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Sammanfattning
Skrotning är ett av de mest komplexa arbetsmomenten i gruvbrytningsprocessen. Operatörerna 
använder både hörsel, syn och känsel för att läsa av berget och veta var de ska skrota och var de 
ska lämna. Själva säger de sig gå på magkänsla i stor utsträckning, något som kommer med 
erfarenheten. Skrotaren går in vid kanten till osäkrat nysprängt  berg och ska hamra loss de block 
som blivit lösa efter sprängningen men inte nog lösa för att ramla ned. Det säger sig självt att det 
är ett riskfyllt arbete.

Detta moment har Boliden Mineral AB en önskan om att kunna fjärrstyra från ovan jord  och 
således blev den utmaningen ett examensarbete i industridesign. Med fokus på användarvänlighet 
och den sinnliga återkopplingen syftar projektet till att ta fram ett förslag på förarsituation som 
låter operatören göra ett minst lika bra arbete ovan som under jord.

Abstract
Mechanical scaling is one of the most complex operations of all in the mining process. The operators 
are using both hearing, sight and feel to read the rock and to know where to scale and where to 
leave. They say they go on gut feeling in great extent, something that comes with experience. The 
scaling machine is placed into the edge of unsecured and newly blasted rock to hammer off the 
blocks that has become loose after the blast, but not enough to fall down. It goes without saying 
that it is a risky job.

Boliden Mineral AB has a desire to remotely control this operation from above ground and thus 
became this challenge a degree project in industrial design. With a focus on ease of use and the 
sensory feedback, the project aims to develop a proposal on the driver situation that allows the 
operator to do an as equally good job above as below ground.
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1. Inledning

Efter nästan tre års studier på Industridesignprogrammet på Designhögkolan vid Umeå Universitet 
var det dags att tillämpa de förvärvade kunskaperna i ett projekt, självständigt drivet och utfört. I 
samma veva var Boliden Mineral ute efter en lösning som kunde möjliggöra fjärrstyrning av deras 
skrotningsmaskiner.  De tu möttes och där började detta arbete ta sin form.

1.1 Gruvbrytning och skrotning
Gruvbrytning har förekommit i Sverige sedan 1200-talet1 men har liksom alla branscher haft sina 
upp- och nedgångar. De senaste 10 åren har dock gruvbranschen åter aktualiserats på ett sätt som 
aldrig förr. ”Gruvbranschen kan bli en tillväxtmotor som skapar 50 000 nya jobb fram till 2025” 
säger en rapport från gruvföretagens organisation Svemin2. Idag sysselsätter gruvindustrin ca 10 
000 personer. Efterfrågan på metaller har ökat, vilket ger att metallpriserna stiger och lönsamheten 
på brytningen blivit allt större. Därför är det idag till och med intressant att åter öppna gamla 
nedlagda gruvor för att ta reda på de metaller som kan finnas kvar, samtidigt som också nya 
fyndigheter hittas och nya gruvor startas.

När det gäller denna underjordiska bransch så associerar många till faror och riskfyllda miljöer, 
vilket också är helt riktigt, gruvindustrin har en av de allra svåraste arbetsmiljöerna. Även om en 
stor utveckling har skett på säkerhetsfronten, där viktiga faktorer exempelvis är på det 
organisatoriska planet att främja för en god säkerhetskultur3 samt på det fysiska planet att 
ordentligt betongförstärka bergväggarna nere i gruvorna4, så är arbetet fortfarande långt ifrån 
riskfritt.

Ett av de mest utsatta arbetsmomenten i gruvan är skrotning. Det föregås av borrning i berget, 
laddning av sprängmedel i de borrade hålen samt sprängning och lastning och bortförsel av det 
som sprängts loss. Därefter kommer det moment då man ska ta bort de delar av berget som blivit 
löst av sprängningen men som inte ramlat ner. Detta är skrotarens jobb. När det mesta av det lösa 
materialet är borta kan bergväggarna stärkas genom betongsprutning och bergbultning.

En skrotningsmaskin. Bildkälla: http://www.jama.se/

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gruvdrift_i_Sverige (2012-11-08 21.13)
2 http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6586406 (2012-11-08 20.00)
3 http://www.prevent.se/sv/Toppmenyn/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/En-bra-sakerhetskultur-hindrar-

olyckor-i-gruvorna/ (2012-11-08 20.04)
4 http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4207944( 2012-11-08 20.03)
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2. Projektbeskrivning

Ämnet för detta examensarbete uppkom i och med att skrotningsarbetet inte är helt 
oproblematiskt. Gruvbranchen i allmänhet och Boliden i synnerhet vill se en utveckling på den 
fronten. I detta kapitel beskrivs den problematiken samt ramarna för projektet närmare. 

2.1 Problembeskrivning
Det finns tre huvudsakliga problemområden kring skrotningen. Dels är det olycksrisken. Varför 
skrotningen hör till de farligaste jobben i gruvan är just för att berget i detta moment ännu inte är 
betongsprutat och föraren använder armen på maskinen för att peta i berget och känna var det är 
löst och ta bort detta. Det säger sig själv att enorma mängder berg kan lossna. En av de största 
riskerna är att stora stenar rutschar längs armen och mot förarhytten. Nu har maskinerna ett galler 
för framrutan som skyddar mot detta och även hela hytten ska vara stabil nog att tåla ras, 
dessutom ska aldrig maskinen stå under osäkert berg under arbete, men att ödesdigra olyckor 
inträffar är ändå ett faktum. Att förutse om, och i så fall när, det sker är en omöjlighet, även om det 
går att förebygga och att det tack och lov inte inträffar ofta. Ett exempel då det inte gick väl var år 
1990, då taket rasade in in ett bergrum på 650 meters nivå under jord och skrotningsföraren på 
plats dödades av rasmassorna5. Även 2008 inträffade ett dödsfall då en 21-årig bergarbetare 
begravdes i sitt fordon av ett enormt och oförutsett ras6.

Det andra problemområdet är effektiviteten. Detta är gemensamt för allt arbete i gruvan och beror 
på de långa sträckor som gruvarbetarna behöver transportera sig i anslutning till lunchraster och 
skiftbyten. Totalt under varje skift går 1-2 timmar åt enbart personaltransport7.

Det tredje problemområdet är väldigt specifikt för skrotningen. Det är nämligen så att inte allt löst 
berg behöver lossas. Är det stenar som är lösa men som låses fast av varandra och av annat berg så 
ska dessa vara kvar. Detta stabiliseras sedan genom betongsprutningen. Börjar man ta bort allt som 
är löst är risken bara att man ägnar sig åt väldigt dyr och ineffektiv gruvbrytning, eftersom berget 
kan vara löst i ett tiotal meter från den sprängda ytan och att det inte fyller någon funktion att ta 
bort så mycket. Inte mer än nödvändigt helt enkelt.  För att avgöra vad som ska bort och vad som 
ska vara kvar använder föraren både syn, hörsel och känsel. En konst som kommer av erfarenhet 
med tiden. Många gruvarbetare lär sig med tiden att ”läsa berget”8, en egenskap som är av stor 
vikt vid skrotning, det vill säga att se berget och förstå var det till exempel kan vara löst och 
riskfyllt. Sen använder skrotningsföraren också hydraulhammaren ytterst på armen för att känna 
och lyssna på berget och därefter avgöra om det lösa ska vara kvar eller hamras loss.

5 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=535969 (2012-11-08 20.00)
6 http://www.expressen.se/nyheter/21-aring-hittad-dod-efter-ras-i-gruvan/ (2012-11-08 20.11)
7 Uppgift från möte på Boliden med Arne Renström och Fredrik Ekenstedt
8 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Platsjournalen/Platsjournalen-

textarkiv/Bergfast-framtid---Platsjournalen-nr-14-2011.html (2012-11-08 20.33)

5

Hytten i en skrotningsmaskin. Bildkälla: http://www.jama.se/



2.2 Syfte och mål
Ett mål som är gemensamt för de flesta aktörer i denna bransch är att på sikt använda autonoma 
fordon i så stor utsträckning som möjligt i gruvan9, vilket inte minst blir en enorm 
säkerhetsförbättring eftersom att färre människor behöver utsättas för risk. Idag finns det  till 
exempel lastmaskiner som till viss del är autonoma. Ett annat alternativ är fjärrstyrning, då man till 
och med skulle kunna befinna sig ovan jord och ändå utföra arbete nere i gruvan. Denna lösning är 
tillämpbar på de moment i gruvan som är riskfyllda men som samtidigt i stor grad kräver en 
mänsklig bedömning och kompetens. Idag finns det fjärrstyrda borrmaskiner (dock stillastående, 
förflyttning sker fortfarande på plats) och lastmaskiner.

Skrotningsarbetet är ett lysande exempel på moment då både säkerheten och effektiviteten skulle 
drastiskt förbättras genom fjärrstyrning, men eftersom att det är ett så komplext arbetsmoment så 
finns det idag inte någon lösning på fjärrstyrning av skrotaren. De fjärrstyrningslösningar som finns 
idag ger inte tillräckligt god återkoppling för att kunna läsa av berget vid skrotning. De ger i 
huvudsak en visuell återkoppling genom att filmat material visas på skärmar, se bilderna ovan. I 
vissa fall ges även auditiv återkoppling, inspelat ljud direkt från gruvan som spelas upp, men denna 
återkoppling kan i vissa fall vara mer störande än givande och det händer att föraren väljer att 
stänga av ljudet helt10. Syftet med detta arbete är därför att hitta ett sätt för föraren att även ovan 
jord kunna avläsa berget på ett fullgott sätt och därigenom kunna utföra skrotningsarbetet 
fjärrstyrt. Målet är att ta fram ett sådant lösningskoncept med fokus på användarvänlighet och 
baserad på sinnlig återkoppling med ett tidsperspektiv på 3-5 år.

2.3 Specificerad problemformulering
Vid arbete i en skrotningsmaskin använder föraren idag syn, hörsel och känsel för att avläsa berget 
inför skrotningsarbetet, detta för att veta vilka delar av berget som ska bearbetas. Vid fjärrstyrning 
av denna maskin, hur kan då förarsituationen utformas på ett användarvänligt sätt så att föraren 
genom visuell, auditiv och haptisk återkoppling får en fullgod uppfattning av berget?

2.4 Avgränsningar
För att kunna göra ett kvalitativt arbete kommer arbetet enbart att fokuseras på den bedömning 
som föraren behöver göra av berget under skrotning. Förflyttning av maskinen eller hur själva 
styrningen av maskinen vid skrotningsarbetet ska utformas kommer alltså inte att ingå i arbetet.
9 http://www.robotdalen.se/sv/Press/Nyheter/2011/Maj/Robotik-gor-gruvarbete-sakrare/ (2012-11-08 20.43)
10 Uppgift från möte på Boliden med Arne Renström och Fredrik Ekenstedt
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Projektet kommer att utgå ifrån den skrotningsmaskin som finns idag, således kommer t ex inte 
några alternativ till användandet av hydraulhammaren att (nödvändigtvis) ingå. Projektet kommer 
också att i första hand att utgå ifrån den hytt som finns idag i skrotningsmaskinen samt de 
fjärrstyrningslösningar som idag finns för andra maskiner, men med fokus på att öka 
användarvänligheten och den sinnliga återkopplingen. Projektet kommer alltså inte att utgå 
förutsättningslöst ifrån en generell fjärrstyrningssituation.

Eftersom att målet är en lösning på konceptnivå så kommer heller inte detaljer vad gäller mjukvara 
eller tekniska lösningar att ingå, men projektet har några alternativa tekniska utgångspunkter. När 
det gäller den haptiska återkopplingen kommer lösningen baseras på exempelvis s.k. force 
feedback, som är vanligt i t ex joystickar. Det som krävs är att objektet som ska ge återkopplingen 
sitter fast i ett annat objekt i en punkt (men som kan vara rörlig och ledad) och att det ska finnas 
utrymme i det objektet för en liten motor, mikroprocessor och en drevsats11. Det finns också en 
teknisk lösning kallad phantom haptic arm, som är en väl beprövad teknik för liknande 
problemsituationer och kan användas som en slags 3D-joystick. Om den haptiska återkopplingen 
ska ges i ett helt mobilt objekt, är den begränsad till att enbart bestå av vibrationer, liknande den i 
mobiltelefoner, men tar inget större utrymme i objektet. När det gäller den auditiva och visuella 
återkopplingen finns det redan idag mycket på området så dessa kommer troligtvis inte att utgöra 
några större begränsningar. Ovan nämnda lösningar har bekräftats av Interactive Institute12 i Umeå 
och möjligheten finns att få återkomma dit med frågor kring detta senare under projektet också.

 

2.5 Samarbetspartners
Primär samarbetspartner är Boliden Mineral AB med kontaktperson Arne Renström. JAMA Mining 
Machines, tillverkare av skrotare och andra gruvmaskiner, kommer finnas med i bilden som en 
sekundär samarbetspartner.

11 http://electronics.howstuffworks.com/joystick8.htm (2013-02-19 12:02)
12 https://www.tii.se/ 
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2.6 Processbeskrivning och metoder
Projektet kommer att genomföras med ett klassiskt upplägg för en designprocess. Det börjar med 
en research- och analysfas. Då utförs användarstudier, observationer av aktivitet, situationsanalys, 
intervjuer med användare samt annan för ämnet intressant faktainsamling. I detta fall även ett 
besök på JAMA i Skellefteåhamn som tillverkar skrotare. Exempelvis kan det bli aktuellt att också 
göra ett studiebesök på Oryx i Umeå, som tillverkar simulatorer för bland annat gruvbranchen. Det 
insamlade materialet analyseras och sammanställs i olika visuella kommunikationsformer, t ex 
flödesschema och funktionslista. Därefter kommer en kreativ fas, som börjar med en kvantitativ 
idégenerering där en mängd konceptidéer av stor bredd tas fram, dels genom olika kreativa 
metoder som t ex brainstorm och workshops. I detta fall kan någon av dessa kreativa metoder 
komma att utföras tillsammans med skrotarförare och eventuellt andra representanter från 
samarbetsföretaget. Efter det skall mängden idéer utvärderas mot den sammanställda 
funktionslistan och den/de starkaste spåren utrönas för att kunna arbetas vidare med. I följande 
utvecklingsfas vidareutvecklas konceptet/-en för att slutligen formas till ett koncept som svarar 
mot problemställningen. I denna vidareutveckling ingår sådant som att titta på den visuella 
utformningen och uttrycket, lämpliga materialval samt möjliga konstruktionsprinciper och 
produktionsmetoder. Arbetet checkas kontinuerligt av mot samarbetspartnern, även rapporten 
skrivs kontinuerligt på under arbetet. Avslutningsvis ska modell byggas och en presentation av 
konceptet och projektet göras, en så kallad paketering- och presentationsfas.

Designarbetet sker dessutom i en så kallad iterativ process, det vill säga att momenten kan komma 
att upprepas under arbetets gång, men varje gång utifrån det nya läget allt eftersom processen 
framskrider. Detta för att resultatet i slutändan ska vara väl genomarbetat och nå en så hög 
innovationsnivå som möjligt men med det ursprungliga fokuset. Jag avser också att under 
projektets gång ”göra bokslut” varje fredag som punkt för veckans arbete och som utgångspunkt 
för nästa veckas arbete, i tidplanen (Se bilaga 1) är detta markerat med fet text. Under hela arbetet 
sker också kontinuelig handledning gällande industridesignarbetet med handledaren samt 
avstämning med examinator, yrkesrepresentant/rådgivare och handledare. 

3. Första fasen – informationsinsamling

Den första fasen i projektet syftar till att skapa sig en så bra bild av problemet som möjligt. De 
metoder som använts i detta projekt är i huvudsak observation av aktivitet, användarintervjuer, 
studiebesök på relevanta företag samt intervjuer med sakkunniga inom relevanta ämnen. Vad som 
är viktigt här är att ha ett helhetsperspektiv både under planeringen och genomförandet av 
researchen. Informationsinsamlingen ska täcka både området kring användaren, objektet och 
kontexten samt hur dessa förhåller sig till varandra. Därefter ska det insamlade materialet 
analyseras, samt visualiseras, för att till exempel identifiera de nödvändiga funktioner som den 
kommande lösningen behöver inneha. 

3.1 Kankbergsgruvan
Det första steget i researchen var att planera och genomföra en observation av aktiviteten 
skrotning samt ett antal användarintervjuer. Kankbergsgruvan utanför Boliden blev objekt för 
studien och där fick jag både sitta med i hytten under skrotning, prova styra själv samt generöst 
med tid för att prata med operatörerna och få deras syn på saken. Sammanfattningsvis kan det 
sägas att inte vem som helst kan bli skrotaroperatör idag. Det kräver att man har rätt känsla och 
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kan ”läsa” berget. Bästa sättet att lära sig yrket är att börja handskrota med skrotspett, just för att 
det då framträder tydligast det man ska lyssna och titta efter, vilket är ”bomt” ljud till skillnad från 
”klingfast” ljud samt sprickor, färgskillnader mm som kan tyda på lösa block. Sen är det också en 
lång resa att bli fullärd skrotaroperatör, magkänslan för yrket kommer med erfarenheten. 

De svåraste pusselbitarna för att behärska berget verkar hörselmässigt vara att ha koll på bergarten 
och skaffa sig en ny referens för hur klingfast resp bomt berg låter för varje bergart och synmässigt 
vara att ha koll på fraktionerna (kilar, olika stora stenar och block, hur de sitter fast, hur de förhåller 
sig till varandra, mönster, hur bergväxten går). Det gäller också att ha koll på synintrycken och 
ljudintrycken i kombination. T ex att hur man lutar hydraulhammaren påverkar hur det låter, om 
man vinklar den inåt mot ett klingfast block eller neråt mot bomt berg så låter det olika. Sen måste 
man ha ljudreferenser (typ erfara sig ett referensbibliotek), oavsett bergart, för hur olika slags 
fraktioner kan låta, t ex om det är ett rätt klingfast block men som sitter sitter an mot mer bomt 
berg, eller att om det är en slät yta men som ligger framför en spricka/ett slag så kan det låta lite 
”eko-aktigt”. Sen låter också hammarslagen olika beroende på underlag, slagfrekvensen ökar vid 
klingfast berg.

När det gäller den sinnliga återkopplingen så blev det vid observationen tydligt att det är syn- i 
kombination med hörselintrycken som är det allra viktigaste. De skrotarmaskiner som används, 
JAMAs SBU 8000, är så pass vibrationsdämpande att det inte är något man går på för avläsning av 
berget. Däremot ger såklart alla känselintrycken en känsla för maskinen i förhållande till arbetet 
och beget. Men vad som var allra tydligast var de enorma krängningarna som kändes i hela hytten, 
då hela maskinen kunde lyfta från något av stödbenen då kraft skulle läggas på bommen.  

Intressant var att av alla fem skrotaroperatörer jag pratade med, var det bara en av dem som 
kände till en kvinna som körde skrotare. I övrigt talades det om skrotarmomentet som ett av de 
svåraste att behärska, nästan lite mytiskt kring förfarandet. Inte så mycket fokus lades vid 
olycksrisken för operatören, man menade att det är så pass säkert idag.  En större risk är att inte 
skrota tillräckligt, att inte veta när man ska sluta. Skrotar man för lite blir det dels ökad förslitning 
på t ex efterföljande borrigg och dels utgör det en stor olycksrisk för samtliga som vistas där 
därefter. Skrotar man för mycket blir det kostsamt, i och med att man överarbetar.

Angående fjärrstyrning av skrotaren var de flesta mycket skeptiska. ”Nog kan det säkert gå att 
fjärrstyra skrotaren, men jag skulle inte vilja skicka dit mina arbetskompisar att gå under det berget 
sen!” Man trodde inte att det skulle gå att utföra ett lika bra arbete om man inte fick vara på plats.

9
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3.2 Studiebesök
Det fanns två företag som kändes självklara att besöka. Dels JAMA i Skellefeåhamn, som sekundär 
samarbetspartner samt utvecklare av skrotare, och dels Oryx i Umeå som utvecklar simulatorer. 

3.2.1 JAMA Mining Machines

På JAMA fick jag prata med en av konstruktörerna, Tobias Bergquist, som visade maskinerna och 
förklarade en del av hur de jobbat med utveckligen och konstruktionen av dessa. Han berättade t 
ex att hytten på deras senaste skrotarmodell SBU 8000 är upphängd i ett fjädersystem som på 
grund av dess goda vibrationsdämpning möjliggör arbete i maskinen under ett helt skift. Gallret för 
fönstret på hytten samt hela hytten är FOPS-testade (Falling Object Protection System) och 
godkända, vilket betyder att de håller för en vikt på 300 kg som faller ifrån 5 meters höjd. Även 
hydraulcylindrarna i bommen fjädrar en del, så viss stötdämpning sker därför också i dessa. Just nu 
håller de på med en ny generation skrotare  som beräknas vara klar till årsskiftet. Till viss del är 
hytten anpassningsbar för operatörer av olika  storlekar, i huvudsak är det armstöden med 
joystickarna som går att justera. När det gäller specialanpassningar så är det i huvudsak t ex 
belysningen man anpassar efter kundens önskemål. JAMA utvecklar och tillverkar även andra 
gruvmaskiner, t ex betongsprutare.

3.2.2 Oryx Simulations

Oryx Simulations utvecklar och tillverkar simulatorer för olika maskiner och fordon, bland annat för 
skogsindustrin men även för gruvindustrin. Huvudsyftet med simulatorerna är en mer effektiv 
upplärning av nya operatörer. De har idag ingen simulator för skrotaren. 

Det finns en hel del likheter men också skillnader mellan att ta fram en fjärrstyrningslösning och en 
simulator. Oryx jobbar med att simulera verkligheten så väl och realistiskt som möjligt. De 
använder både haptisk återkoppling i spakarna men också i hela ”hytten” som man sitter i när man 
kör. Till viss del har de gjort ändringar från verkligheten, t ex så har de rationaliserat bort 
”sidorutorna” i de fordon där dessa inte används speciellt mycket under arbete. Som användare 
kan man också välja att byta perspektiv i vissa fall, vilket kan användas till en början i 
inlärningsprocessen. När det gäller ljud och bild så är båda dessa simulerade, det är alltså inte en 
filmad miljö från verkligheten man tittar eller lyssnar på, men den svarar ackurat mot de manövrar 
man gör på ett verklighetstroget sätt. Motorljudet är en viktig faktor i ljudåterkopplingen, i och 
med att man då hör om motorn får jobba mer eller mindre för de manövrar man gör.

3.3 Expertiser
Eftersom att detta är ett komplext ämne, inte minst tekniskt, så behövde jag få information kring 
ytterligare några frågor och tog således kontakt med några sakkunniga inom olika områden.

3.3.1 Anders Nyström

Anders Nyström är bergsmekanikingenjör på Boliden och förklarade dels skrotningen i hela 
brytningsprocessen samt teorin bakom skrotning. Han förklarade också en del av olika slags 
bergförhållanden, vad som är berg av god kvalitét till skillnad från dålig kvalitét, till exempel. 
Scanning av hela hergrum, stereofotogramatri, har använts tidigare och han berättade också om 
små sensorer, geofoner, som mäter spänningar i berget och hur spänningarna förändras över tid 
med stor precision. Dessa är bra på att mäta storlek, magnitud, men mindre bra på att lokalisera 
var det sker, en noggrannhet på +/- 10m. Jag fick också veta att ett hammarslag av 
hydraulhammaren på skrotaren når upp till en halvmeter in i berget samt tillgång till en del 
dokument om skrotningsteori, bergförhållanden och en teknik kallad vattenskrotning.
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3.3.2 Sven Rönnbäck och Simon Westerberg

Sven Rönnbäck är lektor vid TFE, Tillämpad fysik och elektronik, på Umeå universitet och Simon 
Westerberg är doktorand på samma avdelning. Sven är kunnig bland annat inom området resonans 
och gav några uppslag till mätning av det ljud som uppstår när man slår med hydraulhammaren i 
berget. Han menade att man dels kan mäta det ljud som går ut i luften med mikrofoner på t ex 
hammaren, ju närmare desto bättre, men att man också kan mäta det ljud som går in i berget med 
hjälp av mikrofoner placerade på bergväggen eller rentav ingjutna i berget. Har man exempelvis 
fyra mikrofoner placerade på olika ställen på väggen så kan man dessutom mäta t ex var i väggen 
en spricka befinner sig, inte bara att den finns där. Simon är delaktig i ett forskningsprojekt som 
handlar om att automatisera/fjärrstyra körningen av skogsmaskinen skotare och berättade om det. 
Till exempel har de testat att jämföra en simulerad samt förenklad bild av miljön med en 
filmupptagning av miljön och i det testet föredrog förarna att titta på den simulerade bilden, vilket 
var intressant. 

3.3.3 Tobias Lehner

Tobias Lehner arbetar med arbetsmiljö på Boliden och svarade på några sådana frågor. Han trodde 
inte att vibrationerna i fjärrstyrningsmiljön, även om de återspeglar den faktiska verkligheten, 
skulle bli något problem eftersom att förarmiljön i skrotaren redan är så pass förarvänlig. 
Ljudmässiga faror trodde han inte heller var något jag behövde ha i åtanke, eftersom att det aldrig 
ändå blir samma sak när det spelas upp i högtalare som när man hör det live. Han påpekade också 
att arbetsmiljön i fjärrstyrningslösningen förmodligen kommer att ha fler likheter med en 
kontorsmiljö än en maskinmiljö och att uttröttningsfaktorn på grund av ihärdighet därför kan vara 
intressant att ha i åtanke, både ljud- och bildmässigt. 

3.4 Analys/syntes av research
När den huvudsakliga delen av researchen var avklarad började jag med att färgkoda materialet 
från observationen i Kankberg. Jag delade in anteckningarna i områdena Målgrupp, Inlärning -  
hantering av maskin, Inlärning – skrotningsarbete, Säkerhet, Fysisk belastning, Arbetsmiljö,  
Användarbehov, Arbetsgång, Kommunikation, Kontextuella problem, Kognitiv belastning och 
Tidskrävande (se bilaga 2). Jag gjorde också två flödesscheman, ett mer övergripande för 
skrotningen som helt moment och ett mer fokuserat på de arbetsmoment och faktorer som 
skrotaroperatören behöver utföra och ha i åtanke under skrotning (se bilaga 3). I det fokuserade 
flödesschemat markerade jag de moment då man främst använder syn respektive hörsel samt de 
mest kognitivt belastande momenten och de moment då man använder maskinen. Vad som 
förtydligades när jag gjorde detta var att det är i princip bara synen och hörseln som används vid 
avläsningen av berget, medan den haptiska återkopplingen främst används vid interaktionen med 
maskin och styrningen av denna. Detta flödesschema var fördelaktigt då själva skrotandet blev 
relativt enkelt att överblicka, men bristfälligt i och med att de flesta moment sker simultant och 
inte i ett linjärt flöde, som det såd ut i flödesschemat, men detta nämndes i dokumentet.  När det 
gällde målgruppen, användarna, så märkte jag att den idag är rätt snäv. Dels är det nästan en 
förutsättning att man har maskinvana, men även bergsvana samt rätt magkänsla för att att kunna 
läsa av berget och därmed skrota rätt. Dessutom är det nödvändigt med tillräckligt god syn och 
hörsel för att kunna uppfatta återkopplingen. Målgruppen idag personifierade jag i två personas13, 
”Mats Forsgren” och ”Anna Strömberg” samt en persona, ”Per Olofsson”, som står för en framtida 
målgrupp, se nedan. 

13 En verklig eller fiktiv person som är representativ för en större grupp. 
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Därefter gjorde jag en problemlistning av alla de svårigheter jag hittat i researchmaterialet (se 
bilaga 4) samt ett första utkast till funktionslistan14 (se bilaga 5) och delade in även den i de 
nämnda områdena ovan, utöver huvudfunktionen som jag definierade ”Möjliggöra avläsning av 
berg vid fjärrstyrt skrotningsarbete” samt några primära stödfunktioner:

Vara användarvänlig
Erbjuda god överblick av hammare i förhållande till berg
Erbjuda god överblick av bommens läge och position
Möjliggöra identifiering av kilar o dyl
Erbjuda god överblick av bergvägg
Indikera damm
Indikera fallande småsten
Förmedla rörelser i berget
Erbjuda uppspelning av direkt ljudupptagning
Förtydliga ljudåterkoppling
Förmedla slagintensitet 

Funktionslistan grundades på samtliga intryck och anteckningar från researchen, men verkar som 
ett mer eller mindre levande dokument under processens gång. I detta skede fick den stå för 
sammanfattningen av resultatet av researchen samt stå som utgångspunkt för den kommande 
idégenereringen. Ett par viktiga slutsatser som kan nämnas utöver detta var för det första att min 
största utmaning var att minska den kognitiva belastningen och även att underlätta inlärning samt 
öka på det intuitiva användandet. Detta visualiserades i två positioneringsdiagram:

14 En lista med de funktioner som det slutliga konceptet behöver, bör och önskas ha för att svara mot projektets 
problemställning.
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För det andra så stärktes den ståndpunkt jag redan hade inledningsvis, att göra en lösning som inte 
rationaliserar bort en mänskig användare. Redan vid observationsbesöket i Kankberg fick jag frågan 
”Ska du göra oss arbetslösa?” och detta har en djupare botten än det skämtsamma sätt som frågan 
ställdes på. Mitt examensarbete ingår i ett större utvecklingsprojekt som handlar om att på lång 
sikt automatisera så mycket som möjligt i gruvorna. I och med att jag fick möjlighet att vara på på 
en kickoff för det projektet så fick jag en större förståelse för det perspektivet på mitt projekt. Den 
automationsprocessen kommer självklart att ske succesivt och syftar inte till att spara pengar 
genom minskat antal anställda utan istället att öka effektiviteten och därmed också lönsamheten. 
Men den utvecklingen bör och måste ske i samarbete med dagens anställda i gruvorna. Eftersom 
att mitt projekt har ett kort tidsperspektiv på 3-5 år så upplevde jag det som extra viktigt att hitta 
en lösning som inte tar beslutsfattandet ifrån användaren men däremot ger användaren så pass 
mycket underlag att beslutsfattandet underlättas. Detta dels för att det är ett så pass komplicerat 
moment och att det är så stora variationer att det förmodligen kräver en längre tids utveckling för 
att eventuellt lyckas automatisera det, men också för att detta projekt kan fylla ett viktigt 
överbryggande syfte i den stora automationsutvecklingen och bidra till att få med användarn på 
tåget även i då det större sammanhanget. Kort sagt beslutade jag att jobba med ett förtydligande 
av återkopplingen och inte ett förenklande, som i generaliserande, av återkopplingen.

3.5 Avstämning
Efter att researchen med analys var avklarad gjorde jag en avstämning av denna med Arne 
Renström på Boliden över en videokonferens. Detta dels för att göra en första delavlämning 
gentemot Boliden och dels för att få analysen bekräftad av Arne, så att jag inte var ute och cyklade 
på något håll.

4. Andra fasen – den kreativa fasen

Resultatet från researchen är det som utgör utgångspunkten för den kreativa fasen. I detta skede 
är det initialt meningen att skapa en kvantitet av idéer med en stor bredd, detta till exempel 
genom att hålla idégenerativa workshops. Därefter benas ett antal grova koncept fram, som mer 
eller mindre svarar mot funktionslistan och som har potential att vidareutvecklas till en kvalitativ 
lösning på problemställningen.

4.1 Workshop 

För att komma igång med idégenereringen började jag med att arrangera en workshop då jag bjöd 
in olika studenter från skolan. De fick två uppgifter, först skulle de rita och måla en visualisering av 
tre olika ljud: från en trumma, en explosion och droppande vatten. Under den andra uppgiften fick 
de en lapp med en slags farkost och en lapp som de själva skulle kliva in i rollen som. Därefter 
skulle de skissa på hur ett kontrollrum skulle se ut under de förutsättningarna. T ex kunde det vara 
en enarmad kvinna som skulle styra en ubåt, eller en elefant som skulle styra en cykel. Efter någon 
minut fick de byta lappar med varandra. 

Jag passade också på att gå på några av mina klasskompisars workshops, bland annat för att det är 
givande även för min process. Det kan ge uppslag till idéer, nya sätt att tänka och man kommer 
igång ännu mer med sin egen idégenerering. 
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4.2 Idégenerativ research
Bara för att idégenereringen är tänkt att ta fart i denna fas är det inte sagt att det inte dyker upp 
idéer även tidigare. Speciellt i detta projekt, som till stor del är teknikorienterad, märkte jag att 
idéerna till stor del styrdes av förutsättningarna och de tekniska lösningar jag letade upp eller 
sprang på. Under denna kreativa fas satte jag dock av lite extra tid för att leta sådana idétriggande 
tekniker. Till exempel botaniserade jag bland de projekt som gjorts av Tangible Media Group, på 
MIT15, och hittade ett projekt kalladt Gstalt som kändes extra intressant. Det var en 
interaktionslösning som byggde på liknande Kinect-teknik. Man hade ett par handskar på sig och 
kunde då styra en mjukvara med hjälp av handrörelser i luften, ungefär som att dirigera.

Jag testade också att analysera ljudet från min filmupptagning under observationen i Kankberg i 
programmet Adobe Audition. Dock var kvalitén så illa att det inte gick att göra så mycket, men det 
jag märkte var dels att om man valde att bara lyssna på de höga frekvenserna så framträdde själva 
hammarslagen och dess intensitet, se bild nedan. Valde man ett lite större område nedom mitten 
så hördes det ljud inom spektrat för bomt och klingfast. Vad som syntes tydlig visuellt var när 
hammaren var aktiv jämfört med passiv, då bara maskinljudet hördes, men tyvärr gick det inte att 
utsilja någon visuell skillnad mellan bomt och klingfast ljud. Men förmodligen berodde det 
mestadels på att ljudupptagningen var så dålig.

15http://tangible.media.mit.edu/  
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Jag pratade även med Peter Lundholm på Designhögskolan som är mycket kunnig inom området 
ljud och framför allt digitalisering av ljud. Han trodde att det absolut skulle gå att förtydliga 
ljudbilden både auditivt och visuellt, så länge man vet vad man ska urskilja. Det går även att 
omvisualisera bilden på olika sätt, på andra sätt än på bilden ovan.

Jag kollade även upp en del lösa idétrådar för att få dessa bekräftade eller dementerade, t ex 
mätning av bergväggen eller i alla fall sätta den i rörelse med hjälp av infraljud. Kontaktade IRF, 
Institutet för rymdfysik, i Umeå och pratade med Ludwik Liszka, proffessor emeritus i ämnet. Han 
sa att användande av infraljud inte var en lämplig teknik i detta sammanhang, det skulle kräva så 
onödigt stora resurser för liten utdelning. Jag kollade också upp möjligheten att använda bergradar 
för mätning och pratade med Malå Geoscience. Dock funkade inte den tekniken under jord så det 
var också bara att räkna bort. Jag googlade lite kring användande av värmekamera, men ansåg inte 
att det var lämpligt för ändamålet. När det gäller 3D-scanning av bergväggen så skulle förmodligen 
varianten då man projecerar ett mönster på väggen som man läser av vara den mest lämpade, 
men ändå inte tillräcklig för fjärrstyrning av skrotaren, eftersom att det behöver gå så snabbt och 
uppdateras konstant. Slutligen kollade jag också upp olika skärmlösningar. Den variant jag hittade 
som kändes mest intressant för projektet var en böjbar panoramaskärm, som ger en rumslighet 
och djupkänsla utan att användaren behöver bära något på sig i övrigt.

4.2.1 Laser doppler vibrometri

Under letadet efter olika sätt att läsa av, scanna eller mäta berg och hittade jag en teknik som 
kallas Laser doppler vibrometri. Ett företag som tillverkar dessa och är marknadsledande på 
tekniken är tyska Polytec och svenska Acoutronic är nordisk återförsäljare samt utför uppdrag med 
denna utrustning. Jag fick prata med Mikael Sjöberg som är civilingenjör i elektronik på Acoutronic 
och berättade om en mätning de gjort av löst puts i ett kyrkotak i Stockholm. Då spelade de upp ett 
ljud i högtalare i kyrkorummet, vilket fick putsen att börja vibrera lätt. Med hjälp av 
laservibrometern kunde de då mäta rörelsen i putsen och dessutom få en bild av ytan:

På bilden blir linjerna tätare i utkanten av en sektion som är lös. Mikaels förklaring av bilden: 
”Linjerna är konturlinjer för nivån hos något som kallas FRF (Frekvens Respons Funktion). Det är ett 
matematisk transform som beskriver relationen mellan referens och vibration som en funktion av 
vibrationsfrekvens. Rött och blått betyder att vibrationen är positiv respektive negativ i relation till 
referensen. Man kan tolka det som att blå och röda områden vibrerar i motfas till varandra och de 
områden där konturerna är som tätast har man sprickor mellan områdena.” Han trodde inte att 
denna teknik använts inom gruvbranchen eller liknande tidigare men trodde att det skulle vara 
tillämpbart. Vad som skulle kunna sätta käppar i hjulen är ifall ytan är allt för våt, skrotaren sprutar 
vatten för att minska dammet. Då finns risken att lasern mäter vattnets vibration istället för 
bergets, men samtidigt går det att filtrera bort vissa rörelser till viss del, så det är inte ett argument 
för att inte undersöka saken vidare. Han var i alla fall nog säker på att det borde gå att lösa för att 
jag skulle kunna räkna med tekniken i detta projekt.
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4.3 Skissarbete
Med ovan nämnda i bagaget satte jag mig med penna och papper och började skissa på möjliga 
utformningar av förarsituationen. Jag började med att gå igenom materialet från workshopen och 
skissade vidare på de idéer jag fick från det. Därefter fortsatte jag att skissa utifrån de tekniska 
utgångspunkterna jag hittat och researchen tidigare. Idéerna var spridda från att styra med och 
känna återkopplingen på kroppen och olika slags rörelsebaserade lösningar till 3rd person view-
glasögon och ögonstyrning. 

4.4 Konceptualiseringsbeslut

Under handledning med Johan fick jag hjälp att bena ut tre konceptspår att sikta mot:

– Det första är nära i tiden och utgår ifrån de reglage som finns i skrotarhytten idag men med 
vidareförmedlad och till viss del förtydligad auditiv, visuell och haptisk återkoppling.

– Det andra spåret är en aning längre fram i tiden, med en ny lösning på styrningen av 
maskinen, t ex att man anger målpunkten för hammaren till skillnad från idag då man 
manuellt styr varje hydraulcylinder. Detta skulle drastiskt öka det intuitiva användandet 
samt underlätta för icke maskinvana förare. Även här vidareförmedlad och till viss del 
förtydligad auditiv, visuell och haptisk återkoppling men också förstärkt återkoppling i form 
av laservibrometrin, som ytterligare underlättar beslutsfattandet för användaren. 

– Det tredje konceptspåret är ett framtidskoncept som innebär en hel- eller halvautonom 
kombimaskin som både skrotar och betongsprutar... 

Jag beslutade att gå på mittenspåret eftersom att det dels kändes mest rimligt och intressant men 
också stämde bäst överens med min projektbeskrivning. Därefter pratade jag med Chatarina Henje 
på Designhögskolan, som är både sjukgymnast och interaktionsdesigner. Hon hjälpte mig att se på 
mina idéer ur ett ergonomiskt perspektiv och på så sätt kunna välja ut de idéspår som var värda att 
gå vidare med. Hon berättade också att det mest ergonomiska synfältet är 30-40 grader under 
ögonhöjd och gav mig ett dokument om belastningsergonomi från Arbetsmiljöverket 
(AFS_2012_02). 

Konceptualiseringen resulterade i några olika idéer för varje återkopplingsområde samt några idéer 
för styrningen och den fysiska förarsituationen. Även ett område med övriga idéer, t ex inspelning 
och statistik av manövrar eller överblick över genomgångna områden. 
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4.5 Mockup-bygge
För att testa idéerna och ha något fysiskt att visa användarna vid avstämning med dem gjorde jag 
några enkla principmodeller, mockups. Jag gjorde en sammanställning av olika visualiseringar av 
ljud, gjorde en ungefärlig bild av bergväggen med ett ”mätresultat” från en laservibrometer, en 
böjd panoramaskärm med bild över berggaveln, reglage med möjlighet att sättas fast i stolen eller 
bordet, olika slags styrlösningar samt min egen ritbräda till datorn för att visa på funktionen hos en 
tryckkänslig styr- (rit-)penna. 

5. Tredje fasen – vidareutveckling
Under den tredje fasen ska koncepten kokas ner till ett produktkoncept, som väl svarar mot 
problemställningen och funktionslistan samt får användarnas godkännande. Här kommer färg- och 
formarbetet in i bilden men också definition av materialval, konstruktionsprinciper och 
produktionsmetod.

5.1 Kankberg
Vid återkopplingstillfället i Kankberg fick jag prata med en relativt ung skrotaroperatör, Joel 
Ragnarsson, förmannen på skiftet som kört skrotare, Joakim Dernstedt och Curt Lindblad, som har 
lång erfarenhet av gruvindustrin från olika perspektiv, bland annat som skrotaroperatör. Samtliga 
var positiva till att få förstärkt återkoppling genom visualisering av ljudbilden, ”bra om man kunde 
få tydliga utslag om det t ex är bomt”. Även hela idén med en panoramaskärm som backas upp av 
god belysning och två till fler kameror med möjlighet att byta perspektiv var de mycket positiva till. 

Den styrningslösning som bifölls till störst grad var den intuitiva armen. Speciellt uppskattades 
tryckkänsligheten som reglerar trycket med bommen mot berget. För att förklara denna funktion 
bättre hade jag tagit med en wacom-ritbräda med penna som demostration. Däremot ville två av 
dem hellre jobba i luften, 3D-rymden, i stället för mot bordet för att det blev mer realistiskt mot 
bommen. Jag hade också några varianter på utformning av joysticken och pennan som jag testade.

När de gällde de övriga förslagen så gillades minnesfunktionen, om man skulle kunna ha den som 
valbar eller väldigt diskret i bakgrunden. Att se hammartrycket kändes inte alls intressant och 
skärmen kunde gott och väl vara dold under skrotningsarbetet.
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Rörelseindikeringen, laservibrometrin, tyckte samtliga lät väldigt intressant och medgav att det 
förmodligen skulle bli till väldigt stor hjälp. Förslaget kom att det vore bra ifall man kunde se de 
olika färgerna på utkanter respektive inre områden av de lösa områdena, så att där det är en viss 
färg bör man skrota. 

Jag fick även i samma veva möjlighet att presentera det dittills utförda arbetet samt lite grovt de 
konceptidéer jag hade för några personer från Boliden som jobbar med utveckling. Även de tyckte 
att laservibrometrin lät intressant att se om det gick att tillämpa i detta område.

5.2 Utvärdering och beslut
Valet av vilka konceptdelar jag skulle ta vidare i utveckligen grundade jag dels på användarnas 
omdömen från återkopplingstillfället i Kankberg och dels på en utvärdering mot funktionslisten, 
som jag omarbetade för att tydligare se resultatet (se bilaga 6). Detta valde jag då att fokusera på:

– VISUELLT: Böjd panoramaskärm med bild från två kameror på skrotarhyttens tak (med god 
belysning); rörelseindikering genom laservibrometri samt minnesfunktion med visuell 
färgindikation av bearbetat område och intensitet. (se bilder nedan)

– AUDITIVT: Uppspelning av ljudupptagning från mikrofon (anpassad för ändamålet) på 
bommen, nära hammaren.

– HAPTISKT: Intuitiv force feedback och tryckkänslighet som man jobbar med mot 
arbetsbordet.

För att få ett OK på detta samt ett utlåtande ur tekniskt perspektiv så pratade jag igen med Tobias 
Bergquist på JAMA som var positiv till lösningarna och trodde att det skulle vara fullt möjligt med 
lite utveckling att applicera kameror, mikrofonoch sensor på skrotarmaskinen. Jag bollade även 
några tankar kring uttrycket på konceptutformningen och frågade upp om de färger som JAMA 
använder på sina maskiner idag. 
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5.3 Ergonomi
En viktig del av vidareutvecklingen var det ergonomiska perspektivet, inte minst gällande själva 
styrarmen och dels synmässigt eftersom att konceptet innehöll en så pass speciell skärmlösning.

För att få experthjälp pratade jag gällande den fysiska belastningen med Anncristine Fjellman-
Wiklund som är universitetslektor vid Samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå Universitet och 
mycket kunnig inom området för långvarigt finmotoriskt arbete. Jag visade det aktuella konceptet 
med en intuitiv styrarm och även några alternativa grepp, både penngrepp och cylindergrepp 
(joystickgrepp). Jag visade också det helarmsstyrda koncept jag haft tidigare i processen, som ger 
stöd åt hela armen samtidigt som större muskelgrupper aktiveras. Hon tyckte dock att den intuitiva 
styrarmen både var det mest intressanta spåret och hållbar ur ett ergonomiskt perspektiv. Vad hon 
poängterade som viktigt var att:

– Greppet om pennan bör vara lite större än en vanlig penna men att den kan ha en rätt 
neutral form

– Man bör sitta vid ett bord med konkav bordskant som kan ge stöd åt armbågarna 

– Styrpennans neutralläge bör vara lätt lutat 

– Man bara bör behöva lyfta vikten av sin egen hand när man ska lyfta pennan över 
bordsytan 

– Det är bra om man kan byta den hand som man jobbar med regelbundet

När det gällde ergonomin synmässigt så hade jag gjort yttreligare research och hittat en böjd oled- 
skärm som både Samsung och LG gjor protoryper av. Fördelarna med oled är dels att de går att 
göra mycket tunna, ner till 4 mm, samt att de kan ge en bild med riktigt skarpa kontraster med 
ordentlig svärta, vilket enligt Arbetsmiljöverkets broschyr om arbete vid bildskärm (AFS1998_05) är 
mer vilsamt för ögat. Angående att den ska vara böjd så skickade jag iväg en förfrågan till 
arbetsmiljöverket och blev uppringd av Per Nylén, docent och avdelningsdirektör vid enheten för 
kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer, som intresserat sig för min fråga och ville veta 
med för att kunna svara på den. Efter att ha tittat närmare på saken och de prototyper som gjorts 
så  kunde Per konstatera att en böjd oled-skärm kunde vara att föredra dels på grund av att ”ögats 
infallsvinkel mot skärmen kan bli nästan 90 grader oavsett var på skärmen man tittar, det minskar 
diffraktionseffekter som kan uppstå om man ser in något från sidan som är fallet i periferin på en 
plan skärm” samt att ”böjen gör att mindre ströljus faller in på skärmen från fönster och låg 
infallande ljus från ljuskällor på lite avstånd, t ex i korridoren. Ströljus minskar skärpan på 
skärmen”. Detta var alltså ytterligare argument för valet av skärm. 
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5.3.3 Vidareutveckling och tester

Vid vidareutveckligen av armen, som var nästa steg, började jag med att göra en mockup-arbetsyta 
som hade en konkav form. Därefter markerade jag ut det inre arbetsområdet, enligt  AFS_2012_02. 
Vid ett handledningstillfälle under denna period så beslöt jag att låta skärm och styrarm sitta ihop i 
en och samma produktlösning, men som ändå skulle erbjuda flexibilitet, för att ge ett slagkraftigare 
och mer enhetligt uttryck. Därför blev det aktuellt att undersöka skärmens placering och jag 
testade således olika placeringar av skärmen i djupled och även olika kurvaturer på skärmen mot 
olika personer. Under den undersökningen gick det inte att se något speciellt förhållande mellan 
val av kurvatur och placering och exempelvis längd på personen. Det var inte oöverkomligt stora 
variationer på önskemålen heller och jag beslutade då att utforma kurvaturen och placeringen 
enligt medelvärdet på önskemålen men att låta djupledsplaceringen vara anpassningsbar.  Jag 
jobbade därefter vidare med själva pennan på styrarmen och gjorde några olika storlekar på grepp 
som jag också lät några olika personer få testa. Inte heller där var det tydligt att t ex de med större 
händer ville ha det större greppet utan det verkade mer vara en individuell smaksak, så på den 
grunden beslutade jag att utforma greppet i en medelstorlek av de testade storlekarna men att 
själva greppdelen kunde vara en utbytbar del och finnas i andra storlekar ifall att extrema 
användare blir aktuella för produkten. Jag undersökte också själva styrarmen och dess leder, hur 
den skulle behöva konstrueras för att dels kunna vara vridbar åt alla håll, erbjuda en behaglig 
vinkel på pennan för handen och handled samt inte vara ivägen för synfältet. Gällande det 
sistnämnda så står dels konstruktionen för lösningen men också tekniken, i och med att armens 
rörelsemönster kan programmeras med en viss ordning så att den ”viks ihop” nedåt i första hand 
och inte uppåt och ivägen för synfältet. Tekniken, force feedback, utgör också lösningen på det 
problem som Annchristine Fjellman-Wiklund påpekat om att man inte bör lyfta mer än vikten av 
sin egen hand vid lyft av pennan, genom att armen lyfter pennan till viss del när den inte längre 
har något tryck mot pennspetsen. För att få en förankring i tekniken och konstruktionen för 
tekniken så lånade jag en phantomarm som Designhögskolan hade för att kunna titta på och ha 
som konstruktionsreferens.
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Samsungs böjda oledskärm till vänster, LG:s till höger.
Bildkälla: http://www.slashgear.com/its-lg-versus-samsung-in-the-curved-oled-tv-wars-08264186/



5.4 Färg- och formarbete
För att kicka igång formarbetet sammanställde jag en moodboard16 och en shape- & colorboard17, 
se nedan. Den första med syfte att visualisera uttrycket för utformningen och den andra med syfte 
att visualisera färger och konkreta formelement som förmedlar uttrycket. Jag valde att hålla mig till 
de färger som JAMA använder idag, men när det gällde formen så ville jag till viss del komma ifrån 
den allra mest kantiga och maskinella känslan, men att den samtidigt skulle ge ett robust och rejält 
intryck. En aspekt jag särskillt hade i åtanke när jag gjorde moodboarden var att sträva efter en 
kombination av mjuka och hårda former, med tanke att uttrycket inte skulle tolkas som rakt igenom 
”manligt” eller ”kvinnligt” - ett steg i riktningen att öppna upp för fler kvinnliga användare. Mycket 
i utformningväg redan var definierat av mekaniska och tekniska ramar, men moodboarden syftade 
ändå som mål för det övergripande uttrycket. 

Jag beslutade att att färgsätta modellen i enhet med färgerna på JAMAs skrotare idag. Dels 
eftersom att konceptet är en produkt som ska vara sammankopplat med skrotningsmaskinen och 
att samma färgsättning därför skapar en samhörighet. Dels också för att jag tidsmässigt valde att 
prioritera en grundlig formundersökning före en färgundersökning. Färgen på skrotaren stämde bra 
med det uttryck jag ville skapa men formmässigt var konceptet ett oskrivet blad och därför kändes 
det viktigare att prioritera. Dock så passade inte den ljusa röda nyansen av färgen i sammanhanget 
med en skärm som skulle vara föremålet för fokus, så jag valde en mörkare nyans av den röda 
färgen. Formen undersökte jag främst genom att skissa men också genom att göra mockups och 
3D-modellera i Solid Works. Under tidigare nämnda handledningstillfälle fick jag även rådet att ta 
med i formarbetet utrymmet för de delar av styrningen, t ex centralpanelen, som finns i hytten 
idag men som inte ingår i mitt arbete. Form skulle alltså tillämpas på skärmen, centralpanelen, 
styrarmen samt mellandelen som sammanbinder styrarmen med centralpanelen. 

16 Bildkällor: http://www.gertiebgranvik.com/2012_03_01_archive.html ; http://www.suhaderbent.com/ ;  
http://www.textureonline.com/silk-fabric-texture-05 ; http://underbartliv.blogg.se/category/traning.html 

17 Bildkällor: http://www.ergonomiprodukter.se/visa_produkt.asp?id=1259&t=Sky+Vertical+Delux+Mus+Tr%E5dl
%F6s ; http://feber.se/pryl/art/235865/nike_gr_sula_till_benprotes/ ; http://www.fromupnorth.com/product-
industrial-design-inspiration-703/ ; http://media1.limitless.dk//UR_Robot/UR10_UR5_Group01.jpg 
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Konceptet landade formmässigt vid stilrena linjer och med mötena mellan ytor som budbärare för 
uttrycket. Fomen på centralpanelen testade jag fram i PU-skum. Jag ville att den skulle vara en 
tydligt markerad del i hela enheten som gå över i styrarmen på ett smidigt sätt. Jag började med 
ytterkonturerna för formen, jobbade vidare med samverkan mellan ytor och ganska snart 
bestämde jag att den skulle följa kurvaturen på skärmen som en offset och med tydliga breda 
avfasningar nedåt och utåt som utrymme för panelreglage. Armen ville jag skulle kännas stabil men 
samtidigt smidig och därför övergå från bredare vid infästningen mot panelen till smalare vid 
pennan man håller i. Med de olika lederna redan definierade skissade jag på olika sätt att 
kombinera de plana ytorna, som behövde finnas för att delarna skulle kunna passera varandra, 
med rundade ytor, olika stora radier, fasningar, möten och succesiva övergångar mellan ytor. Jag 
ville hitta en balans mellan runda former och både dynamiska och helt plana ytor på ett sätt som 
skulle stå för det utryck jag visualiserat i moodboarden. Jag ville också bibehålla en smidighet 
genom att de leder som t ex roterar inte skulle bidra till en formförändring, utan att formen och 
därigenom uttrycket skulle vara intakt under allt användande av armen. Däremot gjorde jag lite 
större radier kring rotationsleden för att semantiskt indikera att något händer där. För att både visa 
semantiskt att man ska hålla kring pennan så fick den delen man har i handen en yta med 
friktionsstruktur, till skillnad från övriga armen, och i stort en form som bygger på en vanlig pennas. 
Hela armen och pennan skissade jag fram tredimmensionellt i skum och på papper. När det gällde 
mötet mellan armen och centralpanelen så tog det tag att hitta en bra balans även där mellan 
runda former och plana ytor. Jag strävade efter att samma balans skulle finnas i både panelen, 
armen och mellandelen och att mellandelen inte bara skulle vara bärare av dess funktioner, dels 
att kunna rotera hela armen och att kunna justera armen i djupled. Jag jobbade både två- och 
tredimmensionellt och testade olika varianter på att justera armen teleskopiskt, skissade på olika 
riktningar på linjerna och ytorna för att skapa en viss dynamik men ändå så att den varken skulle 
kännas vek eller klumpig. Slutligen föll valet på en rätt rak utformning med bredare bas än topp 
och med en stor radie på sidorna. Teleskopisk med den yttre delen som går utanpå den inre, för att 
inte helt få en enbart avsmalnande effekt. Jag valde också att semantiskt addera tydliga räfflor vid 
greppytan för ändring av längden på armen och genom att mellandelen går över i en bred 
konformad cylinder som går in i mitten på centralpanelen så förstår man att den går att rotera. 
Baksidan av skärmen, jag ville jobba igenom även den för att hela produkten skulle kännas som en 
enhet och välbalanserad, ville jag hålla rätt enkel men ändå med lite karaktär. Jag ville skapa en viss 
dynamik genom att ha två välvda ytor som mötte varandra och att det mötet skulle skapa en lätt 
böjd linje som spelade väl med de välvda linjer i såväl skärmen som centralpanelen. Jag tittade 
också på skärmen i profil för att hitta en bra balans mellan volymen som centralpanelen utgjorde 
och den volym som skärmen skulle utgöra, och därför valde jag att göra den lite smalare nedtill och 
bredare lite högre upp. 
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5.5 Konstruktion, produktion och materialval
Formarbetet gick hand i hand med utformande efter konstruktionsprincip, produktionsmetod och 
materialval. Eftersom att vissa delar av utformningen, t ex centralpanelen, innebar förvisso enkla 
ytor men ändå variabla vinklar så skulle det lämpa sig bra att gjuta delen i exempelvis aluminium 
eller plast. Även mellandelen och förmodligen även bakdelen till skärmen skulle gå bra att gjuta 
men styrarmen skulle bli onödigt tung i gjuten aluminium så plast kändes som det bästa valet. Med 
tanke på att det skulle röra sig om bra mycket större upplagor än bara några prototyper, om samtlig 
skrotning skulle ske fjärrstyrd och inte minst på grund av att själva hårdvaran i konceptet skulle 
kunna vidareanpassas för fjärrstyrning av andra maskiner också, så kändes formsprutning som en 
bättre lämpad produktionsmetod än gjutning. Konstruktionstänket blev extra tydligt i formarbetet 
när det gällde delningslinjer och släppvinklar, då samtliga delar i konceptutformningen skulle vara 
anpassade för att kunna formsprutas. 

Eftersom att materialet både skulle ge ett robust uttryck, enkelt gå att bearbeta, vara hållbart och 
även vara återvinningsbart så föll valet på termoplasten ABS för samtliga ytliga delar förutom själva 
skärmen.  

Även ur hållbarhetsperspektiv var OLED-skärmen ett bra val just för denna typ av produkt. Den har 
en variabel i energikonsumtionen och drar mindre energi när den visar bilder med mörk 
bakgrund18 till skillnad från exempelvis svart text mot vit bakgrund. Detta gör den ytterligare mer 
lämplig för ändamålet att visa bilder från gruvmiljöer. När det gäller livslängden så är den i dagens 
läge dock inte lika välanpassad, men eftersom att detta koncept ligger ett antal år framåt i tiden så 
kan en viss utveckling förutsättas ha skett på den fronten och det utgör därför inte ett 
motargument mot att ha en OLED-skärm i konceptet.

18 http://arstechnica.com/gadgets/2009/08/this-september-oled-no-longer-three-to-five-years-away/  (2012-04-24 
00:04)
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Skiss över princip för tekniken baserad på Us patent nr. 5625576 samt en oled-skärm.
Källor: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-
bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/5625576 
och http://education.mrsec.wisc.edu/background/LED/index.html 



6. Fjärde fasen – paketering

Med produktkonceptet färdigutformat är det i fjärde fasen dags att bygga en fysisk slutmodell samt 
göra digitalt material för presentation av processen och resultatet. 

6.1 Modellbygge
Modellbygget bestod av tre stora delar; armen och mellandelen som först svarvades och sedan 
sågades ut, i PU-skum 0,50; centralpanelen som sågades ut i två delar i PU-skum 0,30 samt 
panelytor i acryl-plast med laserskuren grafik som indikation på de övdiga funktionerna i hytten; 
samt skärmen, en transparant acrylskiva med printad bild, med baksida modellerad i tunn 
styrenplast på en stomme av mdf och en kant av PU 0.50. 

6.2 Presentation
För att beskriva konceptet så stod modellen för en stor del av presentationen. Den visade den 
fysiska gestaltningen, förmedlade en del av intrycket av situationen men också den intuitiva 
styrningen. För att beskriva de övriga delarna av konceptet gjorde jag renderingar och 
presentatonsskisser samt en digital presentation för att beskriva hela processen.Jag valde också att 
ge konceptet ett namn, RSU 80 000, Remote Scaling Unit, som en liten vink åt skrotningsmaskinen 
SBU 8000, Scale Bom Unit, som den skulle vara fjärrstyrningsenhet åt. Nedan är cad-modellen 
renderad i Keyshot.
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7. Nästa steg
För att ta detta koncept vidare och mot en verklighet så ser jag flera delsteg att ta på vägen. Det 
första man kan undersöka är grundpelaren i konceptet, kvalitativ bild- och ljudupptagning. Detta 
genom att implementera delarna i dagens hytt. Placera kameror på taket och låta operatören se 
bilden på en skärm inne i hytten och samtidigt höra ljudet från en mikrofon placerad i hammarens 
närområde. Visar det testet positivt resultat så kan sinnesintrycken succesivt fokuseras enbart på 
upptagningarna från utanför hytten.  Därefter kommer andra tekniska förutsättningar in i bilden, 
om man ska börja prova styra skrotaren utanför hytten ifrån, men det är teknik som finns idag.

Framöver kan man också se villken effekt som en haptisk feedback i t ex stolen skulle ge, och 
eventuellt även se hur ljudet skulle kunna visualiseras på bästa sätt och ifall det skulle underlätta 
ytterligare. Samt att grundligare se på utvecklingsmöjjligheterna för att tillämpa laservibrometri i 
detta sammanhang.
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Modellen placerad i en tänkbar miljö.
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