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II 
 

Sammanfattning 
 
Rapporten innefattar utvecklingen av ett nytt informations- och utbildningsmaterial för 

entreprenörer och nyanställda på Rönnskärsverken i Skelleftehamn. Informationsmaterialet 

innehåller information och risker med kondenserade gaser (svaveldioxid, ammoniak och klor) 

och svavelsyra samt information om gaslarm, gasläckor och gasskyddsrum. Det innehåller 

även en samling frågor speciellt utformade efter informationen i materialet för att underlätta 

inlärning av informationen. Materialet består av ett program skapat i Adobe Flash CS3. 

Information om ämnen och tillhörande frågor finns uppdelade i avsnitt. Under avsnittet 

”Rönnskär” finns information om var på verken olika ämnen kan påträffas och vad de 

används till samt en interaktiv karta över alla gasskyddsrum och beredskapsmasker.  
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Abstract 
 

The report comprises the development of a new material to be used for information and 

education of entrepreneurs and new recruits at Rönnskärsverken at Skelleftehamn. The 

material contains information about and risks concerning liquefied gasses (sulphur dioxide, 

ammonia and chlorine) and sulphuric acid, as well as information about gas alarms, gas leaks 

and gas shelters. It also contains a collection of questions, designed to fit the information 

material in order to facilitate learning.  The material consist of a program which was created 

using Adobe Flash CS3. Information about substances and the relevant questions are split into 

sections. The section “Rönnskär” contains information regarding where at the plant various 

substances may be found and what they are used for, and also an interactive map of all gas 

shelters and gas masks. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
 

Boliden AB är ett gruv- och smältverksföretag som bildades 1931 genom en sammanslagning 

av gruvbolagen Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteå Gruvaktiebolag. Verksamheten 

är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan, det vill säga prospektering, gruvbrytning 

och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Företagets viktigaste produkter är 

koppar, zink och bly samt guld och silver. Idag är Boliden AB den tredje största leverantören 

av både kopparmetall och zinkmetall i Europa samt en av de världsledande aktörerna inom 

återvinning av metaller. [1] 

 

1.2 Bakgrund 
 

På Rönnskär förekommer många entreprenörer med lite eller ingen utbildning om de olika 

gaserna som finns där. För att förhindra olyckor och öka kunskapen om kondenserade gaser 

och svavelsyra bland entreprenörer, nyanställda och övriga anställda på Rönnskär behövs ett 

utbildningsmaterial. Det material som finns för att utbilda människor på området är 

svåråtkomligt, svårt att hitta i och ofta begränsat till säkerhetsdatablad för de olika ämnena. 

för att förenkla arbetet med att utbilda anställda och entreprenörer efterfrågas ett 

utbildningsmaterial som är både lättillgängligt och lättförståeligt för alla som arbetar på 

Rönnskärsverken, vilket är vad detta examensarbete syftar att framställa. 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Detta arbete syftar till att utveckla och framställa ett utbildningsmaterial för nyanställda och 

entreprenörer på Rönnskärsverken. Detta material ska sedan användas för att både kunna ge 

en snabb genomgång av ämnena till till exempelvis entreprenörer eller sommarjobbare som 

kommer befinna sig på verket en kortare tid, men även innehålla mer information för anställda 

som behöver djupare kunskap om ett ämne. Denna kunskap ska i sin tur sänka risken för 

olyckor som beror på bristfällig kunskap och ge personer ett större medvetande om riskerna 

som finns med de olika ämnena. Det slutgiltiga målet blir således att färdigställa ett komplett 

interaktivt utbildnings- och informationsmaterial som skall implementeras ute på 

Rönnskärsverken. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet är begränsat till 20 veckor och utförs på Rönnskärsverken i Skelleftehamn. De ämnen 

som behandlas i utbildningsmaterial är begränsade till svaveldioxid, svavelsyra, ammoniak 

samt klor. Uppdatering av programmet i framtiden och support ingår ej i examensarbetet. 
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2. Nulägesbeskrivning 

För tillfället finns inget utbildningsmaterial för entreprenörer och nyanställda tillgängligt på 

Rönnskärsverken (med utbildningsmaterial menas ett material som innefattar många olika och 

väsentliga egenskaper för ett specifikt ämne och som förmedlar och förklarar detta på ett 

enkelt och lättförståeligt sätt). Den information som finns om de olika ämnena är utspridda på 

olika säkerhetsdatablad eller i Bolidens egna databas Chemsoft. Det finns inte heller några 

sätt att kontrollera kunskaperna på i form av test eller prov.  

 

Information om gaslarm och karta över gasskyddsrum finns lättillgänglig och existerar i form 

av både film, broschyrer, anslag på anslagstavlor och på intranätet. Karta över 

beredskapsmasker existerar ej och kunskapen om var dessa finns är begränsad till den egnes 

arbetsplats. [2] 

 

 

 

  



 

3 

 

3. Teori 

För att kunna förstå projektets syfte är det viktigt att ha kännedom om var de ämnen som 

behandlas i projektet förekommer, varför de klassas som riskämnen och hur de uppstår i de 

processer som finns på Rönnskärsverken. Även teorin som krävs för att utveckla ett 

informations- och utbildningsmaterial kommer att behandlas. 

 

3.1 Processbeskrivning 
 

Rönnskärsverkens huvudsakliga syfte är att förädla koppar från primärmaterial (kopparslig) 

och sekundärmaterial (elektronikskrot). För att göra detta passerar materialet genom en rad 

förädlingssteg i den såkallade kopparlinjen (se figur 3.1). Kopparlinjen innefattar 

virvelbäddsugnen, kopparhyttan, flashugnen, konverterhallen, anodgjuteriet och 

elektrolysverket. I elektrolysverket produceras förutom koppar även kopparsulfat och 

rånickelsulfat. Utöver dessa så produceras även bly i blykaldoverket, svavelsyra och 

svaveldioxid i svavelproduktverken och guld, silver, ett palladiumkoncentrat, koppartellurid 

och selen i ädelmetallverket. 

 

3.1.1 Virvelbäddsugnen 

Virvelbäddsugnen är en rostugn som används för att rena slig. Ungefär hälften av allt svavel i 

sligen drivs av tillsammans med andra föroreningar som exempelvis arsenik, kvicksilver och 

antimon. Den fungerar även som tork med sin driftstemperatur på cirka 650°C och förångar 

då bort den fukt som finns kvar i sligen, vilket är ungefär 10 %. Efter virvelbäddsugnen förs 

sligen vidare till kopparhyttan för smältning. [3] 

 

3.1.2 Kopparhyttan 

Kopparhyttan är en elektrisk smältugn där materialet smälts med hjälp av sex stycken 

elektroder. Materialet kommer in i ugnen via ett hål i ugnsvalvet och när det smälts bildas ett 

övre lager av slagg och ett undre lager av skärsten. Skärstenen som innehåller cirka 50 % 

koppar överförs sedan till konvertrarna. [3] 

 

3.1.3 Flashugnen 

I flashugnen smälts sliger och elektronikskrot med hjälp av brännare och en tillsats av luft och 

syrgas. Vid smältningen bildas ett övre lager av slagg och ett undre lager av skärsten. 

Skärstenen som innehåller cirka 70 % koppar över sedan till konvertrarna. Skillnaden i 

kopparhalt mellan flashugnen och kopparhyttan beror på att det är olika material som smälts i 

de olika ugnarna. [3] 

 

3.1.4 Konverterhallen 

I konverterhallen finns tre stycken konvertrar som omvandlar skärstenen från kopparhyttan 

och flashugnen till råkoppar. I processen förbränns svavlet och järn och andra föroreningar 

förslaggas. Slaggen återförs från konvertrarna till kopparhyttan. När råkopparn nått en 

renhetsgrad på 97 % överförs den till anodgjuteriet. [3] 

 

3.1.5 Anodgjuteriet 

I anodgjuteriet gjuts anoder av råkopparn från konvertrarna. Innan gjutningen kan börja måste 

dock syrehalten i kopparn sänkas. Detta görs genom att kopparsmältan blåses med ammoniak, 

såkallad polning. Efter polningen och gjutning har anodkopparn cirka 98 % renhet och är redo 

att överföras till elektrolysverket. Polning av koppar innebär att ammoniak blåses in i smältan 
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för att reducera syrehalten enligt reaktionen 4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O. För hög syrehalt i 

kopparn kan innebära luftbubblor vilket kan göra att de färdiga anoderna spricker. [3] 

 

3.1.6 Elektrolysverket 

I elektrolysverkets bassänger omvandlas anodkopparn till katodkoppar med en renhet på 

99,99%. Med hjälp av ett elektrolyt löses anodkopparn upp och kopparjonerna vandrar över 

till katoderna. Övriga metaller faller till botten av bassängen och pumpas sedan vidare till 

ädelmetallverket för vidare förädling. Här produceras cirka 250 000 ton koppar per år [3] 

 
3.1.7 Ädelmetallverket 

På ädelmetallverket utvinns de ädelmetaller som följer med slammet från elektrolysverket. 

Slammet innehåller guld, selen, platina, silver och palladium. Slammet trycklakas och ur det 

utvinns koppartellurid och nickelsulfat. Resterna torkas och smälts i en kaldougn. Under 

smältningen utvinns selen. Råsilvret gjuts till silveranoder och rent silver utvinns genom en 

elektrolysprocess. I det resterande slammet finns guld, platina och palladium. Guldet gjuts till 

tackor på 12,5kg eller granuleras. Här produceras cirka 15 000 kg guld och 500 000 kg silver 

per år. [3] 

 

3.1.8 Blykaldoverket 

Blykaldoverket används för framställning av bly samt för att återvinna ädelmetaller och 

koppar ur elektronikskrot. Blyframställningen sker i två steg. Först smälts blysliger i 

blykaldougnen, därefter förs de vidare till blyraffineringsverket där de förädlas till högrent bly 

och gjuts till 42kg tunga blytackor. Elektronikskrotet smälts till något som kallas svartkoppar. 

Svartkopparn överförs till kopparlinjens konvertrar för vidare förädling. Här produceras cirka 

30 000 ton bly per år [3] 

 

3.1.9 Svavelproduktverken 

Svavelproduktverken består av svaveldioxidverket och svavelsyraverket. Hit kommer 

processgaserna från koppar- och blyproduktion på Rönnskärsverken. Gaserna innehåller stora 

mängder svaveldioxid och mer än 99 % av svavlet går till produktion av svavelprodukter. 

Gaserna blandas i den centrala gastvätten varefter de kyls, renas från stoft och leds vidare till 

svaveldioxidverket för framställning av flytande svaveldioxid och svavelsyraverket för 

framställning av svavelsyra. Här produceras cirka 600 000 ton svavelsyra och 50 000 ton 

flytande svaveldioxid per år. [3] 

 
Figur 3.1: översiktsbild över processer 
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3.2 Förekomster av ämnen 
 

3.2.1 I processer 

 

3.2.1.1 Svaveldioxid 

Svaveldioxid förekommer som processgas på svavelsyraverket, reningsverket, 

svaveldioxidverket, virvelbäddsugnen, kopparhyttan, flashugnen, konverterhallen och 

blykaldoverket där den uppstår på grund av förbränning av svavelhaltiga sliger eller som 

ångor från svavelhaltiga smältor. Halterna i luften varierar men kan vara så pass stora att 

andningsskydd måste användas. [4]  

 

3.2.1.2 Svavelsyra 

Svavelsyra förekommer i processer på svavelsyraverket där svaveldioxid genom en rad 

processer omvandlas till svavelsyra. Vid tillverkningen finns en risk för att närvarande 

personal kan utsättas för flytande svavelsyra eller svavelsyradimma. [4] 

 

3.2.1.3 Ammoniak 

Ammoniak förekommer som processgas på anodgjuteriet där den används för polning av 

ammoniak (se avsnitt 3.5). Vid polningstillfällena finns en risk att halterna av ammoniak i 

luften ökar till sådan grad att andningsmask måste användas. [4] 

 

3.2.1.4 Klor 

Klor kan förekomma som processgas på ädelmetallverket där den används i processen med att 

laka guld. [4] 

 

3.2.2 I form av färdig produkt 

 

3.2.2.1 Svaveldioxid 

Svaveldioxid förekommer som färdig produkt på svavelsyraverket, svaveldioxidverket, 

ädelmetallverket och centrallaboratoriet. Svaveldioxiden används främst för framställning av 

svavelsyra men även för reduktion av selen på ädelmetallverket samt för framställning av 

selenmassa på centrallaboratoriet. [4] 

 

3.2.2.2 Svavelsyra 

Svavelsyra förekommer som färdig produkt på svavelsyraverket, svaveldioxidverket, 

reningsverket och elektrolysverket. Syran framställs främst för försäljning som färdig produkt 

men används även som elektrolyt på elektrolysverket samt för pH-justering på reningsverket. 

[4]  

 

3.2.2.3 Ammoniak 

Ammoniak förekommer som färdig produkt på anodgjuteriet samt i en stor lagercistern ute på 

verket. Ammoniaken används på anodgjuteriet som reduktionsmedel då man polar koppar. [4] 

  

3.2.2.4 Klor 

Klor förekommer som färdig produkt på svavelsyraverket och ädelmetallverket. Kloret 

används främst på ädelmetallverket där det används för att lakning av guld. Lakning innebär 

att man från ett fast material försöker lösa ut en eller flera beståndsdelar med ett 

lakmedium/lösningsmedel. På Rönnskärsverken används lakning för att extrahera guld ur 

restprodukter från kopparelektrolysen. Guld kan lakas på flera olika sätt, men på Rönnskär 
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används metoden med klor. Guld löses ut ur det fasta materialet och bildar guld-klor komplex, 

AuCl2
-
 eller AuCl4

-
. Guld som i vanliga fall inte är speciellt löslig stabiliseras upp med 

kloridjonerna och återfinns i lösning. [4] 
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3.3 Information om ämnen 
 

De ämnen som behandlas i detta examensarbete är svaveldioxid, svavelsyra, ammoniak och 

klor. Dessa förekommer på Rönnskärsverken i så pass stora mängder att de anses nödvändigt 

att utbilda människor som kommer att jobba med eller vara i kontakt med dessa ämnen. Att 

arbeta med dessa ämnen innebär även en viss säkerhetsrisk, och att ha god kunskap om 

riskerna och hur man ska handskas med farliga kemikalier är en förutsättning för att ständigt 

förbättra arbetsmiljön och minska på olycksfall och tillbud där dessa ämnen är inblandade.  

 
3.3.1 Svaveldioxid 

Svaveldioxid är en färglös gas med stickande lukt som är tyngre än luft. Att exponeras för 

höga halter svaveldioxid medför andningssvårigheter, luftvägsirritation och risk för 

lungödem. Den orsakar även klåda på hud samt stark sveda, tårflöde och frätskador på ögon. 

Höga koncentrationer är dödliga. I naturen orsakar svaveldioxid försurning när den 

omvandlas till svavelsyra. Svavelsyranedfall i form av surt regn bidrar också till vittring på 

exempelvis byggnadsverk. [5] [6] 

 

3.3.2 Svavelsyra 

Ren svavelsyra är en färglös klar vätska. Förorenad svavelsyra varierar från svagt orange till 

mörkt brun. Den är tyngre än vatten vid 25°C och har en smältpunkt på -25°C vid 95 % 

koncentration. Inandning av svavelsyradimma kan orsaka sveda, hosta och andningsbesvär. 

Kontakt med huden orsakar svåra frätskador och kontakt med ögonen orsakar intensiv smärta, 

tårflöde och frätskador med risk för bestående skador på hornhinnan, försvagad syn och 

blindhet. Svavelsyra i naturen orsaker försurning och upprepade utsläpp kan orsaka utlakning 

av metaller ur marken. På byggnadsverk orsakar svavelsyra korrosion på stål och andra 

metalliska byggnadsmaterial. Den fräter även på betong samt på armeringen i betongen. 

Byggnader av trä kan förkolna eller antändas om svavelsyran har hög koncentration. [7] [6] 

 

3.3.3 Ammoniak 

Ammoniak är en färglös gas med stickande lukt som är lättare än luft. Den är giftig vid 

inandning och kan vid höga koncentrationer orsaka frätskador i andningsvägarna, kramp i 

luftrören, strupödem och slemhinneförtjockning. Hudkontakt medför risk för irritation och 

frätskador och kontakt med ögonen orsakar sveda, tårflöde och frätskador med risk för 

ögonskada. Ammoniak påverkar naturen genom försurning när den omvandlas från ammoniak 

(NH3) till ammonium i jonform (NH4+) som är svagt surt. Ammoniumet i sin tur bidrar till att 

marken blir kvävemättad och därmed lättare försurad av kväveoxider (NOx). [8] [6] 

 

3.3.4 Klor 

Klor är gröngul gas med frän och stickande lukt som är tyngre än luft. Det är ett väldigt 

reaktivt ämne . Det kan bilda explosiva blandningar med t.ex. starka oxidations- och 

reduktionsmedel, kolväten, alkoholer och acetylen. Klorgas irriterar luftvägarna och kan ge 

lungödem samt orsaka lungskador vid höga koncentrationer. Det är frätande på huden och 

starkt irriterande för ögonen. Förgiftningssymtom är bland andra huvudvärk, kräkningar och 

kvävningskänsla. Ett utsläpp av klorgas påverkar inte naturen i någon större grad eftersom 

kloret hinner reagera innan det når skog eller vatten. Skulle kloret ändå orsaka skador så 

uppstår dessa i form av underklorsyrlighet och bildning av saltsyra. På växter och djur orsakar 

underklorsyrligheten skador på så sätt att detta tränger igenom cellväggarna och reagerar med 

cellernas proteiner under bildning av kloraminer. Detta leder till att cellernas struktur förstörs 

och ödembildningar uppstår. [9] [10] 
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3.4 Utveckling av informationsmaterial 
 

För att kunna utveckla och verifiera att utbildningsmaterialet är skrivet på ett korrekt och 

pedagogiskt sätt har information inhämtats ur boken ’Informationssökning med IT i ett 

pedagogiskt sammanhang’ [11]. Här går att läsa att: 

 

 ”I aktuell litteratur som behandlar inlärning poängteras vikten av varierande, undersökande 

och reflekterande arbetssätt. De skall dessutom stimulera förståelse, ge meningsfulla 

kunskaper, innehålla en variation av arbetsformer samt uppmuntra till reflektion och sociala 

arbetsformer. För att underlätta en översikt av vilka aktiviteter som kan vara aktuella med 

sådana arbetssätt har jag gjort en indelning i tre olika faser:  

 

1) Sökfas  

2) Bearbetningsfas  

3) Redovisningsfas 

 

1) Sökfas 

Eleverna skall få möjlighet att: 

 Välja studieobjekt 

 Öva kritisk frågemetod 

 Samla information 

 Strukturera och sovra information 

 

2) Bearbetningsfas 

Eleverna skall få möjlighet att: 

 Använda information 

 Upptäcka mönster och samband 

 Pröva och undersöka kritiskt 

 Analysera 

 Värdera 

 Bygga begreppsstrukturer och kunskap 

 Öva förståelse 

 Lösa problem 

 Reflektera 

 Testa antaganden och hypoteser 

 

 

3) Redovisningsfas 

Eleverna skall få möjlighet att: 

 Vara kreativ 

 Sammanfatta 

 Demonstrera 

 Tillämpa kunskap 

 Kommentera 

 Diskutera 

 Argumentera 

 

(Den indelning som här gjorts skall inte tolkas alltför strikt. Vissa aktiviteter passar in i mer 

än en fas.) 
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Det finns skäl att dröja något vid aktiviteterna ”reflektera” och ”lösa problem”. Anledningen 

är främst deras stora betydelse för lärandet - vilket inte minst pedagogikforskningen under 

senare tid ger klara belägg för.” 

 

Många punkter i ovanstående faser finns representerade i materialet, mest vikt ligger dock på 

punkterna som har att göra med att tillämpa kunskap och öva förståelse då dessa utgör kärnan 

för lärande. Dessa punkter finns representerade i varje ämnes frågeavsnitt där användaren får 

svara på frågor om det som denne läst i ämnets olika kapitel. 

 

3.5 Mjukvara 
 

Examensarbetet är utfört och framtaget i programmet Flash CS3 från Adobe Systems 

Incorporated. Flash är ett program för att skapa interaktiva program, filmer och grafik med 

stöd för vektorgrafik (linjer och ytor ritas upp enligt parametrar vilket innebär att uppskalning 

eller förminskning inte försämrar upplösningen på grafiken). Programmet stöder även 

programmering med det egna programmeringsspråket actionscript. 

 

Att arbeta i Flash kan liknas vid att konstruera en film, en bildruta i taget. Dessa bildrutor 

kallas för frames och ligger efter varandra på en tidslinje. För att underlätta hanteringen av 

innehållet i varje frame finns även funktionen att lägga till olika lager som kan döljas och 

låsas (se figur 3.2). 

 

 
Figur 3.2: lager och tidslinje i Flash CS3 

Under tidslinjen finns en yta för innehållet som ska finnas i den frame som tidslinjen för 

tillfället står på. Här går det att rita på frihand, dra ut förhandsbestämda figurer och importera 

bilder och filmer. Hit går det även att skapa knappar som, när de klickas på, gör att 

exempelvis tidslinjen hoppar fram och stannar på nästa bildruta eller börjar spela upp alla 

bildrutor i tur och ordning från början. 
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4. Förberedelser 

4.1 Kravspecifikation 
 

För att strukturera upp och klarlägga målet upprättades en kravspecifikation, i denna sattes 

sedan alla mål för arbetet upp. Målen i kravspecifikationen ställdes först upp som viktiga 

huvudmål i punktform varefter vart och ett av dessa huvudmål behandlades och detaljer kring 

varje skrevs ner. 

 

Arbetet ska innehålla information om de ämnen som efterfrågas 

De ämnen som ska behandlas i detta arbete är svaveldioxid, svavelsyra, ammoniak och klor. 

 

God mängd relevant information om ämnen ska finnas 

Den information som arbetet ska innehålla om varje ämne är: 

 Allmän information om ämnet - färg, form, lukt, densitet, smältpunkt etc. 

 Risker med ämnet - hälsorisker, brand- och explosionsrisker. 

 Skyddsutrustning - den utrustning som ska användas vid arbete med ämnet. 

 Hantering, lagring och frakt - information om risker vid hantering, lagring och frakt. 

 Miljöaspekter - information om miljörisker med ämnet. 

 Första hjälpen - information om första hjälpen vid olycka med ämnet. 

 

Arbetet ska fungera i utbildningssyfte och ska underlätta inlärningsprocessen 

Materialet ska vara ämnat för inlärning av information. För att åstadkomma detta ska 

materialet vara utformat på ett sätt som underlättar inlärning samt innehålla någon slags del 

med frågor om ämnet. Frågorna ska vara relevanta och ge återkoppling till den information 

som finns i varje kapitel. 

 

Informationen ska vara lättillgänglig 

För att göra informationen lättillgänglig på hela Rönnskär ska arbetet finnas på intranätet i 

interaktiv digital form. Programmet ska vara litet för att hålla nere laddningstiderna och för att 

minska belastningen på nätet. 

 

Arbetet ska innehålla ett speciellt kapitel om Rönnskär 

Ett speciellt kapitel om Rönnskär ska göras som behandlar skyddsinformation specifik för 

Rönnskärsverken. Detta ska bland annat innefatta information om gaslarmet, gasskyddsrum, 

beredskapsmasker och information om var på verken de olika ämnena kan påträffas. 
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4.2 Planering och förberedelser av arbetet 
 

Innan arbetet i Flash startades gjordes 

en planering av arbetet och en 

programstruktur skapades. Där 

bestämdes hur informationen i 

programmet skulle delas upp i avsnitt 

(figur 4.1) och kapitel (figur 4.2). 

Nödvändig kunskap om Flash 

införskaffades med hjälp av Thomas 

Ylvin på LTU. Efter ett antal möten 

med Jarl Oscarsson, Kari Kontro och 

Lars Hedlund där programstrukturen 

godkändes påbörjades arbetet med att 

samla in information. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: avsnittsstruktur Figur 4.2: kapitelstruktur 
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5. Metod 

Arbetet med att utveckla materialet bestod av att samla in nödvändig data samt att skapa 

själva programmet i Flash. Tillvägagångssätt och arbetsordning förklaras i följande text. 

 

5.1 Datainsamling 

 
5.1.1 Ämnen 

 

De data som samlats in och sammanställts i arbetet kommer i huvudsak från olika 

säkerhetsdatablad men även flertalet webbsidor, intervjuer och övrig litteratur har använts. 

Informationen från de olika källorna har jämförts och sammanfattats i arbetet. 
 

5.1.1.1 Allmän information 

Informationen i kapitlen om allmän information har samlats in från säkerhetsdatablad från 

bland annat Boliden AB, AGA och Air Liquide. Information om t.ex. molekylmassa, 

smält/kokpunkt, viskositet och övrig fysikalisk data har hämtats från SI Chemical Data [12].  

 

5.1.1.2 Risker 

De data som samlats in till kapitlen om risker kommer i huvudsak från säkerhetsdatablad och 

från giftinformationscentralens hemsida. 

 

5.1.1.3 Skyddsutrustning 

Information om skyddsutrustning kommer från Rönnskärs säkerhetsdatablad för respektive 

ämne samt från boken ”Din personliga skyddsutrustning - en väg till säkrare arbete” [13]. 

Information om vilket skyddsfilter som ska användas i andningsmasken för vilket ämne 

kommer från en tabell från Rönnskär. 

 

5.1.1.4 Hantering, lagring och frakt 

Informationen i kapitlen om hantering, lagring och frakt är inhämtad från säkerhetsdatablad 

samt från intervjuer med anställda på Rönnskär.  

 

5.1.1.5 Miljöpåverkan 

Den information som inhämtats och sammanställts till kapitlen om miljöpåverkan kommer i 

stora delar från naturvårdsverkets hemsida samt från webbsidan vattenportalen. Övrig 

information kommer från en sammanställning av säkerhetsdatablad. 

 

5.1.1.6 Första hjälpen 

Informationen i kapitlen om första hjälpen kommer från en sammanställning av 

säkerhetsdatablad samt från giftinformationscentralens hemsida. 

 

5.1.2 Rönnskär 

 

Informationsinsamlingen rörande Rönnskärsverken gjordes uteslutande utifrån intervjuer och 

rundvisningar. Lars Hedlund berättade var alla ämnen kan påträffas, både som färdiga 

produkter och som processgaser, samt deras användningsområden på Rönnskär. Han bidrog 

även med stora mängder information om gaslarmet. Jarl Oscarsson gav information om vad 

som ska göras om en gasläcka inträffar och rutiner för hur man larmar detta. Yngve Almström 

bidrog med en lista över alla beredskapsmasker på verken och var dessa fanns samt en rundtur 
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på verken och en presentation av kajen. Med hjälp av denna information kunde över 220 

fotografier tas på alla gasskyddsrum, gasmaskskåp och beredskapsmasker. Åke Andersson 

gav en rundtur och presentation av svavelproduktverken (svavelsyraverket och 

svaveldioxidverket) samt svarade på en mängd viktiga frågor. Kari Kontro gav en rundtur på 

svaveldioxidverket samt utlastningsstationen för svaveldioxid och har svarat på frågor 

gällande svaveldioxid och svavelsyra. 
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5.2 Utveckling av utbildningsmaterial 
Utveckling av materialet kan grovt delas in i sex olika bitar: grafik (bakgrunder, färgval och 

övrig utsmyckning), menyer, siduppbyggnad med innehåll, konstruktion av frågor, 

konstruktion av den interaktiva kartan samt programmering. 

 

5.2.1 Grafik 

 

Efter datainsamlingen påbörjades arbetet med själva programmet. Första steget bestod av att 

skissa upp och bestämma layout på menyer, knappar och var text ska placeras. Även färgval 

och övriga detaljer bestämdes och placerades ut enligt följande: 

 

Programmet går genomgående i nyanser av blått med inslag av 

grått och grönt, där det blåa går i samma färger som de i 

Bolidens logotyp. Bakgrunderna består av enkla former i fasta 

färger. På första sidan av programmet samt på första sidan i 

varje avsnitt finns Bolidens logotyp. 

 

Längst upp till vänster i varje avsnitt finns en dekorativ 

roterande molekyl föreställande respektive ämne (figur 5.1). 

Denna har skapats i Autodesk Maya. 

 

Nere till vänster finns i varje kapitel en bild som kopplar till 

innehållet i kapitlet (figur 5.2 och 5.3). 

 

 De typsnitt som används är Calibri, Arial Black samt Arial 

Rounded MT Bold. 

 

 

  

Figur 5.1: molekyl vid 

kapitelnamnet 

Figur 5.2: bild för kapitlet 

”brand och explosionsrisker” 

Figur 5.3: bild för kapitlet 

”skyddsutrustning” 
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5.2.2 Menyer 

 

Efter att grafiken var klar påbörjades arbetet med navigationen i programmet i form av olika 

menyer. I det arbetet ingick att formge knapparna till varje meny, placera ut dem och få dem 

att fungera med hjälp av programmering. Följande menyer konstruerades: 

 

5.2.2.1 Huvudmeny 

I huvudmenyn på startsidan finns fem knappar (figur 5.4) för val av avsnitt: svaveldioxid, 

svavelsyra, ammoniak, klor och Rönnskär. Knapparna lyses upp var för sig när muspekaren 

förs över dem (figur 5.5) och den lilla molekylen börjar rotera.  

 

 
Figur 5.4: meny för avsnittsval 

 

Till höger om menyerna finns en textruta med information om vad varje avsnitt innehåller. 

Informationen som visas ändras beroende på vilken knapp muspekaren ligger över. Om 

muspekaren inte ligger över en knapp hälsas användaren välkommen istället (figur 5.6). 

 

 
Figur 5.6: informationsruta 

 

  

Figur 5.5: avsnittet ammoniak 

upplyst 
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5.2.2.2 Avsnittsmeny 

När ett avsnitt har valts i huvudmenyn kommer användaren 

till avsnittsmenyn (figur 5.7). Här finns knappar för att ta 

sig vidare till de olika kapitlen som utgör varje avsnitt samt 

en knapp för att gå tillbaka till huvudmenyn. 

 

När muspekaren förs över någon av kapitelknapparna 

kommer en undermeny att rullas ut åt höger för att 

möjliggöra snabb åtkomst till den del av kapitlet som är 

intressant (figur 5.8). Om muspekaren förs över en ny 

kapitelknapp kommer en ny undermeny rullas ut och den 

föregående undermenyn rullas in igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som i huvudmenyn så finns även här en textruta med information om vad de olika 

kapitlen handlar om (figur 5.9). Informationen i textrutan ändras beroende på vilken knapp 

muspekaren ligger över och skulle muspekaren inte ligga över en knapp visar texten istället 

ett välkomstmeddelande samt information om hur man gör för att navigera i menyn.  

 

 

 

  

Figur 5.7: avsnittsmenyn för 

svavelsyra 

Figur 5.8: avsnittsmeny med undermeny utrullad 

Figur 5.9: informationsruta 
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5.2.2.3 Kapitelmeny 

Om användaren i avsnittmenyn klickar på en knapp som inte ligger i en undermeny kommer 

denna att komma till kapitelmenyn (figur 5.10). Detta är en liten meny med knappar som leder 

till de olika delarna i kapitlet och som innehåller information om dem. Denna meny är i 

princip samma som undermenyn som rullar ut i avsnittsmenyn. 

 

 
Figur 5.10: kapitelmeny för kapitlet "Allmän information" 
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5.2.3 Siduppbyggnad och innehåll 

 

När menyerna konstruerats och navigering till alla sidor fungerade påbörjades arbetet med att 

fylla i den information som införskaffats under datainsamlingen. Arbetet med att skriva in 

informationen bestod av att skapa layout för informationen samt att dela upp och sortera 

informationen i olika kapitel. 

 

5.2.3.1 Siduppbyggnad 

Längst upp på varje sida finns en indikering på var i avsnittet användaren befinner sig i 

formen ’avsnitt – kapitel – sida i kapitlet’ (figur 5.11). 

 

 
Figur 5.11: sidindikering 

I mitten till vänster på varje sida finns knappar för att navigera 

mellan de olika sidorna i kapitlet samt en knapp för att gå tillbaka 

till avsnittsmenyn (figur 5.12). 

 

5.2.3.2 Innehåll 

Varje kapitel är uppdelat i ett fåtal smådelar för att underlätta för 

användaren att hitta specifik information. Varje del upptar en sida 

där all information står under egen rubrik. Informationen visas mitt 

på sidan och är skriven på ett lätt och tydligt sätt utan avancerade 

förklaringar (figur 5.13). På de ställen där avancerad information 

eller information som är ”överkurs” kan påträffas finns en speciell 

knapp uppe i högra hörnet som möjliggör åtkomst till denna 

information (figur 5.14).  

 
  

Figur 5.12: 

navigationsknappar 

Figur 5.13: grundläggande information om 

fysikaliska egenskaper 

Figur 5.14: avancerad information om fysikaliska 

egenskaper 
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5.2.4 Konstruktion av frågor 

 
Då informationen i alla kapitel var inskriven fanns möjligheten att skapa frågor som utgick 

från den informationen. Arbetet med frågorna inkluderade att komma på relevanta frågor 

baserade på texten i kapitlen, att skriva in dessa och komma på svarsalternativ samt att 

konstruera ett system för rättning av frågorna och en resultatsida. 
 

I slutet av varje avsnitt finns 

en del med frågor. Frågorna 

grundar sig på texten som 

användaren läst tidigare i 

kapitlen och är antingen 

frågor där ett alternativ är rätt 

eller flervalsfrågor där 

användaren måste lista ut 

vilka alternativ som är rätt på 

frågan. Alla frågor är av typen 

där användaren presenteras 

för en fråga och får en mängd 

svarsalternativ (figur 5.15). 

 

Navigering i frågedelen görs 

med hjälp av knapparna längst 

ner under frågorna där 

användaren hoppar framåt 

eller bakåt en sida i taget eller 

med hjälp av flikarna till 

höger om frågorna där 

användaren snabbt kan hoppa 

mellan de olika delarna. 

 

När alla svar lämnats på de 

delar användaren vill göra är 

det dags att rätta svaren. För 

att kontrollera svaren går 

användaren vidare till 

resultatdelen och väljer där att 

rätta sina svar. De resultat 

användaren kan få på sina 

svar är ”Rätt!”, ”Fel!”, 

”Obesvarad!” eller ”Fel! 

(Ofullständigt svar)” vilket 

innebär att användaren hade 

rätt på de alternativ denne 

markerade i en flervalsfråga 

men att det finns kvar minst 

ett rätt alternativ som 

användaren inte markerat. 

 

 

Figur 5.15: sida med frågor om skyddskläder 



 

20 

 

Svarsstatistiken som ges efter rättning består av tre delar: ”Antal rätt” visar antal rätt av de 

frågor som besvarats. ”Antal 

rätt (%)” visar samma sak 

som ”Antal rätt” fast i procent. ”Obesvarade” anger antal frågor som användaren inte svarat 

på. Anledningen till att ”Antal rätt” inte visar antalet rätt av totala antalet frågor är för att 

användaren ska kunna göra endast utvalda delar av frågorna och få rätt svarsstatistik figur 

(5.16). 

 

När svaren är rättade kan 

användaren gå tillbaka till 

frågorna för att 

kontrollera vilka av de 

lämnande svaren som var 

rätt eller fel. Dessa visas 

med en grön bock för rätt 

svar eller ett rött kryss för 

fel svar (figur 5.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Konstruktion av interaktiv karta 

 

Arbetet med den interaktiva kartan är ett separat arbete från tidigare delar. Kartan som 

använts baserades på en befintlig karta som används i bland annat broschyrer. Detta arbete 

inkluderade att fotografera samtliga gasskyddsrum och skåp med beredskapsmasker på hela 

Rönnskärsverken, modifiera den befintliga kartan genom att dela upp den i områden, rita alla 

verk och hus samt föra in alla bilder till rätt verk eller hus. Allt arbete med kartan har utförts i 

Flash 

 

Den interaktiva kartan som användaren kommer åt via en knapp under avsnittet om Rönnskär 

består av en egen modul som laddas in på begäran. Då denna fil är cirka tio gånger större än 

huvudprogrammet används en såkallad preloader (en mätare som visar i procent hur mycket 

av filen som laddats in) medan filen laddas för att visa att något händer. Utan denna preloader 

skulle användaren annars mötas av en blank sida i cirka 20-30 sekunder innan filen helt 

laddats in vilket skulle få konsekvensen att många användare skulle anse att sidan var ”trasig” 

eftersom inget händer och därmed lämna den innan den laddats klart. 

Figur 5.16: resultatsida 

Figur 5.17: rättad fråga med visade felaktiga och korrekta alternativ 
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När kartan laddats in möts 

användaren av en översiktsbild 

över hela Rönnskärsverken. På 

översiktsbilden kan användaren 

sedan klicka på ett område där 

denne är intresserad av att kolla 

var beredskapsmasker och 

gasskyddsrum finns. De 

områden som går att titta 

närmre på lyses upp i blått när 

muspekaren förs över dessa 

(figur 5.18). 

 

Då användaren valt ett område 

och klickat på detta zoomar 

kartan in ett steg så att det valda 

området täcker upp hela 

skärmen. Nu kan användaren 

klicka på byggnader eller 

grupper av byggnader för att på 

så sätt komma vidare till det 

sista steget då endast enskilda 

byggnader visas. De byggnader 

eller grupper av byggnader som 

användaren kan klicka på 

pulserar svagt blått med jämna 

mellanrum för att visa att de går 

att interagera med dem. Här 

finns även en knapp för att gå 

tillbaka till översiktskartan 

(figur 5.19). 

 

Figur 5.18: översiktsbild med ett område markerat 

Figur 5.19: området i figur 6.18 inzoomat och med kopparverket 

markerat 
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När användaren klickat på en 

byggnad kommer allt utom den 

valda byggnaden att suddas ut 

så att endast byggnaden finns 

kvar på skärmen. Därefter 

kommer byggnaden att flyttas 

och roteras till vänster sida av 

skärmen varefter namn på 

byggnaden dyker upp ovanför. 

Samtidigt som namnet på 

byggnaden framträder kommer 

även ett flertal prickar att dyka 

upp över byggnaden. De röda 

prickarna visar var 

gasskyddsrum med 

beredskapsmasker finns och de 

blå prickarna var skåp med 

beredskapsmasker finns. Om 

användaren klickar på en röd 

prick visas på högra sidan bilder på samtliga ingångar till gasskyddsrummet samt en 

beskrivning om var det finns. Under bilderna på ingångarna till gasskyddsrummet visas en 

bild på skåpet där beredskapsmaskerna förvaras samt information om var i lokalen skåpet är 

placerat och antalet masker i skåpet. Om användaren klickar på en blå prick visas en bild på 

skåpet där beredskapsmaskerna förvaras samt information om var skåpet/skåpen (om masker 

finns på flera våningsplan) befinner sig och hur många masker skåpet innehåller. Bilderna 

som visas på högra sidan går att klicka på för att få upp dem i fullskärm (figur 5.20). 

  

Figur 5.20: inzoomat kopparverket med information om 

produktionscentralens gasskyddsrum 
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5.2.6 Programmering 

 

Programmeringen till programmet består i huvudsak av väldigt enkel kodning och förutom 

koden till alla knappar överallt i programmet så finns den klart största delen kod i quizen. 

Arbetet med att koda allt förutom navigationen i programmet gjordes sist. 

 

5.2.6.1 Knappar 

Koden till varje knapp består av en bit kod som den i följande exempel. 

 

on (press) 

{ 

 gotoAndStop("Front"); 

} 

 

Förklaring: 

 on(press): visar att koden som följer ska exekveras (utföras) när musknappen klickas 

ner på knappen. Det finns flera andra varianter på on()-metoder, exempelvis 

on(release) som innebär att koden som följer ska exekveras när musknappen har 

tryckts ner och sedan släppts upp igen. 

 {}: spetsparenteserna används för att ”stänga in” den bit kod som man vill ska tillhöra 

funktionen innan. I exemplet ovan används det för att visa att koden mellan 

spetsparenteserna hör till funktionen on(press). 

 gotoAndStop();: denna funktion gör så att programmet hoppar till den frame (se 

kapitel 6, mjukvara) som ska visas på skärmen och sedan stannar där, till skillnad från 

gotoAndPlay som hoppar till en frame och sedan fortsätter uppspelningen där. Det 

som står i parentesen visar vilken frame som programmet ska hoppa till. Det kan vara 

både namnet på en frame, exempelvis ”Framsida”, ”Filmen” eller ”Spelet”, eller 

numret på framen. 

 

5.2.6.2 Quiz 

Här används globala variabler för att informationen ska behållas när man byter frame 

eftersom lokala variabler annars nollställs när man lämnar en frame. Detta behövs för att spara 

informationen om vilka svar användaren lämnat på alla frågor. Koden här är lite mer 

avancerad än den för knapparna och består mest av if-satser. Nedan följer ett litet exempel på 

en bit ur koden där resultatet sammanställs för fråga 1: 

 

if(_global.f1==4) 

 { 

  answer1="Fråga 1: Rätt!"; 

  _global.ratt=_global.ratt+1; 

 } 

else if (_global.f1==0) 

 { 

  _global.obesvarad=_global.obesvarad+1; 

  answer1="Fråga 1: Obesvarad"; 

 } 

else 

 { 

  answer1="Fråga 1: Fel!"; 

 } 
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Förklaring: 

 if(), else if(), else: dessa satser kan översättas till svenska som ”om”, ”annars om”, 

”annars” och blir därmed ganska enkel att förstå. Programmet kommer först att 

komma till if()-satsen. Om villkoret i parentesen är uppfyllt (om _global.f1==4 i 

exemplet ovan) så kommer koden mellan spetsparenteserna under if()-satsen att 

exekveras. Skulle däremot villkoret inte vara uppfyllt (exempelvis om _global.f1==2) 

så hoppar programmet ner till else if()-satsen och kollar om det villkoret är uppfyllt 

istället. Är det uppfyllt i else if()-satsen exekverar programmet koden mellan 

spetsparenteserna som finns under else if()-satsen. Om inte heller villkoret i else if()-

satsen är uppfyllt så hoppar programmet ner till else-satsen. Här finns inga villkor som 

måste uppfyllas och därför kommer koden mellan spetsparenteserna under else-satsen 

att automatiskt köras. Skulle dock villkoret i exempelvis if()-satsen vara uppfyllt så 

kommer programmet inte kontrollera varken else if()- eller else-satsen. 

 _global.: används före en variabel som ska vara global (kunna användas i hela 

programmet och inte bara på just den sidan man är på). Det som står efter punkten är 

namnet på variabeln (_global.f1 visar att variabeln f1 är global). 

 answer1=””;: answer1 är namnet på den textruta som visar svaret för fråga 1 och det 

som står mellan citationstecknen är det som kommer stå i själva textrutan. 

answer1="Fråga 1: Rätt!"; kommer alltså visa texten ”Fråga 1: Rätt!” i textrutan som 

heter answer1. 

 _global.X=_global.X+1;: är en räknare. Variabeln X kommer att ökas med 1. 

 

Utöver dessa exempel finns flertalet andra funktioner av liknande karaktär som exekveras på 

samma sätt. 
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6. Resultat 

6.1 Ämnen 
 

I huvudmenyn som användaren 

kommer till vid start av programmet 

hälsas användaren välkommen och 

får instruktioner om hur denne ska 

navigera i programmet med hjälp av 

information i en textruta. Här finns 

även fem olika knappar som förflyttar 

användaren till något av de fem olika 

avsnitten i programmet. De olika 

avsnitten är dels de tre som behandlar 

de kondenserade gaserna 

svaveldioxid, ammoniak och klor, 

dels avsnittet om svavelsyra och dels 

avsnittet som innehåller information 

om Rönnskärsverken (figur 6.1). 

 

Varje avsnitt innehåller sex stycken 

olika kapitel bestående av allmän 

information av ämnet, risker med 

ämnet, skyddskläder som ska 

användas vid kontakt med ämnet, 

information om hantering, lagring 

och frakt av ämnet, ämnets 

miljöpåverkan samt hur första hjälpen 

ska ges om en person skadas av 

ämnet (figur 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6.1: huvudmeny 

Figur 6.2: avsnittsmeny 
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Varje kapitel innehåller kort och 

koncis information som är både 

snabb- och lättläslig. Detta gör att 

det är väldigt lätt att hitta i 

programmet och att komma åt den 

information som eftersöks. 

Kapitlen är delade i små delar på en 

sida styck där varje del 

sammanfattar en viss typ av 

information, exempelvis kapitlet 

”Allmän information” som är 

uppdelat i tre små delar bestående 

av ”Fysikaliska egenskaper”, 

”Kemiska egenskaper” och 

”Gränsvärden”. I en del kapitel 

finns lite mer avancerad 

information som till exempel vad 

försurning innebär och hur pH-värden fungerar. Denna information kan användaren nå genom 

att klicka på den gröna ”Avancerat”-knappen i det övre högra hörnet av kapitlet (figur 6.3). 

 

6.2 Quiz 
 

För att effektivt lära in det som 

användaren tidigare läst finns det, i 

slutet av varje avsnitt, ett quiz. I 

varje quiz finns frågor som alla 

bygger på informationen i de olika 

kapitlen. Frågorna kommer i samma 

ordning som kapitlen vilket innebär 

att frågor på allmän information 

kommer först och att varje quiz 

avslutas med frågor på första 

hjälpen. Alla frågor har mellan fyra 

och tio svarsalternativ och kan vara 

både av karaktären att ett alternativ 

är rätt eller av flervalskaraktär då 

minst två svarsalternativ måste 

väljas för att kunna få rätt på 

frågan(figur 6.4). Användaren kan 

även välja att bara svara på vissa delar av quizen och rätta enbart dessa vilket ger exempelvis 

samariter möjlighet att svara endast på frågorna om första hjälpen. De fem olika quizen 

innehåller mellan 16-24 frågor och totalt finns det 106 frågor för användaren att svara på. 

 

Nästan all programmering som gjorts och som får programmet att överhuvudtaget fungera 

finns i quizen. Till programmet har över 20 000 rader kod skrivits och buggtestats. 

 

 

 

  

Figur 6.3: sida ur kapitlet "Miljöpåverkan" 

Figur 6.4: sida med frågor om skyddskläder 
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6.3 Rönnskär 
 

I avsnittet om Rönnskär finns 

information om saker som är 

specifika för Rönnskärsverken som 

exempelvis gaslarmet och var på 

verken alla de ämnen som beskrivs i 

programmet kan påträffas, både 

som processgas och som färdig 

produkt. Här finns även information 

om vad de olika ämnena används 

till ute på verken. Utöver detta finns 

en mindre karta över var 

larmknappar finns nere på 

svavelproduktverken utifall att ett 

utsläpp skulle inträffa och gaslarmet 

omedelbart måste startas. Annan 

information som kan hittas i detta 

avsnitt är bland annat 

tillvägagångssätt för att starta 

gaslarmet på annan plats än från svavelproduktverken, hur man ska agera om ett gasutsläpp 

skulle inträffa samt information om test av gaslarmet (figur 6.5). Slutligen finns länkar till en 

film om Rönnskär och till den interaktiva kartan över gasskyddsrum och beredskapsmasker. 

 

 

6.4 Interaktiv karta 
 

Den interaktiva kartan som nås genom en länk från avsnittet om Rönnskär består av en separat 

modul som laddas in på begäran. Kartan innehåller information om var alla gasskyddsrum och 

beredskapsmasker finns på Rönnskär. På första översiktsbilden finns fem valbara områden 

som grovt kan delas upp i följande delar: 

 

 Centrallaboratoriet, receptionen och koppargården 

 Platskontor, restaurang, förråd och museum 

 Kopparproduktionen, blyproduktionen, ädelmetallverk och fumingverk 

 Kajen, svavelproduktverken, energicentralen och reningsverk 

 Masker utanför Rönnskär 

Figur 6.5: sida ur avsnittet om Rönnskärsverken med information 

om gaslarmet 
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I varje område finns byggnader som kan klickas på. Den markerade byggnaden flyttas då åt 

sidan och blåa och röda prickar framträder över byggnaden. Vid ett klick på en röd prick visas 

bilder på gasskyddsrummet i byggnaden samt information om var det ligger (figur 6.6). Klick 

på en blå prick visar bilder på var skåp med beredskapsmasker finns i byggnaden. Totalt har 

över 220 fotografier tagits och över 110 av dessa finns i programmet.  

Figur 6.6: bild ur den interaktiva kartan 
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7. Diskussion 

Det största problemet under projektets gång var utan tvekan bristen på förkunskaper om 

mjukvarorna som användes. Det gick åt väldigt mycket tid till att lära sig de grundläggande 

kunskaperna och när problem uppstod tog det ännu längre tid att lära sig hur man löste dessa. 

Bortsett från detta flöt projektet på bra tills det var dags för implementeringen, då det visade 

sig att många äldre datorer ute på verken hade en för gammal version av Flash-klienten för att 

kunna se materialet. Detta kommer att uppdateras i framtiden, men problemet hade nog 

kunnat undvikas om detta hade kollats upp tidigare. 

 

Övriga problem som stötts på under projektets gång på Rönnskärsverken är att många tror sig 

veta mycket mer än vad de egentligen gör. En viss kultur råder där man inte frågar om saker 

man inte vet vilket kan göra arbetet både farligt och ineffektivt. Många av de äldre som har 

jobbat på Rönnskärsverken länge tillhör denna grupp och med hjälp av detta 

informationsmaterial hoppas arbetsmiljöavdelningen att de som inte vågar fråga istället ska 

kunna läsa sig till den information de saknar. Ytterligare ett användningsområde är för alla 

sommarjobbare som kommer till verken på somrarna och som oftast helt saknar erfarenhet 

och kunskap om dessa ämnen och vilka rutiner som gäller för gaslarm. 

 

Ett annat problem som upptäcktes under informationsinsamlingsfasen vid fotografering av 

gasskyddsrum och beredskapsmasker var att väldigt många tycktes sakna kunskap om var 

gasskyddsrummet fanns på deras avdelning. Vid ett tillfälle var det så illa att 

gasskyddsrummet kunde lokaliseras först efter att ett skyddsombud hämtats. Detta visar på 

stora brister i kunnandet hos personalen på vissa avdelningar som måste åtgärdas, men även 

på de brister i skyltningen som finnas på vissa avdelningar. Just detta gasskyddsrum som 

nämndes har i skrivande stund blivit tydligt skyltat med anvisningar på flera våningar om 

färdväg till rummet. Andra brister som uppmärksammades under fotograferingen var bland 

annat gasskyddsrum där dörren inte gick att stänga och fönster som inte höll tätt. Många 

brister som kan ha funnits länge rapporterade personalen på avdelningarna till mig under 

fotosessionerna. Detta kan tyda på att många anställda är rädda för att rapportera brister till 

sina chefer eller till arbetsmiljöavdelningen då de istället valde att rapportera detta på plats till 

mig som projektanställd och bad mig föra det vidare. 

 

Arbetsmiljöavdelningen har nu påbörjat arbete med att märka ut alla gasskyddsrum och 

beredskapsmasker tydligare. Beredskapsmaskskåp kommer även att utrustas med tydligare 

instruktioner för hur byte av begagnade masker ska rapporteras. 

 

När detta material nu är framtaget och klart för användning kommer det att läggas upp på 

Rönnskärs intranät och kommer därmed kunna nås från alla datorer på Rönnskärsverken. För 

att få alla att upptäcka och börja använda materialet kommer det att komma en artikel i 

Rönnskärs interna tidsskrift Rönnskärsbladet med information om vad det är, var det kan 

hittas och varför det ska användas. Även planer på en tävling eller dylikt kan komma att 

ordnas för att få alla anställda att upptäcka materialet och fördelarna med att använda det. 

Arbetsmiljöavdelningen satsar hårt på att alla ska förstå det viktiga med att veta var 

gasskyddsrum och beredskapsmasker finns, varför och var de olika ämnena finns på verken 

och varför de är farliga att arbeta med samt med att ändra inställningen om att våga fråga om 

saker man inte vet. Det är för allas säkerhets skull.  
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8. Rekommendation 

Min rekommendation till Rönnskärsverken är att kontinuerligt uppdatera och revidera 

innehållet i programmet, samt att lägga till nya kapitel om ämnen som i framtiden kan få en 

viktig roll i och för processerna på de olika verken. Gällande kartan om beredskapsmasker 

och gasskyddsrum så föreslås att denna hålls uppdaterad av någon som övertar ansvaret för 

dessa delar. Det är viktigt att beredskapsmasker och gasskyddsrum som plockats bort eller 

flyttats tas bort från kartan och markeras ut på sin nya plats. Det kan även vara en idé att 

optimera programmet med hjälp av någon som har stor vana av Flash, både programmets 

uppbyggnad och koden i programmet. Det rekommenderas att flytta alla de olika 

ämneskapitlen till separata moduler som laddas in när de behövs på samma sätt som kartan. 

Det bidrar till att minska laddningstiden av programmet och gör hanteringen av de olika 

kapitlen enklare.  
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