figur 74 visar en enkel 
3D-visualisering av slutresultat. 

I punktform beskrivs lösningsförslag på analysrum-
mets måttsättning, inredning, flöde, städning, golv 
och väggar, ljussättning samt ljudisolering och vibra-
tionsdämpning.

Måttsättning
•  1900x3500 mm, se bilaga 8.

Inredning
•  Ett höj- och sänkbart bort medför en ergonomisk 
arbetsställning och på bordet står siktutrustning och 
dropp-test. Under bordet är golvet lutat vilket förhin-
drar personalen att ställa saker där.
•  Ett antivibrationsbord används vid fuktanalysen.
•  Över borden finns möjlighet för avlastning av hin-
kar.
•  Över borden sitter det en skärm med touch-funk-
tion, den visar analysens alla steg med instruktions-
filmer. Skärmen är uppkopplad till kontrollrummet så 
analysens resultat direkt kan skrivas på skärmen och 
rapporteras till kontrollrummet.
•  Innanför dörren sitter det en hatthylla, personalen 
kan ta av sig hjälm och jacka och placera på hyllan.
•  Personalen har radio i hjälmen och för att persona-
len inte ska missa viktig information om de väljer att 
ta av hjälmen finns det en extra radio bredvid pek-
skärmen.

•  En arbetsplatsmatta medför ergonomisk arbets-
ställning vid analyserna.
•  En ergonomisk arbetsstol kan användas vid ana-
lyserna och den kan skjutas in under antivibrations-
bordet när den inte används.
•  Första hjälpen-box och ögondusch finns på väg-
gen.

Flöde
•  Två dörrar på vardera sidan av rummet medför ett 
tillfredsställande arbetsflöde, se figur 73.

Städning
•  En centraldammsugare är kopplad till rummet och 
den har två slangar; en längre som finns snurrad på 
väggen och en kortare slang sitter fast i taket över 
det stora bordet.
•  En pappershållare samt rengöringsmedel finns på 
väggen över centraldammsugaren så att personalen 
kan torka av borden efter varje analys.
•  Utanför rummet finns en skoborste som medför att 
så lite smuts som möjligt kommer in i rummet.

Golv och väggar
•  Ett slitstarkt, smutsavvisande och vattentåligt golv 
i polymer gör det enkelt att städa.
•  Glatta väggar i polymer medför att smuts ej fast-
nar och att det är enkelt att torka av väggarna. Tre 
väggar är vita och en vägg har ett fotografi tryckt på 
väggplattorna. Detta medför en trevlig arbetsmiljö.
•  Högst upp på ena långsidan finns ett smalt föns-
ter som är anpassat för industrimiljö, det vill säga 
ljudisolerat samt vibrationsdämpande, och på dör-
rarna finns mindre fönster. Fönster är viktigt så att 
personalen inte känner sig instängda och så att de 
ser vad som händer utanför rummet.

Ljussättning
•  I taket finns tre ljuskällor med dagsljusbelysning 
och på en vägg sitter en vägglampa som går från 
golv till tak. Armaturen ger personalen ljusterapi i ett 
annars mörkt och instängt verk.

Ljudisolering och vibrationsdämpning
•  Väggarna medför god ljudisolering samt vibra-
tionsdämpning. Rummet står på pelare som sitter 
fast i golvet och rummet är ej anslutet till bryggan.
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Figur 72 Slutresultat. Högst upp till vänster är en ritning över rummet. Bredvid ritningen är en bild som visar rummet utifrån. Mitt i figu-
ren är en ritning på långsidan där analysen sker, från vänster syns centraldammsugare, bord till fuktanalys, höj- och sänkbart bort till 
dropp-test och siktning. Över bordet finns en skärm med touch-funktion, samt en centraldammsugare. En färgskala med naturfärger 
är rekommenderade. Resterande bilder är exempel på hatthylla, centraldammsugare, ergonomisk arbetsstol, vägglampa.
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Flöde
Figur 73 visar arbetsflödet för analysen av råkulor 
och de numrerade aktiviteterna beskrivs nedan.

1. Driftpersonalen hämtar råkulor vid rullkretsarna.
2. Hinkarna med råkulor bärs in analysrummet 
och siktning tar vid.
3. Resultatet av råkulesiktningen rapporteras i 
datorn och skickas direkt till kontrollrummet.
4. Vid denna punkt sker dropp-test som också 
rapporteras i datorn.
5. De analyserade råkulorna slängs på ett band 
som för dem tillbaka in i tillverkningsprocessen.
6. Driftpersonalen hämtar råkulor till fuktanalysen. 
7. Råkulorna analyseras i fukthaltsvågen.
8. De analyserade råkulorna slängs på ett band 
som för dem tillbaka in i tillverkningsprocessen.

Fukthaltsvågen kan användas samtidigt som drift-
personalen siktar råkulorna eftersom fukthaltsvågen 
står på ett antivibrationsbord.

Figur 73 Flöde: 1. Driftpersonalen hämtar råkulor vid rullkretsarna. 2. Hinkarna med råkulor bärs in analysrummet och siktning tar vid. 
3. Resultatet av råkulesiktningen rapporteras i datorn och skickas direkt till kontrollrummet. 4. Vid denna punkt sker dropp-test som 
också rapporteras i datorn. 5. De analyserade råkulorna slängs på ett band som för dem tillbaka in i tillverkningsprocessen. 6. Drift-
personalen hämtar råkulor till fuktanalysen. 7. Råkulorna analyseras i fukthaltsvågen. 8. De analyserade råkulorna slängs på ett band 
som för dem tillbaka in i tillverkningsprocessen.
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Figur 74 Enkel 3D-visualisering av slutresultat. Från vänster syns centraldammsugare, bord till fuktanalys, höj- och 
sänkbart bort till dropp-test och siktning. Över bordet finns en skärm med touch-funktion, samt en centraldammsugare.

Kostnadsuppskattning
Tabell 3  är en kostnadsuppskattning av analysrummet 
med rekommenderad inredning. Rummets kostnad 
är baserad på en offert från Bygg & Måleri i Kiruna 
AB, se bilaga 9. Pekskärmen och monitorarmens 
kostnad är baserad på prisinformation från Acte 
Solutions, stålkonstruktionen är ett uppskattat pris 
från SST Slitskyddsteknik och ventilationen är ett pris 
från Bravida ventilation. En kostnadsuppskattning 
inklusive alla inköpsställen finns i bilaga 10. 

Produkt Pris
Rum 124 000 kr
Stålkonstruktion; tillverkning, 
montering samt  
vibrationsdämpning

160 000 kr

Ventilation 50 000 kr
Centraldammsugare 10 000 kr
Höj- och sänkbart bord 6 000 kr
Antivibrationsbord 7 800 kr
Hatthylla 1 000 kr
Touch-skärm 14 500 kr
Monitorarm 1 000 kr
Ergonomisk stol 3 050 kr
Arbetsplatsmatta 2 045 kr
Pappershållare 500 kr
Skoborste 1 900 kr
Summa 381 795 kr

Tabell 3 Kostnadsuppskattning.
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Avgränsningar

•  Medge ergonomisk arbetsställning, det vill säga 
arbetet bör ske 50-100 mm under armbågshöjden, 
samt ett svängrum på 1020 mm.

•  Maxstorlek på rummet 1900x4000 mm.
•  Ingen vibrationsrisk för fuktvågen vid användning 
av siktmaskinen.
•  Medge god luftkvalité och ventilation, vilket 
innebär att luftväxlingen lägst bör vara 3,5 liter per 
sekund och kvadratmeter.
•  Medge god ljudisolering, det vill säga bullerex-
poneringen bör vara ej vara över 55 dBA. 
•  Medge god vibrationsisolering, maximalt expo-
neringsvärde är 0,5m/s2.

•  Medge ett bra flöde under analysen.

Behov

•  Medge förvaringsmöjligheter för relevant utrust-
ning.

•  Driftpersonalen bör enkelt och snabbt kunna stä-
da analysrummet.

•  Minimera kostnaden för tillverkning.
•  Minimera klämrisk.

•  Ej medge avlastning på golv under bordsytor.

•  Medge god möjlighet till rörelse i rummet.

•  Medge goda ljusförhållanden.

•  Medge god färgsättning.

•  Förväntans rum bör uppfyllas.

•  Medge bekvämlighet.
•  Medge hållbarhet.

Uppfyllt. Med ett höj- och sänkbart bord och en ar-
betsplatsmatta kan en ergonomisk arbetsställning 
erhållas. Om väggarna är maximalt 70 mm tjocka 
uppfylls svängrummet.
Uppfyllt. Rummets storlek är 1900x3500 mm.
Uppfyllt, med ett eget antivibrationsbord för fukt-
vågen.
Bedömt uppfyllt med rådgivning från expert.

Bedömt uppfyllt med rådgivning från expert.

Bedömt uppfyllt. Rummet står på pelare och med 
ett par centimeters spann mellan analysrum och 
brygga förhindras vibrationerna att vandra in i rum-
met.
Uppfyllt. Då all analys sker mot en vägg och rum-
met har  två dörrar, en på vardera sida om rummet, 
kan ett bra arbetsflöde uppnås.

Uppfyllt. Första hjälpen-box kan monteras på en 
vägg, annan utrustning som inte används vid ana-
lysen bör förvaras utanför rummet.
Uppfyllt. En centraldammsugare över analysbor-
det gör det enkelt att städa bordet direkt efter an-
vändning. En längre slang sitter på ena väggen 
vilket medför snabb och enkel storstädning, samt 
rengöringsmedel och papperhållare gör det enkelt 
att torka av ytor.
Bedömt uppfyllt. 
Bedömt uppfyllt. Utan onödig inredning minimeras 
klämrisken.
Uppfyllt. Under det stora bordet monteras en skiva 
som ej gör det möjligt att ställa saker under bordet.
Uppfyllt. Med två dörrar och tillräckligt utrymme 
kan personalen röra sig ordentligt i rummet.
Uppfyllt. Genom dagsljusbelysning i taket och en 
vägglampa medges goda ljusförhållanden.
Uppfyllt. Vita väggar, ljusgrått golv och en tryckt 
fondvägg med ett fotografi. Naturfärger ger en 
härlig känsla.
Bedömt uppfyllt. Rummet medför en ljus och trevlig 
arbetsmiljö i ett annars mörkt och smutsigt verk.
Bedömt uppfyllt.
Bedömt uppfyllt.

Tabell 4 Designspecifikation utvärderas.

Designspecifikation
Lösningsförslaget jämfördes med designspecifika-
tionen och designern avgjorde om avgränsningarna 
och behoven uppfylldes, se tabell 4.
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Frågeställning
De inledande frågeställningarna besvaras i detta 
avsnitt. 

•  Hur ska en avgränsad arbetsyta för analys 
av råkulor i en smutsig miljö utformas så att det 
säkrar analysen, optimerar verksamheten och 
bidrar till bra ergonomi och god arbetsmiljö för 
de anställda? 

En arbetsytan bör utformas efter de anställdas 
önskemål så att de känner sig involverade och att 
företaget ser dem. Det  kan vara värt att lägga ner lite 
mer pengar och tid på ett analysrum för det arbete 
som läggs ner på en arbetsyta är de signaler som 
ett företag sänder ut till sin personal, det vill säga 
om det läggs ner mycket arbete på en yta kommer 
de anställda att känna sig uppskattade och sedda. 
Om man utformar ett rum med förutsättningen att de 
anställda kan rengöra genom att spruta av med en 
högtryckstvätt så kan det skicka signalen att detta 
är ingen viktig yta och därmed att analysarbetet 
behöver inte utföras noggrant. Det finns inga säkra 
belägg för detta, men om man jämför med Hawthorne 
studierna (Blumberg 1971) och den så kallade Pink 
effect (Küller 2006) så tycks det som att ledningens 
omsorg och engagemang i arbetsmiljön ger effekt på 
hur de anställda utför sina arbetsuppgifter. Genom 
att göra ett rum med omtanke visar företaget för 
personalen att detta rum är viktigt och att analyserna 
är viktiga. Det kan medföra att de anställda blir mer 
tillfredsställda och att de förstår hur viktig till exempel 
analysen som sker i rummet är. En slutsats är att de 
anställda då kan komma att utföra en noggrannare 
och säkrare analys.

•  Hur kan en avgränsad arbetsyta bidra till att 
optimera provtagningen?

En avgränsad yta som är väl planerad kan 
medföra ett bra arbetsflöde, vilket möjligen kan 
bidra till optimering av provtagningen. Detta kan 
åstadkommas genom att studera provtagningens 
alla steg och utforma rummet utifrån dessa analyser. 
Det är även viktigt att rummet ger ett intryck av att det 
är viktiga arbetsuppgifter som sker i rummet, vilket 
kan skapas genom att ha ordning och reda i rummet.

•  Hur kan en avgränsad arbetsyta utformas så 
att den erbjuder god ergonomi och bidrar till en 
god arbetsmiljö?

För att medge god ergonomi kan en arbetsyta 
utformas med ergonomisk inredning så som höj- 
och sänkbart bord, arbetsplatsmatta, ergonomisk 
stol och så vidare. Det är även viktigt att rummet är 
anpassat för tillräckligt många personer så att ett 
tillräckligt stort svängrum ges. En god arbetsmiljö 
uppnås genom en inbjudande miljö, vilket kan 
uppnås med bra ljusförhållanden, god ventilation 
och ljuddämpning, ett genomtänkt färgval, samt en 
rumsupplevelse som tillfredsställer både kvinnor och 
män.

•  Hur kan en avgränsad arbetsyta utformas så att 
den bidrar till att förmedla vikten av analysarbetet 
till både anställda och ledning?

Genom att lägga ner omtanke på utformningen 
av arbetsytan kan den bidra till att förmedla 
vikten av analysarbetet för de anställda och 
ledningen.
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11. Diskussion

Under arbetets första fas gjorde jag omfattande 
fältstudier på LKABs alla anläggningar. Studierna 
var väldigt givande både för projektarbetet och för 
mig själv. Jag fick se hela tillverkningsprocessen, 
alltifrån gruvans djupaste delar där malmen bryts 
till kulsinterverken där tillverkningen av pellets sker. 
Ibland kan personer bete sig annorlunda när de 
vet att de är iakttagna, vilket beskrivs i Hawthorne 
experimenten, och jag tror att personalen gjorde 
noggrannare analyser när jag var närvarande än vad 
de vanligtvis gör. För alla som jag pratade med sa 
att analyserna kändes som onödigt ont och många 
erkände att de ibland slarvade.

Under fältstudierna så intervjuande jag driftpersona-
len men det var svårt att få fram deras tankar och 
åsikter. Jag började med att ställa allmänna relativt 
stora frågor frågor men insåg snart att det krävdes 
mer specifika frågor för att få önskad information. 
Det är någonting som jag borde ha tänk på innan 
så att jag hade fler frågor nedskrivna för nu blev det 
ganska spontana frågor.
 
Under konceptutveckling körde jag ibland fast vid 
olika lösningsförslag och då tog jag hjälp av mina 
vänner som fick komma med sina idéer och tankar 
kring mina idéer. Den anordnade workshopen var 
enormt givande för mig därför att jag kom på nya 
lösningar på problem när jag hörde deltagarnas 
diskussioner. 

Under denna fas i processen vill jag också ha 
workshops tillsammans med driftpersonalen i verket 
men detta var någonting som jag inte fick ha för 
verkets ledning. De sa att dessa workshops inte skulle 
fungera för jag skulle inte kunna få driftpersonalen 
att prata om vad de tycker och tänker. Eftersom 
de arbetar i samma skift i flera år vill de inte säga 
någonting som kan misstolkas av någon annan eller 
som ingen håller med om. De vill helt enkelt inte skapa 
osämja i gruppen enligt ledningen. Jag hoppas ändå 
att jag fick ihop tillräckligt med information och ett 
resultat som driftpersonalen är nöjda med och att de 
kommer att trivas i analysrummet. 

De personas som jag skev kändes bra under 
projektets gång men ibland undrade jag om min 
primära personas egentligen var den sekundära. 
Med andra ord att jag helt enkelt riktade slutresultatet 
mer mot min sekundära personas. Dock tror jag att 
detta var positivt eftersom LKABs mål är att attrahera 
fler kvinnliga medarbetare så med facit i hand borde 
jag ha bytt plats på mina personas.

En annan svårt del i denna fas var att få tag på in-
formation om ny analysutrustning. Jag pratade med 
många anställda på LKAB och de flesta ville hjälpa 
mig men ingen visste så mycket om ny analysutrust-
ning. Jag fick hela tiden nya kontakter att ringa men 
det var svårt att få tag på alla och de flesta hade ing-
en information att dela med sig av. Allting kändes 
väldigt ostrukturerat. Trots detta tror jag att informa-
tionen som jag fick ihop är tillfredsställande för pro-
jektet.

Provtagningen i kulsinterverk två på LKAB beskrivs 
av ledningen som en väldigt viktig verksamhet 
för att bibehålla god kvalitet på LKABs produkter. 
Samtidigt investeras för närvarande stora summor i 
intilliggande kontorsdelar. Det är av den anledningen 
paradoxalt att de i nästa mening uttrycker att 
analysrummet bör vara så billigt som möjligt och 
helst gå att rengöra med en högtrycksspruta. Det 
tycks innebära att de inte fullt ut insett vikten av 
omtanke i utformning av arbetsmiljön och hur det kan 
bidra till en effektiv och noggrann utförd analys. Det 
har varit svårt att kompromissa mellan önskemål om 
ett billigt slutresultat och att utforma en arbetsmiljö 
som visar att detta är en viktig verksamhet. Jag har 
under processens gång slitits mellan dessa två delar 
och till sist släppte jag ledningens önskemål om 
högtryckstvätt, vilket jag i efterhand känner att jag 
borde har släppt tidigare.

Min nya utformningen för analysrummet medger 
en god ergonomi och arbetsmiljö för de anställda. 
Rummet visar verkligen vikten av analyserna och tre 
vita väggar med en bra belysningen ger associationer 
till ett laboratorium. Genom att ha en vägg med ett 
fotografi på naturen kommer de anställda att få en 
trevlig arbetsmiljö och ett förhoppningsvis skönt 
avbrott från det annars mörka verket. Det kan tyckas 
som enkla och till viss del triviala lösningar var för sig, 
men sammantaget är min övertygelse att de kommer 
bidra till en god arbetsmiljö vilket i sin tur kommer att 
bidra till en god analysverksamhet.

Det konceptuella lösningsförslaget är en bra ut-
gångspunkt för utformning av det nya analysrummet. 
En rekommendation är att diskutera slutförslaget 
även med de anställda som ska utföra analyserna, 
något jag inte gavs möjlighet att göra under proces-
sen. Utformningen av arbetsrummet antas optimera 
provtagningen för råkulorna, något som de anställda 
som utför denna verksamhet borde kunna ge svar på 
tämligen snabbt. Det slutliga förslaget borde bidra till 
att de anställda ser analysen som en viktig verksam-
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het för LKABs slutprodukter, vilket den nuvarande 
provtagningskuren inte bidrar till. Om resurser läggs 
ned även på provtagningsverksamhetens arbetsmil-
jö kan det bidra till att det inte längre slarvas med 
analyserna. Min egen uppfattning är att det spelar 
ingen roll hur många gånger ledningen berättar hur 
viktiga analyserna är om utformningen av arbetsmil-
jön för analysen ser ut som den gör i dagsläget. För 
visar ledning inte vikten av analyserna med en god 
arbetsmiljö och ergonomi, då kommer inte de an-
ställda se vikten heller.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med mitt slutresultat 
för analysrummet förmedlar verkligen vikten av ana-
lyserna till driftpersonalen och rummet medger en 
god arbetsmiljö. 
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12.Rekommendationer
I detta avsnitt beskrivs de rekommendationer för hur projektet ska gå vidare.

Det konceptuella lösningsförslaget för analysrummet har en planering för ett bra arbetsflöde, god ergonomi 
och det visar vikten av analyserna. För fortsatt arbete med analysrummet rekommenderar jag att LKAB anlitar 
ett företag som har goda kunskaper inom industrin och dess miljö, exempel på företag är Isolamin som finns i 
Överkalix och som tillverkar kompletta inredningssystem för industrimiljöer. Det är väldigt viktigt att rummet får 
en god ljudisolering och vibrationsdämpning och för detta krävs experter. De analysrum som finns idag har 
varken god ljudisolering eller vibrationsdämpning, därför bör man söka efter andra företag som är experter 
inom området.

För att ta analysrummet vidare bör följande saker göras: 
•  Konstruktionsberäkningar.
•  Arkitekturritningar på rummet.
•  Utforma ny siktanalys och hitta företag som tillverkar dessa.
•  Utforma en lucka i rummet som används för råkulor, det vill säga att när analyserna är gjorda på en rullkrets 
råkulor bör driftpersonalen kunna slänga ner de analyserade råkulorna genom en lucka till ett band som för 
kulorna in i processen igen.
•  Grafisk formgivning av pekskärmens display.

Andra moment inom provtagningen i kulsinterverk två som bör betraktas:
•  Vagnen som personalen använder när de hämtar råkulor bör undersökas och en ny utformning bör tas fram.
•  Sättet som personalen tar upp råkulor på bör undersökas, ett alternativ är att använda liknande lösning som 
finns i kulsinterverket i Malmberget.



58

Referenser 
122 år av framtidstro. 2012. LKAB. <http://www.lkab.com/om-oss/Historia/> (Hämtad 2013-03-23).

Acker, J. 1999. Gender and organizations. In J. Saltzman Chafetz’(ed) Handbook of the sociology of gen-
der. New York: Klüwer Academic

Alexander, Dey. 2008. Personas – ett sätt att beskriva målgrupper. <http://arkiv.edelegationen.se/verva/
verksamhetsstod/webb/vl24/exempel/personas/index.html> (Hämtad 2012-11-14).

Allmänventilation för hela lokalen. 2012. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/teman/ventilation/industrilo-
kaler/allmanventilation/> (Hämtad 2013).

Andersson, Kjell. 2012. Inomhusklimat. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/inomhusklimat> 
(Hämtad 2012-11-13)

Araï, Dariush. 2005. Introduktion till kognitiv psykologi. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur.

Arbete i motorbranschen – AFS 1998:8. 1999. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/dokument/afs/
AFS1998_08.pdf> (Hämtad 2013).

Arnold John, Randall Ray et al. 2010. Work psychology; Understanding human behavior in the workplace. 
Upplaga 5. Essex: Pearson Education Limited.

Bergström, Bo. 2007. Effektiv visuell kommunikation. Upplaga 6. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Billger, Monica. 2006. Rummet som färgernas mötesplats. I Forskare och praktiker om färg – ljus – rum; 
Fridell Anter, Karin. (red.). 147-164.  Stockholm: Forskningsrådet Formas.

Blumberg, Paul. 1971. Företagsdemokrati i sociologisk belysning. Stockholm: Rabén & Sjögren

Bohgard Mats, Karlsson Stig et al. (red.). 2008. Upplaga 2:1. Arbete och teknik på människans villkor. 
Stockholm: Prevent. 

Branzell, Arne. 1995. Något om… Liten skissbok om det upplevda rummet. Chalmers tekniska högskola.

Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith. 2007. Research methods in education. Taylor & Francis 
e-Library. 

Fahlbeck, Reinhold. 2012. Arbetsmiljö. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/arbetsmiljö> (Häm-
tad 2012-11-13).

Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen. (red.). 1998. Inneboken – en bok för alla som bryr sig om en hälsosam 
innemiljö. Trelleborg: AB Svensk Byggtjänst.

Forshed, Kjell, Nylander, Ola. 2003. Bostadens omätbara värden. Stockholm: HSB Riksförbund.

Fridell Anter, Karin. 2006. Färgsystem och färgbeteckningar. I Forskare och praktiker om färg – ljus – rum; 
Fridell Anter, Karin. (red.). 139-146. Stockholm: Forskningsrådet Formas.

Fördjupning – Störande ljudnivåer. 2012. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/teman/datorarbete/fore-
bygg/lokaler/fordjupning_ljud.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1> (Hämtad 2013).

Från mineral till förädlande järnmalmsprodukter. 2012. LKAB. <http://www.lkab.com/om-oss/Koncernover-
sikt/Foradling/> (Hämtad 2012-10-07).

Hagberg Forss, Maria. 2005. AFS 2005:16 – Buller. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/dokument/afs/
AFS2005_16.pdf>  (Hämtad 2013).



59

Hagberg Forss, Maria. 2005. AFS 2005:15 – Vibrationer. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/dokument/
afs/AFS2005_15.pdf> (Hämtad 2013).

Holstenson, Andres; Guide i LKABs gruva i Kiruna. Magnetit, föreläsning 2011-03-04.

Human Relations-skolan. 2013. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/human-relations-skolan> 
(Hämtad 2012-02-18)

Induktion. 2013. Nationalencyklopedin.<http://www.ne.se/lang/induktion/211239> (Hämtad 2013-03-04)

Jakobsson, Robert. 2010. Bättre arbetsmiljö. Upplaga 6:1. Stockholm: Prevent. 

Johannesson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis. 2004. Produktutveckling - effektiva metoder 
för konstruktion och design. Stockholm: Liber AB.

Johnsson, Roger. Universitetslektor på avdelningen Drift, underhåll och akustik på Luleå tekniska universi-
tet 2013.

Kreativitetsövningar. 2011. Ung företagsamhet. <http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/Krea-
tivitets%C3%B6vningar%2020102011.pdf> (Hämtad 2012-11-10)

Küller, Rikard. 2006. Färg, ljus och människa – ett miljöpsykologiskt perspektiv. I Forskare och praktiker 
om färg – ljus – rum; Fridell Anter, Karin. (red.). 185-196.  Stockholm: Forskningsrådet Formas.

Lennerlöf, Lennart. 2013. Arbetspsykologi. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/lang/arbetspsykolo-
gi> (Hämtad 2013-02-18)

Liljefors, Anders. 2006. Ljus och färg i seendets rum. I Forskare och praktiker om färg – ljus – rum; Fridell 
Anter, Karin. (red.).  229-250.  Stockholm: Forskningsrådet Formas.

Luftflöden. 2012. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/teman/ventilation/industrilokaler/exempel_luftflo-
den/> (Hämtad 2013).

Magnetit. 2011. Minelco. <http://www.minelco.com/en/Products-applications/Minerals/Magnetite/>. (Häm-
tad 2011-04-06) 

Martin, B. & Hanington, B.M. 2012. Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, 
develop innovative ideas, and design effective solutions. Beverly, MA: Rockport Publishers

Michanek Jonas, Breiler Andréas. 2007. Idéagenten. Stockholm: Bookhouse Publishing AB.

Middelman, Anna. 2009. AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket.  <http://www.av.se/
dokument/afs/afs2009_02.pdf> (Hämtad 2013).

Mineralet Magnetit. 2011. Kiruna Magnetit. <http://www.kirunamagnetit.com/magnetit.html> (Hämtad 
2011-04-06).

Monö, Rune. 1997. Design for product Understanding. Stockholm: Liber AB.

Monö, Rune. 1992. Design för gemensamma resor. Carlssons bokförlag.

Mossberg, Lena. 2003. Att skapa upplevelser – från OK till WOW!. Lund: Studentlitteratur.

Månsson, Lena. 2003. Ljus & rum; planeringsguide för belysning inomhus. Stockholm: Ljuskultur.

Pheasant, Stephen. 2003. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and design of work. Upplaga 2.Taylor 
& Francis e-Library. 



60

Processventilation - frånluft vid källan. 2012. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/teman/ventilation/indu-
strilokaler/processventilation/> (Hämtad 2013).

Sandkull, B. & Johansson, J. (2000). Från Taylor till Toyota: betraktelser av den industriella produktionens 
organisation och ekonomi. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur

Stokes Joanne, Rich Karl, Foord Tony. A human factors approach to the optimization of staffing in the 
process industry. <http://4-sightconsulting.co.uk/Current_Papers/Human_Factors/human_factors.html> 
(Hämtad 2012-11-14).

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. 2010. Designprocessen - ett arbetsverktyg. <http://www.svid.se/
upload/Design_Open/2010/Arets_tavling/Faktamaterial_och_presentationer/Designprocessen2010.pdf> 
(Hämtad 2012-09-24).

Ventilation i industrilokaler. 2012. Arbetsmiljöverket. <http://www.av.se/teman/ventilation/industrilokaler/> 
(Hämtad 2013).

Wikberg-Nilsson, Åsa. Universitetslektor på institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, avdelning Inno-
vation och Design på Luleå tekniska universitet. 2012.

Österlin, Kenneth. 2003. Design i fokus för produktutveckling. Malmö: Liber AB.



Projektplan
Inledning

Under hösten 2012 kommer en student från Luleå tekniska universitet att skriva sitt examensarbete 
på 30 högskolepoäng inom arbetsmiljö och design på företaget LKAB.  

Bakgrund

Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag är en av världens ledande aktörer på förädling och världens näst 
största producent av järnmalmspellets. LKAB har sitt säte i Kiruna i norra Sverige och bolaget bildades 
1890 och är idag helt ägt av svenska staten. Magnetiten i Kirunagruvan innehåller 60-70 procent järn 
och den mängd järnmalm LKAB tar upp per dygn i sina underjordsgruvor motsvarar stålmängden som 
räcker för att bygga 6,5 Eiffeltorn. 

Projektets innehåll

Vid kulsinterverk 2 (KK2) i Kiruna utförs dagligen analyser för att säkerställa kvalitén på pellets före 
bränning, så kallade råkulor. Då svarstiden är kritisk utförs dessa analyser i anslutning till produk-
tionsenheterna. I dagsläget är utrymmet där analyserna sker inte optimalt utformat vilket påverkar 
både arbetsmiljö och analyssäkerhet. LKABs önskemål är att bygga om analysrummet så att analyssä-
kerheten, arbetsmiljön och ergonomin förbättras. 

Projektets syfte och mål

Examensarbetets syfte är att undersöka och utforma analysrummet så att det fungerar optimalt och 
erbjuder en bra ergonomi och arbetsmiljö för de anställda. Även analysutrustningen (fuktvåg, råkule-
siktning) ska undersökas. Målgruppen är personalen i kulsinterverket. 

Målet med examensarbetet är att ha ett ritningsunderlag i lämpligt datorprogram samt enklare arki-
tektritningar på hur analysrummet ska vara utformat. Det ska finnas en planering för placeringen av 
analysutrustningen.

Avgränsningar

·	 Enklare ritningsunderlag utan konstruktionsberäkningar 

·	 Inga hållfasthetsberäkningar

·	 Maximalt utrymme 190x400 cm

·	 Inga fulländade designförslag på analysutrustningen

Metoder

Benchmarking görs för att ta reda på vad som finns på marknaden och för att få en större inblick i 
dagens utbud. 

Brainstorming, en metod där man sitter och skissar ner alla idéer man kommer på. Kvantitet går före 
kvalitet. Det är viktigt att inte kritisera andras idéer utan uppmuntra och tänka utöver det uppenbara. 
Man kan även kombinera idéer. 

Osborns idésporrar är en metod som är bra att använda i slutet av brainstorming processen då idéerna 
börjar ta slut. Metoden går ut på att ställa frågor till det befintliga materialet ex. förstora? Förminska? 
Lägga till? Något annat istället? Kombinera? Det hjälper individen att tänka i andra banor och ökar 
antalet nya idéer.
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Personas  
En persona är en fiktiv karaktär som är representativ för den målgrupp som projektet inriktar sig mot. 
Genom en noggrann beskrivning har man lättare för att fatta beslut angående designen av den nya 
produkten eller tjänsten. En skildring görs av bland annat namn, ålder och arbete för att få en klar bild 
av målgruppen.

Fältstudier 
För att få rätt uppfattning av ett problem görs observationer på en relevant plats, exempelvis en ar-
betsplats. Innan fältstudierna tar fart är det viktigt att observatören har identifierat uppgiften, valt 
strategier och metoder, samt skrivit en plan för att få ut så mycket som möjligt av fältarbetet.  
Dokumentationen kan ske på flera vis; bilder, skisser, anteckningar, inspelningar, filmning. Det är vik-
tigt att svara på frågan Vad gör jag med dokumentationen sen? innan arbetet startar. Under observatio-
nerna bör man leta mönster och problem. 

Iakttagande observationer 
Vid iakttagande observationer vet deltagarna om att de blir observerade och observatören studerar 
deltagarna. Observatören för kontinuerliga anteckningar angående händelser, intryck, beteenden med 
mera som är av värde. Ett effektivt verktyg är att filma deltagarna. Det viktigaste är att den insamlade 
data är noggrann och systematiskt gjord. 

Deltagande observationer 
Vid deltagande observationer medverkar observatören själv i arbetet och utför samma uppgifter som 
de som arbetar. Med denna metod får observatören en djupare förståelse för arbetets problem och 
möjligheter.

Fokusgrupper 
En fokusgrupp används ofta istället för en stor marknadsundersökning med enkäter och intervju-
er som omfattar många kunder.  Till fokusgruppen väljs en eller flera användargrupper ut och varje 
grupp omfattar fem till femton personer.  Tanken med gruppen är att personerna själva ska diskutera 
fritt kring det aktuella temat eller produkten. Målet är att gruppen tillsammans ska komma på ovänta-
de idéer eller resonemang som inte hade framkommit med diskussion med en enskild person.

Workshop 
Under en workshop deltar ett begränsat antal deltagare som aktivt diskuterar ett problem. I början av 
en workshop är det vanligt att deltagarna inte känner till huvudproblemet utan ges närbelägna pro-
blem som förs till diskussion. Med hjälp av dessa diskussioner kan en projektgrupp få idéer om nya 
lösningar och nya sätt att tänka på.

Projektorganisation 

Examensarbetet skrivs av en student vid Luleå tekniska universitet. Under arbetet kommer två hand-
ledare finnas som stöd, en från universitetet och en från LKAB.

Namn E-post Telefon
Katarina Nordqvist Katnor-7@student.ltu.se 0702-663 499
Åsa Wikberg-Nilsson Asa.wikberg-nilsson@ltu.se 0920-491 342
Simon Töyrä Simon.toyra@lkab.com 0980-718 98
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Viktiga datum

24/9 – Uppstart av examensarbete med besök på LKAB i Kiruna. 
15-19/10 – Fältstudier på LKAB i Kiruna. 
19/10 – Möte med handledare från LKAB samt universitetet i Kiruna. 
12-30/11 – Fältstudier på LKAB i Kiruna. 
7/12 – Vald lösning. 
4/1 – Lämna in rapport utkast 1. 
7-11/1 – Visa förfinad lösning i Kiruna. 
8/2 – Lämna in slutlig rapport till opponenter och handledare. 
16-21/2 – Reservtid. 
22/2 – Slutredovisning på Luleå tekniska universitet.
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Grov tidsplan

Månad Vecka Uppgift
September 39 Uppstart med besök i Kiruna. Möte med handledare. Projekt-

plan utkast 1. Litteraturstudier. 
Oktober 40 Litteraturstudier. Färdig projektplan. 

41 Avgränsningar och behov. Litteraturstudier. Planering inför 
fältstudier. 

42 Kiruna: Fältstudier; observationer, intervjuer. 19/10 Möte 
med handledare.

43 Tentamensperiod.
Okt/Nov 44 Analysera observationer, litteraturstudier, benchmarking.
November 45 Kreativa metoder, Workshop.

46 Kiruna: Fältstudier, analyser, kreativa metoder, lösningar, 
fokusgrupper.

47 Kiruna: Fältstudier, analyser, kreativa metoder, lösningar.
Nov/Dec 48 Kiruna: Fältstudier, analyser, kreativa metoder, lösningar.
December 49 Sammanfattning och utvärdering. 7/12 Vald lösning.

50 Vidareutveckling och förfining.
51 Tentamensperiod. 
52 Jul.

Dec/Jan 1 Mån/Tis: Nyår. Vidareutveckling och förfining, rapportskriv-
ning. 4/1 Inlämning av rapport utkast 1.

januari 2 Kiruna: Rapportskrivning och ev någon sista fråga. 
3 3D visualisering, rapportskrivning.
4 3D visualisering, rapportskrivning.

Jan/Feb 5 Rapportskrivning. 
Februari 6 Rapportskrivning. Förberedelser redovisning. 8/2 Inlämning 

av färdig rapport.
7 Reservtid.
8 22/2 Slutredovisning på universitetet.

- Kontinuerliga möten med båda handledarna.

- Skriver rapport under hela projektet.
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Observationer och intervjuer med driftpersonalen i Kiruna

Onsdag 17 oktober
Driftpersonal i skiftlag 5

1. Hur analyserar du råkulorna?
2. Vad ser du för problem?
3. Vad vill du ha i rummet?
4. Vill du ha instruktioner för analysen i rummet?
5. Har du några egna idéer till ett nytt analysrum?

1. Han går och hämtar råkulor vid en rullkrets i taget och analyserar dem. Han använder inte vagnen med 
hinkar.
2. Ont i knäna när användaren böjer sig ner på knä för att ta upp råkulor vid rullkretsarna. Ej optimal er-
gonomisk ställning för kroppen. Väldigt skitigt i rummet! Alldeles för litet! Många pryttlar i rummet som ej 
borde vara där och en del saker som är trasiga (tryckluft, telefon).
3. Användaren vill gärna ha vatten i rummet. Gärna skåp för verktyg. 
4. Ja! Så att alla gör exakt likadant. 
5. Användaren tycker att det hade varit bra med två rum eftersom fuktanalysen är så känslig och för att 
siktningen skitar ner väldigt mycket.

Observartion och intervju KK4
Onsdag 21 november
Processingenjör i KK4 

1. I KK4 hämtas råkulorna på en våning över analysrummet som står på bottenplan. Analysrummet är låst 
och en kod krävs för att låsa upp det. 
Inne i analysrummet står det en fuktvåg och siktredskap (sikt, våg).
2. Problem: Skitigt!! Ingen ordning. Verktyg som hänger på väggarna. Dammsugare är skitig.
3. I KK4 är det bra med vatten i rummet men i KK2 kan en vattendunk stå i mötesrummet. Upp- och ned-
sänkbart bord eftersom vi alla är olika långa. Bra med whiteboard???
4. Ja men bättre!
5. Personal i KK4 önskar få en nydesignad spade att ta råkulor med.

Observation och intervju 29 november i KK2/KK3
Skiftlag 4

1. De flesta tar hinkarna, ställer ut, fyller med råkulor och bär sedan alla hinkar till analysrummet. 
2. Litet och trångt. Smutsigt. 
3. Det hade varit bra med lucka med rör som man kan slänga ner kulorna i så de åka ner till bandet själva. 
Vore bra om man kunde spola rent rummet, krävs ett avlopp. Dock kan det vara kritiskt för maskinerna. 
Inga dammsugare!! = ”förenat med fel”. De håller endast någon månad. Det vore bra om rummet vore i 
mitten, mellan rullkretsarna. Alla test i samma rum, dvs flytta in drop-testet i kuren. Bättre ljudisolering. Min-
dre vibration. Automatisk skakning. Ögondusch och förstahjälpen. Höj- och sänkbart bord (finns ett bra i 
tex. Filterhuset (även ett i KK3)). Många fuskar med skakningen och vänder ej friktionerna 90 grader.
4. Ja! Vore bra med bilder också. Det bästa vore om det även fanns instruktionsvideor som man kunde 
titta på. Speciellt på själva skakningen. 
5. Siktningen sker för ofta! Borde räcka med 1gång/vecka eller när någonting har hänt. Gör det varje dag 
för att mekarna ska ha koll på siktningen vid rullkretsarna. När man gör det så ofta börjar man lätt att slar-
va. Ibland har man inte tid, måste ändå göra det.
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Observationer och intervjuer med driftpersonalen i Svappavaara

Kajsa Fredriksson Vuorera – 165 cm
Tommy Isaksson – 178 cm
Siktning sker tisdagar, torsdagar och lördagar. ”Storleken på rummet är bra,, Dropp testen gör man en 
gång varje skift, två kretsar åt gången.”

1. Hur analyserar du råkulorna?
2. Vad ser du för problem?
3. Vad vill du ha i rummet?
4. Vill du ha instruktioner för analysen i rummet?
5. Har du några egna idéer till ett nytt analysrum?

1. Hinkarna tas från analysrummet, tar trappan ner en våning under rullkretsarna. Ställer ut hinkarna under 
varje provställe och fyller på med råkulor. När alla hinkar är fyllda bär provtagaren upp alla hinkar (ca 2 kg/
hink) till analysrummet och börjar siktningen. Vågskålen töms i en hink som i sin tur töms på sligbandet 
som tar kulorna ner i sliglagret. 
2. Både Kajsa och Tommy tycker att bänken är för hög. Speciellt när man ska bära upp alla lager i sikten 
och snurra dem 90 grader. 
Andra problem är:
ᵒ För mycket vibration – medför att vågen till sikten är väldigt seg och kan stå och blinka ett tag innan den 
stabiliserar sig.
ᵒ Dålig ljudisolering
ᵒ Dålig ventilation! När man har varit där inne en timma är det väldigt instängt. Och på somrarna brukar 
glasögonen imma igen.
ᵒ För hög bänk! Idag är den 95 cm hög.
ᵒ Vågskålen är för liten vilket gör att det är svårt att tömma siktlagren i den. Kulorna ramlar ut osv. Den 
borde vara lika stor som siktlagren.
ᵒ Ingen rutin på städningen. Troligtvis är det knäskurning som sker av en medarbetare. Kajsa brukar torka 
av bänkarna med en trasa och spray. De vore bra med dammsugare och kanske ett hål i golvet så att det 
går att spola av rummet.
ᵒ Alla gör olika. Det är väldigt svårt att få alla att göra likadant. Det är själva skakningen som är kritisk. 
Krävs en mekanisk maskin för att det ska bli samma resultat.
ᵒ Jobbigt att skaka sikten. 
3. Höj och sänkbart bord.
4. Nja alla vet redan hur man gör, problemet är att alla skakar på olika sätt.
5. Fjäder under sikten så att man flyttar sig själv och därmed slipper snurra på siktvåningarna. 
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Uppgifts 
nummer

Uppgift Ansvarig 
person

Behövd kunskap Använt system Resultat

0. Analysera råkulor Driftpersonal Kunskap om verket, tillverkning-
sprocessen, råkulor, fuktvåg, 
siktredskap

Analysbåset Information om råku-
lorna

1. Siktanalys Driftpersonal Kunskap om verket, tillverkning-
sprocessen, råkulor, siktredskap

Spade, alt. hinkar, Råkulornas storlek

1.1 Hämta råkulor Driftpersonal Kunskap om verket, tillverkning-
sprocessen, råkulor

Får råkulor att analy-
sera

1.1.1a Ta spade vid analysbåset Driftpersonal Spade

1.1.1b Ta vagn med hinkar och 
spade

Driftpersonal Vagn, spade

1.1.2 Gå till en rullkrets Driftpersonal Verket Spade

1.1.3 Öppna luckan över bandet där 
de färdiga råkulorna åker

Driftpersonal Kunskap om verket och 
tillverkningsprocessen

Spade

1.1.4 Använd spaden för att ta upp 
råkulor

Driftpersonal Tillverkningsprocess Spade, band med 
råkulor

1.1.5 Häll råkulorna i en hink Driftpersonal Rullkretsar Vagn, spade

1.1.6 Gå med vagnen till alla rul-
lkretsar och hämta råkulor

Driftpersonal Verket, tillverkningsprocess Vagn

1.1.7 Gå tillbaka till analysbåset Driftpersonal Verket Spade

1.2 Sikta råkulor Driftpersonal Siktredskap, råkulor Sikt Råkulornas storlek
1.2.1 Häll råkulorna i sikten Driftpersonal Siktredskap Sikt

1.2.2 Skaka sikten 20 gånger Driftpersonal Siktredskap Sikt

1.2.3 Snurra siktens plattor 90 
grader

Driftpersonal Siktredskap Sikt

1.2.4 Skaka sikten 20 gånger Driftpersonal Siktredskap Sikt

1.3 Väg råkulor Driftpersonal Siktredskap, våg, råkulor Sikt, våg

1.3.1 Sätt på vågen Driftpersonal Våg Våg

1.3.2 Ta en platta i taget från sik-
tredskapet

Driftpersonal Siktredskap Sikt

1.3.3 Häll råkulorna i vågen Driftpersonal Våg Sikt, våg

1.3.4 Läs av vågen Driftpersonal Våg Våg

1.4 Rapportera resultat Driftpersonal Kunskap av resultatet samt 
radiofunktion

Radio, pärm, penna

1.5 Häll tillbaka råkulorna på 
bandet

Driftpersonal Tillverkningsprocess, verket Vågskål

1.6 Lägg tillbaka plattorna i sikten Driftpersonal Siktredskap Siktredskap

2. Fuktprov Driftpersonal Fuktvåg, tillverkningsprocess, 
råkulor

Fuktvåg Råkulornas fuktighet i 
procent

2.1 Hämta färdiga råkulor på 
bandet innan bränning

Driftpersonal Tillverkningsprocess, råkulor Band med råkulor

2.2 Sätt på fuktvågen Driftpersonal Fuktvåg Fuktvåg

2.3 Smula/lägg hela 15 -20 gram 
råkulor på fuktvågen

Driftpersonal Råkulor, fuktvåg Fuktvåg

2.4 Stäng fuktvågens lock Driftpersonal Fuktvåg Fuktvåg

2.5 Starta fuktanalysen Driftpersonal Fuktvåg Fuktvåg

2.6 Läs av fuktvågen efter 20 
minuter

Driftpersonal Fuktvåg Fuktvåg Råkulornas fuktighet i 
procent

2.7 Rapportera resultat Driftpersonal Kunskap om resultatet samt av 
radiofunktioner

Radio, pärm, penna Information

2.8 Häll tillbaka råkulorna på 
bandet

Driftpersonal Tillverkningsprocess, verket Fuktvågsskål, band 
med råkulor

3. Dropp-test Driftpersonal Dropp-redskap

3.1 Hämta råkulor Driftpersonal Rullhuset

3.2 Lägg kulorna på avsatsen Driftpersonal Dropp-redskap

Bilaga 4 (1/2)
Tabullär uppgiftsanalys



3.3 Ta en kula och droppa 45 
cm x-antal gånger tills den 
spricker

Driftpersonal Råkulor

3.4 Skriv upp antal dropp och 
rapportera

Driftpersonal Radio, penna, pärm

3.5 Häll tillbaka råkulorna på 
bandet

Driftpersonal Rullhuset
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Slumpordsassociation

Valt ord av en deltagare: Boll 
fotboll – Zlatan– gräs – sport – strand – vatten – skog – julgran – rund – gyro – groda  – gammal datormus
Frågeställning: Vad kan vi göra för att skapa en trevlig arbetsmiljö?

- Vågor som skvalpar.
- Bestämma tapeterna i sitt kontor, personlig fondvägg
- Många små ljuskällor
- Beskriva företaget som ett kretslopp, miljösynpunkter, i det stora hela
- Välgörenhetsinsamling, gammal elektronik, stor genomskinlig behållare
- Ett rum med mossa på golvet
- Ångbastu
- Dekorera efter årstid
- Italienskakurser, fotbollskvällar
- Mjuka former
- Team-building överlevnadskurs
- Vattenkrig varje fredag
- Runda bord
- Regnskog
- Bäck vid matplatsen
- Skogsfärger för lugn
- Dagsljuslampor för mer ljus
- Fotbolls after work varje onsdag
- Bollekar på rasten
- Sagor, inreda kontoret som en sagovärld
- Vattengympa
- Inreda i blått
- Dansa runt julgranen
- Pilatesboll
- Näckrosor
- Massagebollar under fötterna
- Bilder på inspirerande människor
- Idégran – uppgifter man ska göra/eller kom ihåg lappar häng i granen
- Ljusinsläpp i taket, dagsljus från lampor
- Platserna i arbetsrummet i form av laguppställning
- Spela fotboll
- Pausgympa
- Strandrum, UV-lampor
- Pilatesboll som stol
- Lottovinst varje fredag
- Fussball
- Zlatan serverar kaffe
- Inredning som Piff och puff i julgranen
- Akvarium
- Lugnande vattenljud
- Vattentank med tapp
- Zlatan citat på väggen
- Levande arbetsmiljö med växter osv.
- Avstressande färger
- Överraskningar, bryter rutiner
- Stressboll, studsboll
- Vattenpelare som bubblar när man ska jobba
- Växter
- Sand/stress låda med minikrattor och dylikt
- Fuskgräsmatta som vanlig matta
- Fotbolls lampor som inredning
- Sitta i en glob
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Din kreativa idol
Frågeställningar: Hur skulle din karaktär göra för att skapa en trevlig arbetsmiljö? Hur skulle din karaktär 
göra så att ett arbetsrum är självstädande?

Madonna
Vill få reaktioner. Chocka världen.  Kontroversiell. Struntar i vad folk tycker. Är 
överlägsen mot alla andra. Gör tvärtemot. Bla ndar olika stilar. Ungdomlig- 
nytänkande. Tar upp det folk annars är lite rädda för/tar upp problem. Gör det 
som krävs för att hålla sig flytande.
Löser problemet: tekniska prylar ska fungera. Coola prylar. Plötsligt händer 
det nåt. Oväntat – eftermiddagen för att hålla sig pigga. Styra med knappar/
röst/klappa händerna. Fikaknapp. Slumpar klipp vid skrivbord. Skrivbordet 
känner av humör. Väggdammsugare. Väggar i material som är lätt att rengö-
ra. Spraya fönster med medel mot imma och smuts. Stängda skåp istället för 
hyllor. Inga skarvar. Trädlöst. Solladdare på fönsterbrädan.

Harry Potter
Råkar vara på rätt ställe. Omtänksam, gör saker för att hjälpa andra. Under 
press. Modig. Får hjälp av andra. Aktiv. Utnyttjar situationen som uppenbarar 
sig. Ställer folk inför rätta. Många vänner. Kommunikation med vänner. Vill 
lösa allt själv för att inte utsätta andra för svårigheter/fara.
Trevlig arbetsmiljö: fri arbetsplats – inga strikta regler. Bra relationer – alla ska 
vara sams och ingen ska tillåtas bete sig illa. Få hierarkiska skillnader. Ar-
betsrum utomhus.
Självrengörande: med hjälp av magi. Material som är enkelt att rengöra. 
Luftslussar. Arbetsrum utomhus.

Ernst Kirchsteiger
Tar gammalt – gör nytt. Laga mat leder till bygge, hamburgare – stapla. Hittar 
idéer ur egna intressen. Använda alla sina sinnen. Inspiration från naturen, 
grenar, drivved osv. Låter idéer komma. Hittar inspiration från det gedigna 
hantverktyg, besöker uråldrigt sågeri innan han lägger golv. Trial and error, 
testar om det fungerar helt enkelt. Tar prylar ur sitt sammanhang.
Trevlig arbetsmiljö: gott kaffe - riktiga råvaror – hela bönor. Funktionella 
lösningar – skapa enkelhet. Inomhustofflor i fårskinn. Mysighetsfaktor – ljus, 
växter, natur. Gedigen känsla – trä, betong – hårt möter mjukt. Alla sinnen – 
ljud, känsel osv.
Självrengörande: naturmaterial – ”fläckar är trevligt”. Enkelhet – inga kanter, 
förebygga dammbildning. Katt, hund, fågel.
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6-3-5
Problemställning: Tänk er ett rum som är i en mycket smutsig miljö, en industrimiljö. Det är extremt dam-
migt, och mycket smuts som sätter sig överallt. Kom på så många olika sätt som möjligt att städa det rum 
på.

Bilaga 7 (1/3)

Högtryckstvätt - kunna spola av 
hela rummet

”bränna av” – hettar upp rummet 
så att allt förkolnas.

Stor dammsugare (vakuumsug) 
i taket som suger ut allt på en 
gång.

Tillgänglig som en centraldamm-
sugare, dvs inget krångel vid 
framtagande. 

Flamethrower Eller sitter i golvet.

Rengöringsmedel i vattnet så all 
fett avlägsnas.

Prylar i skyddskapslar så de inte 
smälter

Man stampar av skorna så gott 
det går så den värsta smutsen 
hamnar i dammsugarfacket. Ett 
galler över ett golv där smutsen 
sugs ut till behållaren för central-
dammsugaren.

Alla får en liten slajmleksak som 
de kan kasta runt med. Den blir 
äcklig och samlar upp damm. Ny 
leksak varje fredag

Ett rum med en tork som går ett 
varv i timmen och torkar av väg-
gen och golvet

Personerna sugs också ut.

Effektivare personal får roligare 
leksaker.

Lava som flyter genom kontoret i 
ränna. Fungerar som soptunna. 
Smälter skräpet.

Se om avfallet går att använda 
inom annan industri. Sälj eller få 
det andra företaget att komma 
och hämta allt material.

Sälj eller utnyttja värmen som är 
onödig till andra företag eller till 
personalbastu eller liknande.

Självgående dammsugare/skrubb Trycktvätt med vatten eller luft. Textilytor som kan tas loss och 
tvättas när dom blir skitiga.

som kan klättra på väggar och tak I kombination med ”sug” i golvet. Eller papper som stora block så 
att man kan riva av och slänga.

och som bonar golv, väggar, tak I kombination med upphettning. Med lucka i golvet som gör det 
snabbt och enkelt att slänga.

Om allt material på golv, väggar 
och tak är i material som smuts 
inte fastnar lätt på går det snabbt 
att bara spola av ytorna

Och rengöringsmedel. Alla väggar täckta av textiler, i 
olika mönster beroende på årstid. 
Det ger variation, ljuddämpning 
och kan tvättas.

Väggarna vibrerar lite så att 
ingenting kan få fäste.

Skapa ett ”Earth, Wind & Fire”-te-
ma.

Det allra yttersta lagret av väggar 
och golv (papper) lossnar och 
sugs ut genom väggdammsug-
aren.

Det som inte får fäste faller ner 
mot golvet som då sugs upp.

Allt är uppbyggt i lager. stolar 
och bord blir mindre allt eftersom 
lagren plockas bort.

En jordbävning en gång i 
månaden för att få igenom allt. Ny 
placering. Ta bort onödiga möbler.
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Skrubba med skrubborste. Lägga över något som döljer. Skrapa borst den grövsta smut-

sen med metallskrapa.
Spreja på gulsopa eller liknande 
för att lösa upp fett och smuts 
innan det ska skrubbas.

Jättemattor som gör det enklare 
att sopa under.

Gallergolv så att allt faller ner och 
sedan kan spolas borst/dammsu-
gas upp.

I kombination med ”sug” i golvet. I kombination med ”sug” i golvet. I kombination med ”sug” i golvet. 
Blötlägg innan borstning. Lager på lager som flera lager 

tapet. 
Galler direkt på arbetsplatsen, 
inte för grovmaskigt.

Ett enda stort post-it block där ta-
peterna kan dras av (och klistras 
på igen).

Galler med ljuddämpning och 
sånt material så smutsen inte 
fastnar på det heller.

Rullande ”tapet” som åker in i 
väggen och rengörs för att sen 
rulla ut igen likt reklamskyltarna.

Hyra in antisimex. Storstädning en gång i veckan. Att det finns en handdammsug-
are och en sprayflaska vid varje 
skrivbord på kontoret.

Erbjuda en belöning om de från 
antisimex gör ett bra jobb.

Dela upp i lag och göra städnin-
gen till en tävling.

Personligt utformade städverktyg 
som gör det roligare att städa.

Bjuda med personal (utom-
stående och egna) på extra 
personalfester om det håller rent/
städar bra.

Tidtagning för att jämföra med 
tidigare resultat.

Kör en ”städ-kvart” innan alla 
slutar och spela glas musik för att 
motivera.

Ha en tävling, mest samlat smuts 
vinner!

Och en resultattavla! Ingen vill ju 
vara sämre än ”el-Göran”

En dammsugarslang ovanför 
varje skrivbord, som i verkstaden 
på LTU.

Avdrag på lön om man inte 
städar.

Eller tävla med andra skiftlag. Med inbyggd högtryckstvätt.

Städtid inräknat i arbetstiden. Ha ”månadens” doft i sprayflas-
kan för att göra allt lite roligare.

Ett städöga så folk inte duskar 
eller klagar på andra.

Dammsugare med både kraftigt 
sug och blås.

Högtryckstvätt Skrapa

Mindre orkan när det blivit 
smutsigt så försvinner den ut 
genom ett hål i golvet. 

Vatten från tak och väggar 
sprutas ut. Allt känsligt kapslas 
in i skåp. Exempel datorn i skåp, 
luckan dras ner när det är städ-
dags. 

Vatten skrapas bort.

Namn på orkanen för personifi-
ering.

Rummet känner av smuts och 
”fräter” sönder den.

Allt skrapas av automatiskt. Alla 
saker har en egen skrapa.

Små mätare för att kolla orkan-
styrka. Erbjudande till personal 
för att flyga inomhus.

Återvinner smutsen istället för att 
fräta bort. Samlar ihop och ”skep-
par” iväg för förbränning.

Skrapning sker i intervall för att 
personalen ska ta rast med lagom 
mellanrum.

Men även magneter på fötterna 
så att man inte blåser bort om 
man nu inte skulle vilja det.

Och av smutsen byggs nya rum. 
Evigt kretslopp.

Skrapan man prata och sjunga.
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Vatten. Golvet spolas varje dag, 
en automatisk skrapa drar över 
golvet för att samla vattnet och 
smutsen i avloppet.

Väggdammsugare. En automatisk 
dammsugare startas en gång i 
timmen.

Smutsfritt rum. Inga skitiga skor 
får komma in i rummet. Tofflor 
eller plastöverdrag på skorna.

Golvet är lite vinklat så att vattnet 
rinner ut automatiskt.

Den startas då operatören inte är 
i rummet. Känner av när perso-
nalen går ut. Högtrycksblås.

Alla kläder i smutsfritt material 
som lätt kan spolas/blåsas av.

Efter att vattnet har runnit av går 
golvet tillbaka till horisontellt läge.

Alla möbler och dekorationer är 
fastlimmade med superlim.

Innan alla kommer in till kontoret 
passerar dom ett rum som blåser 
av allt smuts och damm från 
kläderna.

Avloppen består av ett 
smutsätande monster som alltid 
är hungrigt!

Vinklat utblås så att det blir orkan 
i rummet så att all smuts till sist 
hamnar i dammsugaren.

Roliga arbetskläder som kan vara 
personliga, liknande studentover-
allerna.

Filtrering som gör vattnet 
återanvändbart.

I kombination med ”sug” i taket. En vägg av gelé som man måste 
gå igenom. den fångar allt!

Laser som rengör. Laser som rengör.

Magneter som suger bort smut-
sen från väggar/personer.

Helt glatta material som gör att 
det inte fastnar något.

En liten farstu där den värsta 
smutsen blir kvar. Resten av 
rummet dammsugs med vägg-
dammsugare.

Biltvättsvariant som tar bort smuts 
som inte magneterna klarar av.

Rutchkanor som länkas samman 
och leder till soptunnor.

Skorengörare som bildar en 
gång in till kontoret/receptionen. 
Automatisk rotation.

Statisk elektrisk laddad städper-
sonal/utrustning som suger åt sig 
damm.

”Fun theory” maskiner som gör att 
det blir roligare att hålla rent.

Sköna inneskor till alla anställda 
som ej får användas utomhus.

Små statiskt elektriskt laddade 
husdjur som springer omkring 
hela dagarna och drar åt sig 
smuts.

”Rullskridskor” med små damm-
sugare under fötterna. 

Och rockar att ha på sig.

Arkadspel med sopsortering. Och handskar.
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Bilaga 8



Bygg & Måleritjänst     OFFERT 201179 
i Kiruna AB    DATUM 3/1/2013 
      
  Er ref: Katarina Nordqvist    
      
Er förfrågan  Bygga Provtagningskur till rullkretsar KK2    
      
Vi tackar er för er förfrågan, och har nöjet att översända offert med priser och      
 
vilkor enligt nedan      
      
OBJEKT: Provtagningskur:     
 Väggar reglas med 45x145mm träreglar och kläs inv med plywood      
 och blanka laminatskivor.utvändig beklädnad plåt TRP 20.     
 Dörrar Robust ljudisolerade utan glas,Golv reglas med 45x145 träreglar,    
 
 och kläs med plywood och golvspånskiva,Golvmatta Tarkett Eminent.    
 
 1st fönster 5000:-sek inklusive montage,     
 Belysning och eluttag ingår i pris,Ventilation med filter ingår i pris.     
      
      
      
      
      
      
PRIS 124000:-sek     
moms tillkommer       
      
Betalningsvilkor   30 dagar netto   
   Dröjsmålsränta debiteras enligt lag   
      
Offerten är giltig i 30 dagar från offertdatum      
      
RESERVATIONER      
Allt stålmontage såsom stålram och stativ tillkommer på pris.      
Frakt till KK2 tilkommer på pris.      
      
Med vänliga hällsningar       
BMT AB      
      
Kent Westin  Sven Saari    
      
      
Bygg & Måleritjänst i Kiruna AB   Kent Tel: 070-3158351  Organisationsnummer: 
556829-5306 
Bangårdsvägen 1   Sven Tel: 073-8004041  Vat reg nr: SE556829530601 
98134 Kiruna   Bankgiro 724-7950   

Offert från Bygg & Måleri i Kiruna AB
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Produkt Förslag Pris
Rum Offert från Bygg & Måleri i Kiruna, bila-

ga 9.
124 000 kr

Stålkonstruktion; tillverkning, monter-
ing samt vibrationsdämpning

SST Slitskyddsteknik; kontakt Gustav. 160 000 kr

Ventilation Bravida, kontakt Stefan Johansson 50 000 kr
Centraldammsugare Canvac 10 000 kr
Höj- och sänkbart bord CGM, kontakt Lennart Gillgren 6 000 kr
Antivibrationsbord Ragwag: <http://www.vetek.se/Antiv-

ibrationsbord-i-rostfritt-stal/article#.
UVFj81t7i_c>

7 800 kr

Hatthylla Kite hatthylla: <http://royaldesign.se/
viewitem.aspx?ID=84761>

1 000 kr

Touch-skärm Acte Solutions, kontakt Erik Ekenberg. 14 500 kr
Monitorarm Acte Solutions, kontakt Erik Ekenberg. 1 000 kr
Ergonomisk stol Gaia Octopus 7001: <http://www.er-

goff.se/global-stolar/484-gaia-taburet-
ter-olika-modeller.html>

3 050 kr

Arbetsplatsmatta Yoga Deck Zedlan: <http://www.olmab.
se/products.php?cid=229&pid=923>

2 045 kr

Pappershållare Torky Dispenser: <http://www.
torebrings.se/butik/PAPPER-
SH%C3%85LLARE+TV%C3%85L-
BOXAR+ST%C3%84LL/Tork+Dispens-
er+M2+kvartsbl%C3%A5+Centrum?art-
nr=302082>

500 kr

Skoborste Portable Spike Brush tand: <http://shop.
ksabgolf.se/portable-spike-brush-stand-
p-1016-c-145.aspx>

1 900 kr

Summa 381 795 kr

Kostnadsuppskattning
Bilaga 10


