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I have always lived around mines and around people working with mines. They are a natural part of my life and, inevitably, a great interest of mine. When time came to make a
decision for a degree project, focusing on the mine context
felt as natural as breathing.
In LKABs underground mines, safety in fire accidents is a
great priority. Of outmost importance for the escape is to
have a personal gas filter for filtration of smoke and/or gas.
My design project resulted in a concept which is aimed at
shortening the user journey from the start of the accident
until the user has applied the personal safety solution and is
ready to escape.
Throughout the project I’ve been working with a context
wich is heavily regulated, and all problems are serious,
important ones. I have been striving towards keeping a high
level of innovation during the process, whatever the result
in the end might be. I’ve been heavily relying on scenarios/
workflows, product testing, observation, and I’ve had the
great joy to be able to take part of LKABs accident reports.

The concept can be divided into three parts, but it is the
way these collaborate that makes out the main part of the
concept.
1: An escape station, providing a standardized placement of
escape hoods.
2: A container for the vacuum sealed escape hood.
3: An escape hood which enables a personalized fit for the
user.
Interactive surfaces are color coded with the goal to provide
an intuitive workflow. When the container is opened, the
vacuum seal is immediately broken and the user gains access
to two handles, one white and one red. The handles are
used to lift and apply the escape hood, and the red handle is
then used, by pulling, to tighten the throat fit.
Combined, these solutions help the user applying her escape
hood in shorter time, and a large head size, glasses, beard
and a thick neck are not longer problematic for the application.

Fotografier och grafiskt material av Fredrik Aaro
(i bilagor även från LKAB, Sundströms och via Googles bildsökning).
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Slutresultatet
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BAKGRUND
Sverige har en lång tradition som gruvnation. Den rika
geologin har skapat och har även fortsättningsvis stor potential för mineralfynd. Urbergsområdet sträcker sig från den
skandinaviska bergskedjan i väster till Kolahalvön i öster.
Under 1700-talet stod bergshanteringen för majoriteten
av statens intäkter. Detta ledde staten och privatkapital till
att leta efter malmfynd längre från masugnar i framförallt
Bergslagen. Malmbergen i Gällivare och Kiruna upptäcktes
i slutet av 1600-talet, men blev först under 1800-talets slut
kommersiella tack vare järnvägen. Kiirunavaara-gruvan är
idag världens största järnmalmsgruva under jord och en av
de tekniskt mest avancerade gruvorna i världen. På länken som följer - LKABs hemsida - kan du läsa mer om
LKABs och malmfältens historia: http://www.lkab.com/
om-oss/Historia/
Jag har personligen alltid haft en närhet och en stark
relation till gruvor, delvis geografiskt, men också genom
släktingars engagemang, arbete och intresse för gruvor
under många generationer. När jag fick chansen att göra ett
examensarbete började jag leta efter intressanta designproblem under jord och fastnade för den obligatoriska flykthuvan. Svenska underjordsgruvor är redan väldigt säkra, men
en dag är olyckan kanske framme, och jag vill gärna arbeta

PROBLEMSTÄLLNING
med att göra den dagen till en bättre dag för involverade
användare. Stort arbete har gjorts de senaste 10-15 åren för
att ytterligare minska olyckorna, och LKAB har en vision
om att nå noll olycksfall i sin verksamhet.
I många arbetsmiljöer finns behov av att kunna kontrollera
inandningsluftens kvalite. I dagens samhälle finns flertalet
oönskade källor till att luftkvaliten försämras eller blir rent
av hälsovådlig. Parametrar som är viktiga att kontrollera är
t.ex. stoft eller gaser av olika slag. I berganläggningar som
ex. trafiktunnlar, tunnelbanor, eller i underjordsgruvor, är
avgaser från förbränningsmotorer eller rökgaser från brand
identifierade risker, som ofta hanteras med andningsskydd
av olika slag.
Flykthuvor används i LKABs underjordsgruvor i Sverige
för att klara en förflyttning av användare till uppsamlingsplats om brand eller annan oönskad situation uppstått då
andningsluften försämras och behov av renad andningsluft
alt. friskluft uppstår (tillhandahålls i en isolerat ventilationssystem från dagen).
SE BILAGA 1 - Kiirunavaaras brytning sedan starten.

Vid en gasläcka eller rökutveckling i underjordsgruvor använder man idag en kombination av säkerhetslösningar i flera
steg. Gruvarbetaren ska först lokalisera, öppna och dra på sig
sin s.k. “flykthuva” för att därefter ta sig till en uppsamlingsplats eller en räddningsstation. I en del gruvor där olycksrisken bedöms som högre, eller där man helt enkelt har andra
rutiner, ska folk som vistas i gruvan ha flykthuvan förpackad
på kroppen (t.ex. i fickan) medan det i andra gruvor finns en
huva för varje person som vistas i det fordon man tagit sig
ned i gruvan med. Huvan är standardiserad och sitter olika
väl på olika användare p.g.a. anledningar som mindre/större
huvud eller glasögon.
En snabb problemlistning över dagens flykthuvor och deras
användande under jord ger snabbt flera intressanta problemområden att angripa:

Problemområden
- Passar inte alla
(huvudstorlek, glasögon, skägg o.s.v.)
- Imma
- Svår att manövrera i
- Krånglig att bära med sig
- Förvaring/Förpackning
- Kan finnas långt borta vid olycka
- Kan vara trasig/behöver bytas p.g.a.
materialutmattning
- Är produkten ej intiutiv?

SYFTE/MÅL
Syftet med mitt projektarbete är att observera och analysera
hanteringen av flykthuvan i en underjordsgruva för att utifrån
resultatet sen kunna genomföra ett designprojekt med mål att göra
olyckssituationen i gruvan säkrare genom att skapa en produkt som
är speciellt anpassad för gruvmiljön, den faktiska användaren och
kontexten som går att observera, samt för olyckans första minuter/
sekunder.
Målet med mitt projektarbete är att vid projektets slut kunna lämna in ett produktkoncept innehållande en fysisk modell, presentation, kommunikationsmaterial samt rapport.
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Bilder från observation under Kiirunavaara

METOD
Kortfattat kan man säga att designprocessen är en iterativ process med
ett genomgående användarfokus. Den rör sig - förenklat - genom
faserna 1) Research 2) Idégenerering 3) Visualisering. Jag försöker först
observera den faktiska kontexten och problemet utifrån ett antal förutbestämda bedömningskriterier, samt fördjupa mig i området med hjälp
av experter, text och användartester i researchfasen. Efter detta går jag
in i en idégenereringsfas. I den tas idéer fram och utvärderas för att
kunna nå en slutgiltig lösning. I fas 3 arbetas den valda lösningen mer
på djupet. Där bestämmer jag specifika funktioner, gestaltning, bygge
av presentationsmodell och förberedelse av kommunikationsmaterial/
presentation.

SAMARBETSFÖRETAG
Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent
av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande
leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.
LKAB var 2010 Sveriges åttonde största exportföretag, med en export
på över 23 miljarder kronor. Tillsammans med övrig gruvnäring stod
de för 40 procent av den svenska nettoexporten.

RESEARCH
s7-11

MÅLGRUPP
Målgruppen är gruvarbetare i gruvor i Sverige som idag använder sig
av standardiserade flyktmasker för akuta gasläckor men även entrepenörer/konsulter och besökare omfattas.

AVGRÄNSNINGAR
Kontext
- Det handlar i första hand om en svensk marknad.
- Enbart underjordsgruvor.
Användaren
- Människor som vistas i underjordsgruvor.
Tidsperpektivet
- Produkten som tas fram ska kunna produceras inom de närmsta 5 åren.
Produkten
- Produkten ska kunna brukas av alla användare.
- Produkten ska vara så ekologiskt hållbar det rimligtvis är möjligt.
- Produkten får varken upplevas fysiskt eller kognitivt belastande.
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Huvudnivå på 1045m
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OBSERVATIONER
Observationer utfördes under två tillfällen vid två av LKABs
underjordsjärnmalmsgruvor: Kiirunavaara och Malmberget.
Jag fokuserade mina observationer på 1) Hur användaren vistas
i kontexten, 2) Kontexten och 3) Hur artefakten behandlas.
Under observationerna tog jag även tillfället i akt att intervjua
målgruppen med öppna- och halvöppna frågor jag förberett.

PRODUKTANALYS
Huvan som i dagsläget används är en one-size-lösning
i flamskyddad vävpolymer. Innanför huvan sitter en
halvmask i silikon, med gas- och rökfilter. Hela anordningen fixeras mot huvudet med resårer på huvans
insida, och med en större resår kring användarens hals.

Under tillfälle 1 fick jag tillträde ned i Kiirunavaara – tillsammans med en mättekniker som hade mycket bred och allsidig
kunskap om gruvan - där dagen handlade om att försöka hinna
besöka så många delar av kontexten som möjligt. Jag såg till
att få tillträde till flertalet fordon under marken och vi besökte
väldigt varierande arbetsplatser. Jag förstod vid det här laget
att gruvan är mer än gruvmaskiner och gångar t.ex. “spelsalar”,
restauranger, fikarum, serviceutrymmen, maskinhallar m.m.

Jag fick tag i två flyktuvor av märket Sundströms som jag
använde som utgångspunkt för projektarbetets produktanalyser. För att bredda kunskapen har jag använt mig
av internet, intervjuer med anställda på LKAB, informell
intervju med en anställd på Dräger (en konkurrent till
Sundströms) och en informell intervju med entreprenör.

Under tillfälle 2 följde jag med en säkerhetsansvarig ned i
Malmbergetgruvan. Här blev fokus – för att bredda de tidigare observationerna – snarare på den mänskliga aspekten. Hur
jobbar man i gruvan, hur äter man, rör på sig o.s.v. Utöver
observationerna tog jag tillfället i akt att prata med de jag mötte
och fråga dem om flykthuvan och den upplevda säkerhetssituationen i de tidigare nämnda öppna- och halvöppna intervjuerna.

Flykthuvorna öppnades och provades i olika stadier av
idégenereringen för att jag mellan öppningstillfällena
skulle kunna fundera på om jag ville göra något annorlunda. Öppningen dokumenterades och därpå fick en
mängd människor prova flykthuvan för att kunna ge
feedback utifrån kriterierna fysisk belastning, tidsåtgång
och kognitiv belastning (krångel).

2
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1) Förpackning
2) Vacuumpåse
3) Flykthuva
4) Manual

OLYCKSRAPPORTER
Jag fick det stora förtroendet och ynnesten att ha tillgång till
LKABs all olycksrapportering från 2009-idag. Skälet till att gå
igenom olycksrapporteringen var för att komma närmare själva
olyckstillfällena jag inte själv kunde observera. Jag använde deras
breda underlag med sökorden flykthuva, och/eller där eld eller
rök funnits med i bilden.
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SE BILAGA 5 - Produktanalys
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SE BILAGA 2 - Utdrag ur olycksrapport

SCENARIOS
För att kunna arbeta med olyckssituationen konstruerade jag ett
verktyg. Till detta byggde jag ett antal personas som jag sedan
placerade i olyckssituationer. Dessa använde jag i scenarios för
att kunna skapa snabba flödesscheman och se var de största
problemområdena fanns idag. Jag har digitaliserat ett av dem
som exempel.
SE BILAGA 3 - Personas
SE BILAGA 4 - Flödesschema
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Blandat från observation under Malmberget
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PROBLEMLISTNING

FUNKTIONSLISTA

Problemområden, förbättringsförslag och designutmaningar listades av mig allt
eftersom researchen fortgick genom att klustra och kategorisera problemen jag
funnit framgick tre huvudproblemområden. Huvudproblemområdena var:

Jag satte upp en lista över de funktioner min kommande lösning skulle behöva innehålla för att på så
vis kunna hjälpa mig själv med avgränsningar i projektets framtid. För att bygga funktionslistan tog
jag resultatet av min analys och min projektbeskrivning till hjälp. Utöver detta fick jag mycket feedback från projektarbetets handledare.

Placering
Fordonet du färdas i ska ha tillgång till rätt antal flykthuvor. Ansvaret för att huvorna finns, fungerar och är
lättåtkomliga är upp till personen med ansvaret för fordonet. Är man flera som delar på ett fordon blir detta
ansvar kollektivt. Jobbar du i en väldigt riskabel miljö har du din huva på kroppen och är direkt ansvarig
för den. Om du jobbar ”inomhus” under jord, sitter i en restaurang eller liknande, finns ingen standard
för flykthuvor. De krav företaget ställer är knutna till fordon under jord. Vissa anställda med kontorsarbete
under jord har själva tagit initiativ att hänga upp flykthuvor.
För att kunna förklara detta bättre upptäckte jag att jag kunde dela in anställda under jord i följande kategorier: 1) Folk som jobbar från en hytt (ex. borrare, lastbilschaufför, folk som utför mätningar från sin bil)
2) Folk som jobbar “inomhus” under jord (ex. kontor, maskinhall) 3) Folk som jobbar i gruvgångar men
inte alltid har sin bil i närheten.
Miljön i gruvan upplevde jag som generellt mörk (men välbelyst där människor arbetar), fuktig, varm och
smutsig (damm, lera och vatten). Damm är väldigt vanligt förekommande men fukten och dammfilter
hjälper att binda det till viss del. Man ser genomgående fläktledningar i taket, visst buller är vanligt förekommande och jag förstår hur det lätt skapas en stark “vi-känsla” bland de som arbetar på denna väldigt
speciella plats. Tunnlarna är ej upplysta, man använder fordonens strålkastare samt reflexer för att navigera.
Detta för att spara ström.

SE BILAGA 6 - Funktionslista

PROBLEMFORMULERING &
MÅLGRUPP 2
Det var dags att se över problemformuleringen som sattes i projektbeskrivningen. Efter noggrant
övervägande kunde jag konstatera att den fortfarande höll. Att fokusera på flykthuvan - och att faktiskt designa en flykthuva - var fortfarande huvudproblemet. Målgruppen förblev densamma.

Räddningskammare under Kiirunavaara

Största problem med placering:
- Risk för slarv med antal huvor i fordon.
- Slarv med placering av huva i fordon.
- Inga huvor ”inomhus” under jord.

Applicering
Dagens process: (1) Du hittar huvans förpackning (2) lokaliserar förpackningens öppning (3) öppnar
förpackningen (4) lyfter ut vacuumpåse (5) lokaliserar vacuumpåsens öppning (6) öppnar vacuumpåse (7)
lyfter ut flykthuva (8) viker upp flykthuva (9) avlägsnar skyddsplast (10) lokaliserar flykthuvans öppning
(11) tar på flykthuvan (12) fixerar flykthuvans passform.
Största problem med applicering:
- Lång tidsåtgång under påtagning.
- Personer med grov/tjock hals har problem med att huvan är för trång.
- Personer med tunn/smal hals får glipor i huvans resår.
- Personer med glasögon har väldigt stora problem med påtagning.

Flykt
Området flykt berör allt som sker efter att huvan tagits på. I dagsläget är tanken att man tar på sig sin
flykthuva för att sedan röra sig så snabbt man kan mot närmaste ”räddningskammare” (en eldsäker stålbur
som innehåller syremasker. Buren rymmer upp till 10 personer), eller mot dagen om man är nära nog. Ett
stort problem med brandrök är att den är väldigt svår att se igenom utan speciell utrustning (t.ex. värme/
ir-kameror) så när jag gick igenom olycksrapporterna stötte jag på exempel där folk haft svårt att navigera
”...irrade vi omkring...” även efter att flykthuvan tagits på. I just det fallet löses navigationen till slut med
hjälp av lysrör i orttaket.
Största problem med flykt:
- Brandrök är väldigt svår att se genom
- Risk att individ inte känner till väg till närmaste räddningskammare
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IDÉGENERERING
Idégenereringsfasen i mitt projekt blev väldigt iterativ och bestod av återkommande delar workshops, mock up-arbete och reflektion från mitt eget håll. Dessutom hade jag vid det här laget
också pratat mycket med folk i och omkring gruvorna. Den tidiga inputen från observationerna tog jag till vara på med anteckningar som fick dyka upp igen nu. Den bestod av kvalitativa
intervjuer, fotografier och film. Det insamlade materialet använde jag till att generera idéer och
för att kunna utvärdera befintliga idéer (ex. “Hur skulle lösningen fungera i denna sortens hytt
eller arbetssituation“ följt av bilder från kontexten).

KREATIVA METODER

IDÉGENERERING
s12-17
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Idégenereringen inleddes med två workshops med studenter från Designhögskolan. Den första
workshopen hölls medvetet med en öppen problemställning och målet var att ha en ordentlig
bredd på idéerna som skulle tas fram. Där diskuterade vi radikala lösningar på olyckssituationen
i gruvan. Frågeställningarna från mitt håll till deltagarna löd: ”Hur kan man skydda sig från
brandrök” utifrån ett visst scenario jag tidigare förberett. Den andra workshopens frågeställningar baserades mer på dagens lösning, fortfarande utifrån ett scenario, där en fråga löd: ”Hur
vill du komma åt en skyddslösning?”. Jag följde upp med frågor utifrån områdena Placering,
Påtagning, och Flykt.

Blandade bilder från workshops
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IDÉUTVÄRDERING
Workshops, intervjuer och mina egna erfarenheter från processen gav mig ett brett idéunderlag.
Idéerna katergoriserades och jag kunde således sålla dubbletter och klustra närliggande förslag.
Utvärderingen skedde utifrån funktionslistan som jag vid det här laget åter uppdaterat. Idéerna
var fortfarande så öppna att det blev noga vilka bedömningskriterier jag valde att applicera. Jag
använde mig av samma som i scenarierna tidigare (tid, fysisk belastning och skaderisk. Detta
på grund av att researchen visat mig att det är de tre allvarligaste variablerna i användningen av
flykthuvan) utöver de viktigaste delarna i funktionslistan. Prioriterade idéer i det här stadiet: hur
långt fram i tiden lösningen kan ligga; och hur mycket den kan få kosta.
SE BILAGA 7 - Idékategorisering
Efter utvärdering kunde jag se några ganska tydliga vinnare, där den största skillnaden låg i om
lösningen var personlig eller kollektiv. En personlig lösning kändes mest rimlig. Du blir själv
ansvarig för din egen säkerhet och du kan hjälpa andra när du hjälpt dig själv. Dessutom hade
det fokuset funnits redan från projektbeskrivningen så jag valde bort de idéerna som gällde flera
användare.

HELHETSLÖSNINGAR

ÅTKOMST

HITTA

APPLICERA

BÄRA

Blandade idéskisser från idégenereringen

De mest intressanta lösningarna jag funnit hittills i idégenereringen:

Huvans olika interaktionsområden och var
jag ville sikta med de lösningar jag tog fram

1. Att standardisera placering av huvan med hjälp av en “station”.
2. Att förenkla flödet för användaren genom att titta på olika varianter av åtkomst till huvan
(ex. transparent förpackning)
3. Samma som punkt 2 men genom att förändra hur huvan appliceras (åtdragning kring hals
istället för “one size” resår).
Här valde jag att slå ihop dem till ett bredare slutkoncept att gå vidare med i det fortsatta arbetet.
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MOCK-UPS
Efter att ha kommit närmare lösningen var nästa steg att detaljbestämma hur man applicerar och bär
mina koncept. Störst fokus låg på att avgöra hur och var huvan ska sluta tätt mot kroppen. För detta syfte ordnade jag med mock-ups att använda för att testa idéer. Efter en utvärdering - där studenter i olika
storlek fick prova modellerna - kände jag helt klart att jag ville välja att gå vidare med halspassningen.
Den stöddes mest av tidigare nämnda bedömningskriterier (tid, fysisk belastning, kognitiv belastning).
Utöver detta stod det klart att jag kunde lösa rökinsläppet bättre än genom den ”one size fits all”-lösning
Sundströms använder idag. Dessutom ville jag göra hela åtkomstförfarandet mer intiutivt och på något
sätt bättre integrera huvan direkt i förpackningslösningen.

Test av applicering

VINNANDE LÖSNING
HYTT/KROPP

Koncept “åtdragning kring hals”

Jag provade olika metoder för fästning på kroppen och la en del tid på att vidare utforska tidigare,
vildare, idéer i detta stadie. För att kunna se hur förpackningen skulle fästas på hytt eller vägg började
jag en snabb listning av olika sorters fordon i gruvan. Det finns väldigt många, och alla ska kunna innehålla en flykthuva, så jag valde ett antal olika för att se om jag kunde hitta gemensamman nämnare. Den
bästa lösningen här fick bli att, efter att ha rådfrågat handledare, i detta läge parkera frågan eftersom den
började ta mycket tid. Lösningen jag senare fastställde, och som kändes bäst, var att lägga över frågans
vikt på samarbetsföretaget och föreslå en inventering av maskiner i gruvmiljön, samt en standardisering
för hur huvan ska placeras i var maskin.
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Exempel på olika fordon i gruvan.

Jag valde, efter idégenereringen, ett helhetskoncept som är lik dagens lösning
men med en huva som är mer välintegrerad i förpackningen för att underlätta
uttagning och bidra med lägre kognitiv belastning (vid denna tidpunkt var inte
alla detaljer helt satta än), samt för att förkorta åtkomsttiden. Vidare förenklar jag
huvans påtagning genom att erbjuda en ordentlig öppning som sedan åtdrages av
användaren själv.
Idén - från idégenerering (sid. 15) - om att standardisera huvans placering
återkom nu (“Stationen”). Eftersom hyttlösningen, p.g.a. hyttarnas mångfald och
olikheter, får likna dagens tog jag tillvara på det behov jag kunnat observera hos
användarna som jobbar “inomhus under jord”. d.v.s. I verkstäder, maskinhallar,
kontor o.s.v. Jag vill - genom att standardisera placeringen av flykthuva på vägg
- kunna erbjuda de “hyttlösa” undrjordsarbetarna en lösning bättre än dagens
(idag får arbetarna eller deras platschef be materialförrådet om en personlig huva
och lägga den i en låda eller hänga den på en vägg i närheten av arbetsplatsen.
De flesta väljer att förvara huvorna i sina bilar, som kan stå hundratals meter från
arbetskontexten).
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Slutkonceptet kan delas in i tre delar, och
sättet på hur delarna tillsammans fungerar
är vad som utgör konceptet.
1: En räddningsstation som tillhandahåller
en standardiserad placering av flykthuvor
på väggar och i tunnlar under jord.
2: En behållare som innehåller den vacuumförseglade flykthuvan.
3: (Se bild bredvid) En flykthuva med den
nya halspassningen som tillåter en användarspecifik passform.
Interaktiva ytor är färgkodade för att ge ett
mer intiutivt påtagningsflöde. När behållaren öppnas bryts omedelbart vacuumförpackningen och användaren får tillgång till
två röda handtag. Dessa använder man för
att trä huvan över huvudet och därefter dra
åt kring halsen.

SLUTKONCEPT
s18-24

18

Tillsammans hjälper konceptets delar användaren att snabbare applicera flykthuvan.
Ett stort huvud, glasögon eller en tjock nacke är inte längre problem som står i vägen
för användarens flykt.
Huvan är sydd och limmad med
flamskyddad vävpolymer. Innanför huvan
sitter en halvmask i silikon, med gas- och
rökfilter.
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FORMSPRÅK & UTTRYCK
Jag valde tidigt att gestalta produkten mot samarbetsföretaget och mitt formarbete grundade
sig i LKABs egna värdeord (engagerad, nytänkande, ansvar). Dessa använde jag att bygga
vidare på för att i slutändan, ta fram nya “Design Brand Values” (DBL) åt LKAB. DBL använde jag mig sedan av för att formge produkterna (SE BILAGA 9 - DBL). Utöver LKABs
egna ord och deras filosofi kunde jag även, addera mina egna intryck från dels observationerna
och människorna jag mötte, och dels från de intryck jag fått under min uppväxt. Det är svårt
att missa LKAB, och missa att ha en åsikt om dem, som norrlänning i allmännhet och Norrbottning i synnerhet. För att skapa ett visuellt verktyg som förklarar LKAB och regionen satte
jag ihop ett antal bilder som fick representera min tolkning (SE BILAGA 10 - KONTEXTBOARD).
Min formprocess skedde till stora delar med skiss och reflektion, återkommande samtal med
kamrater på skolan och tillbakatittar i mina moodboards ledde mig till slut till ett resultat.
Jag återger här nedanför snabbt min formprocess och hänvisar mycket till bilagor som annars
tagit upp väldigt stor plats i rapportens löpande text. För blandad form och skiss, se slutet på
bilagorna.

MOODBOARDS
Efter DBL var satta blev det dags att tolka dessa i sk. “moodboards” för att ge mig själv en uppfattning om vad jag menar samt för att kunna argumentera för beslut jag tagit i formarbetet.

Formarbete med huvan.

SE BILAGA 10 - Moodboards

FÄRG/GRAFIK
Jag använde mig av LKABs profilfärger (blå, svart, vit och röd) inför färgvalen på mina produkter eftersom jag inte såg någon poäng i att agera annorlunda när företagsprofilen innehåller - för ändamålet - bra färger. Blå kan vara en stark färg som med fördel kan användas i
kontexter där det är viktigt att synas. Den röda färgen i de interaktiva detaljerna är röd dels
för att vekrligen sticka ut, och dels för att matcha LKABs arbetskläder under jord, som också
innehåller röda detaljer. Viss grafik finns med, i de fallen, av naturliga skäl, LKABs logotyp och
symboler.

SEMANTIK
För att konceptet skulle fungera blev det viktigt att det rakt igenom var intiutivt. Utöver den
röda kontrastfärgen ville jag försäkra mig om att man inte kan “gissa fel” när man brukar
produkterna. Detta arbete fungerade på så vis att jag om vartannat skissade och återvände till
handledare och kamrater för feedback tills det kändes rätt.
Behållarens fästanordningar tillåter placering på ben,
ben/bälte och bälte samt många olika sotiationer i en
mängd fordon.
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SLUTKONCEPT
Man kan dela in konceptet i tre delar.

FUNKTION
Ett scenario som beskriver konceptets händelseförlopp.

A) En “Säkerhetsstation” som innehåller B)
B) En Behållare som innehåller C)
C) En Flykthuva.
1

Interaktiva ytor är färgkodade för att kunna erbjuda en snabbare och mer intiutiv användarresa. När behållaren, med det röda vredet, öppnas bryts omedelbart
vacumförpackningen och användaren får tillträde till två “handtag”, ett vitt och
ett rött. Handtagen används för att lyfta och applicera flykthuvan. När huvan sitter som den ska drar man i det röda handtaget för att säkra att rök inte kommer
in via halspassningen.
Användaren kan, med denna helhetslösning snabbare hitta sin huva, snabbare
komma åt sin huva och snabbare ta på sin huva för att, i förlängningen, snabbare
kunna undsätta sig vid olyckssituationer.

2

3

4

5

6

7

Säkerhetsstation
Säkerhetsstationen finns i de områden i grvan där användare rör sig utan tillgång till
fordon. De monteras med skruvar på relativt slät yta och innehåller så många behållare
för flykthuvor som kontexten uppskattas behöva. När olyckan är framme upptäcker stationen det med rökvarnare och larmar med ljud och ljus. Om elektricitet inte finns kan
stationens inbyggda batteri hålla laddning för 5 minuters larm i över ett år.
Behållarna med flykthuvor är fasthakade på skenor under stationen och dessa kommer
man åt genom att greppa och lyfta rakt uppåt och utåt.

Behållare
När användaren hakat av och tagit en behållare från räddningsstationen vrider hen det
röda vredet mitt på behållarens framsida åt vänster (en skruv drar man åt genom att
skriva höger). Vreder bryter då vacuumförseglingen och tillåter användaren att dra vredet
uppåt för att på så vis öppna behållaren. Motstånden från aliminiumet i vacuumpåsen är
inte tungt.
När behållarens topp är borttagen möts användaren av två handtag, ett rött och ett vitt.
Dessa lyfter användaren för att avlägsna huvan från behållaren.

Huva
Användaren använder sig av handtagen för att föra huvan över huvudet och i samma
rörelse dra i det röda handtaget för att fästa huvan kring halsen. I tyget runt halsen ligger
en resår inbakad, dels är den bara elastisk till en viss punkt, och dels går den bara att dra
till en viss punkt, innan ett fysiskt “stopp” sätter gränsen för hur tight det går att stänga.
Detta för att motverka att användaren använder sig av för hårt tryck i en paniksituation.
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FLÖDE

INNEHÅLL
Skisserna nedan beskriver produkten och dess olika komponenter.

Vred bryter vacuumförseglingen och
medger öppning av Behållare

1

2

3

4

5

Vacuumförpackning i aluminium

Yttre hölje i flamtålig polymer eller
flamskyddad textil

6

1) Olycka uppmärksammas
2) Hitta din säkerhetsstation och tag en behållare
3) Vrid behållarens vred för att öppna
4) Ta tag i handtagen och...
5) ...Applicera huvan
6) Fäst huvan
SE BILAGA 8 - Flödesförenkling
Visir i genomskinlig polymer

MATERIAL

Resår på insidan för passform
Halvmask i silikon

Se “Produktanalys” s9. Materialvalen i projektet är tagna för att kunna skydda
användaren lika väl som dagens produkt gör. Se även skisser på nästa sida för
beskrivning av komponenter. En totaltransparent huva - för bättre sikt - var
påtänkt men efter ett samtal till en expert på plasttyger visade det sig att ytan inte
kan vara transparent om flamskyddet ska fästa ordentligt. Alla polymeer och väv
är flamskyddsbehandlad och skyddar användaren mot vanliga brandgaser som
kolmonoxid. Huvan tål förvaring i upp till 7.5 år.

METOD/KOSTNAD

Flammskyddad vävpolymer

Gas & Rökfilter

Halspassning. Tygtunnel med inre resår
som stramar åt vid åtdragning. Inre
resår har två “stopp” för att motverka
kvävning
Handtag för åtdragning & applicering

Utvecklingskostnaden innehåller något fler avancerade moment än tidigare.
Förmodligen blir priset något högre. Mot detta argumenterar jag LKABs säkerhetspolicy; att man helt enkelt tjänar på att betala - en liten summa i sammanhanget - extra för användarnytta och eventuell PR.
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Utblås

Utlösare
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SLUT
26

27

BILAGA 1

BILAGA 2

“Blev kvar i bilen ca 5-10 min innan han fick
ta på sig luftpaket”
“Stanna fordonet, tog på oss flykthuvor. Lämnade fordonet för att till fots ta oss upp för
snebanan till säkerhet. Irrar omkring i röken
ca 15 -20 min uppför snebanan, vi hör en bil
som kommer upp för snb som stanna vid oss
och vi hoppar upp i fordonet. Med hjälp av
lysrör i orttaket orienterar vi oss upp”
“Vi lyckas ta oss förbi och kör in till matsalen.
Där var luften ok. Efter ca 2 timmar evakurades vi upp i dagen för vidare transport”
Här vill jag bara citera ur olycksrapporten. Vill handledare se går det dock bra enligt samarbetsföretag

28

29

A

NEJ

JA
Kan du applicera
mer kraft?

Lokalisera
flykthuvans
öppning

För flykthuvan
över huvudet

Passar flykthuvan?

JA

JA

Öppna dörren

NEJ

Ser du skyltning
om huva/räddningskammare i
närheten?

NEJ

Vet du var det
finns en huva/
räddningskammare i närheten?

NEJ

NEJ

START

Finns förpackningen i
näheten?

Finns
förpackningen i
bagaget?

JA

JA

Öppna dörren

B

A
Förflytta dig till
flykthuva/räddningskammare
Stig ut ur
fordonet

Gå till bagaget
Stig ut ur
fordonet

Tag ut vacuumförpackning
Öppna
förpackningen
Lokalisera
förpackningens
öppning

NEJ

Gräv fram
förpackningen

Öppna bagaget

NEJ

Är förpackningen
synlig?

A

Kontrollera
andning

JA

Ta av hjälmen
Tag ut
flykthuvan
Lokalisera vacuumförpackningens öppning

Slit upp vacuumförpackning

Maria är, som alla 20nåntingåringar, helt och hållet odödlig.
hon är intelligent men slarvig.
Hon pratar ofta, gärna, och är
ändå omtyckt av sina kamrater
och chefer.

Lokalisera
förpackningen

Roger har jobbat på LK i hela
sitt liv och han vet hur man
“överlever” i gruvan. Säkerhet
har på senare år blivit en hjärtefråga för Roger och han är
väldigt petig med sina prylar.
Hans långa tid i gruvan gör
honom till en auktoritet, något
som Roger är medveten om och
omedvetet använder.

Maria är född och uppvixen i
Kiruna, hon gick el på gymnasiet med bra betyg och tog sedan
anställning i gruvan åt en entrepenör som utför elinstallationer.
Hon har hittils hunnit jobba i
ungefär ett år och börjar känna
att hon vill utbilda sig vidare,
men det är svårt att tacka nej till
en bra lön, och hon har just fått
tag i en lägenhet i Kiruna, något
som kännts nästan omöjligt.

JA

Tone rör sig mycket på fritiden,
hon reser med sin man och åker
gärna skidor, både utförs och
på tvären. Tone är bestämd och
har “kämpat sig uppåt”, hon
byter inte ofta åsikt när hon
väl bestämt sig, något hon är
medveten om, men ser som en
fördel.

Roger tycker inte om skitsnack.
Vad som är skitsnack bestämmer Roger själv. Roger säger
vad han tycker och är ganska
burdus. Han har kort stubin när
folk inte förstår vad han menar.

MARIA, 21ÅR
NYANSTÄLLD,
ELEKTRIKER

A

Tone sitter på huvudkontoret i
Luleå och har ett proffessionellt
intresse av verksamheten under
jord. Hon besöker därför gruvan i syfte att lära sig lite mer
och få nya perspektiv.

ROGER, 60ÅR
42ÅR I GRUVAN,
GRUVIS

FLÖDESSCHEMA

TONE, 42 ÅR
R&D-CHEF,
BESÖKARE

SLUT

BILAGA 4

B

BILAGA 3
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BILAGA 5

BILAGA 6

FUNKTIONSLISTA HUVA

PRODUKTANALYS SUNDSTRÖM_HUVA

HFO

Slitage

Vikt ≈ 590 g ≤ 1000 g
Lagringstid 7,5 år
Temperaturområde -10 – +50 °C
Insatstid: +30 min

Tillverkn.

Möjliggöra
Filtrera
Medge
Minimera
Minimera
Möjliggöra
Minimera
Minimera

Flykt
Inandningsluft
Förflyttning
Vikt
Storlek
Orientering
Appliceringstid
Brandskaderisk

Tåla
Tåla
Tåla

Nötning
Temperaturomf.
Lagring

Minimera
Minimera
Möta
Maximera

Tillv. Kostnad
Miljöpåverkan
Regler & Lagar
Insatstid

Till skyddsområde
Rök & Gas
Av person
<600g
I rummet

-10 – +50 °C
+7 år

H
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO

N
N
N
N
N
N
N
N

SO
SO
SO

Ö
Ö
Ö

SO
SO

Ö
Ö

SO

Ö

SO
SO

Ö
Ö

+30 min

Styling

Yttrycka
Yttrycka

Företagsvärden
Säkerhet

PROBLEM
- Väldigt trång om tjock hals

- Svår att ta på om stort huvud el. glasögon
- Nedsatt talförmåga

- Svårt att använda telefon

- Nedsatt filtrering om skägg
- Svårt att ta på hjälm
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A. Huva (flam- & kemikaliebeständigtmaterial)
B. Visir
C. Halvmask (silikon)
D. Gasfilter
E. Partikelfilter
F. Utandningsventil (två, varsin sida)
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BILAGA 7

FUNKTIONSLISTA FÖRPACKNING
Skydda
Tåla
Tåla
Tåla
Tåla
Tåla
Tåla

Innehåll
Gruvmiljö
Väder
Fukt
Temperatur
Damm
Nötning

Användn.

Tillåta
Medge
Tydliggöra
Tydliggöra
Minimera

Placering
Grepp
Innehåll
Öppningsförf.
Åtkomsttid

Tillverkn.

Minimera
Minimera
Minimera
Minimera
Möta
Yttrycka
Yttrycka
Yttrycka

HFO

Styling

34

H
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO

N
N
N
N
N
N
N

SO
SO
SO
SO
SO

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Vikt
Storlek
Tillv. Kostnad
Miljöpåverkan
Lagar & Regler

SO
SO
SO
SO
SO

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Företagsvärden
Säkerhet
Hållbarhet

SO
SO
SO

Ö
Ö
Ö

-10 – +50 °C

Fordon/vägg/kropp

HUVA

Fäste

Ha på

FÖRP.

Balloon
Straps
Semi-head
Ta på - sedan vacuum (ventil, patron)
För-passad öppning
Resår halvvägs
Större halvmask (skägg)
Tighthetsnivåer 1-2-3
Klart visir (plast, styvt gummi, glas)
Tightare hood (passform)
Bekräftelse på funktion (ljud t.ex.)

(Flykt)

Värmekamera
GPS
HUD
Hjälp (t.ex. Personlig telefon - larm)

Öppning

Integrerad förpackning/folie
Öppning folie (smartare semantik)

Placering

Hardcase (förmedlar kvalité)
Fästanordning (skruvar, kardborre o.s.v.)
Strap runt ben
Färgsättning
Uppmaning (grafisk)
Larm/Varning/Påminnelse om placering
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BILAGA 8

BILAGA 9
PERFORMANCE IN IRONMAKING
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ENGAGERAD

NYTÄNKANDE

ANSVAR

- Tar initiativ
- Gör det lilla extra
- Ökar vår effektivitet

- Välkomnar nya idéer
- Öppna för olikheter
- Hitta nya lösningar

- Premierar säkerhet
- Håller vad vi lovar & står
för våra handlingar
- bryr oss om miljön & samhällena där vi verkar

Skapar vi värde för kunden

Utvecklar vi vår affär

Bygger vi förtroende

Ärlighet

Styrka

Stolthet

Kunnande

Tålighet

“I alla väder”
Löfteshållare
“Inget krångel”
Lättförstådd

Kraft
Riktning
Mod
“Inget tjafs”

Orädd
Säker
Rak
Spänst

Smart
Skarp
Innovativ
“Down to earth”

Grov
“Byggd för jobbet”
Uthärdande
Seriös

Kontrastfärger

Chamfers

Spända linjer

Omslutande

Rejäla volymer
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Kontrastfärger
“Semantisk”
Tydlig funktion

KONTEXT BOARD

Expressiv volym
Tydlig riktning

Spända linjer
Parallella linjer

Ärliga splitlines
Organisk

Omslutande
Materialkvalité
Industriell

BILAGA 10
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Expressiv volym
Tydlig riktning

Expressiv volym
Tydlig riktning

Kontrastfärger
“Semantisk”
Tydlig funktion

Kontrastfärger
“Semantisk”
Tydlig funktion

Spända linjer
Parallella linjer

Spända linjer
Parallella linjer

Ärliga splitlines
Organisk

Ärliga splitlines
Organisk

Omslutande
Materialkvalité
Industriell

Omslutande
Materialkvalité
Industriell

42
43

Kontrastfärger
“Semantisk”
Tydlig funktion

Expressiv volym
Tydlig riktning

Kontrastfärger
“Semantisk”
Tydlig funktion

Spända linjer
Parallella linjer

Expressiv volym
Tydlig riktning

Ärliga splitlines
Organisk

Spända linjer
Parallella linjer

Omslutande
Materialkvalité
Industriell

Ärliga splitlines
Organisk

Omslutande
Materialkvalité
Industriell
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