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Abstract
This thesis is the final assignment for a bachelor degree in Industrial Design Engineering via Luleå
University of Technology. The project comprises 15hp and has been carried out in collaboration with
MECON AB in Luleå, which works with construction, among other things. This report contains the
development process of a touch guard for the power rails that runs along a traverse path. The task of
the touch guard is to protect the staff at SSAB from risks that may arise if something falls on the
power rails. Objects such as a wrench could create short circuits and be pushed off by the current in
the electrical rails with high speed causing a hazard.
The work is based on IDEO- the field guide to human-centered design, which is a human-centered
process with three phases. In this case, the installer is the user. It is the installer who is affected by
how easily mounted the touch guard is. Therefore, in order to design a user-friendly touch protection,
an understanding of the user and its needs is required. By collecting information using interviews,
observations, study visits and a literature study, a design specification could be created. This was then
the basis for the remaining work that led to a bracket and three versions of the protection plates.
Together with the users and the stakeholders, a final concept was chosen that fulfills the design
specification. The report presents the process and its steps leading to a final concept. Later, the results
are discussed and how well the work fulfilled the purpose and goals, and whether the work answered
the research questions.
Keywords: Human-centered design, Touch guard, Product development.

Sammanfattning
Detta examensarbete är utförts som den avslutande uppgiften för programmet högskole-ingenjör
Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har
utförts i samarbete med MECON AB i Luleå som arbetar med bland annat konstruktion. Rapporten
behandlar utvecklingen av ett beröringsskydd för en elskena som löper längs en traversbana.
Beröringsskyddets uppgift är att skydda personalen på SSAB från risker som kan uppstå om
någonting faller ned på elskenorna. Föremål som till exempel en skiftnyckel skulle kunna skapa
kortslutning och skjutas iväg av strömmen i elskenorna.
Arbetet utgår från IDEO- the field guide to human-centered design, som är en användarcentrerad
process med tre faser. I detta arbete är det montören som är användaren. Det är montören som är
berörd av hur lättmonterat beröringsskyddet är. För att kunna utforma ett användarvänligt
beröringsskydd krävs därför en förståelse för användaren och dess behov. Genom att samla in
information med hjälp av intervjuer, observationer, studiebesök och en litteraturstudie kunde en
designspecifikation skapas. Denna låg då till grund till resterande arbete som ledde till ett fäste och
tre stycken skyddsplåtar. Tillsammans med användarna och intressenterna valdes ett slutgiltigt
koncept som uppfyller designspecifikationen. Rapporten redovisar processen och dess moment som
leder till ett slutligt koncept. Senare diskuteras resultatet och hur väl arbetet uppfyllde syfte och mål,
samt om arbetet besvarade frågeställningen.
Nyckelord: Användarvänlig design, Beröringsskydd, Produktutveckling.
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1 Introduktion
Att vara säker på sin arbetsplats borde vara en självklarhet. För att skapa en säker miljö krävs det
ibland att skyddsutrustning monteras för att säkerställa detta. Till exempel kan en elskena behöva
täckas för att inte skapa en säkerhetsrisk för personalen. Men hur är det egentligen att montera något
sådant? Det sker ofta på hög höjd, begränsad i en skyliftkorg, kanske är det som monteras otympligt
och gör att arbetet inte är ergonomiskt. Denna rapport kommer att beskriva ett arbete som utförts
utifrån montörens perspektiv i utvecklingsarbetet av ett beröringsskydd för en elskena.
Projektrapporten ligger till grund för ett examensarbete inom Teknisk design,
högskoleingenjörsexamen (D0050A). Tidsomfattningen var 10 veckor fulltidsarbete, motsvarande 15
högskolepoäng. Projektet har utförts på MECON i Luleå via Luleå tekniska universitet (LTU).
1.1

BAKGRUND

Projektet som utförts i examensarbetet sker på uppdrag av MECON. MECON är ett företag som
verkar för konsultation och projektering med inriktning mot tung industri. De erbjuder
helhetslösningar från förstudie till färdig produkt. De anser att deras styrka ligger i att de är lyhörda
för vad den verkliga slutanvändaren har för behov, och att de på så sätt levererar produkter som är
anpassade efter personen som faktiskt ska använda produkten (MECON, u.å). Uppdraget för
examensarbetet är att designa ett beröringsskydd för en elskena längs en traversbana, se Figur 1. Ett
beröringsskydd består av två delar: ett fäste och en skyddsplåt som ligger ovanpå fästet.

Elskenor
Beröringsskydd

Figur 1 - Beröringskydd och elskenor. Foto av Johan Nordgren

Enligt J-O Wanhainen (Personlig kommunikation, 23 jan 2019), är skyddet till för att förhindra
mindre verktyg, som till exempel en skiftnyckel, att falla på elskenorna. Han menar att strömmen från
skenorna skulle göra att denna skiftnyckel skulle skjutas iväg i så pass hög fart att det skulle innebära
stor skaderisk om den skulle träffa någon.
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Elskenor

Kontaktyta på
traverskran

Figur 2 - Elskenor och mottagare foto av Johan Nordgren

Skyddet är alltså inte till för att förhindra beröring från människor. Elskenorna sitter på ca. 20 meters
höjd som endast behörig utbildad personal får tillgång till att vara i närheten. Man vill däremot
minimera risken ifall denna personal skulle tappa något av sina verktyg vid till exempel service.
Arbetet är aktuellt då SSAB har köpt en ny travers. Den nya traversen har en annan utformning än de
gamla vilket gör att den stöter i det beröringsskydd som satt där från början. Det betyder alltså att det
just nu inte finns något skydd vilket är en stor säkerhetsrisk enligt J-O Wanhainen (Personlig
kommunikation, 23 jan 2019).
Arbetet i denna rapport utgår från användaren. Användaren är montören som ska montera upp
beröringsskyddet, då det är den enda kontakt det kommer att ha med människan, förutom vid
tillverkning. Fokus kommer att ligga i att montören ska få en bra upplevelse, för att kunna utföra sitt
arbete så bra som möjligt.
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1.2

MÅLGRUPP/INTRESSENTER

Då montörerna är de enda som påverkas av beröringsskyddets design vid montagetillfället är det dem
som är målgruppen för projektet. Det är alltså montörens behov som ska beaktas i designarbetet.
Projektet innefattar även tre stycken intressenter:
SSAB
SSAB äger lokalen och tillhörande utrustning, däribland traversen och dess bana. Det är alltså upp
till SSAB att se efter säkerheten i lokalen. Därför har de gett i uppdrag till SWECO att tillhandahålla
framtagning och montering av ett nytt beröringsskydd, då det gamla är nedtaget.
SWECO
SWECO Ansvarar för montaget av beröringsskyddet. Det är alltså de som tar betalt av SSAB för
arbetet att ta fram och montera upp beröringsskyddet. Deras intresse är ekonomiskt. Ett snabbt
montage innebär en besparing i tid, vilket i sin tur innebär besparing i pengar då SWECO hyr in
montaget av en underleverantör.
MECON
MECON har fått i uppdrag av SWECO att designa det nya beröringsskyddet. MECON ansvarar för
att ta fram en design och tillhörande tillverkningsunderlag. Det är alltså upp till MECON att se till att
beröringsskyddet uppfyller de krav som SSAB ställer.
1.3

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att genom uppvisad kunskap inom området teknisk design, designa ett beröringsskydd som
tar hänsyn till montörens upplevelse.
Målet är att genom den valda designprocessen utforma ett beröringsskydd med användaren som
utgångspunkt, som även uppfyller de krav som ställs av intressenterna.
Arbetet ska resultera i:
-

CAD-modell och ritning på nytt beröringsskydd
Prototyp
Examensrapport

Arbetet har utgått från följande frågeställningar:
-

Hur kan montering av ett beröringsskydd underlättas för montörerna med hjälp av
användarcentrerad design?
Hur kan användarcentrerad design bidra till en god upplevelse vid montering av ett
beröringsskydd?
Hur kan beröringsskyddet utformas för att bidra till en tillfredsställande ergonomi?
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1.4

AVGRÄNSNINGAR

Arbetet kommer att ta hänsyn till montörernas upplevelse vid montage, så som dess ergonomi och
hanterbarhet, utan att bortse från kundens behov och krav. Därför kommer materialval, ergonomi och
montering tas i beaktning. Andra effekter som till exempel miljöpåverkan kommer inte att ingå i
arbetet. Avgränsning sker i form av tid. Projektet är heltid i 10 veckor och innefattar arbetet i sig och
den slutrapport som beskriver processen och resultatet.
1.5

ARBETETS STRUKTUR

Första kapitlet handlar om examensarbetet i stort, produkten som skall utvecklas, vilka intressenterna
är, omfattning och avgränsningar samt syfte och mål med arbetet. Kapitel två innehåller projektets
teoretiska referensram. Kapitel tre beskriver de metoder och den process som använts för att få fram
ett så bra slutresultat som möjligt. Det fjärde kapitlet beskriver resultatet från de tre faserna samt
slutresultatet. Kapitel fem innefattar en diskussion kring processen samt resultatet av arbetet och
kapitel sex innehåller en slutsats samt besvarar de framtagna frågeställningarna.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som arbetet grundas på. Teoriundersökningen
fungerar som stöd till framtagandet av produkten för att säkerställa att dess utformning är grundat i
teknisk design.
2.1

TEKNISK DESIGN

Enligt Luleå tekniska universitet (u.å) förstår en desginingenjör vikten av att utgå från människan och
dess förutsättningar, utan att bortse från den senaste tekniken och produkters livscykel.

”
Fokus ligger på att utveckla användbara produkter där hela kedjan från användarens
behov till interaktionen med produkten beaktas.

”
-

Luleå tekniska universitet

Enligt Johannesson, Persson & Pettersson. (2013) har produktutvecklande företag tidigare skiljt på
design och konstruktion, där konstruktion är den del av processen som ser till att en produkt fungerar
rent tekniskt medan designdelen ska utforma produkten så att den förstås av användaren. De menar
att dessa områden samverkar, och att teknisk design kan ses som kopplingen mellan dessa två.
Teknisk design kan därmed ses som ett område som omfattar att utveckla produkter som fungerar och
förstås av dess användare.

Teknisk design

Design
Engineering

Industrial
Design

Figur 3 – Teknisk design och dess beståndsdelar. Illustration av Johan Nordgren

Som figur 3 visar är teknisk design en kombination av Design Engineering och Industrial Design.
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2.1.1 Industrial Design
Enligt wdo.org enades The professional practice committee 2015 om en definition av industrial
design.

”
Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds
business success, and leads to a better quality of life through innovative products,
systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is
and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to
resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system,
service, experience or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a more
optimistic way of looking at the future by reframing problems as opportunities. It links
innovation, technology, research, business, and customers to provide new value and
competitive advantage across economic, social, and environmental spheres.

”
-

- The professional practice committee

De menar alltså att Industrial design driver innovation, och att den överbryggar det som är, och det
som är möjligt. De skriver även att industrial design kopplar samman innovation med teknik,
forskning, affärer och kunder för att göra en produkt, ett system, en tjänst, en erfarenhet eller ett
företag bättre. Industrial design kan alltså ses som en drivande faktor i att skapa en bättre livskvalité
genom att ständigt driva på innovation.
2.1.2 Engineering Design
Enligt Hubka och Eder (1987) har det gjorts flera försök att definiera Engineering Design, och har gjort
en sammanställning av dessa för att få en mer generell beskrivning:

”
Engineering design is a process performed by humans aided by technical means through
which information in the form of requirements is converted into information in the form
of descriptions of technical systems, such that this technical system meets the
requirements of mankind.

”
-

Hubka och Eder

Deras definition syftar till att Engineering Design är en process som ska leda till att människans behov
uppfylls. De menar att detta görs genom att använda vetenskapliga metoder som tar människans
behov i beaktning. På så sätt ger processen information som leder till ett resultat där människans
behov är uppfyllda i den kontext som processen behandlar.
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Teorin bygger alltså på att tillgodose användarens behov, men även att det rent mekaniska ska fungera
som det är tänkt. Området Teknisk Design blir alltså relevant för detta examensarbete då dess syfte
och mål
2.2

ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN

Eftersom produkten är i kontakt med människan då den monteras är det viktigt att processen utgår
från montörens behov.
Human-centered design eller på svenska: Användarcentrerad design, handlar enligt Wikberg Nilsson
et al. (2015) om att skapa en design som är utformad utifrån människan. De menar att design, oavsett
område, ska komplettera människans styrkor och förmågor. De menar alltså att det är produkten som
ska vara utformad efter människan och inte tvärtom. IDEO (2015) menar att lösningar till
designproblem ofta finns i de som möter problemen varje dag: att lösningarna finns hos användarna.
Utan en användare finns det inget behov och utan behov finns ingen mening. De menar att
användarcentrerad design handlar om tron i att alla problem, även problem som verkar näst intill
omöjliga, går att lösa så länge man utgår från användaren och dess behov.
IDEOs (2015) användarcentrerade process handlar om att först lära känna användaren och förstå vad
deras högsta önskan är, utan att värdera önskan i form av om önskan är möjlig att genomföra. Det
handlar alltså om att först tänka stort för att sedan se över hur drömmen kan genomföras rent teknisk
och göra den lönsam, se figur 4.
Starta här

Desirability

Feasibility

Viability

Figur 4 - Starta med den högsta önskan. Illustration av Johan Nordgren

Interaction design (2019) menar att ett viktigt steg i framtagandet av användarcentrerad design är att
definiera problemet. De menar att en frågeställning ska tas fram i en form som inspirerar till
problemlösning. De menar till exempel att problemdefinitionen ”We need to increase our foodproduct market share among young teenage girls by 5%” istället kan formuleras som “ Teenage girls
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need to eat nutritious food in order to thrive, be healthy and grow.” De menar att formuleringen ska
inspirera till att hitta innovativa design-idéer som kan lösa problemet.
När det kommer till att designa och testa dessa idéer menar jnd.org (2019) att det inte finns några
nederlag i en användarcentrerad process. Han menar att det endast finns lärdomar:

”
We scientists (and designers) learn from our failures. In fact, scientists seldom fail.
Instead, they say "that didn't work. Time to try something new." I prefer never to talk of
failure. Instead, I say "that was a valuable learning experience."

”
-

Don Norman

Han menar att det hela tiden gäller att testa sin design för att se om den fungerar eller inte, men att
samtidigt inte bli besviken om det visar sig att designen inte fungerar. Detta kommer att bli viktigt att
komma ihåg under projektets gång då den valda processen inkluderar användaren för att testa och
utvärdera olika designlösningar.
Danielsson (2012) menar att en produkt som är dåligt utformad kan orsaka stress för dess användare.
Genom att på ett medvetet sätt testa designen under själva designprocessen kan problem i designen
upptäckas och en dålig design undvikas. Därför menar IDEO (2015) att en process inom
användarcentrerad design är en itererande process, där designen ständigt testas och förbättras, så att
den till slut är så bra den kan vara och fungerar som det är tänkt för personen det är tänkt.
2.3

ERGONOMI

Då produkten kommer att monteras kommer dess ergonomi att behöva uppfylla en god
belastningsergonomisk standard. Enlig Wikberg Nilsson et al. (2015) kan ergonomi delas in i tre
områden, fysisk, kognitiv och organisationsergonomi. I enlighet med arbetets avgränsning kommer
endast den fysiska ergonomin studeras.
Enligt Arbetsmiljöverket (2012) kan människor både inta och utföra de flesta arbetsställningar och
arbetsrörelserna utan att utsättas för fysisk skada av dem. De menar att kroppen mår bra av rörelse
och belastning, så länge tre villkor uppfylls:
-

Variation i rörelse
Variation i belastning
Nog med tid för återhämtning

De menar att risken för skador ökar om arbetet sker långt ifrån kroppen eller med kraftigt vridna
leder. Därför rekommenderar de att arbetet sker i armbågshöjd, oavsett om arbete sker sittande eller
stående.
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Figur 5 - Rekommenderad arbetshöjd. Skiss av Johan Nordgren

De menar att arbete kan ske utanför zonerna om det är ett tillfälligt moment, men menar att arbete
som utförs större delen av dagen ska vara inom de lämpliga zonerna.

Figur 6 - Rekommenderat arbetsområde. Skiss av Johan Nordgren

Det sista villkoret som ska uppfyllas är återhämtning. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) sker bristfällig
återhämtning då musklerna arbetar utan paus och utan att nå ett yttre läge. Detta kallas statiskt
muskelarbete. Detta ökar enligt Arbets-miljöverket (2012) riskerna för belastningsskador då
blodcirkulationen till musklerna minskar. Hägg, Ericson & Odenrick (2015) menar att även om ett
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statiskt arbete inte visar direkta symptom som smärtor, kan problem uppstå längre fram. De menar
att det oftast sker vid lättare statiskt arbete då det inte smärtar på samma sätt som ett tungt statiskt
arbete. I detta fall kan statiskt arbete uppkomma ifall montören behöver hålla en plåt på plats samtidigt
som den ska skruvas fast.
Enligt Arbetsmiljöverket (2012) är händer och handled kroppsdelar som riskerar att ta skada vid
repetitivt arbete som montering och paketering, speciellt om arbetet kräver stor kraft. De menar att
det finns en risk när olika delar ska hålla på plats eller vid vridande rörelser, under montering.
Repetitivt arbete definieras av Arbetsmiljöverket (2012) som:

”
Arbete som innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om och om igen.
Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan omfattning att
arbetstagaren kan drabbas av besvär i rörelseorganen.

”
Montering av det gamla beröringsskyddet skulle därför inte klassas som repetitivt, och det är viktigt
att det nya inte heller blir det.
Hägg et al. (2015) menar precis som Arbetsmiljöverket (2012) att höjden där arbetet utförs vid
stående arbete är viktigt beroende på hur tung last det handlar om, samt hur ofta någonting utförs. De
menar även att varierande kroppshållning är att föredra, dock rekommenderar de att undvika att ha
huvud och överkropp framåtlutad. Hägg et al. (2015) rekommenderar att alltid ha överarmen nära
kroppen och att endast arbeta med händerna ovanför skuldran en kortare stund.
Arbetsmiljöverket (2012) menar att ländryggen är särskilt utsatt vid tunga lyft och att tunga lyft ska
undvikas överbelastning kan ske redan vid enstaka lyft. De anser att vikter över 15kg ska undvikas i
det dagliga arbetet, och att vikter på 25kg normalt inte ska förekomma utan hjälpmedel. För att
bedöma risken menar de att hänsyn ska tas till avståndet från kroppen som lyften görs, samt hur ofta
och länge lyften görs.
2.4

MATERIAL

För att säkerställa att beröringsskyddet endast behöver monteras en gång är det viktigt att välja rätt
material för miljön som det befinner sig i.
Då det framkom att det gamla skyddet hade en aluminiumplåt monterad (se 2.1) och att denna hade
expanderat på grund av temperaturskillnaden kan en beräkning av rörelsen göras. Enligt
Teknikhandboken (u.å) räknas ett materials rörelse ut med formel:
∆𝑙 = 𝑙 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇
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Där ∆𝑙 är förändringen i längdled, 𝑙 är längden för materialet, 𝑇 är förändringen i temperatur och 𝛼
är längdutvidgningskoefficienten, som för stål är 12 ∗ 10*+ medan aluminium har 23.5 ∗ 10*+ . Det
betyder alltså att aluminium rör sig nästan dubbelt så mycket som stål. Detta kan då bli ett problem
då I-balkar och elkonsol är gjorda i stål enligt A. Lindström (Personlig kommunikation, 11 feb 2019)
2.5

TILLVERKNING

Då produkten kommer att hanteras av montören för hand, om än med skyddshandskar, är det viktigt
att tillverkningen inte lämnar några farliga detaljer som skarpa kanter på detaljerna.
Tillverkningsprocessen som MECON oftast använder vid produkter i metall är laserskärning,
stansning och bockning H. Wiksten (Personlig kommunikation, 14 feb 2019).
Enligt Plåt & mekano (u.å) kan vassa kanter uppstå efter laserskärning eller stansning. Dessa vassa
kanter kallas grader, och de menar att gradning är ett sätt att eliminera dem. H. Wiksten (Personlig
kommunikation, 14 feb 2019) menar att de använder två huvudsakliga metoder för gradning, trumling
och slipning för hand. Trumling är enligt Blästerteknik (u.å) en metod där metalldelar läggs in i en
vibrerande trumma. I trumman finns ett medel som slipar och polerar detaljerna och på så sätt slipar
ned vassa kanter. De menar att trumling lämpar sig bäst för mindre detaljer. Slipning för hand utförs
med en luftdriven sliptrissa enligt H. Wiksten (Personlig kommunikation, 14 feb 2019).
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3 Metod och Genomförande
Följande avsnitt beskriver den process som använts med dess faser, inspiration, ideation och
implementation. Även metoderna för varje fas beskrivs samt utförandet av dessa. Resultatet av
utförandet av metoderna beskrivs senare under kapitel 4.
3.1

PROCESS

Processen som använts under projektet kommer från IDEO - The field guide to human-centered
design. Det är en trestegsprocess där fokus ligger på användaren (IDEO, 2015). Processen är relevant
då arbetets syfte är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för montören.

”
By starting with humans, their hopes, fears, and needs, we quickly uncover what’s
most desirable.

”

- (IDEO 2015 s.14)

Processen består av de tre faserna; inspiration, ideation och implementation. Den första fasen,
inspiration handlar om att hämta den information som behövs för att utföra arbetet. Fasen handlar om
att lära känna användaren på djupet, att ta reda på deras drömmar och behov (IDEO, 2015). Den andra
fasen, ideation, handlar om att ta den information som samlats i den första fasen och omvandla dem
till idéer genom att använda kreativa metoder (IDEO, 2015). Metoderna som använts i detta arbete
beskrivs i kommande stycken. Den sista fasen som beskrivs av (IDEO, 2015) är implementation. De
menar att fasen går ut på att förverkliga och utveckla de idéer som kom fram under ideationsfasen,
för att sedan leda till ett koncept som realiseras.

Figur 7 – Process. Illustration av Johan Nordgren
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3.2

PLANERING

Projektet inleddes med att formulera en projektplan. En projektplan är enligt Wikberg Nilsson et al.
(2015) en planering som ska definiera projektet. De menar att projektplanen verkar som stöd under
arbetets gång. IDEO (2015) menar att skapa en projektplan ger en chansen att tänka igenom projektet,
även om saker och ting kommer förändras under projektets gång, menar de att en projektplan kan
hjälpa en att hålla sig på rätt spår.
Tillsammans med MECON och handledaren för examensarbetet sattes en grov tidsplan för viktiga
datum och milstolpar, figur 8. Därefter planerades uppgifter ut veckovis. Fördelen med en veckovis
planering jämfört med en längre planering, är att en detaljerad planering som sträcker sig allt för långt
förmodligen inte kommer att kunna hållas. Det är näst intill omöjligt att planera ett helt projekt i detalj
då det ständigt uppkommer nya uppgifter allt eftersom nya kunskaper inbringas. P. Thörlind
(Personlig kommunikation, u.å)

Figur 8 – Grov tidplan. Illustration av Johan Nordgren

3.3

INSPIRATION

Figur 9 – Inspiration. Illustration av Johan Nordgren

Under inspirationsfasen samlades information in med hjälp av metoderna nulägesbeskrivning,
studiebesök, intervjuer, litteraturstudie samt att en kravspecifikation upprättades.
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3.3.1 Nulägesbeskrivning
Under fasen utfördes en nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen utfördes för att sammanställa allt
som redan är känt. Alltså var beröringsskyddet ska sitta och hur det ser ut runtomkring, undersöka
syftet med att ha ett beröringsskydd, och annat som personer med kännedom om beröringsskyddet
redan vet. Denna utfördes alltså för att finna kända variabler som är relevant för projektet. Dessa
variabler kanske inte påverkar användaren direkt, men de kan påverka designen, vilket i sin tur
påverkar användaren. Till exempel måste det nya beröringsskyddet hålla sig inom vissa mått för att
inte stöta i omgivningen. Detta kan alltså påverka utformningen och påverka hur lätt eller svår
beröringsskyddet är att montera. Metoder som användes för att skapa nulägesbeskrivningen var
studiebesök, och intervjuer vilka beskrivs nedan.
3.3.2 Studiebesök
För att få en känsla för omgivande strukturer där montaget skulle ske, samt för att få en tydlig bild på
övriga miljön där montaget skulle utföras gjordes ett studiebesök i form av guidad tur. En guidad tur
kan, enligt IDEO (2015), ge mycket information kring hur användaren i den givna miljön beter sig.
En guidad tur är som en kombination av en intervju och en observation, där användaren/intressenten
visar och samtidigt berättar hur saker och ting går till i den givna miljön.
Den guidade turen leddes av intressenten SWECO, som är ansvarig för projektet, även en representant
från MECON var på plats.
3.3.3 Designspecifikation
För att identifiera och definiera krav från målgruppen och dess intressenter skapades en
Designspecifikation. Denna fylldes i kontinuerligt under projektets gång allteftersom ny information
framkom. Specifikationen utformades med hjälp av information från intervjuer, studiebesök,
litteraturstudien samt krav från intressenterna. Alla krav togs med, då även krav som inte kommer
direkt från användaren även kan påverka upplevelsen för användaren.
3.3.4 Intervjuer
I början av fasen utfördes en semistrukturerad intervju med en expert. Experten i fråga är ägare av en
firma som jobbar med bland annat montage. Denna utfördes för att få en djupare förståelse och
kvalitativ data kring vad som är viktigt att tänka på vid utformning av liknande produkter. En
semistrukturerad intervju är enligt Wikberg Nilsson, et al. (2015) en blandning av en konversation
och en strukturerad intervju, där vissa frågor är förberedda men samtalet är inte begränsat endast till
frågorna. Frågorna finns där som stöd, men meningen med intervjun är att genom ett samtal även
fånga in det som frågeställaren kanske inte tänkt på. Metoden valdes just på grund av att väldigt lite
om området var känt vid detta tillfälle.
Enligt Jordan (1998) är intervjuer en mångsidig metod som kan användas under hela designprocessen.
Han menar även att intervjufrågor inte är lika benägna att misstolkas som andra metoder, då frågorna
ställs direkt till användaren vilket gör att eventuella misstolkningar kan fångas upp direkt av personen
som utför intervjun.
Senare under fasen utfördes ett antal ostrukturerade intervjuer för att få en förståelse för själva
konstruktionen av ett beröringsskydd. Denna gjordes med experter på MECON då dessa har en stor
erfarenhet av konstruktion. På så sätt kan ramar sättas för vad som är möjligt och inte när det kommer
till materialval och tillverkning, då även det påverkar montörens upplevelse. En ostrukturerad intervju
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beskrivs av Wikberg Nilsson, et al. (2015) som ett samtal där man låter personen berätta om ämnet
eller området.
3.3.5 Materialundersökning
Då det tidigt blev känt att materialet hade rört sig gjordes en jämförelse för
längdutvigdningkoefficienten mellan stål och aluminium. Förutom att påverka funktionen kan
materialet påverka monteringen, då olika material till exempel väger olika mycket. Därför gjordes en
avvägning mellan materialen. Det som togs i hänsyn vid materialval var pris,
längdutvigdningskoefficient, vikt och hållfasthet.
Under rubrik 3.4 finns beräkningen som användes vid materialets rörelse. För att räkna på vikt och
hållfasthet användes CAD-programmet Inventor.
3.3.6 Litteraturstudie
För att få en så djup förståelse som möjligt för relevant teori till projektet utfördes en litteraturstudie.
Metoden utfördes genom att söka information på Google scholar, i böcker samt på hemsidor. Milton
och Rodgers (2013) har delat upp metoden litteraturstudie i fyra steg som de anser är kritiska för att
göra en gedigen litteraturstudie:
-

Research question/Problem formulation
Data collection
Data evaluation
Analysis and interpretation

Vidare anser dem att dessa steg inte behöver göras i en specifik ordning och att det hela är en
itererande process, men de menar även att det är viktigt att formulera vilka problem som ämnas att
besvaras samt vilken teori som behövs för detta. De menar att det innebär att titta på information från
flertalet källor och sedan jämföra dessa och titta på varför informationen stämmer överens eller skiljer
sig åt. Detta för att inte ta en källas information som sanning, utan verkligen reflektera över dess
trovärdighet.
Milton och Rogers (2013) anser att insamlingen av informationen ska vara så bred som möjligt, och
att samtliga mediatyper kan vara relevanta, allt från tidningsartiklar till patentsökningar. De menar
att det sen gäller att tolka och utvärdera den insamlade informationen utifrån hur trovärdig den är, om
rapporten eller artikeln är objektiv eller inte, eller om rapporteringen av informationen håller hög
kvalité. Vidare menar de att analysen av informationen ska baseras på vilket fokus analysen ska ha,
om den ska baseras på kvalitativ data, kvantitativ data eller båda.
Denna undersökning kan anses baserad på kvalitativ data, dels för att informationsmängden är
begränsad, men även för att informationsinsamlingen kommer att komma från vetenskapliga
dokument. Ett sätt att säkerställa att ett dokument är trovärdigt är enligt Wikberg Nilsson, Ericson
och Törlind (2015) att använda sig av källor som är ”reviewed”, alltså information som är granskad
av andra inom ett vetenskapligt ämne. Ett sätt att säkerställa att en text är granskad är att söka sin
information i journals. Journals är artiklar som är noggrant granskade av experter inom ett område
och kan på så sätt ses som trovärdiga (personlig kommunikation Wikberg-Nilsson 2019).
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Vidare anser Milton och Rogers (2013) är det viktigt att presenterna den informationen som samlats
in på ett sätt där det tydligt framgår vem som säger vad, samt var informationen kommer ifrån och på
så sätt påvisa vilka källor som håller med varandra och vilka som har motsatta åsikter. Med det i
åtanke används referenshanteringen APA för att på så sätt ge läsaren en överskådlig bild av var
påståendena kommer ifrån samt även ge läsaren möjlighet att själv kolla upp dessa.
3.4

IDEATION

Figur 10 – Ideation. Illustration av Johan Nordgren

I ideationsfasen tolkas informationen från inspirationsfasen. Därefter skapas koncept som sedan
utvärderas. Denna fas har varit iterativ där idéer utvärderas för att sedan omarbetas.
3.4.1 Brainstorming
Brainstorming är enligt Wikberg Nilsson, et al. (2015) en metod som syftar i att en grupp personer
generera en stor mängd idéer genom att inspireras av varandras idéer. För att det ska fungera menar
Wikberg Nilsson, et al. (2015) att några grundregler etableras.
Fyra regler:
1.
2.
3.
4.

Kritisera inte, varken dig själv eller andra.
Sikta på galna och vilda idéer
1+1=3, kombinera och förbättra idéerna
Sikta på kvantitet före kvalitét

Syftet med brainstorming är enligt Osvalder et al. (2015) att generera så många idéer som möjligt
utan att begränsa kreativiteten.
Tillsammans med tre stycken MECON-anställda utfördes en tidig brainstorming gällande fästet för
beröringsskyddet. Detta utfördes för att få igång idégenereringen så fort som möjligt. Målet med
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denna brainstorming var att tänka ut ett smartare sätt att fästa fästet på då det framkommit från
nulägesbeskrivningen att ett problem vid montering kan vara att det är dåligt med plats att skjuta på
fästen på skruvarna.
Därefter hölls flertalet mindre brainstorming-sessioner dels på egen hand men även tillsammans med
MECON-anställda. Sessionerna var mer eller mindre planerade, då en enkel fråga gällande någon
detalj kring beröringsskyddet kunde starta en idégenerering. Detta gav ett konstant flöde av en mängd
idéer under hela projektets gång. Alla idéer sparades i en idé-bank i form av skisser eller bara stödord.
3.4.2 Visualisering
Under arbetets gång användes skisser för att snabbt kommunicera och diskutera idéer. Skisser är bra
för att snabbt kommunicera idéer, men de kan vara ganska begränsade. Därför användes även
Inventor där 3d-modeller upprättades tillsammans med omgivande miljö vilket ger i tydlig bild av
idéerna. Dessa kan då lätt förstås av användaren som kan ge feedback, och modellerna kan snabbt
ändras i realtid.
3.4.3 Val av koncept
Fasens arbete ledde till tre koncept. Tillsammans med användaren och samtliga intressenter gjordes
urvalet genom att först diskutera igenom varje koncept för att titta på vilka för och nackdelar varje
koncept hade, samt för att jämföra koncepten med kravspecifikationen. Därefter gjordes en röstning
där varje intressent/ målgrupp fick ge 1-3 poäng till varje koncept. Konceptet med högst poäng vann.
För att göra detta på ett mer vetenskapligt sätt skulle en metod som konceptvalsmatris kunnat
användas. I det fallet skulle varje punkt i designspecifikationen viktas för att på så sätt lyfta fram de
viktigaste punkterna. I detta fall gjordes ingen sådan matris på grund av tidsbrist. Därför användes
istället denna diskussion för att samtliga parter tillsammans skulle komma fram till det koncept som
ansågs bäst.
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3.5

IMPLEMENTATION

Figur 11 – Implementation. Illustration av Johan Nordgren

3.5.1 Prototyp
Med hjälp av MECONs kontakter kunde en prototyp av fästet framställas. Genom modellen som
skapats i Inventor gjordes en skärmall som sedan skickades till ett företag som tillverkade prototypen.
För att kunna jämföra hanterbarhet och hållfasthet tillverkades två prototyper en i 4mm och en i 5mm
tjock plåt. Prototypen togs fram för att tillsammans med en elkonsol, som lånades av SSAB, testas
och utvärderas tillsammans med användaren.
3.5.2 RULA
För att säkerställa att montaget är ergonomiskt användes RULA se bilaga 4. RULA är enligt
Akademiska sjukhuset (u.å) en metod att få en ergonomisk ögonblicksbild av ett moment. RULA är
ett sätt att mäta överkroppens belastning genom att dela ut poäng för varje moment i rörelseförloppet.
Slutsumman efter övningen visar på om momentet är ergonomiskt hållbart eller om designen måste
ändras för att möjliggöra ett mer ergonomiskt arbetssätt. Då det inte är tillåtet att åka med montören
i skyliften gjordes en simulering av montaget på marknivå i kontorsmiljö, detta gav en tydlig bild
över vilka ergonomiska förutsättningar som fanns vid montering av fästet till beröringsskyddet.
3.5.3 Think Aloud
För att få en bild av hur montören skulle uppleva montaget av fästet gjordes en Think Aloud. Think
Aloud är enligt Jordan (1998) en metod som går ut på att en testperson utforskar en produkt eller ett
interface och samtidigt uttrycker sina tankar och känslor under tiden. Antingen ges testpersonen en
uppgift, eller så låts testpersonen utforska produkten fritt. Att låta testpersonen utforska produkten
fritt leder enlig Jordan (1998) till en bild av varför en användare utforskar en del, men helt ignorerar
en annan del av produkten. Han menar att en testperson som fått ett uppdrag att utföra kan ge
information om vilka problem som kan finnas i den specifika del av produkten som uppdraget rör sig
i. Denna del hade alltså kunnat ignoreras av testpersonen om hen fått utforska produkten helt fritt.
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Enligt Cook (2010) startade Think Aloud som en populär metod inom kognitiv psykologi. Van
Someren, Barnard och Sandberg (1994) menar att exempel på metoden kan ses så långt bak som
1930-talet där en studie om kreativ tankeprocess gjordes. Metoden är enligt Ericsson och Simon
(1993) en utmärkt metod för att förstå människans kognition, då de anser att den data som kommer
ut från testen är så nära en omodifierad återspegling av den kognitiva processen som testpersonerna
har haft.
Enligt Jordan (1998) kan testpersonen behöva hjälp att komma ihåg att uttrycka sig. Då kan
moderatorn för testet ge stöd som till exempel ”vad tänker du på nu?” för att få testpersonen att börja
uttrycka sig. Tullis et. al. (2013) menar att det även är viktigt att titta på hur testpersonen agerar. Det
kan vara så att personen säger att allt är frid och fröjd medan man kan se hur testpersonen kanske blir
mer och mer frustrerad. De menar alltså att det är helheten av vad personen gör, säger och hur hen
agerar som är viktigt att notera.
Både Tullis et. al. (2013) och Jordan (1998) menar att det är viktigt att tänka på vilken data som går
att mäta under en Think Aloud. De menar att tidmätning inte är lämpligt då testpersonen ska lägga
fokus och energi på att uttrycka sig samtidigt som uppdraget utförs vilket kan göra att uppdraget tar
längre tid är det gjort annars, vilket gör att tidsdatan blir förvrängd. Jordan (1998) menar att metoden
kan vara ett sätt att mäta fel som görs av användaren medan Tullis et. al. (2013) menar att fel kan
uppstå enbart av den ökade stressen som testpersonen upplever under Think Aloud. Enligt Tullis et.
al. (2013) visar en studie att 47% av en grupp testpersoner klarade en uppgift när de inte använde
Think Aloud medan endast 37% klarade samma test med Think Aloud. De menar alltså att detta tyder
på att Think Aloud kan påverka data gällande ett utförande av en uppgift.
En annan sak som Jordan (1998) tar upp är att den prototyp som ska testas måste vara nog färdig för
att Think Aloud ska fungera. Alltså lämpar sig inte Think Aloud som en metod i ett allt för tidigt
skede av utvecklingsfasen. Han menar också att testpersonen kan bli stressad av att det är ett test
vilket kan uttrycka sig på flera sätt. Till exempel menar han att testpersonen kan känna sig pressad
att verka smart, vilket kan leda till att testpersonen börjar rationalisera sina svar.
Jordan (1998) menar dock att fördelarna med metoden överväger nackdelarna. Han anser att metoden
ger så pass stor mängd kvalitativ data, att endast ett fåtal testpersoner behövs för att utföra ett lyckat
test. Metoden gav i detta fall kvalitativ data som gjorde stor skillnad i utformningen av det slutliga
resultatet.
3.6

METODDISKUSSION

Här diskuteras processen och de metoder som använts.
3.6.1 Process
Eftersom att uppdraget handlade om att göra upplevelsen av montaget så bra som möjligt krävdes det
att arbetet utgick från montören. Montören är alltså användaren, därför var det viktigt att välja en
användarcentrerad process. Vilket är precis vad IDEO (2015) menar att deras process är. I slutet av
varje fas gjordes en utvärdering för att säkerställa kvalitén på det utförda arbetet. Efter utvärderingen
kompletterades ev. brister. På så sätt kunde en tillräckligt hög nivå säkerställas.
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3.6.2 Planering
Planeringen har till stora delar följts förutom att utvärdering 2 flyttats fram. Anledningen var att
omfattningen av de två första faserna missbedömts en aning. Förändringen hanterades utan problem
då projektet byggde på en veckovis aktivitetsplanering. I övrigt har planeringen fungerat bra.
3.6.3 Inspiration
Under inspirationsfasen skapades en förståelse för vilka problem som montören kunde stöta på och
hur problemen skulle kunna lösas på bästa sätt. För att göra det hölls intervjuer med montörer men
även erfarna konstruktörer för att få så mycket information som möjligt. Tyvärr kunde ingen intervju
göras med montörer av det gamla beröringsskyddet då detta monterades för 15 år sedan, vilket såklart
hade varit önskvärt för att få en klar bild av hur upplevelsen var att montera detta. Det hade kunnat
ge en bild av de framsteg som hade gjorts med det nya skyddet, varpå en förbättring hade kunnat
påvisas. Optimalt vore om det gamla beröringsskyddet kunde provmonteras av en, eller helst flera,
montörer. På så sätt hade metoder som Think Aloud och intervjuer kunnat användas i ett tidigare
skede för att ge tydligare data om vilka problemen som kan uppstå vid montering av ett sådant
beröringsskydd. På så sätt hade en tydligare problembild kunnat skapas. Tyvärr fanns det inga
resurser till detta.
3.6.4 Ideation
Idegenereringen under fasen bestod av många diskussioner och snabba brainstormingsessioner. Dessa
fungerade bra och gav många idéer, allt från enkla idéer till knäppa idéer. Något som kanske saknades
under fasen var en workshop tillsammans med till exempel andra designstudenter. Detta hade kanske
kunnat generera ett nytänkande som gjort att resultatet blivit ännu bättre. Anledningen till att ingen
workshop hölls var tidsbrist i de inledande faserna då SWECO ville ha ritningarna för produktion 34 veckor innan examensarbetet var slut.
Gällande konceptval hade eventuellt en konceptvalsmatris kunnat användas istället för en omröstning
för att använda en mer vetenskaplig metod. Men jag anser att samma koncept hade valts oavsett då
diskussionerna kring koncepten var väldigt enhälliga. Framförallt har visualiseringarna i 3D varit
uppskattade där designen tydligt framkommit och kunnat diskuteras.
3.6.5 Implementation
Att kunna ta fram en riktig prototyp och tillgången till en elkonsol har varit till mycket stor hjälp,
däremot hade det kunnat vara bra att ta fram prototyper redan i ideationsfasen. På så sätt hade olika
prototyper kunnat jämföras och utvecklas. Nu har stor vikt legat på 3d modellerna att leverera en
känsla som användaren kan kommentera på och se förändringar i ideationsfasen.
Prototypen var dock till stor hjälp i implementationsfasen där lösningen kunde testas, vilket ledde till
vidare utveckling.
Att använda RULA för att kontrollera belastningsergonomin har fungerat bra, däremot kan det vara
svårt att sätta poäng i vissa fall då till exempel vridningen på handleden kan anses ligga just över eller
under 15 grader, vid de fallen har den högre poängen valts.
Metoden Think Aloud har varit mycket givande då en stor förståelse kan skapas. Däremot hade även
denna kunnat göras i ett tidigare skede om fler prototyper skapats redan i ideationsfasen. Det hade
gjort att kopplingen mellan produkt och användare hade kunnat vara ännu starkare.
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En ostrukturerad intervju är likt ett samtal vilket har visat sig fungera mycket bra under projektet.
Personerna som blivit intervjuade har upplevts som mycket avslappnade vilket gett mycket
information. Endast när det behövts har samtalet styrts av förutbestämda frågor, vilket har fungerat
bra. För att få mer kvantitativa data kan enkäter användas, men i detta projekt som har varit begränsat
till montörer var det svårt att få tag i nog många montörer för att få en relevant mängd data.
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4 Resultat
I detta kapitlet presenteras resultatet av de tre faserna inspiration, ideation och implementation.
4.1

RESULTAT AV INSPIRATION

Fasen inleddes med en nulägesanalys. Denna innefattade studiebesök och intervjuer och ska ge en
bild av de förutsättningar som påverkar arbetet. Själva problemet, och anledningen till att arbetet är
aktuellt, uppdagades då en ny travers installerades på SSAB. Den nya traversen krockade med det
beröringsskydd som satt på plats vid denna tidpunkt. Detta medförde att det befintliga
beröringsskyddet kapades ned, så att traversen kunde löpa fritt. Som tidigare beskrivits utgör bristen
av ett beröringsskydd en risk för personalen i lokalen.

Elskena

Ny traverskran

Figur 12 Ny kran foto av Johan Nordgren

Kontaktpunkten är enligt firman som installerade den nya traversen inringad på figur 13. Då detta
upptäcktes vid installationen av den nya traversen valde SSAB att kapa ned det befintliga skyddet, då
de ansåg att det skulle ta mindre tid jämfört med att montera ned det. Se figur 14. Detta innebär att
muttrar och överblivet material sitter på plats och måste tas ned innan ett nytt skydd kan installeras.
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Figur 13 - Kontaktpunkt mellan ny travers och gamla beröringsskyddet illustration av Johan Nordgren

Figur 14 - Elkonsol med nedkapat beröringsskydd foto av Johan Nordgren

Traversbanan är totalt ca. 370 meter. Något som noterades är att I-balken, den balk som traversbanan
är monterad på, finns i tre olika utföranden på dessa 370 meter. Anledningen till detta är att vissa
balkar är förstärkta med en vertikal plåt. Se figur 15. Förstärkningen gör att utrymmet mellan
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elskenorna och balken är mindre än den oförstärkta balken. Detta kan bli en faktor att ta hänsyn till
då det mindre utrymmet kan försvåra montaget.

Figur 15 - Två av tre varianter av I-balk foto av Johan Nordgren

Avståndet mellan elkonsolerna varierar mellan ca. 1 meter till ca. 2,8 meter se bilaga 1.
Temperaturerna i lokalen är enlig J-O Wanhainen (Personlig kommunikation, 23 jan 2019) mellan 25 till +70 grader, vilket gör att allt montagematerial som väljs måste klara dessa temperaturer.
Det beröringsskydd som satt monterat tidigare var en modifierad variant av bilaga 2. Det som gjorts
utöver ritningen var att en aluminiumplåt satt monterad på toppen, då SSAB noterat att sträckmetallen
samlade damm. Dammet samlas då sträckmetall är räfflad med hål i. Se figur 16.
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Figur 16 – Sträckmetall foto av Ildar Sagdejev

Enligt J-O Wanhainen (Personlig kommunikation, 23 jan 2019) valdes sträckmetall för att det lättare
kan svälla och krympa i och med temperaturskillnaden. Hålen i metallen ger större spelrum än en
solid plåt då varje individuellt hål kan krympa och töjas. Han menar dock att damuppsamling kan
leda till att det till slut faller ned på elskenorna vilket innebär att en kortslutning sker vilket kan vara
en brandrisk.
Att montera en aluminiumplåt gjorde skyddet lättare att rengöra och det samlade mindre damm till
att börja med, men ett följdfel uppstod. I och med att det är stor temperaturskillnad i lokalen gjorde
detta att aluminiumet expanderade annorlunda jämfört med stålet vilket gjorde att plåtarna buktade
uppåt och nedåt. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att den nya traversen tog i.
Fästet för beröringsskyddet består av två L-formade stål som är hopsvetsade i 15 graders vinkel, se
bilaga 2. Fästet monteras på befintliga skruvar på baksidan av elkonsolerna. Ovanpå fästet skruvas
skyddsplåten fast med 4 stycken skruvar som fästs med brickor och muttrar, se bilaga 2.
Vikten för ett fäste av den gamla modellen är 3kg. Sträckmetallen väger 10kg. Det saknas data för
den eftermonterade aluminiumplåten, men den kan enligt J-O Wanhainen (Personlig kommunikation,
23 jan 2019) uppskattas väga 5-8kg. Varje del monteras för sig. Först monteras två fästen, därefter
skruvas sträckmetallen fast på de två fästena. Därefter skruvas plåten fast. Beröringsskyddet sitter ca.
20 meter upp, vilket betyder att det monteras ur till exempel en skylift. Detta kan påverka
arbetsställningen då montören är begränsad till skyliftens korg.
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De problem som Janne Palo VD på SMT, se Bilaga 3, ser gällande montering är att montören måste
hålla plåten på plats samtidigt som hen ska fiska fram skruvar och muttrar. Detta gör montering till
en balansakt tills det att första skruven är monterad. En annan sak som Janne ser är att fyra skruvar
för plåten känns onödigt tidskrävande. Han undrar även hur det är tänkt att montören ska montera i
rätt höjd då slitsen på fästets nedre del gör att den kan monteras i olika höjd. Något han nämner är att
aluminium är lätt att modifiera på plats vid montage om det skulle behövas. Lärdomarna under fasen
ledde till vissa krav och önskemål.
Tabell 1 - Krav och önskemål från fas 1. Tabell av Johan Nordgren

Krav/önskemål

SSAB Användaren

Max 15kg för en enskild del
Ska stå emot stötar från till exempel
skiftnycklar
Ska vara lättare att rengöra än sträckmetall
Ska klara temperaturer mellan -25 till +70
grader Celsius
Ska gå att montera på befintliga elkonsoler

X

Ska inte ta i omgivande strukturer
Ska
uppfylla
eller
överträffa
arbetsmiljöverkets rekommendationer för
belastnings-ergonomi
Ska kunna sitta på plats utan att vara
fastskruvad
Ska inte behöva måttas in vid montering

X

Ska gå snabbt att montera

SWECO

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Dessa krav och önskemål gav en spelplan för resterande faser, där krav och önskemål ständigt tas i
beaktning.
4.2

RESULTAT AV IDEATION

Efter att kravspecifikationen var färdigställd utfördes en brainstorming tillsammans med MECONanställda där målet var att komma på idéer som underlättade montaget för montören. Där framkom
idéer som hade kunnat förändra montaget helt och hållet. Till exempel att fästa beröringsskyddet på
traverskranen istället för på I-balken. Detta hade gjort att montören endast behövt montera en bråkdel
av mängden beröringsskydd. Men detta hade gjort att störa delar av elskenan inte varit täckt, vilket
då hade varit en säkerhetsrisk enlig J-O Wanhainen (Personlig kommunikation, 23 jan 2019).
En annan idé som förmodligen hade gjort stor skillnad var att använda magnetiska fästen istället för
att skruva fast beröringsskyddet, men denna idé kunde snabbt tas bort då det är stålstoft i lokalen, och
att placera magneter i denna miljö hade gjort att stora ansamlingar metall hade riskerat att komma i
kontakt med elskenan vilket kunnat orsaka en stor risk för kortslutning.
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En annan idé som inte blev långvarig var att använda någon typ av klämfäste där fästet kunde
klämmas fast på I-balken eller liknande. Problemet med den idén är att det är konstanta vibrationer i
I-balken, vilket skulle kunna göra att beröringsskyddet till slut faller ned. Därför begränsades
lösningsarbetet till att hitta en lösning som nyttjar de befintliga fästpunkter som det gamla fästet
gjorde.
4.2.1 Fästet
Under fasens gång har idéer ständigt genererats. Den minsta frågan har ibland satt igång en fullskalig
brainstorming. Tidigt i fasen skapades idéer för att utvärdera om en annan infästning på fästet skulle
underlätta för montören. Se figur 17. Frågan framkom av nulägesanalysen där I-balken var en
begränsade faktor när det kom till utrymme. Sessionen ämnade att komma på idéer för att slippa trä
på fästet ovanifrån då det uppfattades som en begränsning.

Figur 17 – Alternativa hålbilder. Original längst till höger. Rendering av Johan Nordgren

Sessionen resulterade i fem hålbilder inklusive den gamla hålbilden. Något som snabbt kunde
konstateras var att elkonsolen hade en förstärkning som orsakade problem för en annan typ av hålbild,
se figur 18.
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Figur 18 – Förstärkning på elkonsol Rendering av Johan Nordgren

Denna gjorde att ett montage från sidan inte var möjligt. Därför var möjligheterna begränsade till
ovanifrån eller bakifrån. Då ansågs ovanifrån vara bästa alternativet vilket gjorde att en slits ansågs
som lättast att montera.
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Ett problem som framkom var L-formen på det gamla fästet. Formen är där för att fästet ska hålla.
Men en vänsterhänt montör kan få problem när muttrarna ska dras åt, då det framgick från intervjuer
att kanten kan upplevas som i vägen se figur 19.

Figur 19 – L-formad bakåt. Rendering av Johan Nordgren

För att underlätta för montören undersöktes möjligheten att vända bocken framåt. Detta innebar att
göra fästet bredare enligt figur 21, för att komma runt elkonsolen. Detta innebar obehindrat tillträde
till muttrarna från båda sidorna av fästet.
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Figur 20 – Gammalt fäst med bock bakåt Rendering av Johan Nordgren

Figur 21 – Nytt förslag med bock framåt Rendering av Johan Nordgren

Som beskrivits under kapitel 4.1 fanns det två problem som uppstår av begränsningar i miljön. Dels
att plåten rör sig av temperaturskillnaden, men även att elkonsolerna sitter på olika avstånd. För att ta
reda på hur mycket avståndet skiljer sig kunde en ritning granskas. Det visade sig att det kortaste
avståndet var ca. 1 meter. Och det längsta ungefär 2,9 meter, se bilaga 1. För att göra tillverkning och
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hantering så enkel som möjligt hölls en brainstorming med målet att komma på hur en design av övre
skyddsplåten skulle se ut för att standardisera plåten. På så sätt slipper montören tänka på vilken plåt
som ska sitta var, utan kan plocka en plåt efter den andra vid montaget. Ett annat mål med
brainstormingen var att se över hur plåten skulle utformas för att klara den temperaturskillnad som
uppgavs finnas i lokalen se kapitel 4.1.
4.2.2 Skyddsplåten förslag 1

Figur 22 – Förslag 1, skyddsplåt Rendering av Johan Nordgren

En plåt med längden 2700mm tillsammans med en lång slits som syns på figur 22 innebär att en plåt
kan monteras på konsoler med avstånd från 1720mm till 2270mm se bilaga 1. Detta skulle då behövas
18 specialplåtar för att täcka hela elskenan som sträcker sig över ca. 370 meter. Idéen var också att
slitsen i plåten skulle kunna röra sig längs skruven som den skulle sitta fast i och på så sätt eliminera
problemet med att materialet rör sig.
4.2.3 Skyddsplåten förslag 2
Den andra idén, figur 23, går ut på att använda självborrande skruv och på så sätt helt eliminera en
hålbild som montörerna behöver anpassa sig till. Tanken är då att skyddsplåtarna, som även här är
2700mm, överlappar varandra olika mycket beroende på avståndet mellan elkonsolerna och kan på
så sätt monteras på alla utom ett konsolavstånd se bilaga 1. I och med att plåtarna är bockade runt
varandra behöver de endast fästas med skruv på varannan konsol. Detta gör då att även denna lösning
inte skulle påverkas av rörelserna. Lösningen skulle även göra att samtliga plåtar skulle se likadana
ut för att montören ska slippa tänka på vilken plåt som ska sitta var.
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Figur 23 – Förslag 2, Överlappande skyddsplåt. Rendering av Johan Nordgren

4.2.4 Skyddsplåten förslag 3
Det tredje förslaget såg ut som förslag 1, figur 22, med den skillnaden att plåten var 2400mm vilket
var måttet på originalplåten, se bilaga 2. Att behålla längden 2400mm på plåten skulle innebära att
34 specialplåtar skulle behöva tillverkas.
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4.2.5 Bock på hela skyddsplåten
I inspirationsfasen kom det även fram att plåten på det gamla beröringsskyddet riskerade att falla ner
vid montering fram tills det att montören skruvat fast den. Detta då plåten var utskuren vid det ena
fästet se bilaga 2. För att underlätta för montören bockades därför plåten hela vägen. Detta gör så att
den bockade delen, förutom att förstärka plåten, även sitter på plats medan montören i lugn och ro
kan plocka fram skruvar. Se figur 24.

Figur 24 – Bockad plåt över fästet. Rendering av Johan Nordgren

4.2.6 Val av koncept
Tillsammans med fästet på figur 21, presenterades de tre förslagen av plåtar till målgruppen och
intressenterna. Förslagen diskuterades så att alla inblandade förstod vad de innebar. Därefter röstades
ett förslag fram vilket kan ses under 4.4 slutligt resultat.
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4.3

RESULTAT AV IMPLEMENTATION

De tidigare faserna och dess beslut ledde till att en prototyp av fästet kunde tillverkas, se figur 25.
Anledningen till att prototypen togs fram var för att låta användaren testa produkten innan
tillverkning. Tyvärr kunde endast en prototyp för fästet tas fram då MECON inte hade möjlighet att
inom tidsramen ta fram en prototyp på skyddsplåten.

Figur 25 – Tillverkad prototyp, fästet. Foto av Johan Nordgren

Figur 26 - Tillverkad prototyp, fästet. Foto av Johan Nordgren
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Figur 27 - Tillverkad prototyp, fästet. Foto av Johan Nordgren
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För att kunna utvärdera och analysera prototypen användes metoden Think Aloud som beskrivs i
kapitel 3.5.3.

Figur 28 – Skruv vars slitsen träs på ovanifrån Foto av Johan Nordgren

Metoden genomfördes i kontorsmiljö med en testrigg som byggts upp för ändamålet. Anledningen
till detta var att endast personer med rätt utbildning får vistas på hög höjd i skylift. Däremot
simulerades miljön att efterlikna verkligheten så gott som möjligt gällande höjder och avstånd.
Testet började med en beskrivning av vad Think Aloud är och hur testet skulle gå till. Här
poängterades det att det är produkten som testas och inte människan, detta för att få personen så
bekväm som möjligt, då Tullis et. al. (2013) menar att fel kan uppstå om personen känner sig obekväm
och stressad.
Montören fick därefter uppdraget att montera fästet så som hen hade gjort det spontant. Anledningen
till den sparsamma instruktionen var för att inte ge montören någon hjälp, vilket hade kunnat leda till
att problem missats.
Montören upplevde montaget som relativt enkel, men uttryckte att det var aningen svårt att träffa
skruvarna med slitsen. Fästet förs på ovanifrån på baksidan av den gula konsolen som synes på figur
28. Montören tyckte att spåret var för smalt för att träffa med skruvarna utan att sträcka sig fram för
att titta var skruvarna sitter.
En annan feedback som framkom var att alla vassa kanter var avrundade vilket gjorde att montören
kände sig självsäker vid hantering av fästet. Detta är viktigt då flera hundra fästen ska monteras.
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Figur 29 - Inringade området känns för smalt. Rendering av Johan Nordgren

Figur 30 - Testmontage på SSAB. Foto av Johan Nordgren

Efter provmonteringen på SSAB ställdes en inledande fråga till en montör om hur montaget
upplevdes, montören beskrev då att montaget gick smidigt, och han upplevde att han kom nog nära
för att inte uppleva någon ergonomisk överbelastning. Detta överensstämmer med den RULA som
genomfördes se bilaga 4.
4.4

SLUTGILTIGT RESULTAT

Efter den feedback som framkom under Think Aloud gjordes en re-design på fästet. Som figur 31
visar förstorades den initiala öppningen för slitsen så att montören har lättare att träffa den skruv som
den ska fästas på.
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Figur 31 – Fäste med bredare öppning. Rendering av Johan Nordgren

Figur 32 – Skyddsplåt. Rendering av Johan Nordgren

Ingen förändring gjordes på plåten då ingen prototyp av den kunde testas. Utformningen är en
utformning som i teorin ska fungera på ett tillfredställande sätt för montören.
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Figur 33 - Skyddsplåten överlappar och dras åt med självborrande skruv. Rendering av Johan Nordgren
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Surface finish are indicated in Ra according to SMS 672 and expressed in
μm
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Skala
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BER.SKYDD FÖR STRÖMSKENA
MBA-709,3
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SAMMANSTÄLLNING
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MECON AB
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Ers. av
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Artikel nr

Ytjämnhetskrav anges i Ra enligt SMS
672 och uttrycks i μm

1 /1

Ritad av

2019-02-06
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Blad nr.

JON
1:2
A1

Datum

Firma

Uppdrag nr.

Tel:

SSAB Best.

Fax:

Vikt
Pos

1
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1
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3
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Stål, Nordlock NL10, 10,7 x 16,6 x 2,5
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Totalvikt 3 kg
Standarder och allmänna anvisningar:
Utförande:
-Toleranser bearbetning enligt SS-ISO 2768-mK.
-Termisk skärning enligt SS-EN ISO 9013, klass 1.
-Skarpa kanter brytes.
-Skärsår/ytsprickor slipas och ev. svetslagas.
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Figur 34 – Ritning för fästet. Illustration av Johan Nordgren
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1:1
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1 /1

Ritad av

Skala

9

Format

Msk reg nr.
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Artikel nr
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Rev.
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A

B
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Firma

Tel:

Uppdrag nr.

SSAB Best.
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Antal
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1
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1
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Mod nr. / Art nr.

kg/st
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5 Diskussion
I detta kapitel hålls en diskussion kring examensarbetet utifrån dess process, metoder och resultatet
av detta.
Då beröringsskyddet i detta examensarbete är utvecklat med montören i åtanke är det alltså viktigt att
metoderna som används är vetenskapligt grundade. I de flesta fall anser jag att detta är gjort. Men
med facit i hand förstår jag att jag, för att verkligen rota utvecklingen med användarvänlig design,
kunnat göra vissa saker annorlunda.
Kommer beröringsskyddet vara lätt att montera? Ja.
Kommer beröringsskyddet stöta i sin omgivning? Nej.
Kommer beröringsskyddet kunna sitta på sin traversbana i många, många år framöver? Ja.
Detta är jag övertygad om. Beröringsskyddet kommer att göra sitt jobb väl. Då blir alltså frågan om
beröringsskyddet kunnat vara ännu bättre ur montörens perspektiv? Det är här som processen och
dess metoder kommer in. IDEO (2015) menar att hela arbetet ska börja med att lära känna sin
användare och förstå deras behov. Det är en del i detta arbete vars en tidsbegränsning av arbetsgivarna
påverkat arbetet negativt. Visst, jag lärde känna ett par användare, men inte så mycket mer. Här skulle
en mer gedigen inpirationsfas göras genom att intervjua fler användare för att få en större insikt av
vad deras behov är. Nu var användarna i detta fall experter med stor kunskap inom montage, vilket
gav nog stor kunskap för att göra beröringsskyddet bra. Men oavsett skulle arbetet gynnas av att lära
känna fler användare för att få fler perspektiv.
Något som jag också bär med mig är Don Normans citat:

”
We scientists (and designers) learn from our failures. In fact, scientists seldom fail.
Instead, they say "that didn't work. Time to try something new." I prefer never to talk
of failure. Instead, I say "that was a valuable learning experience."

”
-

Don Norman

Då menar jag inte att jag varit rädd för att misslyckas, men däremot önskar jag att jag hade hunnit
testa lösningar i ett tidigare skede än Think Aloud i tredje fasen. Det är också något som utbildningen
teknisk design lärt mig, att testa sin design flera gånger under processen. Den Think Aloud som
gjordes gav en näst intill kritisk information. Precis som Tullis et. al. (2013) skriver ger en Think
Aloud väldigt mycket information av väldigt få personer. Detta är något som jag kan bekräfta genom
min egen undersökning.
Det får mig dock att undra hur fästet hade sett ut om flera iterationer gjorts, med flera användartester.
Kanske hade det kunnat ge en ännu bättre upplevelse för montören om designen itererats. Att det inte
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gick att göra användartest på skyddsplåten ser jag som en stor nackdel. I teorin ska den fungera på ett
bra sätt, men hur upplevs den av användaren? Det är något som borde undersökas innan produktion.
Under den tiden jag spenderade på SSAB, såg jag ett flertal traversbanor i deras lokaler. Dessa
traversbanor har det gamla skyddet monterat. Detta betyder att arbetet kan användas om fler nya
traverskranar ska installeras. Alternativt kan arbetet användas för att modifiera traverskranen istället
för att på så sätt kunna behålla det gamla beröringsskyddet. Det blir förmodligen en kostnadsfråga
för SSAB att titta på dess fördelar och nackdelar.
Förhoppningen är att detta arbete leder till att montören får en frustrationsfri dag på jobbet den dagen
montaget ska utföras genom att beröringsskyddet kan monteras på ett smidigt sätt och att ergonomin
är tillfredställande. För SSAB innebär arbetet att montaget som äger rum i deras lokaler sker på ett
tillfredställande och säkert sätt. Därefter får personalen på SSAB en säkrare arbetsmiljö när
beröringsskyddet sitter på plats. Detta kan i sin tur leda till att samhället slipper sjukskrivningar som
orsakas av att en montör har monterat ett beröringsskydd vars utformning orsakar ergonomisk
överbelastning, eller att en skada sker på grund av avsaknaden av ett beröringsskydd.
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6 Slutsatser
6.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet och målet handlade om att uppvisa kunskap inom teknisk design och att utveckla ett
beröringsskydd med hjälp av en användarcentrerad process. Denna rapport beskriver den kunskapen
inom teknisk design och den process som valdes. Kunskapen ledde till den leverans som på förhand
uttalats där en 3D-modell skapats, ritningar framtagits samt att denna rapport skrivits. Arbetet ledde
även till att en prototyp av fästet kunde tillverkas för användartest och vidareutveckling.
6.2

FRÅGESTÄLLNING

6.2.1 Hur kan montering av ett beröringsskydd underlättas för montörerna med hjälp
av användarcentrerad design?
Genom att lära känna användaren och dess behov sätts en god grund för att lyckas. Användarcentrerad
design handlar om att sätta människan i centrum och utgå från deras behov och önskemål. Genom att
lyssna till användaren kan beslut tas som leder till enklare montering. Till exempel kan användaren
utrycka vilka problem som eventuellt kan uppstå vid montering. Med den vetskapen kan sedan en
design skapas som bygger bort dessa problem, och på så sätt underlätta montaget. Den
användarcentrerade processen handlar även om att låta användaren testa designen, vilket ger direkt
feedback från personerna som faktiskt påverkas av designen. Med hjälp av den feedback kan sedan
en slutgiltig och förfinad version skapas som gör att montaget blir så lätt som möjligt för användaren.
I detta fall gav den användarcentrerade processen till exempel ett lättare montage genom att öppna
upp slitsen och på så sätt ge montören möjlighet att arbeta i en mer ergonomisk ställning då montören
inte behöver se var skruven på baksidan av konsolen som beskrivs i kapitel 4.3. Det gav även en
skyddsplåt som ligger kvar på plats utan att montören behöver hålla i den som beskrivs i kapitel 4.2.5.
6.2.2 Hur kan användarcentrerad design bidra till en god upplevelse vid montering
av ett beröringsskydd?
Då användaren är med under designprocessen och designen utgår från användarens behov och
önskemål, skapas en god upplevelse allteftersom arbetet pågår. Den första versionen av designen
kanske inte ger någon jättebra upplevelse, men så länge designen ständigt prövas av användaren under
arbetets gång kommer till slut en god upplevelse att uppnås. Det gäller att lita på processen som IDEO
(2015) säger.
I detta projekt har användaren ständigt varit med och påverkat de beslut som tagits. Vid
provmontering som beskrivs i kapitel 4.3 upplevde den intervjuade montören att montaget gick
smärtfritt. Trots detta kunde ändå en förbättring göras (se kapitel 4.4) på fästet vilket borde göra
upplevelsen ännu mer positiv. Detta tyder på att användarcentrerad design skapar en god upplevelse.
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6.2.3 Hur kan beröringsskyddet utformas för att bidra till en tillfredsställande
ergonomi?
Med stöd av Arbetsmiljöverkets (2012) rekommendationer sattes målet att uppfylla eller överträffa
deras rekommendationer. Enligt RULA är montaget ergonomiskt gångbart. Den tyngsta delen väger
10kg, se figur 35, vilket är mindre än Arbetsmiljöverkets (2012) rekommendation för belastning. Det
gör att själva beröringsskyddet är inom kraven.
6.3

REKOMMENDATION

Innan beröringsskyddet tillverkas skulle jag rekommendera att göra ett provmontage med den
slutgiltiga lösningen som finnes i denna examensrapport. Utifrån de lärdomar jag tagit med mig från
utbildningen i stort men även från IDEO (2015 ) och Norman (u.å) är att det bästa sättet att se om en
design fungerar är att låta användaren testa den. Jag fann att metoden Think Aloud gav kvalitativ
data och skulle därför rekommendera att utföra ett testmontage under metoden Think Aloud på plats
i SSAB för att på så sätt konstatera om designen går att förbättra eller om den är nog bra som den är.
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