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Sammanfattning 

Examensarbetet består av att skapa ett designkoncept över en fjärrstyrd operatörsplats för 

Atlas Copcos maskin Piedestalskrotare.  

Maskinen verkar i en gruvmiljö där allt material som har brutits i verksamheten transporteras 

och dumpas på ett galler. Gallrets uppgift är att separera de stenblock som är för stora. 

Maskinen Piedestalskrotarens funktion består i att klyva stenblocken. Denna process ”en 

andra brytning” genomförs för att underlätta vidaretransport. I dag styr operatören 

arbetsprocessen intill gallret. 

Designkonceptet utgår från att maskinens arbetsprocess ska bli automatiserad genom att 

självständigt genomföra del av arbetet. Denna automation genererar till en förflyttning av 

operatör där övervakning och styrning istället sker på avstånd och ger möjligheten för 

styrning av flera maskiner samtidigt.  

Metoden för projektet var Designprocessen och resulterade i en operatörsplats med pekskärm 

som operatören styr hela arbetsprocessen med för att uppfylla likväl ergonomiska krav som 

för kognitiva processer. Vilket ger ett resultat med god uppfyllelse av kravet över en 

arbetsplats skapad utifrån användaren.  
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Abstract 
The work consists of creating a design concept of a remote operator control station for the 

Atlas Copco machine Pedestal boom. 

The machine operates in a mining environment where all the material that has been broken in 

the operation transports and dumped on a bars. The bars is to separate the stone blocks that 

are oversized. Pedestal boom machine's function is to break the boulders. This process "a 

second break" is implemented to facilitate further transport. Today, the operator controls the 

working process next bars. 

The design concept is based on the machine's work process will be automated through 

independently implement parts of the working process. This automation generates a 

movement of the operator where monitoring and controlling at a distance gives the ability to 

control multiple machines simultaneously. 

The method for the project was the designprocess and resulted in an operator seat with touch 

screen that the operator controls the entire work with to meet ergonomic requirements as well 

as for cognitive processes. Giving a result with good fulfillment of the requirement of a work 

created for the user.
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Förord 

Inom högskoleingenjörsutbildningen industriell design och produktutveckling består det 

avslutande momentet av examensarbete. 

Examensarbetet har genomförts på Atlas Copco Rock Drills AB för framtagande av 

designkoncept över en fjärrstyrd operatörsplats.  

Jag vill tacka min handledare på företaget, Björn Andersson, som erbjudit möjligheten till 

examensarbetet och visat stort engagemang och vägledning i arbetet.  Ett extra tack till 

Roland Pettersson som med uppmuntran funnits som stöd på vägen.  

Jag vill tacka min handledare på Örebro Universitet, Hanna Fristedt som under projektets 

gång bidragit med sin kompetens och sitt intresse.  
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1 Inledning 

1.1 Definitioner och terminologi 

Fjärrstyrning - Styrning av en maskin på avstånd 

Autonomt - En maskin kan verka självständigt utifrån en programmerad kod 

Styrdon - Komponenter som används vid manövrering till exempel joystick.   

Kognitiv process - Den mentala process som bearbetar information 

DISK - Föreningen Designer I Skåne 

SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign  

Operatör - Person som manövrerar en process 

Operatörsplats - Position där operatör verkar 
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1.2 Företaget 

Atlas Copco är ett svenskt företag som är världsledande på industrimarknaden. Företaget har 

en bred produktportfölj med fyra områden [1], [2]:  

 Kompressorteknik 

 Industriteknik 

 Gruv- & bergbrytningsteknik  

 Bygg- och anläggningsteknik  

Där kompressorteknik och bergborrning har givit företaget stor framgång. Atlas Copco verkar 

globalt med kunder i ca 180 länder och har sitt huvudkontor i Sverige[3]. Största delen av 

företagets försäljning går till kunder lokaliserade utomlands och år 2014 uppgick 

omsättningen till ca 96 miljarder kr [4].  

Historiskt sett har företaget sina rötter ifrån olika industriföretag från slutet av 1800-talet och 

har under sin tid upplevt flera sammanslagningar och fick sitt namn Atlas Copco år 1956 [3].   

Deras vision är ”First in Mind-First in Choise” som innebär att de strävar efter att vara ledaren 

på marknaden där Atlas Copco ska vara det självklara valet för sin målgrupp [3].  

Atlas Copco består av ett antal divisioner med ca 44 000 anställda[4]. I Örebro finns ca 1 700 

anställda på Atlas Copco Rock Drills AB. Den tillhörande divisionen där projektet utförs är 

Rocktec på avdelningen Automation där bland annat programmerare verkar med 

systemutveckling.  

1.3 Projektet 

Projektet är ett designkoncept av en fjärrstyrd operatörsplats för Atlas Copcos 

piedestalskrotare. Syftet med att utveckla denna produkt är möjligheten för ökad 

produktivitet. Tidigare styr operatör endast en maskin, där konceptet ska visualisera 

möjligheten för samma operatör att styra flera.  

1.3.1 Mål 

Vid projektets avslut ska det finnas en tydlig konceptidé över hur visualiseringen ska ske för 

operatören och dess nya arbetsposition. Konceptidén ska framkomma av designprocessen där 

alla dess faser ska leda till den slutgiltiga formgivningen. Inom konceptet för visualiseringen 

ska det finnas layouter över operatörens arbetsprocess och designkoncept över operatörens 

fysiska miljö. Denna visualisering är ämnad att presentera den information som bör ingå på de 

olika layouterna. Det slutgiltiga resultatet ska vara välarbetat så att det är möjligt att använda 

materialet som god presentationsunderlag på företaget.  
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1.3.2 Frågeställning  

Operatörens arbetsposition kommer att förflyttas vilket ger frågeställningen;  

 Hur behåller operatören samma förståelse i ett kontrollrum så som tidigare på plats i 

gruvan?  

1.3.3 Avgränsning 

Avgränsningar bestod i att studenten har genomfört rimliga antaganden hur arbetet kommer 

att fungera utifrån förståelse över arbetsprocess och maskin. Vilket var utgångspunkt för att få 

ett resultat som är trovärdigt och realiserbart. Projektet har ej behandlat hur tekniken fungerar 

i detalj eller hur den matematiska formeln för positionering är uppbyggd. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Material som har brutits i en gruvverksamhet transporteras och dumpas på ett galler för att 

genomföra en andra brytning. Gallret separerar större stenblock för att underlätta vidare 

transportering. Intill gallret finns Altas Copcos maskin Piedestalskrotare vars uppgift är att 

klyva stenblocken för att passera igenom gallret. Idag är det operatören som styr denna 

process på plats i gruvan intill inloppet av material från brytningen. Vilket ger en arbetsmiljö 

som kan vara riskfylld. Dessutom kan operatören endast kontrollera en piedestalskrotare. 

Styrningen av maskinen sker via två joystick som kan vara placerade på olika sätt. De kan 

vara placerade på en bärbar kontrolldosa som möjliggör förflyttning av operatör under 

arbetsprocessen. De alternativ som ger operatören en fast positionering intill maskinen är en 

fastmonterad kontrolldosa som i utseendet påminner om den bärbara eller som sista 

alternativet, en operatörsstol. Operatörsstolen är placerad i en enkel operatörshytt intill 

maskinen där styrdonen är fastmonterade på stolens armstöd.  

Projektet utgår ifrån att arbetet ska bli automatiserat, vilket innebär att systemet självständigt 

utifrån programmering kan utföra delar av arbetsprocessen eller hela processen. Denna 

automation gör att operatörens arbetsposition omlokaliseras till ett kontrollrum där operatören 

övervakar och styr på avstånd.  

Omlokaliseringen av operatören till ett kontrollrum ger möjligheten att personen kan styra 

flera maskiner av samma typ samtidigt. Denna styrning på avstånd kallas fjärrstyrning och är 

ett växande koncept inom branschen.  

2.1.1 Beskrivning av maskin och dess delar 

Maskinen består av tre leder med en hydraulisk hammare på en krossarm vars uppgift består i 

att klyva stenblock. En spänningsutjämnare är lokaliserad på maskinens bas då stora krafter 

uppstår mellan maskinen och dess montering i marken. Maskinen är vridbar vilket ger en bred 

räckvidd. Räckvidden kan uppgå till ca 10 meter och produktens max vikt är 6ton.  

 

Fig 2.1 Atlas Copcos maskin Piedestalskrotare 

Bildkälla: http://www.atlascopco.com/geus/products/demolition-equipment/1401243/  

http://www.atlascopco.com/geus/products/demolition-equipment/1401243/
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Atlas Copco erbjuder maskinen Piedestalskrotare i olika dimensioner för att tillfredsställa 

kundens specifika behov [5].   

Fjärrstyrning och automatisering har genomförts tidigare i flera olika branscher. Att 

implementera dessa delar på en maskin innebär problematik då storleken av maskinen kan 

uppgå till flera ton vilket genererar stora krafter. Säkerhetsfaktorn är det som påverkar projekt 

främst. Projektet kommer behandla säkerhetsaspekten i att undvika felhandlingar då 

säkerhetssystem redan existerar i form av säkerhetsområden som inte kan beträdas samtidigt 

som en automatiserad maskin verkar.  

Att fjärrstyra en maskin under jord belastar det nätverk som finns i gruvan. Det är mycket 

information som ska transporteras över nätverket som har begränsad kapacitet vilket kan leda 

till problem i informationsflödet. Informationen kan bestå av visuella bilder från kameror, 

positionering av maskin eller till exempel information om hinder från scannrar. 

2.1.2 Sammanfattning 

För att operatören ska få samma förståelse framför en dataskärm så som på plats i gruvan som 

tidigare går projektet ut på att utforma ett designkoncept på operatörens nya position. Vilket 

ger tre olika delar till projektet; Grundläggande koncept över komponenternas sammanhang i 

gruvmiljön, den grafiska visualiseringen för operatören och den fysiska operatörsplatsen.  

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Detta projekt är företagets första försök att automatisera maskinen Piedestalskrotare. 

Automatisering av andra produkter har genomförts tidigare av Altas Copco vilket ökar 

produktiviteten och därmed ger produkten konkurrensfördelar på marknaden[6]. Genom att 

öka produktens produktivitet skapas mervärde för kund.   

De produkter Atlas Copco erbjuder idag med automation är [6]: 

 Scooptram RRC 

 Scooptram Automation 

 Simba Tele-remote & Multi machine control 

 Remote monitorig & Mobile Machine Integration 

 Lastare/truckar  

 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Piedestalskrotare är en maskin som har flera olika producenter som har produkten tillhanda i 

en mängd dimensioner och versioner.  
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2.3.1 TECMAN 

Ett företag som kan nämnas som också producerar denna typ av maskin är TECMAN som 

inriktat sig på denna typ av produkt [7]. TECMAN visualiserar maskinens möjligheter genom 

bred variation av användningsmiljöer[8].  

Skillnader med TECMANs version är att Piedestalskrotaren bland annat används även vid 

miljöer där material från brytning inte dumpas på ett galler för att kontinuerligt föra bort 

stenblocken med godkänd storlek för transport. Istället är materialet lokaliserat direkt på 

marken vilket inte garanterar att allt material får godkänd dimension för vidare transport[8]. 

2.3.2 Sandvik AB 

Sandvik erbjuder produkter inom samma bransch som Atlas Copco bland annat produkter 

inom gruvindustrin vilket leder till en stor konkurrent på marknaden. Företaget grundades år 

1862 med huvudkontoret placerat i Sandviken. Likhet till Atlas Copco är även Sandvik ett 

svenskt industriföretag [9].  

Årsredovisningen 2014 visualiserar en omsättning på 88 miljarder SEK där den största 

andelen av omsättningen kommer från Europa. Sandvik har ca 47 000 anställda där stor andel 

utgör av anställningar i Sverige[10].  

 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet berör flera olika delar av ämnet Maskinteknik. De starkast inkluderande 

delarna är: 

 Industriell design  

 Produktutveckling   

Industriell design är en väsentlig del då hela formgivingen av operatörsstationen berörs av 

detta. Utformningen ska skapa och bidra till en arbetsplats som är skapad utifrån människans 

behov fysiskt såväl som psykiskt. Vilket berör ämnen så som ergonomi, människa och teknik 

interaktion där kunskap om kognitiva processer ingår. 

 

Produktutveckling påverkar vart produkten är på väg. En marknad förändras kontinuerligt 

vilket påverkar kunders behov. Genom att utveckla en produkt kan marknadsandelar erövras 

och förstärka företagets position på marknaden. Utvecklingen av en befintlig produkt är i stor 

grad mer ekonomisk än vid skapandet av en helt ny då stor del av tekniken redan är beprövad. 

Produktutveckling handlar till stor del om förmågan att analysera och införskaffa information. 

För utveckling av en produkt måste kunskapen finnas i hur produkten fungerar och vad som 

fungerar bra respektive mindre bra sedan tidigare. Vid start måste även krav framgå vad målet 

är med utvecklingen. Vart ska utvecklingen nå och varför. Utan tydliga förväntningar på 

produktens framtida egenskaper kommer målet med själva produktutvecklingen gå miste. 
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2.5 Teori 

De väsentliga teoridelarna är för projektets grund är:  

 Människa-data interaktion  

 Ergonomi  

 Semantik 

Då examensarbetet är ett designkoncept över operatörens nya position framför en dataskärm 

krävs teoretisk grund i människa-data interaktion där kunskap i kognitiva processer ingår.  

2.5.1 Människa och data interaktion  

2.5.1.1 Utgångspunkter för människa och data interaktion  

Hur människan tar in information från sin omgivning kräver förståelse av specifika mentala 

processer, nämligen kognitiva processer. Vilket innebär hur människan tar in och bearbetar 

information från sin omgivning. Detta ger en tydlig utgångspunkt för projektet som 

kompletteras med ramar för formgivningen. Dessa ramar kan beskrivas som viktiga 

designfaktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Många delar är självklara, t.ex. färgval, 

kontraster, belysningsstyrka med mera som ändras utifrån miljön. Vilket ger 

positionsförflyttningen från en gruva med stor del mörker till ett väl upplyst kontor stor 

förändring på hur designfaktorerna ska vara formgivna. Vilket kräver en tidig analys av 

arbetsmiljön för att få en arbetsplats som är utformad utifrån människans behov [11].  

Informationsflödet är väsentligt för operatören, genom att placera information samlad skapas 

en underlättad arbetsprocess då uppmärksamheten inte blir delad för personen. Det bör även 

ske en analys över vilken information som operatören har behov av för sin arbetsprocess. 

Endast den information som behövs bör visualiseras, annars hämmas de kognitiva processerna 

i för stort informationsflöde och operatören kan gå miste av den relevanta informationen[11].  

Risk för tvivel kan undvikas genom att symboler får behålla sin formgivning. Det gör att 

operatörer kan styra olika maskiner med samma bassymboler[11].  

2.5.1.2 Tre nivåer av beteenden   

Designkonceptet består av att visualisera en ny arbetsprocess vilket ger att ett nytt system 

skapas. Hur människan agerar utifrån sin omgivning blir då relevant. Där det finns tre 

nivåer[11]: 

 Färdighetsbaserat beteende  

 Regelbaserat beteende  

 Kunskapsbaserat beteende  

Färdighetsbaserat beteende är något inlärt så pass djupt att det inte kräver en tankeprocess 

över hur det ska genomföras. Aktiviteter som utgör exempel på detta är att öppna en dörr eller 
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att gå [11].  

Regelbaserat beteende kommer utifrån rutiner som till exempel hur handlingar sker i en 

trafiksituation. Handlingarna sker utifrån inlärning av gamla regler som fortfarande kräver en 

tankeprocess[11]. 

Slutligen Kunskapsbaserat beteende. Kunskapsbaserat beteende sker i en ny omgivning där 

det inte finns en tidigare kunskap över hur handlingar ska genomföras. För att nå det önskade 

resultatet krävs en aktiv tankeprocess vilket inte får bli överbelastad av onödig information.  

För att genomföra ett lyckat införande av det nya systemet bör utbildning ske för att  

omvandla detta steg till Regelbaserat beteende. För att underlätta denna process bör 

informationsflödet begränsas då den kognitiva processen redan är begränsad av att lära känna 

en ny omgivning [11].  

2.5.2.2 Formgivning av användarsnittet  

Den information som utgör ett system och visualiseras för operatör kallas för 

användargränssnitt. Funktioner som visas kan bestå av komponenter som operatör 

tillhandahåller och dess funktioner.  Vid skapande av ett nytt system bör användargränssnittet 

vara formgivet med användaren i fokus för att underlätta den framtida människa och data 

interaktionen [11].  

2.5.2.3 Svårigheter  

Utvecklingen för teknikområdet fortsätter i riktningen att öka avståndet mellan människan 

och tekniken i och med automatisering, där operatör genom en knapp kan starta en hel 

process. Processens omfång växer och skapar då större system som ska kommunicera med 

operatören. Av alla olyckor är 60-80% ett resultat över att denna kommunikation brister. 

Vilket visar på vikten av formgivningen av det som visualiseras på t.ex. operatörens 

bildskärmar. För att undvika detta och få en interaktion som anses vara lyckad finns det två 

klyftor i kunskapen som behövs överkommas[11].  

 Utförande problematik – resulterar att en operatör bestämt vad den vill göra men vet 

inte hur målet ska nås. Här är det utformningen av styrdonet som är 

problematiken[11].  

 Utvärderings problematik – Resulterar till osäkerhet att det önskade målet av 

handlingen är uppfyllt. De komponenter som ger informationsflödet brister i dess 

utformning och informationen brister i tydlighet [11]. 

Dessa kunskapsklyftor leder till handlingar av operatör som inte är önskade vilket inte får ske 

då det handlar om stora maskiner vilket resulterar i stora krafter i en arbetsmiljö [11].  

2.5.2.4 Designprinciper utifrån människans mentala funktioner 

Informationsflödet utgör en stor del av projektet där tidigare stycke beskriver hur viktigt det 

är med en fungerande formgivning. För att uppnå detta finns det flera hjälpmedel i hur 

informationen ska vara presenterad. Där hjälpmedel består av designprocesser utformade 

utifrån fyra olika mentala funktioner [11].  
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Designprinciper utifrån mentala funktioner[11]. 

 Uppmärksamhet 

 Perception 

 Minnesfunktioner 

 Mentala modeller 

2.5.2.4.1 Uppmärksamhet 

Information kan kategoriseras utifrån hur ofta den används av operatör vilket underlättar 

placeringen i informationsflödet. Den information som används stor del av tiden bör därför 

finnas nära till hands och vara samlad. Samlad innebär att liknande information lokaliseras i 

närheten så ingen tid används på förflyttning av uppmärksamhet. När information inte 

placeras samlad kan den anses dela uppmärksamheten vilket försämrar operatörens fokus[11].  

Informationsflöde kan ske genom fler sinnen samtidigt där redundans innebär förtydligande 

av information. Vid budskap som kan behöva förstärkas kan informationen kompletteras via 

flera sinnen. Exempel på detta är utrymningssignal där en kombination av ljus och ljud vilken 

innebär information via syn och hörsel[11].   

2.5.2.4.2 Perception 

Vid ett informationsflöde måste människan på egen hand omvandla detta till förståelse. Denna 

omvandling kallas perception och utgör principer för formgivningen[11].  

Det grundläggande i utformning av informationsflödet är att den är tydlig och därmed lätt att 

läsa. Detta berör displayens utformning men arbetsmiljöns utformning bör även underlätta 

arbetet genom god belysning. För att tecken på display ska synas bör hög kontrast vara att 

eftersträva då det medför tydlig framträdande. Flertal olika storlek på tecken kan bidra till 

förvirring och vilket ger riktlinje till ett maximum av tre olika nivåer[11]. 

Symboler används i stor utsträckning då symboler kan ge information fortare än en informativ 

text. Likheter mellan symboler kan bidra med förståelse om formgivningsriktlinjer följs men 

likheten får aldrig bidra till risken av förväxling[11]. 

2.5.2.4.3 Minnesfunktioner 

I likhet till ett nätverks kapacitet av informationsflöde fungerar en människans korttidsminne 

utifrån samma princip. Kapaciteten är begränsad vilket innebär att information bör reduceras 

till det nödvändiga. En fungerande arbetsprocess kräver att datasystemet inte kräver att 

operatören behöver ha information i minnet. Då används de aktiva mental processerna till 

minnet och inte till fokusering av uppgiften[11]. 

Var en person är lokaliserad i systemprocessen kan utifrån minnesfunktioner innebära 

problem. Operatören måste innehålla kunskapen i minnet vad har utförts, vad utförs nu och 

vad kommer här näst i systemet. Detta kan helt undvikas genom formgivning där systemet 
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begränsar mängden av innehåll minnet innehar. Systemet kan även visualisera vilken 

delprocess arbetet befinner sig i och vad hela processen består av[11].   

Då tidigare system givit kunskap över arbetsuppgifterna bör nya system följa samma 

utformningslinjer för att undvika förvirring och tvivel. Följer det nya systemet tidigare 

formgivning kan detta istället bidra med en förkunskap för en operatör som är bekant med 

datasystemet[11].   

2.5.2.4.4 Mentala modeller 

Objekt kan visualiseras utifrån mental modeller. En operatör kan genom tillkännedom över en 

maskin bygga upp en mental modell över hur maskinen ser ut. Genom att placera maskinens 

funktioner i förhållande till verkligheten, överensstämmer det som visualiseras med den 

mentala modellen. Denna placering underlättar förståelsen över vad som visas då det stämmer 

överens med den bild operatören byggt upp mentalt över maskinen[11].   

Ett objekt med rörliga komponenter bör illustreras så att komponenternas rörelse sker i 

samma riktning på en bildskärm så som i verkligheten[11]. 

 

2.5.3 Ergonomi 

2.5.3.1 Arbetsställning 

För att skapa en arbetsställning som är anpassad utifrån människans behov krävs det att de 

komponenter som finns att tillhandahålla går att ställa in efter varje individs behov. Då 

operatörens arbetsposition är bunden då arbetsuppgifterna består av övervakning och styrning 

bör det vara möjligt att anpassa arbetsplatsen till både stående och sittande arbetsställning. 

Genom att inneha denna möjlighet kan stressen minska vid arbete framför dataskärm [12].  

Riktlinjer över arbetstid spenderad framför en dataskärm är maximalt 4 timmar utan paus, där 

en paus bör bestå av minst 15 min [12]. 

Problematiken med ett stillasittandes arbete är att människans kropp inte är utvecklad för 

detta. Arbetsrelaterade skador uppkommer av detta och i kombination av en icke varierad 

arbetsposition [12]. 

2.5.3.2 Bildskärmens placering 

När alla komponenter är inställda utifrån operatörens förutsättningar kan placering av 

bildskärmen ske. För att skapa en god ställning för nacken bör bildskärmens överkant ligga i 

linje med blicken. Detta skapar en nedåtvinklad blick vid arbete som även skapar ett läge som 

är minst ansträngande för ögat. Är skärmen antingen för hög respektive låg i förhållande till 

personen skapas vinklar för nacken som ger belastningar. För att positionera rätt höjd 

anpassas höjden på skrivbordet och skärmen [12]. 

2.5.3.3 Synergonomi 

Vid arbete framför ett flertal skärmar bör de vara placerade utifrån samma avstånd. Detta 

minskar ansträngningen av ögat då det annars blir tröttsamt att fokusera blicken på olika 



 

Rev 02, 2014-06-08 S. Holm  16 (40) 

avstånd. Kan inte samma avstånd uppnås kan informationsflödet anpassas så operatör inte 

behöver blanda de olika avstånden för ofta. Den tydligaste färgsättningen är med ljus 

bakgrund och mörka symboler vilket gör att vid arbete med mörk bakgrund bör tecken och 

symboler vara i större grad tydliga för att överväga detta [12]. 

2.5.3.4 Programsystem 

Vid skapande av programsystem bör användaren stå i fokus. Utformningen bör utföras utifrån 

de kognitiva processerna vilket innebär hur människans bearbetning av information där 

koppling mellan att upptäcka och att förstå informationen skapar förutsättningarna. Hur och 

vart informationsflöden är placerade blir då väsentligt för att operatören lätt och snabbt ska 

finna önskad information. Uppnår inte programsystemet detta skapas en stressad 

arbetssituation där felhandlingar är möjliga. För att undvika stress där dessa felhandlingar är 

möjliga bör operatören få en god utbildning i systemet [12] 

2.5.3.5 Systemutveckling 

 

För ett fungerande system bör vissa parametrar fungera tillsammans[12].  

Fig 2.5.3.5.1 Parametrar [12] 

Att skapa ett nytt system kräver att skapandet sker utifrån användaren. Detta synsätt kallas 

Användarorientering och har utgångspunkt där de tekniska framstegen inte är det väsentliga. 

Det handlar istället om att förstå användarens förutsättningar och utgå från dessa när det 

kommer till all utformning. Förutsättningar för operatören är tex dess förmågor. Genom att 

utgå från en användarorienterad arbetssätt kan samspelet mellan människan och det nya 

systemet underlättas [13].  

2.5.4 Semantik 

Semantik handlar om relationen mellan en symbols formgivning och dess innebörd [14]. 

Semantik kan analysera kommunikationen en produkt utför utifrån semantikens fyra olika 

delar; beskriva, uttrycka, uppmana och identifiering[15]. Med dessa fyra delar kan systemet 

och symbolerna granskas för att få en produkt som ger rätt information till betraktaren.   

 

 

Människan  

Rutiner 

Utbildning 

Regler och avtal  

Datorer (hårdvara) 

Maskiner 

Program (mjukvara) Dokumentation Register och databaser 
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3 Metod 

3.1 Designprocessen och anpassning  

 

Metoden som lagt grund för genomförandet har varit Designprocessen. Designprocessen finns 

i olika versioner och kan skilja sig något utifrån de olika faserna. Det är projektets natur som 

bestämmer hur stor del av designprocessen som kommer att implementeras det vill säga vilka 

faser som kommer att behandlas. Speciellt då alla projekt inte har en färdig produkt som mål. 

Utgångspunkten för val av designprocess var önskemålet av en process med flera tydliga 

faser. Där tidigare erfarenhet av arbete med processen gav insikt av fördelen då detta ger en 

tydligare avgränsning mellan faserna och varje delmoment vilket har underlättat arbetet. 

Designprocesser som realiserar detta önskemål var två olika,  

 Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) 

 Designer i Skåne (DISK) 

 

 

Fig 3.1; Jämförelse: Designprocess av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Designer i 

Skåne (DISK). 

[16], [17] 
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3.1.1 Processens faser enligt SVID   

3.1.1.1 Utgångspunkt 

Projektet definieras utifrån vilka olika resurser som arbetet kommer att kräva. De olika 

resurserna kan vara tidsåtgången, personal och ekonomi med mera. Resurserna sammanställs 

genom frågeställningen [16]: 

 Vad som ska göras 

 Vem som gör vad 

 Vad det får kosta 

Sammanställningen ger den utgångspunkt som är väsentlig för det fortsatta arbetet med 

tidsplan, förväntningar på resultatet och uppdragsbeskrivningen.  Denna grund förenklar det 

kommande arbetet genom att få olika parter insatta i vart vi är och vart vill vi komma[16].  

3.1.1.2 Användarstudier och analys 

Olika studier utifrån användaren genomförs. Studier utifrån operatörens arbetsmiljö, 

arbetsprocess och intervjuer med målgruppen. För att resultatet ska utvecklas med användaren 

i fokus bör det resultat som framgår i denna process utgöra grunden för det fortsatta 

arbetet[16].  

3.1.1.3 Koncept och visualisering 

Utifrån de tidigare stegen skapas ett antal förslag till konceptet. Konceptet kan skapas av olika 

tekniker som till exempel handskisser, modeller, dataframställningar, animeringar eller 

flödesscheman med mera. I detta steg är det viktigt med synpunkter ifrån involverade 

personer för att uppnå bestämda krav och klargjorda behov[16].  

3.1.1.4 Utvärdering och konceptval 

Vid utvärdering av de olika koncepten finns det flera viktiga viktningskriterier. Största 

påverkan har behov och kraven där användarstudierna givit en stor påverkan för behovet för 

användaren. Utifrån dessa kan koncept antalet begränsas och ge en avgränsning[16].  

3.1.1.5 Justering och genomförande 

Val av koncept har genomförts och ska utvecklas. Många gånger finns det flera koncept som 

har olika fördelar som man vill kombinera. Vilket gör att denna fas ofta använder 

kompletteringar till konceptet då varje steg i processen brukar visualisera oväntade 

problem[16]. 

3.1.1.6 Produktion 

Produkten är genomarbetad så att start av produktion är möjlig för att få presentera varan på 

marknaden. Det kan uppstå problem i denna fas då det finns problematik i att kombinera en 

produkt med rätt vald produktionsprocess[16].  
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3.1.1.7 Uppföljning och utvärdering 

Här granskas såväl den färdigställda produkten så som arbetsprocessen. Väsentliga delar 

består av granskning av resultatet, uppfyller produkten kraven, är användare och kund nöjda? 

Andra utvärderingspunkter är bland annat hur budgeten och tidsramen höll[16].  

3.1.2 Slutsats designprocess 

Val av designprocess för detta projekt är en kombination av Stiftelsen Svensk Industridesign 

(SVID) och Designer i Skåne (DISK). Valet av en modifierad designprocess är att få en 

process som är skapad utifrån projektets natur, som resulterar i att när processens sista fas är 

genomförd är projektet avslutat. Vilket inte hade varit resultatet av användandet vid en av de 

nämnda designprocesserna.  

3.2 Modifierad Designprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.2 Anpassad Designprocess 

Den tidigare jämförelsen Designprocessen av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och 

Designer i Skåne (DISK) gör det möjligt att använda de faser som passar projektets natur. Det 

utgör en anpassad process som utgår ifrån det specifika projektet vilket underlättar arbetet och 

gör att målet för projektet är uppfyllt vid slutfasen.  

3.2.1 Fasernas innehåll i den modifierade Designprocessen i jämförelse till faserna i SVID 

3.2.1.1 Specifikation 

En specifikation skapas av de involverade för att fastställa projektets mål och krav. Den 

fungerar som ett styrande dokument som fastställer om student vid slutet av projektet fullgjort 

arbetet. Dokumentet fungerar med fasen ”Utgångspunkt” som innehåll men inte fullt lika djup 

Anpassad process 
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Research 
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som denna fas då Specifikationen ska vara enklare i sin utformning.                                                                   

3.2.1.2 Research  

Litteraturstudier förankrar kunskapen inför projektet. Den utvalda litteraturen utgår från de 

ämnen som är väsentliga för projektet. I jämförelse till Stiftelsen Svensk Industridesigns 

designprocess faser finns ingen egen fas som endast behandlar detta ämne vilket utgjorde en 

anledning till att modifiera en Designprocess utifrån det specifika projektet.  

3.2.1.3 Nulägesanalys [17] 

Analysen består i att undersöka hur arbetsprocessen sker idag, utifrån två olika arbetsmiljöer 

för operatören: 

 Gruvmiljö 

 Kontrollrum 

Studiebesök ger möjligheten till användarstudier över dessa miljöer. Nulägesanalysen visar 

kartläggning över arbetsprocessen. Kartläggningen sker genom analys av maskin och i samtal 

om maskinen med involverade personer för att få en verklighetstrogen processkarta. 

Processkartans syfte är att sammanställa en logisk beskrivning över flödet som ska 

visualiseras vilket används som utgångspunkt för arbetet i Idégenerering.   

Krav och mål specificeras utifrån tidigare steg. Väsentliga funktioner och samband för 

förståelsen har framkommit och ger nu ramarna på designkonceptet. 

3.2.1.4 Idégenerering [17] 

Utifrån arbetet från de tidigare stegen skapas idéer genom skisser. Flera olika koncept arbetas 

fram. Arbetet med idéskissning ska visualisera lösningarna sker likväl med penna som 

datorprogram.  

3.2.1.5 Utvärdering & Konceptval [16],[17]. 

En utvärdering över de olika koncepten genomförs genom viktning där de idéer som i högst 

grad uppfyller kraven väljs. Genom denna utvärdering begränsas de olika koncepten där de 

kvarvarande uppfyller de krav och behov som uppkommit vid projektets gång. 

3.2.1.6 Justering & Genomförande [16],[17] 

Justering av valt koncept. Olika koncept kan ha olika styrkor vilket då sammanställs till ett 

slutgiltigt koncept genom kompletteringar. Genomförandet visualiseras med verktygen Creo 

Parametric och Adobe Photoshop. 

3.2.1.7 Presentation 

Presentationen för examensarbetet sker på universitetet inför examinator och övriga studenter. 

3.3 Verktyg 

De verktyg som utgjort medel för arbetet är Adobe Photoshop och Creo Parametric.  
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3.3.1 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop är ett bildbehandlingsprogram som erbjuds av företaget Adobe Systems 

incorporated. Företaget grundades år 1982 och är lokaliserat i Kalifornien. Photoshop är ett 

välkänt verktyg som används av 90% av världens designers. Idag har företaget ca 12 000 

anställda placerade över hela världen [18]. 

Fördelen med programmet är hur en bild byggs upp. I jämförelse med måleri där färg placeras 

lager på lager och endast ytskicket kan påverkas, här verkar Adobe Photoshop där varje lager 

kan sparas unikt. Genom denna funktion kan användaren med lätthet återgå till varje lager 

under arbetets gång med förändringar. Vilket ger programmet stor fördel. 

Valet av detta verktyg grundade i att programmet tidigare behandlats under utbildningens 

gång vilket ger de förkunskaper som krävs för resultatet.  

3.3.2 Creo Parametric  

Creo Parametric är utvecklat av företaget PTC och presenterades år 2011. PTC föregångare 

till programmet var Pro/ENGINEER. Den nyare Creo Parametric är en av 9st 

mjukvaruprogram som Creo består av, de nio inom Creo är [19]: 

 Creo Parametric 

 Creo Direct 

 Creo Simulera 

 Creo Layout 

 Creo Schema 

 Creo Illustrera 

 Creo View MCAD 

 Creo View ECAD 

 Creo Sketch 

Creo Parametric är en mjukvara för 3D-modellering[20].  

Valet av programmet genomfördes för att följa det tidigare formspråk som existerar på 

företaget för att följa den teoretiska grunden. Fördel med programmet är dess olika funktioner 

vilket ger stora möjligheter, en funktion som används under projektet är möjligheten att skapa 

ritning av modell. Genom skapandet av ritning finns väl underlag för vidare bearbetning med 

Adobe Photoshop.  

Noggrannheten över programmet påverkar inte projektet nämnvärt. Underlaget för projektet 

kräver endast en modell som ger förståelse för operatör vilken maskin processen handlar om. 

Därför kräver noggrannheten över programmet ingen djupare analys.  
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4 Resultat 

Resultatet presenteras av varje fas från Designprocessen. 

4.1 Specifikation 

Fastställande dokument över projektet visualiserar projektets krav och mål vilket tidigare 

presenterats. Dokumentet är en grundläggande del i att få alla involverade i projektet till 

samma förväntning över vad arbetet kommer att innefatta. Dokumentet blir sedan ett 

kontrolldokument.  

4.2 Research  

Vid val av litteratur genomfördes även en granskning av de böcker som utgör stor del av 

teorin för att säkerhetsställa dessa som tillförlitliga källor.  

”Design i fokus”- Kenneth Österlin 

Boken kom ut redan 2004 och fick då pris av Sveriges Marknadsförbund, ”Årets 

marknadsföringsbok 2004”. Litteraturen anses tillförlitlig då positiva omdömen om boken 

finns både från det akademiska fältet i form av professorer likväl från branschen. Boken är 

endast grundläggande [21]. 

Författaren har vid kartläggning en lång erfarenhet som industridesigner då Österlin har 

verkat aktivt i 35 år i olika branschinriktningar på marknaden. Under denna tid har han även 

tilldelats utmärkelsen ”Stora Designpriset”. Vid granskning av hans tidigare arbeten finns 

flera välbekanta, så som signallåda för korsande av väg (övergångsställe) med reilef på dess 

sida för information till synskadade över trafiken. Andra bekanta produkter är stolar för 

skolmiljö av företaget Kinnarps [21].  

Arbete på människans villkor 

Boken finns till salu på Prevents hemsida vilket är ”Arbetsmiljö i samverkan svenskt 

näringsliv, LO & PTK” vilket ger en indikation till att det är en tillförlitlig källa att använda 

som grund till projektet. Djupet av denna teori kompletterar då föregående litteratur 

presenterade grunden [22]. 

4.3 Nulägesanalys 

Undersökning i hur arbetet sker idag, med metod från ”Design i fokus” visualiserar de viktiga 

frågorna som bör besvaras i detta skede [23].  

4.3.1 Informationsinsamling och analys 

Denna fas visualiserar de viktiga frågor för analysen så som målgrupp, vem som är 

användaren, vad som krävs av designkonceptet, och vad som är lämpligt att granska med 

mera[23].  

Analysen visar att vikten består av att ge operatören samma förståelse i ett kontrollrum så som 

på plats i gruvmiljön. Där god människa och teknik interaktion är en förutsättning. 

Målgruppen består av operatör som fjärrstyr en eller flera sorters maskiner. Resultatet bör 

skapa en ergonomisk arbetsplats för operatör som verkar där. Nästa steg i projektet innebär 

granskning av:  
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 Hur fungerar maskinen Piedestalskrotare 

 Hur ser kontrollpanelen ut för maskinen 

 Hur ser operatörspanelen ut idag och vilka komponenter tillhör 

 Hur ser arbetsprocessen ut 

 Vad visualiseras för operatör, hur ser layouten ut och var presenteras vilken 

information.  

Denna metod underlättar att systematiskt dela in problemet i delproblem vilket ger större 

förståelse då hanteringen av problemet underlättas.  

4.3.2 Studiebesök av arbetsmiljö 

Studiebesöket berörde både kontrollrum och området där maskinerna opererar och intervju av 

operatör. Inför studiebesöket förbereddes frågor för att inte missa det väsentliga. Frågorna 

valdes utifrån ett perspektiv med användaren i fokus och utifrån metoden från föregående steg 

som delar in problem i delproblem.  

4.3.2.1 Frågor: 

 Vilka styrdon används? 

 Hur är informationen uppdelad för operatören? 

 Hur mycket information får operatören? 

 Används en eller flera dataskärmar? 

 Hur många vyer visualiseras för operatör? 

 Visas realbilder eller förenklingar? 

 Används något styrdon med vibration för att förstärka informationsflödet? 

 Är styrdon och det visuella placerat utifrån verkligheten? 

 Vilka olika stadier visas, hur visas de? 

 Visas maskinens tillstånd? 

 Vilka andra maskiner fjärrstyrs idag? 

 Finns några synpunkter på dagens formgivning (för/nackdelar)? 

 

Vid automatiseringen ska hammaren lokaliseras i önskad position där lederna genomför 

förflyttningen utifrån den matematiska modell som utgår från den koordinat där hindret 

befinner sig. Lasern upptäcker ett hinder på specifik koordinat/koordinater vilket gör att 

hammarens leder lokaliserar sig efter denna. 
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Fig 4.1 Illustration över hur positionen av ett hinder kan definieras utifrån ett 

koordinatsystem. 

4.4 Idégenerering  

Under Idégenererings fas användes metoden brainstorming. Genomförandet består av att 

skapa flera olika idéer utan någon värdering över resultatet [23]. För att sedan granska idéerna 

och arbeta dem vidare till koncept.  

Verktygen bestod i övervägande del av handskissande men även 3D modellering. Skisserna 

utgjorde styrdon, pekdon till pekskärm, den grafiska visualiseringen med mera och 

arbetsprocessernas faser. 

4.4.1 KONCEPT 1  

Koncept 1 bygger helt på dagens lösning av komponenter vid fjärrstyrning av delvis 

automatiserade maskiner.  

4.4.1.1 Komponenter 

Designkonceptet kräver komponenter som lasrar för att systemet ska upptäcka hinder. Hinder 

illustreras med ljusgrå färg och hinder med mörkgrå färg. Operatörsplatsen består av 

komponenter som:  

 Dator för administrativa uppgifter med tillhörande tangentbord och datormus 
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 Datorskärm för övervakning och styrning 

 En kontrollpanel lik den som används vid arbete på plats vid maskin finns monterad 

på operatörsplatsen.  

4.4.1.2 Kartläggning av arbetsprocess 

Analysen visar kartläggning över arbetsprocessen. Kartläggningen sker genom granskning av 

maskin och i samtal med insatta om maskinen för att få en verklighetstrogen processkarta. 

Processkartans syfte är att sammanställa den information som ska visualiseras för operatören.  

De delprocesser som maskinen genomför vid ett automatiserat system utifrån detta koncept 

är: 

 

 

Fig 4.2 Systemets arbetsprocess inklusive dess faser.  

4.4.1.2.1 Check 

Systemet startas upp och en kontroll genomförs för att se att alla komponenter är verifierade. 

Vilket innebär att de har kontakt med systemet och välfungerade. Arbetsområdet 

säkerhetsställs som fritt. Valet av namnet Check och inte Start är att Start kunde givit en 

missanvisande bild över fasen då maskinen inte startar att arbeta.  

4.4.1.2.2 Ready 

Systemet och alla dess komponenter är redo att agera. Vilket innebär en kontinuerlig scanning 

av hinder efter att det dumpats material på gallret. Skulle scanningen ske kontinuerligt skulle 

materialflödet utgöra ett hinder enligt scannern. Hinder definieras som klippblock som ligger 

kvar på gallret efter att en tömning av material utförts på gallret. 

4.4.1.2.3 Auto 

Systemet har upptäckt en blockering efter att flöde av material avstannat och agerar på egen 

hand för att ta bort hindret.  

4.4.1.2.4 Manuell 

Automatiseringen lyckades inte ta bort hindret. Operatören får agera med manuell styrning 

från sin position.  

Under alla dessa faser kan processen stoppas genom att säkerhetsområdet beträds. Detta sker 

olika beroende på vilket sorts av säkerhetsområde som används. Det finns två olika sorter som 

är vanliga för detta arbete. Den tidigare varianten som används på ett flertal olika maskiner är 
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grindar. Området säkras då med ett fysiskt hinder som säkerhetsställer att ingen kan biträda 

området vilket kan leda till stor fysisk skada. En annan möjlig variant är ett visuellt 

säkerhetsställt arbetsområde. Området märks endast upp med markeringar på golvet. Biträds 

detta område stannar den verkande maskinen då laser har känt av intrånget.  

Efter stop följs alltid steget check. Systemet måste kontrollera alla komponenter för att få 

checkning av säkerhetsområdet. Vilket kan ge en problematik ifall det fanns stenblock när 

säkerhetsområdet beträddes. Vilket ger att området inte kan vara tomt vid start. Här bör en 

säkerhetsrutin fastställas.  

4.4.1.3 Antaganden över tekniken 

För att få ett önskat resultat måste vissa antaganden genomföras angående tekniken. En 

problematik är att operatören vid positionering intill operationen noterar när stenblocket klyfts 

och avslutar därmed processen. Detta blir en svårighet vid automation, nämligen hur 

maskinen ska veta när den ska sluta. Ett alternativ är att maskinen har en sensor som känner 

av när motståndet gett vika för att sedan göra en ny scanning över området för att läsa av om 

det kommer krävas ytterligare en frekvens. 

En annan möjlighet en höjdinställning skriven direkt i programkoden. Lösningen skulle 

säkerhetsställa ett avstånd mellan den verkande hammaren på Piedestalskrotaren och gallret.  

4.4.1.4 Visualisering av informationsflödet 

Visualiseringen delas upp på två skärmar.  

4.4.1.4.1 Skärm nr1 

Denna skärm består endast som en administrativ del.  

4.4.1.4.2 Skärm nr2 

Skärm nr2 består av ett stort informationsflöde med varierat innehåll: 

 Realbild över maskin 

 Förenklad visualisering över avläsning från laser 

 Maskinens id 

 Processens fas 

 Maskinens tillstånd.  

4.4.1.5 Förenklad visualisering över avläsning från laser 

Laser läser av området där hinder visualiseras med ljusgrått. Mörkgrått visar området som 

anses vara fritt. Säkerhetsområdet är markerat med svart då positionen är sparad.  

Maskinens formgivning är en förenkling där företagets standard utgår ifrån komponenter som 

rör sig ska vara svarta. I detta fall blir endast basen svart då den kan vridas. Hammaren är inte 

synlig från denna vinkel.  
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Fig 4.3: Förenklad visualisering över avläsning från laser utifrån dagens formgivning. 

 

4.4.2 Koncept 2 

Detta koncept utgår ifrån ergonomiska aspekter och skapas med användaren i fokus. Fokus 

kommer även vara att skapa en operatörsplats som utmanar dagens syn på hur arbetet kan 

utföras. Konceptet kommer eftersträva att belasta gruvans nätverk i så minimal utsträckning 

som möjligt. 

4.4.2.1 Komponenter 

Koncept 2 bygger på att en kamera som är anpassad för gruvmiljö är placerad över maskinen 

och gallret i gruvans tak. En kamerabild skickas till den fjärrstyrda operatörsplatsen när 

material har dumpats på gallret. För att arbetet ska bli mer ergonomiskt med variation ersätts 

kontrolldonen med en pekplatta. De komponenter som sammanfattningsvis krävs för 

arbetsprocessen enligt konceptet: 

 Kamera 

 Pekplatta 
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4.4.2.2 Kartläggning över arbetsprocess 

De faser som ingår i arbetsprocessen för koncept 2 är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.4: Arbetsprocess för koncept 2 

4.4.2.2.1 Val av maskin 

I en överblicksvy på pekplattan syns endast de maskiner som har material dumpat på gallret. 

Operatör väljer maskin genom att peka på denna och kommer då vidare till nästa delprocess. 

4.4.2.2.2 Markering av hinder 

Kamerabilden från gruvmiljön visualiseras. Operatören placerar ut positionsmarkeringar på de 

stenar som inte passerat genom gallret. Maskinen kommer verka på alla positioner i den 

ordning de är utplacerade. 

4.4.2.2.3 Ta bort markering  

Även om maskinen inte kan verka direkt på gallret genom antagande över en höjdkoordinat 

för klyvning så bör det vara möjligt för operatör att ta bort en felplacerad positionsmarkering. 

Manövreringen sker genom markera vald positionsmarkering och svepa denna åt valfri 

riktning se bilaga B. 

4.4.2.2.4 Gå ur specifik maskin  

Maskinen startar klyvningsprocessen när operatör går ur gallervyn och tillbaka till 

överblicksvyn. 

4.4.2.3 Antaganden över tekniken 

Från koncept 1 antags samma lösning angående problemet där maskinen kan verka direkt på 

gallret utan åtgärd. Där lösningen antar möjligheten att programmera in höjden för hur lågt 

maskinen får verka relaterat till positionen på gallret.  

Kalibrering över kamerans riktning är en förutsättning. Där en ny kalibrering måste 

genomföras vid service av kameran och vid jämna mellanrum. Antagande över tekniken är 

 

Val av maskin 

 

 

Markering av hinder 

 

 

Ta bort markering 

 

 

Gå ur specifik maskin  
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även att vibrationerna från Piedestalsskrotarens arbetsprocess inte påverkar denna inställning.  

4.4.2.4 Visualisering av informationsflödet 

4.4.2.4.1 Överblicksvy 

Överblicksvyn är skapad utifrån programsystem som Atlas Copco använder. Det som 

modifieras i bilden med Adobe Photoshop är illustrationen över maskinen Piedestalskrotaren. 

För att följa tidigare formgivning följer även denna en förenklad bild över maskinens 

realistiska utseende. 

 

 

Fig 4.5: Överblicksvyn med markering på symbolen för Piedestalskrotare.  
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4.4.2.4.2 Gallervy 

Kamerabilden från gruvmiljön visualiserar hinder i form av stenblock.  

 

Fig 4.6 : Gallervy 

4.4.2.4.3 Gallervy med positionsmarkering 

Positionsmarkeringens utformning följer Atlas Copcos tidigare formgivning för navigering. 

Val av färg beror på valet att utformningen ska utgå från användaren i fokus. Genom färgvalet 

skapas stora kontraster vilket underlättar för operatören. 

 

Fig 4.7: Gallervy med en positionsmarkering. 
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4.5 Utvärdering och genomförande 

Utvärdering över koncepten visualiserar vilket koncept som uppfyller krav och önskemål 

främst. Flera verktyg för utvärdering existerar beroende på utvärderingens natur. I detta fall är 

det två koncept som ska vägas emot varandra. Då kan en matris med jämförelse parvis med 

fördel användas. Detta innebär att de två förslagen endast vägs emot varandra vilken som 

uppfyller urvalskriteriet främst. Vilket ger att ingen viktning krävs med 1-5 betyg [23]. 

Verktyget Concept Screening väger koncepten mot varandra utifrån urvalskriterierna. 

Uppväger konceptet urvalskriteriet väl markeras positionen med ett plus. Sämre markeras 

med ett minus och ingetdera representerar noll.  När alla urvalskriterierna vägs emot de två 

koncepten summeras värdena och den med minst värde elimineras och vidare arbetning sker 

med det koncept som resulterat med högst värde [23]. 

De urvalskriterier som valts ska bidra till att arbetsplatsen är utformad utifrån användaren, 

både fysiskt som psykologiskt. Andra urvalskriterier består av kriterier som ska bidra till att 

konceptet blir realiserbart både tekniskt sett och ekonomiskt för att skapa en ett koncept som 

är realiserbart. Dock är miljöpåverkan medvetet bortvalt då båda koncepten skapar en 

miljöpåverkan som diskuteras senare i rapporten under diskussion.  

 

4.5.1 Matrisutvärdering   

Urvalskriterium Koncept 1 Koncept 2 

Nätverkets kapacitet - + 

Igenkännande av system  + 0 

Underlätta kognitiv process - + 

Ekonomisk aspekt  0 + 

Underlättar mentala 

funktioner  

- + 

Synergonomi 0 + 

Varierad arbetsställning  - + 

Resultat  3- 6+ 

Fig 4.8: Matrisutvärdering  

4.5.1.1 Nätverkets kapacitet 

Koncept 1: Då nätverkets kapacitet idag redan är begränsat skulle ytterligare belastning ge 

negativa effekter vilket ger viktningen ett minus då konceptet skulle kräva fler komponenter 

än vad som existerar idag.   

Koncept 2: Med endast kamerabilder som transporteras över nätverket genererar detta till att 

belastningen minskar.  
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4.5.1.2 Igenkännande av system för operatör 

Koncept 1: Vid användande av samma datasystem för olika maskiner känner en operatör igen 

sig vid användande vilket underlättar arbetsprocessen.  

Koncept 2: Det är ett delvis nytt system som skapas vilket inte underlättar fullständigt för 

operatörens igenkännande. Därför blir denna viktning en nolla då systemet varken ökar eller 

minskar igenkännandet. 

4.5.1.3 Underlätta kognitiv process 

Koncept 1: Mycket information visualiseras vilket kan betunga den kognitiva processen vilket 

i sin tur kan leda till en stressad arbetsmiljö där felhandlingar kan bli resultatet. Därmed blir 

viktningen minus. 

Koncept 2: Då informationen är begränsad till endast det nödvändiga blir det mindre 

information som kräver bearbetning vilket gynnar de kognitiva processerna.  

4.5.1.4 Ekonomisk aspekt 

Koncept1: Viktningen resulterade i en nolla då det existerar både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att ett tidigare system kan användas till viss del vilket ekonomiskt är 

eftersträvat. Nackdelarna är behovet av fler komponenter så som lasrar påverkar negativt.  

Koncept2: Även här fanns för och nackdelar där nya system kräver resurser i utvecklandet. 

Konceptet anses dock som positivt utifrån möjlighet för operatör att övervaka och styra flera 

maskiner samtidigt. 

4.5.1.5 Underlätta mentala funktioner 

Koncept1: Resultatet för de kognitiva processerna har granskats dock finns flera delar för de 

mentala funktionerna så som Uppmärksamhet, Perception, Minnesfunktioner och Mentala 

modeller. Summering av dessa fyra delar ger positivt utifrån mentala modeller där rörelser 

sker åt samma riktning både i verklighet som på skärmen dock ger resterande mentala 

funktioner ett övervägande negativt resultat. 

Koncept 2: Uppfyller de fyra olika mentala funktionerna i större grad. Minnesfunktionen t.ex. 

blir positivt då en operatör inte behöver ha någon information i minnet utan får all nödvändig 

information när det krävs av delprocessen.  

4.5.1.6 Synergonomi 

Koncept1: Dagens arbetsplats består av flera skärmar som gör att operatör måste dela sin 

uppmärksamhet på dessa. Genom att skärmarna då kan vara placerade på olika avstånd från 

operatören ansträngs ögonen. 

Koncept2: Med endast en skräm blir informationen samlad och därmed likaså 

uppmärksamheten. Ögat fokuseras inte mellan flera skärmar. 
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4.5.1.7 Varierad arbetsställning 

Koncept 1: Inom ergonomi är möjligheten till varierad arbetsställning det väsentliga. Då 

koncept 1 består av fastmonterade styrdon är detta inte optimalt utifrån varierad 

arbetsställning.  

Koncept2: Med en pekplatta som styrdon blir arbetsställningen möjlig att variera.  

4.5.2 Resultat 

Resultatet visar att koncept 2 är att föredra utifrån urvalskriterierna. Resultatet kan bli 

missvisande utifrån de kriterier som är valda men utifrån projektet har dessa antagits som 

väsentliga. Koncept 2 bearbetas vidare. 

4.6 Justering & Genomförande  

Fasen Justering & Genomförande består av justeringar av Koncept 2. För att få ett fungerande 

system måste visualiseringar som tidigare presenteras ha ett samband. Hur manövrering sker i 

systemet och vilka funktioner som ska visualiseras för operatören.  

4.6.1 Överblicksvy 

Överblicksvy visualiserar endast de maskiner som operatör har att tillhandahålla för att 

underlätta människa och data interaktioner då det begränsar informationsflödet. All 

information är även samlad utifrån dess sort vilket ger en enkel förståelse över vad som sker i 

varje delprocess. 

När material dumpats på gallret kommer maskinen upp i överblicken där operatör ser 

maskinens tillstånd. Enligt figur 4.9 nedan syns menyraden med 0/0 här visualiseras antalet 

positionsmarkeringar som är klara av det totala antalet utplacerade. 

Maskinen som operatör vill välja kräver endast markering för att komma in på kamerabilden.   

  

Fig 4.9 : Överblicksvy med visualisering av funktioner   
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4.6.2 Gallervy  

Kamerabild över gallret visualiseras för operatör när val av maskin genomförts. Knappen för 

att gå tillbaka är en förenklad bild av överblicks vy. För att stödja de mentala modellerna är 

det som illustrerats en förenkling av verkligheten, vid detta fall en förenklad bild av 

överblicksvy.  

  

Fig 4.10 Kamerabild med visualisering av funktioner 
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4.6.3 Gallervy med positionsmarkering 

För utplacering av positionsmarkeringar på pekskärmen krävs endast ett tryck på önskad 

position. Vid placering på fel position är det möjligt att ta bort markering genom att trycka på 

den och svepa den åt valfri riktning. 

 

 

 

Fig 4.11: Kamerabild med positionsmarkering, visualisering av funktioner.  

4.6.4 Tillbehör  

Pekplattan bör tillhandahålla ett tillhörande ställ där pekplattan placeras vid laddning vilket 

även medför att operatören per automatik varierar sin arbetsställning.  

 

4.7 Presentation 

Presentationen för examensarbetet sker på universitetet i slutet av projektet inför examinator 

och övriga studenter och åhörare.  
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Projektets konceptlösning bygger på att antaganden som genomförts stämmer vilket påverkar 

tillförlitligheten. Även om tekniken bygger på rimliga antaganden måste systemet testas för 

att granska hur väl det uppfyller uppgiften. 

Värdering av konceptet genomfördes med Concept Screening där det valda konceptet visade 

sina styrkor. Graden av trovärdigheten av detta resultat är dock något som kan diskuteras. 

Trovärdigheten beror starkt på två faktorer: 

 Val av urvalskriterier 

 Viktning 

Det som påverkar resultatet starkast är valet av vilka urvalskriterier som presenteras. Det är 

dessa som påverkar resultatet starkt vilket medför att kriterierna bör ha liknande prioritering 

för att aktivt undvika missanvisande resultat. För att visualisera detta kan jämförelse här vara 

det viktiga kriteriet att konceptet är ”ergonomisk” i jämförelse vid ett möjligt 

kriterium ”snygg” som inte har samma prioritet. För ett annat designkoncept kan denna 

värdering likväl vara tvärtom, allt handlar om projektets syfte och mål. 

En annan faktor som påverkar resultatet är vikningen av koncepten. Dessa genomförs som en 

hypotetisk gissning där den kunskap som personen besitter påverkar resultatet. Vilket leder till 

problematiken över att viktningen genomfördes av endast en person. För att skapa ett resultat 

med starkare trovärdighet borde en grupp av experter inom varje urvalskriteriet genomfört 

viktningen.   

Utifrån antagande dock att resultatet av matrisvärderingen är trovärdigt så uppfyller konceptet 

syftet. En fjärrstyrd operatörsplats för en automatiserad Piedestalskotare är skapad och 

uppfyller de utvalda teoridelarna.  

5.2 Samhällsutveckling  

Samhällsutvecklingen har historiskt sett påverkat att människan har hamnat längre ifrån 

tekniken där bilar är ett gott exempel, där täcks komponenter till större grad att vissa moment 

är omöjliga för bilägaren att genomföra och gör att det endast kan genomföras på en verkstad. 

Fjärrstyrning är ännu ett steg i denna riktning ifrån tekniken vilket leder till vikten av 

förståelse av vad som sker i arbetsprocessen och att det endast är det nödvändiga som 

visualiseras för operatör [11] 

Resultatet av projektet visar på en fortsatt utveckling av fler automatiserade produkter som 

ger företag fördelar då arbetsprocessen blir kostnadseffektiv i större grad. Denna möjlighet 

kan vara en förutsättning för företag att klara den ökande konkurrensen på en marknad med 

konkurrenter från hela världen. 

I allt fler branscher ersätter de automatiserade komponenterna arbetstillfällen vilket skapar en 

skiftning i samhället. Vilket påverkar människan och samhällsutvecklingen. Genom 

automatisering tar maskiner över arbetstillfällen, arbeten som inte haft utbildningskrav på den 

anställda. Implementeringen av resultatet av projektet bidrar då till denna utveckling över att 

placera arbetskraften bakom den automatiserade maskinen. Denna utveckling av 
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arbetsprocess leder till att eftergymnasial utbildning blir ett större krav i samhället och att 

arbeten inom t.ex. produktion blir färre men desto fler arbetstillfällen skapas tillhörande den 

automatiserade maskinen.  

Projektet genererar en koncept idé vars syfte är att öka den gruvindustri som idag existerar. 

Detta ger en position där den ekonomiska hållbarheten i aspekten ökade intäkter men utifrån 

den ekologiska hållbarheten motsatt effekt. För att finna en väg som gynnar båda existerar 

flera miljölagar som företag måste anpassa sig efter. Här räknas inte endast den miljöpåverkan 

produkterna skapar i dess användande utan även den miljöpåverkan som kommer ifrån 

skapandet och transportering av produkteten. Här ligger Atlas Copco i framkant och 

eftersträvar en hållbar utveckling.  

För att lösningen ska genomföra en arbetsprocess som är helt automatiserad och därmed bli 

mer kostnadseffektiv finns möjligheten att använda kamera som självständigt identifierar 

hinder i form av stenblock. Denna teknik existerar men bör testas för att analysera 

tillförlitligheten.  

5.3 Fortsatt arbete 

Projektets resultat ska bidra till förståelse över Piedestalskrotarens möjligheter. Genom att 

utveckla denna produkt skapas möjliga konkurrensfördelar på marknaden.  

Nästa steg är att bepröva de tekniska komponenterna för att säkerhetsställa att rimliga 

antaganden genomförts under projektet och leder till ett önskat resultat.  

Framtida steg är att analysera kamerans möjlighet att upptäcka stenblocken självständigt för 

att få hela arbetsprocessen automatiserad. 
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6 Slutsatser 

 

6.1 Frågeställning  

Frågeställningen som framgick i projektets start 

 Hur behåller operatören samma förståelse i ett kontrollrum så som tidigare på plats i 

gruvan?  

Genom systematisk nedbrytning har en lösning skapats utifrån designprocessen där resultatet 

vid utvärderingen givit högt betyg för de väsentliga urvalskriterierna. Arbetsprocessen i 

kontrollrummet underlättas utifrån de teoridelar som granskats vilket medför att operatören 

teoretiskt sett ska få samma förståelse i kontrollrummet. Däremot måste lösningen testas för 

att garantera resultatet även praktiskt sett. Konceptet är möjligt att realisera utifrån rimliga 

antaganden. Där antaganden genomförts genom granskning av vad som är möjligt tekniskt 

utifrån vad komponenter klarar idag.   

6.2  Nedbrytning 

Nedbrytning av problemet gav konceptdelar att granska för att skapa ett önskat resultat som är 

realiserbart.  

6.2.1 Resultatets komponenter består av  

 Kamera för gruvmiljö 

 Pekskärm 

 Ställ tillhörande pekskärm 

6.2.2 Grundläggande koncept över komponenternas sammanhang i gruvmiljön 

 Kamera lokaliserad över gallret och Piedestalskrotaren skickar en bild till operatörens 

pekskärm när material från gruvverksamheten dumpats på gallret. 

 Antaganden över säkerhetsområde existerar runt maskinen för att säkra arbetsplatsen. 

6.2.3 Den grafiska visualiseringen för operatören 

 Överblicksvy där endast tillgängliga maskiner presenteras 

 Gallervy består av kamerabilden från gruvan 

 Gallervy med positionsmarkeringar över hinder i form av stenblock 

6.2.4 Den fysiska operatörsplatsen 

 Pekskärm med tillhörande ställ för laddning och varierande positionering. 

Utifrån diskussionen påverkas noggrannheten av resultatet utifrån utvärderingen utifrån 

urvalskriterierna. Däremot är antaganden över tekniken möjliga att realiseras då antaganden 

bygger på tidigare komponenter som verkat i gruvmiljö.  
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Skisser, Idégenerering 

Urval av skisser över operatörsplats, pekdon till pekplatta och över arbetsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rev 02, 2014-06-08 S. Holm  2 (2) 

 

 
 



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Skiss, Manövrering pekplatta 

Utplacering av positionsmarkering och borttagning av felplacerad positionsmarkering. 

 

 

 
 


