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SAMMANFATTNING 
 

Gruvindustrin befinner sig i en stor förändring allt eftersom digitaliseringen fortskrider. 

Digitaliseringen innebär att en mängd nya tekniker börjar implementeras i gruvor runt om i 

världen. En av dessa tekniker är att de anställda använder smartphones i arbetet. Detta medför 

dock problem då miljön inom gruvindustrin inte är optimal för de generella designprinciperna 

som finns att tillgå idag. Denna studie undersöker och utvecklar därför designprinciper som 

kan användas för mobila applikationer inom gruvindustrin. Studien har teori som behandlar 

generella designprinciper för mobila applikationer, mobila designmönster samt industri 4.0. 

Vidare har en kvalitativ studie genomförts i form av intervjuer med respondenter från både 

gruvindustrin men också personer med mångårig erfarenhet av utveckling av mobila 

applikationer till gruvindustrin. Kvalitativa studien genomfördes för att öka förståelsen kring 

kontexten som infinner sig inom gruvindustrin men också använda den expertis som finns 

inom området för att kunna utveckla relevanta designprinciper som kan vara till användning i 

praktiken. Den insamlade empirin jämfördes sedan mot teori och med hjälp av studiens analys 

kunde designprinciper som kan anses vara specifika för gruvindustrin identifieras. 

Slutsatserna visar att enkelhet är nyckeln till framgång och element såsom automatisk 

ifyllnad, enkel och snabb navigering, stora ikoner och användning av färger är några av de 

möjliga lösningar som föreslagits för att ta fram en användarvänlig applikation.  

 

 

Nyckelord: Designprinciper, digitala tjänster, arbetssäkerhet, industri 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The mining industry is in a big change as the digital transformation progresses. Digital 

transformation means that a lot of new technologies are being implemented in mines around 

the world. One of these technologies is the use of smartphones at work. This, however, causes 

problems as the environment in the mining industry is not optimal for the general design 

principles available today. This study therefore investigates and develops design principles 

that can be used for mobile applications in the mining industry. The study has theory that 

includes general design principles for mobile applications, mobile UX patterns and industry 

4.0. Furthermore, a qualitative study has been conducted in the form of interviews with 

respondents from both the mining industry and people with many years of experience in 

developing mobile applications for the mining industry. The qualitative study was conducted 

to increase understanding of the context within the mining industry, but also to use the 

expertise in the field to develop relevant design principles that may be used in practice. The 

collected empiricism was then compared to theory and with the aid of the analysis of the 

study, design principles that could be considered specific to the mining industry could be 

identified. The conclusions show that simplicity is the key to success and elements such as 

auto-fill, easy and fast navigation, large icons and use of colors are some of the possible 

solutions suggested to create a user-friendly application. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till problemområdet och problematiseringen 

presenteras för att sedan mynna ut i studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Processindustrin står inför en stor förändring när digitaliseringen slår med stor kraft. Denna 

förändring innebär att sensorer, maskiner, IT-system och enheter kopplas samman. Dessa 

sammankopplade system och enheter kommunicerar sedan med varandra och analyserar data 

för att kunna förutse möjliga fel. Systemen anpassar sig själva och svarar på 

förändringar.  (Rubmann et al, 2015). Förändringen brukar ofta kallas industri 4.0. Denna 

förändring har redan nått samhället i form av smartphones och applikationer men inom arbetet, 

speciellt inom processindustrin, har dessa tekniker inte varit vanligt förekommande (Lasi et al, 

2014).    

Implementeringen av de system som industri 4.0 medför kommer att leda till stora fördelar för 

företag. Rubmann et al. (2015) påstår att några av fördelarna är att digitaliseringen kommer att 

leda till en ökning av produktiviteten med ungefär 20%, en högre vinsttillväxt och även till en 

lägre arbetslöshet på en nationell nivå. Detta innebär att företag måste anpassa sig efter detta 

för att kunna överleva på lång sikt. Allt eftersom att nya tekniker implementeras i fabrikerna 

öppnar det upp för fler innovativa lösningar inom IT. Dels för att hjälpa till i 

produktionsprocessen men också för stödtjänster som hjälper arbetarna i fabrikerna (Lee, Kao, 

& Yang, 2014). Dessa stödtjänster kan även komma att lösa andra problem som inte har med 

produktionsprocessen att göra, ett av dessa kan vara arbetsmiljön. När industrier digitaliseras 

leder det också till att mer data samlas in från fabriken och från arbetarna. Det skapar 

möjligheter att använda denna data för att på så sätt skapa nya tjänster som kan hjälpa de 

anställda.  

 

Säkerhet för de anställda är av stor vikt för alla organisationer. Bristande säkerhet är ett stort 

problem som medför stora direkta och indirekta kostnader. Det är därför viktigt för 

organisationer inom processindustrin att jobba proaktivt med arbetssäkerhet för att öka 

säkerheten för sina anställda och samtidigt minska de möjliga finansiella bortfallen (Neal & 

Griffin, 2002). Många företag inom industrin har visioner om noll olycksfall inom arbetet 

(Boliden, u.å., a; LKAB, u.å.). Trots detta hade det i Norrbotten under föregående år skett 41 

arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom järnmalmsindustrin i under perioden januari-oktober 

(Arbetsmiljöverket, 2017). För att industrin ska kunna närma sig sin vision om noll olycksfall 

finns det möjligheter att använda den tekniken som nu börjar få fotfäste inom processindustrin 

(Boliden, u.å., b). En av de tekniker som skapar stora möjligheter att förbättra de anställdas 

säkerhet är applikationer till handhållna enheter som mobiler och surfplattor som de anställda 

har med sig när de arbetar.  

 

Vid utvecklandet av applikationer till enheter som mobiler och surfplattor är användarvänlighet 

en viktig del. Användarna måste kunna använda applikationerna utan större problem och 

eftertanke för att de ska vilja använda dem och värdet skapas först när applikationerna används 

(Raudaskoski, 2003). Det är också viktigt att skilja på funktionalitet och användbarhet vid 

utvecklandet av en tjänst. Därför blir användbarheten viktigt när en förändring i det tänkta 

användarnas beteenden vill uppnås. Användargränssnitt till mobil har länge haft svåra problem 

att uppnå användbarhet. Dels för att designers ofta tar designprinciper från datorer istället för 

att göra nya till mobila enheter men också för att de designprinciper som finns till mobiler 

utvecklas i en väldigt snabb takt vilket medför en lägre kvalitet (Hinman, 2012). Dessutom har 

de flesta mobila enheterna olika storlek på sina skärmar (Jehl, 2014). Detta skapar ännu högre 
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krav på hur designen utformas då den själv ska anpassas efter den enhet som använder 

applikationen, även kallat responsiv design (Jehl, 2014). 

 

Inom gruvindustrin är användbarheten än viktigare eftersom det är en miljö med många rörliga 

objekt och faror (Zhao, 2011). Om en användare ska använda en applikation i en sådan miljö 

kan applikationen inte vara invecklad och ta för mycket uppmärksamhet då användaren kan 

tappa fokus på farorna i miljön. Därför måste användare på ett enkelt sätt kunna hantera 

applikationerna. Utöver faror i miljön så är det ofta höga ljudnivåer (Zhao, 2011). De höga 

ljudnivåerna kan göra det svårt att använda en mobil då till exempel ljud från mobilen inte 

kommer uppmärksammas. Detta medför stora hinder för hur applikationerna kan notifiera 

användarna om en händelse, då ljud är en vanlig kommunikationsform. Vidare är gruvindustrin 

en smutsig och dammig miljö vilket både ställer krav på hårdvaran men också på en enkelhet i 

användningen då personer som jobbar i den miljön ofta har arbetshandskar och 

skyddsutrustning. Om applikationer som används inom gruvindustrin kan anpassas och bli ännu 

mer användarvänliga samtidigt som mer funktioner för arbetssäkerhet tillförs kan resultatet leda 

till en minskad risk för de anställda att vara med om arbetsplatsolyckor. När det kommer till 

designprinciper för mobilapplikationer finns det en mängd med tidigare forskning där bland 

annat Gong & Tarasewich (2004) samt Nilsson (2009) utforskar området kring principer för 

design på mobila enheter på en allmän nivå. Området kring designprinciper för gruvindustri är 

dock ett område som ännu inte är särskilt utforskat delvis på grund av att digitaliseringen inom 

industri först kommit igång de senaste åren. 

 

Allt eftersom fler industrier tar in mer digitala hjälpmedel såsom smartphones och surfplattor 

kommer utformningen av applikationer få en allt större vikt om organisationerna vill få sina 

anställda att använda applikationer för att på så sätt höja säkerheten. Som tidigare nämnts 

kommer organisationer som ej anpassar sig efter digitaliseringen att hamna efter resultatmässigt 

och få det väldigt svårt att ha en fortsatt verksamhet. Därför kommer utformning av 

applikationer vara en viktig del när digitaliseringen fortgår för industrin. Genom att identifiera 

designprinciper ur teori tillsammans med en kvalitativ datainsamling kommer en mängd 

designprinciper anpassade för kontexten gruvindustri att tas fram. Designprinciperna kommer 

kunna vara till hjälp för organisationer inom gruvindustrin som vill utveckla användarvänliga 

mobila applikationer.  

1.1 Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att identifiera och utveckla designprinciper som kan användas vid 

skapandet av digitala tjänster för handhållna enheter inom kontexten gruvindustri.   

 

• Vilka behov finns det hos de anställda inom gruvindustrin när det kommer till 

användandet av digitala tjänster?  

• Vad blir specifikt vid utvecklandet av digitala tjänster inom gruvindustrin?  
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2. TEORI 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram i vilken studien har sin utgångspunkt. 

Kapitlet inleds med en genomgång av industri 4.0 och vad det innebär för digitala tjänster för 

att sedan övergå till en redogörelse för generella designprinciper för mobila tjänster, mobila 

designmönster och affordances. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. 

2.1 Industri 4.0 

Industri är den bransch som tillverkar materiella produkter genom en högt mekaniserad och 

automatiserad process. Genom industrins alla tider har det skett många paradigmskiften i takt 

med att processerna har utvecklats, dessa brukar benämnas industriella revolutioner. Vi är idag 

inne den fjärde revolutionen i och med digitaliseringen som sker ute i industri. Med hjälp av 

nya teknologier skapas det en mängd smarta objekt vilket verkar resultera i ett nytt 

paradigmskifte. Visionen för framtida produktion är effektiva produktionssystem vart 

processen kan reglera sig själv till stor del. En fördel som detta kan medföra är att kunna 

producera individuella produkter samtidigt som stordriftsfördelar av massproduktion behålls. 

Den nya industriella revolutionen och pågående paradigmskifte brukar ofta benämnas industri 

4.0. 

 

Enligt Lasi et al. (2014) innebär industri 4.0 några fundamentala koncept. 

• Tillverkningsprocessen och dess omgivning kommer vara fullt utrustade med sensorer 

och självständiga system med hjälp av dessa smarta tekniker skapas det storskaliga 

smarta fabriker.  

• Den fysiska och de digitala objekten sammanfogas. Detta skapar fördelar dels inom 

underhållsarbete genom att data kan skapas för att hålla koll på livslängd och förväntade 

underhållsarbeten men också annan data från hela fabrikerna kan användas för att skapa 

fördelar för företagen.  

• Nya system ska vara anpassade till mänskliga behov och inte tvärtom vilket skapar en 

bättre arbetsmiljö för de anställda.   

 

Enligt Rubmann et al. (2015) kommer industri 4.0 medföra att alla element av ett företags 

värdekedja kopplas ihop. Sensorer, maskiner, arbetsenheter och it system kommer alla kunna 

kommunicera med varandra vilket skapar möjligheter att samla och analysera data från alla 

delar av fabriken.  Hermann, Pentek & Otto (2016) har tagit fram fyra principer som bör följas 

när industri 4.0 implementeras. 

• Först och främst har alla maskiner, enheter och personer blivit sammankopplade. Detta 

medför många möjligheter och information kan med enkelhet delas mellan objekt. Vid 

implementering av industri 4.0 måste därför denna sammankoppling förstås för att 

tjänster som tas fram ska ta till vara på möjligheterna som uppstår. 

• Med hjälp av sammankoppling har informationsflödet blivit större inom industrin, det 

finns inga gränser på fysiska och virtuella objekt.  Det är därför viktigt att den 

information som finns är lättillgänglig och att alla tjänster kan nyttja den informationen 

som samlas in.  

• Eftersom det finns stora mängder av information och den informationen som finns är 

tillgänglig kan beslutsfattandet decentraliseras. Eftersom all information finns behöver 

inte en högre nivå ta beslut utan personen som är närmast situationen kan därför ta 

besluten själv. Vid framtagandet av tjänster kan det vara bra att inkludera 

beslutsfattandet för personerna som ska använda dem.  
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• Anställda inom industrin har gått från att vara en maskinskötare till att bli en strategisk 

beslutsfattare och flexibel problemlösare. Men det är viktigt att de anställda har de 

tekniska verktygen som krävs för att sköta människa till maskin-interaktionen. Vid 

framtagandet av tjänster måste därför den tekniken finnas på plats och möjliggöra 

kommunikationen, som exempel finns det mobiltelefoner och smarta klockor. Samtidigt 

som de enheterna måste anpassas för att kunna ta emot information från arbetarna.  

2.2 Generella designprinciper för mobila tjänster  

Enligt Fling (2009) är det svårt att säga vilken design som är bäst att använda. Detta eftersom 

design är något som är subjektivt och olika personer uppfattar olika designer på olika sätt. Men 

trots att design är något subjektivt finns det ändå visa designprinciper som är till hjälp för att 

skapa en bra upplevelse för användaren. För det är det som design av mobila applikationer 

handlar om, skapa en god användarupplevelse. Nedan följer ett antal designprinciper som är till 

hjälp för att skapa en bra upplevelse för personer som ska använda mobila applikationer.  

 

Easy to understand 

Enligt Mckay (2013) är det viktigt att ett användargränssnitt är lätt att förstå för användaren 

som ska kunna börja använda det utan att besitta några förkunskaper kring användandet av 

gränssnittet. Användaren ska således inte behöva ha någon form av manual eller pröva sig fram 

för att förstå hur till exempel navigering i applikationen ska fungera. Användaren ska vid första 

anblick förstå hur denne ska agera för att använda gränssnittet på ett korrekt sätt.  

Vidare säger Arvola (2014) att storleken på objekt är av stor betydelse, användare har lättare 

att ta sig till olika objekt om de är större och i närheten av varandra. Enkelhet att använda kan 

ses på två sätt, dels ska användare som inte använder applikationen ofta ändå kunna använda 

den utan problem. Men vana användare ska inte känna att den blir för enkel heller. 

 

Layout  

Layouten på en applikation är grunden i hela utvecklandet, hur layouten är utformad kommer 

sedan spegla hela applikationen. Därför är det enligt Fling (2009) viktigt att layouten är väl 

genomtänkt och har bestämts innan själva designandet av applikationen påbörjas. När det 

kommer till detaljer säger Mckay (2013) att det viktigaste funktionerna ska komma först i ett 

gränssnitt. Detta för att förenkla användandet för användaren genom att denne slipper klicka 

sig genom en mängd menyer innan viktiga funktioner kan användas. Sundström (2005) menar 

att det är viktigt att gränssnittet ska uppfylla nytta för användare, det vill säga att användaren 

ska känna att denne får ut något av att använda gränssnittet. Inom arbetet kan detta vara att 

användaren får tillgång till de funktioner denne behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på 

ett mer effektivt sätt.  

 

Färg 

Färgen som väljs för användargränssnitt ska kommunicera status och identitet (Mckay, 2013). 

När det kommer till identitet är det viktigt, om en organisation har flera applikationer, att färgen 

är densamma genomgående genom alla applikationer. På detta sätt får hela tjänsteportföljen en 

identitet som blir förknippat med företaget. Statusen är något som ska speglas genom hela 

applikationen och personer vill använda en applikation som kan uppfattas ha högre status. Fling 

(2009) är dock inne på att färger kan vara svårt eftersom olika personer associerar färger med 

olika saker. Det viktiga här är att hitta någon färg som personer kan associera på ungefär samma 

sätt. Till exempel är röd en färg som många kan anse är en varning medans grönt kan uppfattas 

som färdigställt (Fling, 2009).  
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Undvik att avbryta 

Enligt Ballard (2007) blir personer som använder mobiltelefoner ofta avbrutna. Det är för att 

mobiltelefonen är mobila och ofta befinner sig användaren på platser med mycket rörelse till 

skillnad från en användare av en dator som befinner sig inne på sitt kontor eller i hemmet. Det 

finns därmed både fördelar och nackdelar med det mobila som mobiltelefonerna medför. Därför 

säger Mckay (2013) att ett användargränssnitt ska undvika att avbryta användaren för ofta. 

Eftersom att användaren redan avbryts mycket under användandet ska applikationen sedan inte 

fortsätta med avbrytandet. Användaren ska endast avbrytas med popups när det absolut är 

nödvändigt att få bekräftelse om något, annars ska detta undvikas i allra högsta grad.   

 

Knappar och ikoner 

Arbetsytan på en mobiltelefon är väldigt liten vid jämförelse mot en traditionell dator, 

mobiltelefoner kan så klart skilja sig i storlek men oftast är de betydligt mindre. Men med hjälp 

av ikoner kan en utvecklare visa en användare olika valmöjligheter även fast ytan är väldigt 

begränsad (Fling, 2009). Här kan det användas knappar och ikoner som genvägar för något. Till 

exempel kan knappar som finns i användargränssnittet tydligt visa vad som händer om 

användaren klickar på dem (Android guidelines, a). Dock kan inte vilka knappar och ikoner 

som helst användas, utan användaren måste direkt förstå vad knappen eller ikonen kommer göra 

om denne klickar på den. För att uppnå detta kan tydliga ikoner som har lättförståeliga visuella 

budskap användas (Mckay, 2013). Till exempel om en knapp har en ikon av ett kugghjul förstår 

de flesta att detta är en knapp som leder användaren till inställningsmenyn. Med hjälp av tydliga 

knappar och ikoner kan därför den lilla arbetsytan fungera väldigt bra eftersom navigering 

kommer skötas med hjälp av dem samtidigt som resterande ytor kan fyllas med värdefull 

information som användaren då kan se direkt utan att behöva klicka sig framåt.  

 

Menyer  

Vidare ska rubriker i menyer vara hållas korta, om möjligt begränsade till ett ord (Android 

guidelines, b). Detta för att användaren snabbt ska förstå menyn. Detta har att också att göra 

med den begränsade ytan som tidigare nämnts. Korta rubriker gör att menyn blir mindre och 

övrig yta kan användas till andra saker och snabb förståelse snabbar upp navigeringen. Ballard 

(2007) säger vidare att antalet val i en meny ska vara maximalt åtta stycken annars måste menyn 

delas upp i undermenyer. Menyn ska gå att stänga ned genom att klicka på sidan om den eller 

på menyknappen igen, det kan också förtydligas extra genom att menyknappen omvandlas till 

en tillbaka-knapp när väl menyn är utvidgad (Android guidelines, b).  

 

Dividers 

En divider är ett område som inte innehåller någon information. Dessa områden är viktiga för 

att dela upp innehållet i ett användargränssnitt. På så sätt kan användaren enklare förstå var 

saker tillhör. Detta är också viktigt för att ett gränssnitt ska se bra ut och vara mer stilrent än 

rörigt (Android guidelines, c). Navigering kan också bli tydligare om dividers används genom 

att minska risken för att användaren trycker fel om två ikoner skulle vara alldeles för nära 

placerade. Detta hade lett till frustration och slöseri på tid.  

 

Genvägar för användare 

Enligt Gong & Tarasewich (2004) ska användare som ofta använder en tjänst tillåtas ta 

genvägar för att minska antalet interaktioner och på så sätt snabbare navigera i tjänsten. Detta 

är viktigt för den allmänna upplevelsen för applikationen men kan också vara än viktigare om 

applikationen ska användas i arbete. Personer arbetar ofta under tidspress och har då inte tid att 

leta sig fram i menyer. Målet är att användaren behöver utföra så få interaktioner som möjligt 

(Shneiderman, 1998). Även Ballard (2007) är inne på genvägar och menar att eftersom 
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navigering genom text är väldigt svårt är genvägar ett måste när mobilapplikationer används. 

Om genvägar används på ett korrekt sätt kan en smidig navigering uppnås och upplevelsen för 

användaren bli således mycket bättre. 

 

Informativ feedback 

Det måste finnas någon form av feedback när användaren utför en handling (Seong, 2006). Om 

användaren inte får någon feedback vet inte denne om handlingen är utförd på ett korrekt sätt. 

Dålig eller utebliven feedback skapar frustration i och med att användaren lämnas ovetande om 

applikationen har tagit in någon information eller inte. Det är också viktigt att feedbacken är 

lättförståelig för användaren (Gong & Tarasewich, 2004). Om användaren inte förstår 

feedbacken uppstår samma problem som vid utebliven feedback. Användaren kommer ändå 

inte veta vad som gått fel, om uppgiften är utförd etc. Speciellt om applikationen används vid 

arbete är det extra viktigt att denna kan se att arbetsuppgifter blivit utförda och färdigställda.  

 

Undvik krav på användarens minne 

Eftersom människor har begränsad kapacitet när det kommer till att komma ihåg saker ska 

tjänster utformas genom att det inte krävs att användaren själv ska ha saker i huvudet under 

användningen (Gong & Tarasewich, 2004; Seong, 2006). När det kommer till mobila enheter 

befinner sig oftast användaren i en miljö som innehåller fler distraktioner än om användaren 

skulle använda en desktop. Den mobila applikationen har då oftast inte ensam uppmärksamhet 

och användaren kan oftast inte avbryta sin huvudsakliga uppgift för att använda mobila 

applikationen (Gong & Tarasewich, 2004).  

 

Fördefinierade värden 

Enligt Nilsson (2009) ska mobila tjänster försöka utformas så att det finns fördefinierade värden 

vart information ska fyllas in, det är väldigt tidskrävande att skriva med mobilen och för att 

spara tid kan då fördefinierade värden användas. De fördefinierade värdena ska utformas efter 

vad som är vanligast att skriva in eller beroende på en position användaren befinner sig på 

(Cooper, 2007).  

2.3 Mobile UX patterns 

Enligt Ballard (2007) är en design pattern en dokumenterad känd lösning på vanligt 

förekommande problem. Ibland blir även dessa patterns förväntade av användare och om de 

inte används kan användarna bli missnöjda. Oftast är dessa patterns framtagna av experter inom 

området och kan sedan användas av mindre erfarna personer för att de ska kunna skapa en bra 

sammanhängande användarupplevelse. Patterns är tänkta att vara användbara för alla typer av 

applikationer men det finns specifika för olika typer av enheter. Men dessa patterns är därför 

ganska generella och det är något som personer som använder dem måste ha i åtanke.  

Enlig Hinman (2012) finns det fem olika mobila designmönster som ska försöka uppnås vid 

skapandet av mobila applikationer.  

 

Molnet som utgångspunkt för mobil design 

Vanliga persondatorer har sin utgångspunkt i sitt skrivbord när det kommer till 

användarupplevelsen. Användare har med enkelhet kunnat använda sig av mappar för att ordna 

sina personliga filer. Mobila applikationer har inte haft den självklara utgångspunkten men på 

senare tid har molnet kommit fram som en naturlig utgångspunkt. Via molnet kan användare 

lagra sina filer och komma åt dem på alla sina enheter med enkelhet. Utöver filhantering har 

tjänster som Netflix och Spotify tillåtit att filmer och musik ej behöver lagras på enheten, utan 

det streamas direkt från molnet. Detta är något som förstärker användarupplevelsen på mobila 
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enheter. När det kommer till användning av molnet som utgångspunkt måste hänsyn tas till 

vissa designmönster.  (Hinman, 2012) 

 

Molnet är en tjänst - till skillnad från när filer är lagrade lokalt presenterar sig ofta filer från 

molnet som en tjänst. Det är därför viktigt att data från molnet presenteras på ett 

användarvänligt sätt och att det går att ordna data med enkelhet.  

 

Planera för att vara utan nätverk - när molnet används för lagring förväntas det vara tillgängligt 

hela tiden. Tyvärr händer det ibland att användaren kan vara utan internet under vissa perioder, 

detta är något som designers måste ha i åtanke och möjliggöra användning av tjänsten även fast 

internet saknas. (Hinman, 2012) 

 

Prism effekten - Fördelen med molntjänster är att de kan anpassas till alla olika typer av enheter. 

Det är då viktigt att ta till vara på de egenskaper som alla enheter kan göra bäst. (Hinman, 2012)  

 

Bra mobil design utvecklar sig över tid 

Eftersom att en mobilskärm är betydligt mindre än en datorskärm skapar det utmaningar i form 

av den begränsade ytan att navigera på och på så sätt skapa en bra interaktion. Det är viktigt att 

utveckla interaktionen desto längre in i applikation användaren kommer och applikationen ska 

sakta visa mer och mer av sin helhet. Till skillnad från en PC som visar all funktionalitet 

samtidigt kan mobila applikationer oftast visa en funktionalitet åt gången (Seong, 2006). Därför 

måste användare få en känsla av vad de ska trycka på för att navigera i applikationen istället för 

att se alla alternativ på en gång (Hinman, 2012). 

 

Innehåll blir interface 

På grund av den begränsade arbetsytan som erbjuds av en mobil måste innehållet tillåtas ta 

huvudrollen. Därför ska extra design skalas bort och försöka begränsa att till största del endast 

visa innehåll (Hinman, 2012). Det är ingen idé att använda yta för till exempel animationer när 

den ytan istället hade kunnat användas till att visa användaren relevant information. Det är 

viktigt att tillåta att informationen spelar huvudrollen och användaren kommer få en bättre 

användarupplevelse av att ha den relevanta informationen istället för att ha något som inte 

skapar värde för denne. 

 

Använd unik mobil input 

Det finns stora möjligheter att använda sig utav olika former av input i mobila applikationer. 

Eftersom att tangentbord och mus saknas till skillnad från en vanlig persondator måste dessa 

former av input användas för att skapa en bra användarupplevelse (Seong, 2006; Cooper, 2007). 

Oftast vänder sig designers till användandet av digitala skrivbord på grund av vana från tidigare, 

det är dock inte det effektivaste sättet att ge input och det kan vara tidskrävande att skriva på 

ett tangentbord i mobilen (Ballard, 2007). Istället kan input i former av bilder, RFID-taggar, 

GPS och NFC-taggar användas för att på så sätt skapa en god användarupplevelse utan att 

inkludera skrivande (Hinman, 2012).  

 

Undvik klar 

Från tiden med persondatorer har ett uppgiftstänk hängt med till mobiler. Även fast 

persondatorer är ett utmärkt sätt att utföra uppgifter och sedan färdigställa dessa passar inte 

riktigt mobiler till det. Istället ska fokus ligga på att skapa upplevelser över tid, det ska lätt gå 

att ta vid vart det senast avslutades. En möjlighet är även att känna av vad användaren vill göra 

genom position av dels enheten men också personen som använder enheten. På detta sätt 
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utvecklas upplevelsen över tiden och du måste inte arbeta med ett uppgiftstänk och slutföra 

uppgifter innan du kan påbörja en ny. (Hinman, 2012) 

2.4 Affordance 

Enligt Gibson (1979) är affordance vad ett objekt tilltalar något att göra. Det kan beskrivas som 

ett samspel mellan två objekt där ett av dem uppfattar hur det andra ska användas. Till exempel 

tilltalar vatten oss att dricka det. När det kommer till design av tjänster tilltalar tjänster oss 

människor till att utföra någon handling. Olika tjänster har olika affordances som uppmuntrar 

till en viss handling eller beteenden. Affordances kan hjälpa vid analysen av empirin eftersom 

det kan förklara varför en del svar har uppkommit.  

 

Begreppet går att vidareutveckla och enligt Maier & Fadel (2008) finns det två typer av 

affordance, user-artifact affordance och artifact-artifact affordance. User-artifact affordance går 

att definiera som interaktionen mellan en användare och en artefakt där egenskaperna hos 

artefakten erbjuder potentiell användning för användaren (Maier & Fadel, 2008). När väl 

användaren använder artefakten är det inte längre en affordance utan det blir då ett beteende 

istället.  Vidare skapas affordance av strukturen på en design (Maier & Fadel, 2008). 

Förändringar i strukturen kommer leda till en annan affordance vilket i sin tur kommer leda till 

en förändring i beteenden (Maier & Fadel, 2008). Det är därför viktigt att strukturen på designen 

skapas för att leda till det tänkta beteendet hos användaren. Under designprocessen blir det 

viktigt att ta hänsyn till vilka affordance som strukturen kommer skapa för att på så sätt kunna 

förstå hur användarna kommer interagera med artefakten.  

 

När det kommer till user interfaces används en del riktiga metaforer för verkliga händelser. 

(Amant, 1999). Till exempel ska en knapp i ett user interface fungera på samma sätt som en 

riktig knapp, när den klickas på visualiseras ett tryck inåt i interfacet. Utöver detta används ofta 

andra animationer såsom att ändra färg på knappen för att verkligen styrka affordance genom 

att användaren vet att denna kan klicka på knappen.  

 

Enligt Boillat et al. (2015) skapar mobila applikationer fyra huvudsakliga affordances. 

Knowledge codification affordance - Applikationer skapar nya sätt att paketera kunskap. 

Genom att skapa lättförståeliga interface är det enkelt för mindre erfarna användare att lätt lära 

sig organisationens “språk” och snabbt komma in i arbetet. Kunskap sprider sig också snabbare 

genom organisationer.   

Guidance affordance - Vilket betyder att applikationen vägleder användarna. Genom att ha 

standardiserade tillvägagångssätt kommer alla användare att använda applikationen på samma 

sätt och det blir enkelt för dem att sätta sig in i hur den används.  

Document and trace affordance - Applikationer gör det möjligt att på ett enklare sätt 

dokumentera och spara data om arbetssituationer, hur dessa har utförts på ett bra sätt till 

exempel. Eftersom det går enkelt att spåra och dokumentera kan detta oftast göra per automatik 

och användare slipper mycket av det administrativa arbetet. 

Enrichment affordance - Applikationer gör arbetet enklare att utföra eftersom de kan visa hur 

arbete ska utföras genom visualiseringar samtidigt som information blir väldigt lättillgängligt. 

Vidare finns det en mängd med möjligheter som touch och andra mobila inputfunktioner som 

gör arbetet enklare. 
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2.5 Sammanfattning teori 

 

 

Figur 1: Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen illustreras i figur 1.  Mobile UX och Grafiska användargränssnitt 

kommer att utgöra grunden för de designprinciper som kommer tas fram i ett första skede för 

att sedan anpassas med hjälp av den kvalitativa metoden. Empirin kommer sedan även att 

analyseras med hjälp av affordances och industri 4.0 som kan vara en förklaring till varför en 

del designprinciper har framkommit.   

2.6 Designprinciper från teori 

Utifrån den teoretiska referensramen har följande designprinciper identifierats. 

Lagring 

• Undvik lokal lagring av data 

Input & output 

• Undvik att belasta användarens minne när denne utför uppgifter 

• Använd unik mobil input 

• Försök att använda fördefinierade värden där det går 

Navigering 

• Applikationen ska inte avbryta användaren om det inte är absolut nödvändigt.  

• Återkommande användare ska kunna använda genvägar för att navigera sig framåt. 

• Användaren ska få feedback när denne utför en uppgift 

Allmän design 

• Utveckla design över tiden 

• Anpassa storlek på objekt 

Användarvänlighet 

• Applikationen ska vara enkel att förstå och några förkunskaper ska ej behövas.  

• Undvik uppgiftstänk som att användaren måste färdigställa uppgifter innan 

applikationen kan stängas av.  

• Funktionalitet i fokus 

Symboler & ikoner 

• Knappar och ikoner ska ha tydliga visuella budskap 

• Menyrubriker ska hållas korta om möjligt 

Färg 

• Färgsättning ska gå i linje med tidigare applikationer från organisationen 

• Använd färg för att visa vad som händer 



 

10 

 

3. METOD 

I detta kapitel presenteras studiens valda metod. Kapitlet inleds med en genomgång av 

tjänsteinnovationsprocessen, vilken används vid framtagandet av designprinciper. Därefter 

presenteras den kvalitativa metod som använts vid insamlingen av data. Kapitlet avslutas med 

metodkritik för att belysa studiens svagheter och de etiska övervägande som framkommit under 

studiens gång.  

3.1 Vetenskaplig positionering 

Det vetenskapsteoretiska synsätt som använts är hermeneutiskt. Ett hermeneutiskt synsätt 

förespråkar att det inte finns någon objektiv sanning och allt handlar om hur människor tolkar 

saker (Molander, 2003). När det kommer till design är utvecklingen väldigt subjektiv då olika 

personer uppskattar olika sorters design. Att ha ett objektivt synsätt är svårt då det inom design 

inte finns något objektiv sanning om vad som är rätt. Under arbetets gång och vid dataanalysen 

krävdes också en del tolkning på vad som respondenterna hade svarat under intervjun och olika 

personer med annan bakgrund än författaren själv kan ha tolkat det annorlunda. Studien följer 

också ett abduktivt tillvägagångssätt. Vilket betyder att författaren kan gå fram och tillbaka 

mellan teori och empiri. Detta var viktigt då teorin var en grund för att förstå området samtidigt 

som det var grunden till intervjuguiden. Efter kvalitativa datainsamlingen kunde dock mer teori 

hämtas in beroende på svaren från den kvalitativa undersökningen.  

3.2 Tjänsteinnovationsprocessen  

Kristensson et al. (2014) har utvecklat en process för att utveckla tjänsteinnovationer. Processen 

illustreras i figur 2 och är till hjälp genom att behålla fokus under utvecklingen. Under denna 

studie har en anpassad version av processen används för att hjälpa till vid utvecklingen av 

designprinciper. Processen har anpassats till designprinciper och inte en färdig tjänst som den 

oftast används till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tjänsteinnovationsprocessen. Anpassad efter Kristensson et al. (2014). 
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Processen började med att skapa fokus kring vad som ska göras, för att sedan gå över på att 

förstå kunden och sedan avslutas med att skapa en struktur för det som ska byggas för att 

förenkla skapandet av kundvärde. Dessa tre delar bröts ned och det blev totalt blev sex steg i 

processen. I praktiken blev processen inte så rak som figuren visar eftersom utvecklandet av 

tjänster är en iterativ process och det blev ofta hopp fram och tillbaka inom processen. 

(Kristensson et al. 2014)   

 

Fokusera 

Under det första steget skapades ett fokus kring vad det var som ska skapas. Detta gjordes för 

att skapa en tankebild kring vad som ska skapas samt för att se till att arbetet går åt rätt håll 

under arbetets gång (Kristensson et al. 2014). Fokuset skapades dels vid problematiseringen där 

ett problemområde identifierades för att kunna komma med något bidrag, vilket visade sig vara 

en avsaknad av designprinciper för gruvindustri. Implementering av applikationer är en relativt 

ny företeelse inom den branschen vilket gör att området inte visade sig vara utforskat i en stor 

utsträckning. Förutom problematiseringen utfördes det informella samtal, på ungefär 2 timmar 

totalt, med en representant från ett konsultföretag som jobbar mot gruvindustrin för att få en 

bild av vad som finns idag och vad som är möjligt. Utifrån dessa samtal skapades en förståelse 

kring arbetssäkerheten för de anställda men också avsaknaden av designprinciper när 

applikationer ska tas fram. I dagsläget finns det inga specifika designprinciper och utvecklingen 

sker ofta olika i varje projekt. Med hjälp av dessa två delar skapades det fokuset som enligt 

Kristensson et al. (2014) krävs för att se till att arbetet flyter på åt rätt håll.  

 

Involvera 

Under detta steg ska enligt Kristensson et al. (2014) ett besök hos kunden göras för att lära sig 

av dessa samt involvera dem i projektet. Detta ska helst ske i rätt kontext, det vill säga där 

tjänsteinnovationen kommer användas i praktiken. Besök ute hos kunden har ej förekommit i 

detta arbete då det har varit problem med att få tillgång till resa och inträde på gruvindustrin. 

Dock har intervjuer med representanter från gruvindustrin skett för att förstå kontexten. 

Dessutom har författaren stora erfarenheter från att själv ha jobbat inom gruvindustrin och på 

så sätt har en ännu djupare förståelse för kontexten uppnåtts. Den erfarenheten skapar även 

möjligheter för studien att passa bättre till praktiken. Steget utförs för att lättare kunna skapa 

kundvärde genom att hitta kundupplevelser och ta reda på vad som skapar värde för kunden 

(Kristensson et al. 2014). Intervjuerna gjordes med sex personer där tre av dessa jobbade inom 

gruvindustrin och tre jobbar inom konsultbranschen och skapar applikationer för gruvindustrin.  

 

Lära 

Med hjälp av föregående steg skapades en bra bild av kontexten gruvindustri. Detta eftersom 

målet med innovationer är att på något sätt skapa en långsiktig lönsamhet för branschen och det 

är inte alltid lätt att uppnå utan att förstå kontexten. För att utveckla förståelsen kring kundens 

kontext ännu mer visades förslag på designprinciper upp för representanter från gruvindustrin 

tidigt och fortgående under arbetet. Representanterna kunde då utvärderade designprinciperna. 

Detta skedde med en representant från gruvindustrin och en representant från konsultbranschen 

på en månatlig basis. Det som visades upp var de designprinciper som hade tagits fram vid varje 

tillfälle. Vid de första tillfällena visades förslag på de teoretiska designprinciperna och vid de 

senare tillfällena visades förslag på de som studien tagit fram. 

 

Resultatet av dessa avstämningar var ofta en kort reflektion kring hur de skulle gå att 

implementera och om designprinciperna var användbara. Reflektionerna ökade förståelsen 

kring hur innovationer påverkar branschen i dess kontext för att på så sätt veta att innovationen 

är på väg åt rätt håll och framför allt att den är genomförbar (Kristensson et al. 2014).  
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Orkestrera 

Orkestreringsfasen var något som pågick under hela arbetets gång. Målet med fasen var att 

tänka på om den tänkta applikationen kommer gå att implementera. Några frågor som var i 

åtanke var om designprinciperna kommer fungera i praktiken och varför dessa designprinciper 

fungerar för gruvindustrin.  Dessa frågor var i åtanke då det till exempel är svårt att ändra på 

kulturer och normer i branscher som är djupt inrotade och då kan nya designer och tjänster vara 

svåra att implementera. Implementeringen kan också vara olika beroende på den teknikvana 

branschen har (Kristensson et al. 2014).   

 

Pröva 

De tänkta designprinciperna testades sedan tillsammans med representanter från gruvindustrin 

och konsultföretaget för att få feedback på de tänkta principerna. Detta för att utvärdera om 

designprinciperna och konceptuella applikationen är anpassade för gruvindustrin. Detta test 

utfördes ungefär på samma sätt som avstämningarna under tidigare steg men var mer utförliga 

och dessutom inkluderades två ytterligare personer. Testerna gjordes således med två 

representanter från gruvindustrin och två från konsultföretaget och gick ut på att de tänkta 

designprinciperna för gruvindustrin visades upp och de medverkande fick ge sin syn på hur de 

skulle fungera och om de var relevanta. Upplägget var lite som en workshop där varje tema, till 

exempel färg, visades upp och sedan fördes en fri diskussion kring designprinciperna på det 

området. Under detta steg var de medverkande överlag nöjda med resultaten och hade få 

anmärkningar. Eftersom testerna gjorde tillsammans med representanter från gruvindustrin 

uppnåddes en förståelse över hur lösningen tas emot och hur den kan anpassas för att fungera 

bättre (Kristensson et al. 2014).    

 

Standardisera  

Enligt Kristensson et al. (2014) är det sista steget i processen att försöka standardisera resultatet 

genom att anpassa det till flera olika organisationer. I denna studie har ett försök till 

standardisering gjorts med hjälp av valet av respondenter och under arbetets gång. Men 

eftersom detta är en kvalitativ studie blir det svårt att dra några generella slutsatser. Det sista 

steget i Kristensson et al. (2014) process är därför inte nödvändig för denna studie och utesluts 

därför. För att kunna standardisera mer hade test kunnat utföras genom att designprinciperna 

appliceras på nuvarande och nya applikationer i olika organisationer för att sedan anpassas för 

att passa in olika organisationer. Det går dock utanför ramen av denna studie. 

3.3 Kvalitativ datainsamling 

För att involvera kunder och samla in data valdes en kvalitativ datainsamling i form av 

intervjuer. Enligt Marshall (1996) är en kvalitativ metod bra när målet för rapporten är att 

utforska ett nytt område i en komplex situation till skillnad från en kvantitativ metod som ska 

användas vid test av hypoteser. Valet av den kvalitativa metoden kan också motiveras eftersom 

syftet med rapporten är explorativt och den kvalitativa undersökningen ger utrymme för mer 

öppna svar från respondenterna (David & Sutton, 2016). Det kan också vara svårt att kvantifiera 

åsikter om design för mobila enheter och en kvantitativ metod hade då varit svårare att 

genomföra.  

 

Vid utformandet av en kvalitativ datainsamling ska valet av respondenter väljas baserat på att 

hjälpa till att uppfylla studiens syfte (Marshall, 1996). Eftersom det är en iterativ process kan 

fler respondenter läggas till om det behövs för att uppnå syftet på ett bättre sätt. Valet av 

respondenter skedde genom ett bedömningsurval, vilket innebär att intervjuaren väljer de bäst 
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lämpade personerna att intervjua (Marshall, 1996). För att på bästa sätt uppnå syftet med studien 

sattes ett antal kriterier upp vid urvalet av personer. Kriterierna delades upp i två grupper 

eftersom två infallsvinklar ville uppnås.  

 

Kriteriegrupp 1 

Används för att få en förståelse kring hur applikationer utvecklas idag och vilka problem som 

vanligtvis uppstår.  

• Erfarenhet av gruvindustri 

• Har arbetat med att ta fram applikationer till gruvindustrin 

• Är i dagsläget inte anställd på en gruvindustri 

 

Kriteriegrupp 2 

Används för att få perspektivet från de som faktiskt arbetar i processen. Dels vilka problem som 

de upplever idag med nuvarande tillvägagångssätt men också vilka problem som idag är olösta 

och det behövs mer stöd. 

• Erfarenhet av gruvindustri 

• Arbetar på något sätt inom gruvindustrin mot anställda inom processen 

• Är i dagsläget anställd på en gruvindustri 

 

Totalt valdes sex personer som uppfyllde ett av kriterierna eftersom att dessa kan hjälpa till att 

förstå kontexten inom gruvindustri. Efter intervjuerna med dessa sex personer hade en mättnad 

börjat uppstå och samma svar började dyka upp igen. Därför valdes inga fler respondenter ut. 

Tre av de valda respondenterna hade erfarenhet av att utveckla applikationer genom 

konsultföretag som jobbar mot gruvindustrin. Tre av de valda respondenterna har erfarenhet av 

att jobba inom gruvindustrin och mer exakt i själva processen för gruvindustrin vilka är 

målgruppen för den tänkta applikationen. 

 

Intervjufrågorna skapades med syftet för studien i åtanke och är grundade i de teorier som 

återfinns i teoridelen av arbetet. Frågorna till intervjuerna är utformade på ett ostandardiserat 

och semistrukturerat sätt. Detta för att få öppna svar men ändå behålla en klarhet i svaren (David 

& Sutton, 2016). Vidare har frågorna formulerats på ett sätt som inte blir alltför vetenskapligt 

och ett mer IT-språk för att intervjupersonen ska kunna förstå frågan och ge ett korrekt svar. 

Frågorna utgjorde sedan en intervjuguide, återfinns i bilaga 1, som användes vid intervjuerna 

men eftersom ett semistrukturerat sätt användes följdes inte alltid guiden till punkt och pricka. 

De första frågorna är demografiska för att få en bild av vad det är för personer samt deras 

bakgrund för att sedan gå in på kärnfrågor för att få en övergripande bild. Ett exempel på en 

kärnfråga är: “Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att utveckla applikationer 

till gruvindustrin?” En kärnfråga som denna är ganska öppen och tanken är att det ska uppstå 

en diskussion snarare än att få ut ett svar för att bättre uppnå studiens syfte. Utöver kärnfrågorna 

återfinns det i intervjuguiden en del färdiga följdfrågor som kan ställas om kärnfrågan inte ger 

ett nog tillfredsställande svar.  

 

Ett exempel på en följdfråga till ovanstående fråga var: “Kan du ge exempel på någon 

applikation som släppts men inte blivit lyckad och vad var anledningen till det?”. Denna fråga 

används dels om respondenten inte riktigt kan diskutera runt utmaningarna och istället kan 

använda ett exempel för att på så sätt få fram mer information runt området. Det kan även vara 

bra att använda följdfrågorna fast tidigare frågan gett ett bra svar bara för att konkretisera eller 

dyka lite djupare inom området. Utöver följdfrågorna har även en del följdfrågor som inte 

återfinns i intervjuguiden uppkommit under intervjuerna eftersom målet varit en diskussion och 

därför uppstår en del frågor under intervjuns gång. Till exempel fick frågan “Hur rapporteras 
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incidenter gällande arbetssäkerhet idag?” en följdfråga “Finns det flera olika sätt att 

rapportera in risker?” eftersom det var en fundering som framkom under intervjun. 

Intervjuerna spelades även in för att enklare kunna använda materialet i efterhand eftersom bara 

en person närvarande vid intervjuerna är det svårt att ta anteckningar och intervjua samtidigt. 

Intervjuerna var i snitt 40 minuter långa per respondent.  

 

Under arbetet med den insamlade datan transkriberades först de utförda intervjuerna för att 

enklare kunna använda dessa, då det kan vara tidskrävande att lyssna på intervjuerna varje gång 

arbetet med dem sker. Enligt David & Sutton (2016) är det viktigt att den insamlade datan 

behandlas i detalj vilket en transkribering möjliggör. Transkriberingen sammanfattades sedan 

ned och onödig information skalades bort. När sammanfattningen var sammanställd började 

arbetet med att identifiera möjliga designprinciper från varje respondent. Som ett exempel visas 

en fråga och ett svar från en respondent och vilket förslag på designprincip det ledde till. Frågan 

“Använder du idag något IT-stöd inom arbetet och hur fungerar det?” med svaret “Idag har 

alla personliga telefoner och det fungerar bra men ibland finns det ingen täckning i gruvan” 

ledde till en föreslagen designprincipen offlinestöd. Resultatet av denna analys blev en mängd 

potentiella designprinciper.  

 

De potentiella designprinciper kategoriserades sedan för att identifiera teman kring 

designprinciperna som var på samma område för att förenkla analysen. Till exempel 

kategoriserades de föreslagna designprinciperna offlinestöd och undvika lokal lagring under 

samma temaområde “Lagring”. Kategoriseringen resulterade i sju olika teman vart 

designprinciperna passade in. Något speciellt urval skedde inte i det här steget utan det mesta 

som respondenterna tog upp som kunde kopplas till en designprincip togs med för att kunna få 

en övergripande bild av vad alla respondenter tyckte. Datan från intervjuerna jämfördes sedan 

mot teorin för att visa vilka designprinciper som stämmer överens med tidigare teorier för att 

på så sätt kunna identifiera designprinciper som blir viktiga för kontexten gruvindustri men som 

inte återfinns i dagens teori kring designprinciper.     

3.4 Metodproblem/Trovärdighet 

Ett av de problem som finns vid användning av kvalitativ metod är att det inte går att dra några 

generella slutsatser kring resultatet (Carr, 1994). Eftersom ett litet urval används vid kvalitativ 

metod kan ej några generella slutsatser dras för hur något är (Marshall, 1996). Utan det resultat 

som uppstår gäller endast för den undersökta enheten. Detta eftersom det endast var fokus på 

en lösning och slutsatserna kring det går inte att föra över på andra lösningar direkt. Utöver det 

kan ett väl definierat urval göra att det går att generalisera på en större population (Hilton, 1987) 

 

Vidare finns det risk att resultatet delvis består av subjektivitet eftersom det är svårt att tolka 

data från en intervju objektivt (Bryman & Bell, 2014). Människor tolkar oftast saker annorlunda 

och därför kunde datan från intervjuerna ha uppfattats på ett annat sätt om någon annan gjort 

analysen. För att reducera risken för subjektivitet följdes intervjumallen samt den beskrivna 

dataanalysen punktligt. Ett annat problem vid kvalitativ metod är att det inte skapar samma 

enhetlighet eller genomskinlighet som vid kvantitativ metod vilket kan göra det svårare för 

andra att upprepa (David & Sutton, 2016).  Men de möjliga svårigheterna med att upprepa är 

något som behövs för att kunna samla in och tolka icke numeriska data som en kvalitativ metod 

möjliggör.   

 

En risk med intervjuer är att respondenterna inte ger helt ärliga svar om det blir obekväma 

frågor. Detta stämmer speciellt när den som utför intervjun och respondenten inte känner 
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varandra (Carr, 1994). För att försöka förhindra detta har intervjuerna dels varit anonyma och 

frågorna har utformats på ett sätt som gör att respondenterna inte ska behöva svara på personliga 

frågor som gör att de kan känna sig obekväma. Frågorna har försökts hållas på en generell nivå 

som till exempel frågan “Kan du ge exempel på några stöd som är bra och dåliga?” behöver 

inte respondenterna säga exakt vilken applikation utan mer fokusera på vad som är bra och 

dåligt med respektive stöd för att inte behöva peka ut någon specifik.   

3.5 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna gjordes fördes samtal med respondenterna för att göra de medvetna om vad 

informationen kommer användas till samt hur den kommer lagras. Eftersom intervjuerna 

spelades in frågades först om respondenterna tyckte det var okej att bli inspelade. Sedan 

meddelades att intervjuerna kommer vara helt anonyma och den inspelade datan lagras fram 

tills det att examensarbetet blir godkänt för att sedan tas bort. Dock kommer den analyserade 

datan att publiceras på Luleå universitetsbibliotek efter det att examensarbetet är godkänt. 

Utöver det meddelades om nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade datan endast får 

användas inom ramen av ändamålet med undersökningar (Bryman & Bell, 2013). 

Respondenterna var tvungna att godkänna att ändå bli intervjuade efter det att information 

framgått till dem. Alla respondenter tyckte att det var okej och därför har alla de som var tänkta 

att intervjuas intervjuade.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas resultatet från den kvalitativa undersökningen, vilket är datan från 

intervjuerna. Kapitlet inleds med en presentation de valda respondenterna och deras bakgrund. 

Sedan presenteras den insamlade datan genom att de två kategorierna, gruvarbetare och 

applikationsutvecklare, visas var för sig. Kapitlet avslutas med ett scenario som baserats på 

empirin för att beskriva kontexten gruvindustri. 

4.1 Valda respondenter 

Nedan presenteras de respondenter som medverkat i studien. De tre första är IT-konsulter som 

jobbar mot gruvindustrin och de tre sista arbetar inom gruvindustrin på olika positioner. 

Applikationsutvecklare 1 (A1) 

Jobbar inom konsultbranschen med att ta fram digitala lösningar till gruvindustrin som 

projektledare, säljare och testare. Har jobbat som konsult i ungefär 15 år och en stor del av sin 

karriär mot gruvindustrin.  

 

Applikationsutvecklare 2 (A2) 

Jobbar inom konsultbranschen med att fram digitala lösningar till gruvindustrin som 

mjukvaruarkitekt och utvecklare. Har arbetat ungefär 15 år inom konsultbranschen och en stor 

del av detta har varit mot gruvindustrin.  

 

Applikationsutvecklare 3 (A3) 

Jobbar som konsult mot gruvindustrin som projektledare för IT-projekt. Har över 20 års 

erfarenhet av att leda IT-projekt och ta fram lösningar för gruvindustrin och mycket av arbetet 

har även här skett mot gruvindustrin. 

 

Gruvarbetare 1 (G1) 

Jobbar inom gruvindustrin med att sköta processen för vatten och luft ner och upp från gruvan. 

Delvis ute i processen och delvis att sköta processen via mjukvarusystem. Har jobbat inom 

gruvindustrin i ungefär 6 år och har också varit aktiv som skyddsombud.  

 

Gruvarbetare 2 (G2) 

Jobbar inom gruvindustrin och har 20 års tidigare arbetserfarenhet från utveckling av 

mjukvaror. Men nu har personen ett helhetsansvar för vissa av företagets applikationer som  

används ute inom det dagliga arbetet.  

 

Gruvarbetare 3 (G3) 

Jobbar inom gruvindustrin som ansvarig för att specifikt område, vart arbetsuppgifter är att 

rondera och anmäla fel på maskiner. Har arbetat ungefär tre år på nuvarande tjänst och har 

erfarenhet av det dagliga arbetet inom gruvindustrin.  

4.2 Fallbeskrivning 

Gruvindustrin är en speciell kontext som skiljer sig mycket från det dagliga livet. De anställda 

arbetar i en miljö där vart det ständigt finns risker såsom roterande maskiner och höga fallhöjder 

samtidigt som de måste vara uppmärksamma för olika typer av larm till exempel brand och gas. 

Detta har lett till att det från ledningshåll finns höga krav på att säkerheten ska prioriteras av 

alla anställda. Dock finns det problem, dels eftersom de anställda ofta har stressiga arbeten och 
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stopp i produktionen kan leda till förluster i miljontals kronor för företagen. Men också tekniska 

hinder som att det inte finns nätverkstäckning i hela gruvan och att miljön där arbetet sker ofta 

består av höga ljudnivåer och dålig sikt. Kraven på applikationer som ska finnas i denna miljö 

blir väldigt höga och det är av stor vikt att de anställda vill använda applikationerna.  

 

Gruvindustrin skiljer sig mycket mellan företag och en del företag använder idag mycket 

tekniska hjälpmedel såsom mobiler och applikationer och är förberedda för digitaliseringen som 

pågår. Andra företag använder idag inga digitala hjälpmedel och har ett omfattande arbete kvar 

innan de ens kan börja använda tekniska hjälpmedel. Detta har lett till att det är en del äldre 

system som används vilka oftast uppfattas som icke användarvänliga av användarna. Till 

exempel används äldre programvaror och datorer för risk och tillbudsrapportering vilket gör att 

det tar lång tid och ibland inte görs alls på grund av tidsåtgången.  

 

Under sammanställningen var det några punkter som var framstående genom alla intervjuer. 

Enkelhet att använda applikationen är av högsta vikt detta var något som alla respondenter tog 

upp under intervjuerna, detta på grund av den ansträngande miljön som en gruva innebär. Då 

applikationer är tänkta som hjälpmedel under arbetet för de anställda kommer de inte använda 

det om det upplevs omständligt att använda utan användaren ska endast uppleva att det medför 

nytta att använda applikationen i fråga.  

 

“Största svårigheten är att få acceptans hos användarna. Applikationer måste 

upplevas som att de underlättar arbetet eller ger ett mervärde, inte att de ger mer 

arbete.” & “Enkelhet är nyckeln” (G2 & A1) 

 

Ovan är två citat från intervjuerna som visar på vad fokus för både applikationsutvecklare och 

gruvarbetare tycker är viktigt och är därför genomgående i alla intervjuer. För att uppnå 

enkelheten kan flera olika tillvägagångssätt användas, några exempel som båda parter tycker är 

viktigt är att använda färg, tydliga ikoner och ha en enkel navigering. Nedan följer presentation 

av data från intervjuerna. Datan är uppdelad genom att applikationsutvecklare och gruvarbetare 

presenteras separat. 

4.2.1 Applikationsutvecklare 

Enligt A2 är det viktigt att lagring sker i molnet eller i respektive system vart det hör hemma. 

Eftersom applikationen endast är skalet och det oftast är underliggande system som lagrar datan. 

Dock måste en viss lokal lagring förekomma då ett annat krav är att det ska finnas 

offlinestöd.  Vidare säger i A3 att gruvindustrin består av väldigt många objekt och för att slippa 

leta i långa listor över objekt ska det enkelt gå att koppla till ett objekt ute i processen. Detta 

kan antingen ske via position eller olika typer av taggar. A1 säger också att användaren ska få 

relevant information presenterad när det är lämpligt för att undvika onödig tidsåtgång med att 

leta information som är nödvändig för användaren. 

 

A3 säger att navigeringen kan förenklas genom att swipande och dragande och flashiga 

animationer minimeras. Enligt A2 ska personer som är vana att använda applikationen kunna 

ta genvägar för att snabbt komma till de funktioner som de vill använda. Navigeringen måste 

därför vara lättförståelig för nya personer som behöver en längre väg, men samtidigt vara enkel 

för mer rutinerade personer som använder applikationen flera gånger dagligen. A2 menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till den olika mognadsgraden av teknik som många inom 

gruvindustrin har. En del är vana med mobiler och en del har knappt använt det. Därför kan 

navigeringen ske på flera olika sätt.  
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“Det är en ganska hög medelålder inom gruvindustrin vilket gör att alla 

kommandon på en applikation inte är självklara, till exempel hur uppdaterar jag 

en sida. Då kan man dels ha androidfunktionen som möjliggör uppdatering genom 

att dra nedåt på skärmen men man måste också ha en knapp som det tydligt står 

“Uppdatera” för mindre teknikvana personer” (A2) 

 

Enligt A2 kan med fördel automatisk ifyllnad av text ske när det är möjligt. Detta kan baseras 

på position eller tidigare beteenden från användare. Automatisk ifyllnad är bra för personer med 

olika mognadsgrad då nya användare får hjälp med vad som ska fyllas i och vana användare får 

en sorts genväg i sitt arbete. A2 fortsätter och tycker att funktionaliteten vara i fokus och att 

onödiga saker inte tas med i applikationen för att de till exempel är snygga utan endast det 

viktiga ska vara med.  

 

A1 och A2 tycker att företag ska försöka ha en standardlayout för alla sina applikationer, 

användare ska med enkelhet kunna byta mellan företagets olika applikationer och då känna sig 

hemma i de olika applikationerna. När designen tas fram ska fokus vara på funktionaliteten och 

att gränssnittet framför allt är enkelt att använda. Om fokus istället är på att göra flashiga 

designer med många animationer menar A2 att användarna inte kommer kunna använda den 

lika enkelt ute i sitt arbete. A2 nämner också att det är viktigt att storleken på objekt i 

gränssnittet är väldigt stora och att tid inte behöver slösas på att kisa eller zooma in på skärmen 

utan användarna ska snabbt kunna använda applikationen som hjälpmedel.  

 

“Mognadsgraden skiljer sig stort på platser var applikationerna ska implementeras 

på. Ett exempel är när vi utvecklade en applikation till ett företag där de anställda 

inte ens hade SMS aktiverat på mobilerna. Utmaningarna är att göra det så enkelt 

som möjligt, minimera funktioner och design till det som verkligen behövs. Försöka 

ha automatiskt ifyllda fält så ofta det går, baserat på plats eller dylikt.” (A2) 

 

A2 säger att standardiserade ikoner för alla applikationer hade varit optimalt men i nuläget kan 

standardikoner från Android respektive IOS användas vid skapandet av applikationer. A3 säger 

att knappar och ikoner ska vara av storlek större, detta medför att användarna lätt kan klicka sig 

fram. Ofta har anställda inom gruvindustrin handskar och ibland bara en hand tillgänglig. Som 

A2 uttryckte sig:  

 

“En person från gruvindustrin som jag pratade med sa att han ofta använder näsan 

att navigera i en applikation när han bara har en hand tillgänglig”(A2) 

 

Utöver storlek på ikoner säger A3 att ikonerna även kan innehålla text, även om tydliga 

symboler är att föredra, då ska texten vara tydlig och enkel att läsa.  

 

Enligt A1 är det bra att använda färg på områden vart det behövs extra uppmärksamhet av 

användaren för att meddela “här händer det något”. Eftersom applikationen kommer användas 

då och då kan det vara viktigt att visa åt användaren vad denne ska göra och det kan med fördel 

göras med hjälp av färger. A2 säger också att färger kan också användas för att visa vilka 

aktiviteter som är gjorda och vilka som är kvar att slutföras om denne håller på med en uppgift. 

Detta gör det lättare för användaren att lägga ifrån sig mobilen och sedan fortsätta med samma 

uppgift och då enkelt se vart arbetet ska påbörjas igen.  

 

“Man kan med fördel använda färger till exempel att grön är startad röd är avslutad 

så att man med enkelhet kan urskilja saker. Enkelhet är nyckeln.” (A1) 
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Två applikationsutvecklare och två gruvarbetare säger att symboler och ikoner är en viktig del 

av designen och för applikationer inom gruvindustrin är det viktigt att de är tydliga och att 

användare snabbt kan navigera och förstå vad ikonerna innebär för att förenkla användandet.  

 

4.2.2 Gruvarbetare  

Lagring av data var en punkt som kom upp under de flesta intervjuerna. G2 säger att lagring av 

data lokalt oftast bör undvikas. Enligt G1 och G2 är det inom processindustri och framför allt 

gruvor en begränsad internetanslutning och att kunna arbeta utan internet är ett måste. Därför 

måste lagringen ske lokalt om internetanslutning inte finns tillgängligt för att sedan kunna ladda 

upp datan när väl internetanslutning återfås.  

 

“På min arbetsplats har vi har alla personliga telefoner och det fungerar bra men 

ibland finns det ingen täckning i gruvan, dock har wifi-nätet breddats men det finns 

fortfarande platser vart vi inte har nätverk alls.” (G2) 

 

G1 är inne på samma spår som A3 sa tidigare med att gruvindustrin består av väldigt många 

objekt och det ska vara enkelt för personen ute i processen att koppla till objekt, detta möjliggör 

att personen slipper lägga tid på att leta rätt objekt i applikationen. Enligt G3 kan det också vara 

svårt att ge input via text när användaren befinner sig i gruvindustrin, dels för att det är 

tidskrävande men också för att handskar ofta används, vilket gör det svårt att leta objekt med 

hjälp av att skriva texter i sin applikation.  

 

“Om jag håller på med ett arbete som kan vara ganska stressigt så vill jag inte 

behöva lägga tid på att leta saker i en applikation utan det ska gå snabbt så att jag 

kan felanmäla och sedan gå över till mina huvudsakliga uppgifter” (G1) 

 

Eftersom personer som arbetar inom gruvindustrin befinner sig i en speciell miljö måste 

navigeringen i applikationen fungera på ett väldigt enkelt sätt. Enligt G3 används oftast 

handskar och händerna kan ibland vara otillgängliga medans arbete sker. Användaren ska enkelt 

förstå hur denne ska navigera i applikationen, detta är ett krav som G1 nämner. G1 nämner 

också ett exempel på varför riskrapportering på dennes arbetsplats fungerar dåligt idag: 

 

“Det ska vara smidigt att använda applikationerna, det är mycket därför folk inte 

skriver det idag för att det är omständligt, men en applikation som gör det enkelt 

hade kunnat öka rapporteringarna och ännu bättre att det är kopplat till objekt så 

det kan gå direkt in i underhållssystemet hade gjort det ännu bättre.” (G1) 

 

När det kommer till design av user interface fanns det några punkter som förekom i många av 

intervjuerna. Minimalistiskt tänk kring funktioner och design var en punkt som fyra av sex 

respondenter nämnde. Eftersom att användarna använder mobilen under arbetet ska enligt G2 

bara de viktigaste funktionerna med för att de ska uppleva nyttan med applikationen, samtidigt 

ska designen vara nedskalad och lätt att förstå.  

 

“Den viktigaste punkten tycker jag är att ha ett minimalistiskt tänk kring funktion, 

gränssnitt, visning och inmatning. Eftersom applikationen ska användas inom 

arbetet ska endast det viktigaste vara med och onödiga funktioner och design tycker 

jag inte behöver vara med” (G2) 



 

20 

 

 

Vidare säger G3 att endast relevant information ska visas för användaren, personen behöver då 

inte bläddra genom information som är irrelevant och därmed slösa tid. Den relevanta 

information ska också presenteras på ett tydligt sätt, vilket gör att den blir lätt att förstå. G2 sa 

också att en viktig punkt är att försöka undvika att användarna behöver konfigurera 

applikationen vid användning utan istället direkt ska kunna använda den.  

4.2.3 Funktioner för säkerhet 

Vid intervjuerna framkom det även en del behov om vad som skulle behövas i en applikation 

som hanterar säkerhet för de anställda. Det finns idag brister i de kommunikationsvägarna som 

används för de anställda inom gruvindustrin. Dels används oftast komradio för att varna om 

olika typer av larm som brand eller gas. Komradion har dock inte alltid täckning och det kan 

medföra att personer inte alltid får larmen. Som G3 uttryckte sig: 

 

“Komradion har inte täckning överallt och det är huvudsakliga 

kommunikationsverktyget vid brand och alla larm.” (G3) 

 

På grund av bristande täckning kan heller inte ledning med enkelhet skicka ut 

informationsmeddelanden till anställda inom processen. Därtill saknar de anställda möjlighet 

att snabbt skicka ett meddelande om en olycka skulle vara framme och komradion kan inte 

alltid nås. Enligt G1 och G2 finns det ett stort behov av nya kommunikationsvägar både från 

ledningens håll att kunna pusha ut meddelanden men också ett sätt att kommunicera för det 

anställda. 

 

Att kunna positionera användaren av applikationen tycker A1 och G2 är viktig ur flera 

perspektiv. Dels för att kunna lokalisera medarbetare vid ett eventuellt nödfall men också för 

att enklare kunna förse denne med rätt information under arbetet den utför. Enligt A1 borde 

positionen kunna vara till hjälp för personer när de använder applikationen för att kunna ge ut 

områdesspecifik information.  

 

Vidare säger alla respondenter att det finns problem med rapporteringen av risker och tillbud, 

även fast det finns hårda direktiv att alla incidenter måste rapporteras in. Även fast de 

rapporteras in kan det ta väldigt länge. Som G1 uttryckte sig: 

 

“Efter något har hänt kan det ta väldigt lång tid innan det rapporteras in. Eftersom 

rapporterna görs på datorer som är på specifika platser så krävs det att man färdas 

till en dator och sen är programmet där rapporterna skrivs inte det mest 

användarvänliga programmet. Ibland händer det att risker inte rapporteras in för 

att det är omständligt att börja skriva in risker och då tar man det hellre på ett möte 

och då faller det mellan stolarna eftersom att ingen tar tag i det.”  

 

Nuvarande tillvägagångssätt är tunga att använda vilket resulterar i att en del helt enkelt inte 

orkar rapportera incidenter och om det väl görs kan det göras med väldigt stor fördröjning 

eftersom det är långa färdsträckor till de datorer där rapporterna måste göras. A1 tror att 

hanteringen av tillbudsrapportering kommer vara en viktig funktion för framtida applikationer, 

även G2 tycker att tillbudsrapporteringen fyller en viktig funktion. 

Ett annat område som lyftes upp av fyra av sex respondenter är möjligheten att hitta 

säkerhetsföreskrifter och rutiner på ett enkelt sätt. Idag finns dessa på datorer och om de ska 
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användas i arbetet måste de skrivas ut vilket kan vara omständligt i och med att pappret lätt kan 

tappas bort och ett papper är inte optimalt att skriva på ute i processen.  

4.3 Designprinciper från empiri 

Nedan presenteras de designprinciper som identifierats från empirin. Designprinciperna är 

kategoriserade efter de teman som identifierats i analysen.   

Lagring 

• Undvik lokal lagring, lagra i respektive system 

• Offlinestöd om internetanslutning saknas 

Input & output 

• Automatisk ifyllnad när det är möjligt 

• Koppla till ett objekt med enkelhet 

• Ge information till användare utan att de behöver leta upp den 

Navigering 

• Vana användare ska kunna använda genvägar  

• Tydliga sätt att navigera (använd både standard android men också tydliga 

“uppdatera” knappar. 

• Snabb navigering 

• Minimera swipande och dragande 

• Ta hänsyn till mognadsgrad 

Allmän design 

• Ha en standardlayout för att få acceptans 

• Storlek på saker inte behöva kisa eller zooma 

• Nedskalad design 

• Undvik flashiga animationer 

Användarvänlighet 

• Funktionalitet i fokus 

• Enkelt att använda 

• Tydlig presentation av information 

• Visa endast relevant information 

• Undvik behov av konfiguration 

Symboler & ikoner 

• Symboler och ikoner ska vara tydliga 

• Stora knappar 

• Standardisera ikoner 

• Tydlig text 

Färg 

• Färger ska användas vart det behövs extra uppmärksamhet  

• Använd färger för att urskilja vad som är gjort 

Funktioner 

• Kommunikationsväg för anställda och för ledning 

• Larmsystem som ska kunna skicka ut notiser med varningar så som olika larm. 

• Rapportera avvikelser direkt i telefonen 

• Informera om säkerhetsföreskrifter 

• Dagliga säkerhetsrutiner 

• Position på användare 
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4.4 Scenario för konceptuell applikation 

Utifrån den insamlade empirin utvecklades följande scenario för att förtydliga kontexten 

gruvindustri: 

Gruvarbetare A är ute på en ronderingsrunda på sitt ansvarsområde, det är viktigt att färdigställa 

ronderingen så att inga maskiner riskerar att haverera. Plötsligt ser han att ett fallskydd har gått 

sönder och det finns en risk för ouppmärksamma personer att ramla ned från en hög höjd. 

Gruvarbetare A tar upp sin mobil och scannar en tagg på en närliggande maskin för att upprätta 

en riskrapportering. Gruvarbetaren tar ett kort, skriver en kort text och skickar sedan in risken. 

Det finns dock ingen täckning på just detta område, applikationen sparar därför datan lokalt. 

Fem minuter senare befinner sig personen i ett område som har täckning och informationen 

laddas då upp till säkerhetssystemet.  

 

Gruvarbetare B befinner sig inom samma område som den identifierade risken och utför ett 

arbete på en maskin. Applikationen som gruvarbetare B har på sin mobil avläser att en ny risk 

har laddats upp. Applikationen skickar då ut en notifikation tillsammans med en kraftig 

vibration för att uppmärksamma gruvarbetare B. Gruvarbetaren, som är mitt uppe i arbetet, tar 

då upp mobilen. Det är här viktigt att gruvarbetaren snabbt kan få upp mer information om 

risken, En viktig faktor att ta hänsyn till är att gruvarbetaren arbetar i en smutsig miljö och 

troligtvis bär arbetshandskar. Ett tydligt gränssnitt med stora ikoner tillåter gruvarbetare B att 

snabbt läsa om risken och se information i form av en bild. På så sätt undviker gruvarbetaren 

risken att falla från den höga höjden och kan fortsätta med sitt arbete.  

 

Några minuter senare utbryter en brand i en annan del av gruvan och brandlarmet går. 

Gruvarbetare B befinner sig i ett separat rum med en väldigt hög ljudnivå och hör därför inte 

larmet. Applikationen avläser att ett brandlarm har gått och skickar därför en notis med en 

kraftig vibration till gruvarbetaren som då blir varse om situationen. Alla gruvarbetare är 

således underrättade och kan därmed snabbt evakuera gruvan.   
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5. ANALYS & UTVÄRDERING 

I detta kapitel sätts empirin i förhållande mot den teoretiska referensramen. Först har empirin 

delats upp i åtta teman för att enklare kunna analysera. I varje tema har sedan skillnader mellan 

teori och empiri, skillnader respondentgrupperna tagits fram men också en utvärdering mot det 

framtagna scenariot. 

5.1 Lagring 

Enligt Hinman (2012) ska utgångspunkten för lagring vara i molnet och lokal lagring ska helst 

undvikas. Detta är något som stämmer överens med studien där bland annat två respondenter 

säger att lagring ska ske i molnet eller i de system vart datan hör hemma. Hinman (2012) tar 

också upp att planering för att vara utan nätverk bör ske då det kan hända att internetanslutning 

saknas ibland. Offlinestödet är också något som tas upp i empirin men det verkar ligga en större 

tyngd i att verkligen klara av att vara utan nätverk eftersom miljöerna som applikationen 

kommer användas i ofta är utan nätverk till skillnad från en “vanlig” applikation som kan 

användas i städer vart det i princip är 100% nätverkstäckning. I studien säger både 

applikationsutvecklare och gruvarbetare att offlinestöd är ett måste för att det överhuvudtaget 

ska fungera till skillnad från teorin där det måste finnas en plan för att klara korta perioder utan 

nätverk. Detta blir också extra viktigt då applikationer används i arbetet enligt Boillat et al. 

(2017) möjliggör enklare sätt att dokumentera och sparar användarna från att själva behöva 

utföra administrativa krångliga uppgifter. Detta är också något som kan ses i scenariot som 

visar att gruvarbetare ofta befinner sig i situationer utan nätverk och att offlinestödet då är en 

nödvändighet för att applikationen ska kunna användas. De diskuterade designprinciperna finns 

sammanfattade i tabell 1.  

 

Tabell 1: Designprinciper för lagring 

 Allmänna mobila designprinciper Designprinciper specifika 

för gruvindustri 

Lagring • Undvik lokal lagring • Offlinestöd  

 

5.2 Input & output 

När det kommer till input och output säger Hinman (2012) att det är viktigt att använda unik 

mobil input eftersom att en mobil enhet har många andra sätt att ta in information än en dator. 

När det kommer till att använda mobil input i empirin är det inte något som framkommer direkt 

utan det nämns istället som ett problem, till exempel är det svårt att ge input via text med en 

mobil. Vilket mynnar ut i att det måste vara lätt att koppla till ett objekt ute i processen eftersom 

input via text och leta upp objektet skulle vara för tidskrävande. Här menar gruvarbetare på att 

det blir tidskrävande att skriva in text eftersom de till exempel kan ha handskar på sig och 

skrivande blir ett problem medans applikationsutvecklare menar att listor inte kan användas på 

grund av mängden objekt som finns ute i gruvorna. Problematiken med att skriva text kan lösas 

med olika mobila inputs och det samma gäller för att koppla samman objekt ute i processen då 

olika typer av taggar kan användas som ett exempel. Även fast inte koppling till objekt finns i 

teoretiska referensramen är det något Rubmann et al. (2015) tar upp som en fördel med industri 

4.0. Även Hermann, Pentek & Otto (2016) säger att koppling mellan objekt är en möjlighet när 

industri 4.0 realiseras. Därför har den möjligheten inte funnits tidigare och finns därför inte i 

tidigare designprinciper.  
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Istället för att använda mobil input kan automatisk ifyllnad av text användas. Detta är någon 

som Nilsson (2009) säger kan uppnås genom att kolla vad som är vanligt att skriva in eller 

vilken position användaren befinner sig på. Även Gong & Tarasewich (2004) och Seong (2006) 

går att koppla till detta då automatisk ifyllnad gör att användarens minne inte behöver belastas 

genom att komma ihåg vad olika objekt heter eller vad som ska skrivas vid varje input. 

 

Något som även tas upp i empirin är möjligheten att presentera information till användare utan 

att de ska behöva leta efter den. Detta kan ses i scenariot då gruvarbetare B får notiser om ett 

brandlarm utan att denne behöver leta upp sådan information. Applikationsutvecklare menar att 

det är bra med automatisk ifyllnad för att hjälpa användare av olika mognadsgrad då det snabbar 

upp användningen för vana användare och hjälper mindre vana användare att snabbt kunna 

använda applikationen. Möjligheten att göra det kan baseras på att använda till exempel position 

för att visa upp den informationen som användaren behöver för stunden. Detta område är något 

som inte finns med i den teoretiska referensramen men är ändå något som blir viktigt för 

applikationer ute i gruvindustrin på grund av tidsbristen som kan förekomma inom arbetet. I 

scenariot beskrivs detta som ett problem då gruvarbetaren håller på med en viktig rondering 

men påträffar en risk, risken måste självfallet ha prioritet men ett smidigt sätt att ge input i form 

av en tagg och ett foto gör att personen snabbt hinner återgå till sitt vanliga arbete. De 

diskuterade designprinciperna finns sammanfattade i tabell 2. 

 

Tabell 2: Designprinciper för input & output 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper specifika 

för gruvindustri 

Input & output • Automatisk ifyllnad när det 

är möjligt 

• Använd unik mobil input 

• Undvik att belasta 

användarens minne 

 

• Koppla till ett objekt med 

enkelhet 

• Ge information till 

användare utan att de 

behöver leta upp den 

 

5.3 Navigering 

Enligt Mckay (2013) ska applikationer vara lätta att förstå och användarna ska direkt kunna 

hoppa in och börja använda applikationen utan att ha förkunskaper eller behöva läsa en manual. 

Shneiderman (1998) säger också att navigeringen ska vara enkel och ha få interaktioner. Detta 

är något som även tas upp i studien där en enkel navigering är viktig, detta stärks ytterligare 

eftersom händer ofta kan vara otillgängliga vilket gör att när väl händer är tillgängliga ska 

användaren snabbt förstå hur navigeringen ska gå till. Något som nämns i empirin men som 

saknas i teorin är att navigeringen ska vara snabb. I arbetet krävs det att det går snabbt för att 

spara in på tid men också att det ska kännas snabbt för användaren som då känner att det ger 

nytta att använda applikationen I scenariot kan det också ses att uppgifter ofta utförs samtidigt 

som andra viktiga uppgifter också måste göras. Enligt empirin är lösning för att förenkla 

navigering är att minimera swipande och dragande, detta är något som inte tas upp i teorin då 

det är en vanlig design att i applikationer att swipa. Detta är något som kan vara svårt inom 

gruvindustrin och det kan vara bättre att försöka begränsa sig till tryck för att navigera.   

 

Vidare visar empirin att personer som är vana att använda applikationen ska kunna ta genvägar 

för att snabba på navigeringen. Gong & Tarasewich (2004) och Ballard (2007) anser också att 
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en viktig faktor i applikationer är att användare som är vana tillåtas ta genvägar. En intressant 

punkt som en applikationsutvecklare tar upp är att mognadsgraden för teknikanvändning är en 

viktig faktor då gruvindustrin har en väldigt hög medelålder kan erfarenheter av mobila enheter 

vara bristande i vissa fall. Det är därför viktigt att ha olika sätt att navigera, alla typer av 

användare ska förstå hur navigeringen fungerar. Olika navigering är inte något som tas upp i 

teorin då de flesta som laddar ned en applikation antagningsvis borde förstå hur en mobiltelefon 

används, medans inom arbetet kan personer som annars inte använder mobila enheter bli 

tvungna att göra det. För att få olika målgrupper att förstå hur navigeringen fungerar kan enligt 

Amant (1999) metaforer för verkliga händelser användas, detta medför att personen verkligen 

kan se att här går det att trycka. De diskuterade designprinciperna finns sammanfattade i tabell 

3. 

 

Tabell 3: Designprinciper för navigering 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper 

specifika för 

gruvindustri 
Navigering • Genvägar vid navigering 

• Undvik att avbryta 

• Ge feedback när något utförs 

 

• Minimera swipande 

och dragande 

• Alternativa 

navigationssätt 

• Snabb navigering 

• Tydliga sätt att 

navigera  

 

5.4 Allmän design 

Enligt studien ska företag försöka ha en standardlayout för alla sina applikationer för att öka 

acceptansen hos användarna. Standardlayout framkommer inte i den teoretiska referensramen 

då detta kanske mer är en företagsspecifik designprincip snarare än en allmän för mobila 

applikationer. Den kan dock bli viktig på grund av den tidigare nämnda skillnaden på 

teknikvana hos användarna. Om anställda inte är vana att använda mobila applikationer blir det 

enklare att lära sig liknande på alla än att behöva lära sig olika applikationer vid olika moment 

av arbetet.  En punkt vart teori och empiri skiljer sig åt är Nedskalad design eller utvecklande 

design. Enligt Hinman (2012) ska en bra design utveckla sig över tid och visa mer och mer av 

sin helhet desto längre in i applikationen användaren kommer medans empirin visar att det ska 

vara en nedskalad design och endast det viktigaste ska vara med, vilket tyder på att det viktigaste 

ska vara med från början och inte komma desto längre in i applikationen användaren kommer. 

Detta är något som både gruvarbetare och applikationsutvecklare tyckte.  

 

Vidare säger empirin att storleken på objekt är viktigt för att användarna ska kunna identifiera 

vart de ska klicka snabbt. Användare ska till exempel inte behöva kisa eller zooma vilket kan 

vara frustrerande och tidskrävande. Applikationsutvecklare säger detta genom att prata om 

storleken på objekt medans gruvarbetare mer är inne på applikationen ska vara enkelt att 

använda. Arvola (2014) är av samma åsikt och säger storleken på objekt ska anpassas för att 

öka användarvänligheten. Flashiga designer och animationer är dock något bör undvikas vilket 

också kan vara specifikt för gruvindustri och kanske mer generellt applikationer som används 

inom arbete då det endast är funktionaliteten användaren är ute efter då. De diskuterade 

designprinciperna finns sammanfattade i tabell 4. 
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Tabell 4: Designprinciper för allmän design 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper specifika 

för gruvindustri 

Allmän design • Anpassa storlek på objekt 

• Utveckla design över tiden 

 

• Nedskalad design 

• Undvik flashiga 

animationer 

• Använd standardlayout 

för att få acceptans 

 

5.5 Användarvänlighet 

Enligt Sundström (2005) är det viktigt att funktionaliteten är i fokus för att användarna ska 

känna nytta av att använda applikationen. Mckay (2013) är inne på samma spår och menar att 

det skapar en högre nytta om användarna får komma till viktiga funktioner direkt. Empirin 

stämmer överens med detta då nästan alla respondenter är inne på att enkelhet och nytta är av 

största vikt. Ett av de svåraste momenten med applikationer är att få de anställda att använda 

dessa och därför måste verkligen nyttan av användningen ligga i fokus. Enligt Hinman (2012) 

ska även applikationer vara anpassade att gå att använda över tid och att användaren inte 

behöver färdigställa en uppgift innan denne kan lägga ifrån sig mobiltelefonen. Detta 

framkommer dock inte i empirin, vilket kan tyckas konstigt då anställda inom gruvindustrin 

kan behöva utföra andra uppgifter med kort varsel och då måste mobilen läggas ned för att 

sedan fortsätta med den tidigare uppgiften vid ett tidigare tillfälle.   

 

Ballard (2007) och Mckay (2013) menar att användare inte ska behöva bli avbrutna för ofta när 

de använder applikationer. Att inte avbryta användarna är något som studien inte har visat på 

direkt. Istället har både gruvarbetare och applikationsutvecklare pratat om att användarna ska 

vilja använda applikationen och att användarna ska få nytta av att använda den. Att undvika att 

avbryta användarna kan därför kanske vara ett sätt att användarna ska vilja använda 

applikationen även fast respondenterna inte uttryckligen nämnt det som en lösning.  

 

Empirin går också in mycket på distribution av information, endast den relevanta informationen 

ska visas och att den informationen ska vara tydligt. Även fast information inte nämns direkt i 

den teoretiska referensramen är Boillat (2015) inne på att styrkorna med applikationer bland 

annat är paketera kunskap, vägledning och dokumentering vilket går i linje med en bra 

informationsdelning via applikationen. Användarna inte ska behöva konfigurera applikationen 

vid användning, detta framkommer inte i den teoretiska referensramen men kan nog gå under 

begreppet användarvänlighet vilket är vanligt förekommande i designprinciper.  De diskuterade 

designprinciperna finns sammanfattade i tabell 5. 
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Tabell 5: Designprinciper för användarvänlighet 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper 

specifika för 

gruvindustri 
Användarvänlighet • Funktionalitet i fokus 

• Enkelt att använda 

• Undvik uppgiftstänk som att 

användaren måste färdigställa 

uppgifter innan applikationen 

kan stängas av.  

 

• Visa endast relevant 

information 

• Undvik behov av 

konfiguration 

• Tydlig presentation 

av information 

 

5.6 Symboler & ikoner 

Fyra av sex respondenter var av åsikten att ikoner och symboler är en viktig del av designen för 

att användare snabbt ska kunna förstå applikationen. Mckay (2016) och (Android guidelines, a) 

menar samma sak och säger att ikoner ska försöka ha tydliga visuella budskap. Det är också ett 

sätt att utnyttja hela den begränsade ytan som finns på mobiler (Fling, 2009). När det kommer 

till ikoner visade studien att ikoner ska vara stora för att användare lätt ska kunna klicka sig 

fram vilket är något som skiljde sig från teorin. Arbetare inom gruvindustrin har ofta handskar 

på sig och det kan vara bra att kunna träffa rätt ikon även om handsken någon gång skulle vara 

på, större ikoner minskar också risken för att klicka fel vilket kan vara väldigt frustrerande i en 

tidspressad situation. De diskuterade designprinciperna finns sammanfattade i tabell 6. 

 

Tabell 6: Designprinciper för symboler & ikoner 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper 

specifika för 

gruvindustri 
Symboler & 

ikoner 
• Tydliga symboler och ikoner  

• Standardiserade ikoner 

• Korta rubriker 

 

• Stora knappar 

 

5.7 Färg 

Enligt Mckay (2013) är färg viktigt för att kunna skapa en identitet för till exempel ett företag, 

anställda känner sig då hemma i alla applikationer. Detta var något som delvis framkom i 

empirin men då var mer fokuserat på layouten som nämnts i ett tidigare stycke. Amant (1999) 

säger att färg också kan användas för att visa vad som händer i en applikation. Fling (2009) 

menar dock på att färg kan vara svårt att använda, det gäller att hitta färger som folk associerar 

med rätt saker. Empirin tar också upp färg som Amant (2009) och säger att färg kan användas 

för att få extra uppmärksamhet till ett visst område i en applikation. Vidare kan färg användas 

för att visa vilka uppgifter som är färdiga, användaren kan då lätt återuppta arbetet efter ett 

avbrott vilket också är liknande åsikter som Amant. Färg kan därför också vara något som kan 

bli viktigt för gruvindustrin då användare ofta lägger ner och tar upp mobilen samtidigt som 

miljön inte alltid gör det lätt att se skärmen tydligt. De diskuterade designprinciperna finns 

sammanfattade i tabell 7. 
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Tabell 7: Designprinciper för färg 

 Allmänna mobila 

designprinciper 

Designprinciper 

specifika för 

gruvindustri 
Färg • Använd färg för extra 

uppmärksamhet 

• Färgsättning ska gå i linje med 

tidigare applikationer 

• Använd färger för 

att urskilja vad som 

är gjort 

5.8 Krav på funktionalitet 

Från empirin går det även att utläsa vissa önskemål om funktioner som en applikation för 

säkerhet inom gruvindustrin hade kunnat innehålla. Vilka funktioner som kan vara bra finns 

inte med i teoretiska referensramen, vilket är svårt då det beror på vilka kontexter applikationer 

ska användas i. Denna undersökning har dock syftat i att skapa en applikation som ger de 

anställda en säkrare arbetsmiljö och därför blir dessa önskemål om funktioner viktiga. Bland 

annat visade empirin bristerna med att kommunicera med komradio och därför kan 

gruvindustrin vara i behov av nya kommunikationsvägar mellan ledning och de anställda. 

Kommunikationsvägar är dock något som Lasi et al. (2014) är inne på när han pratar om att nya 

system ska vara anpassade efter mänskliga behov för att skapa en bättre arbetsmiljö, vilket 

industri 4.0 medför.  

 

Alla respondenter var också inne på möjligheter att rapportera in tillbud och risker snabbare. 

Nuvarande tillvägagångssätt är väldigt omständliga och det kan ta lång tid innan såna typer av 

händelser rapporteras in. Enligt Boillat et al. (2015) skapar mobila applikationer ett enkelt sätt 

att dokumentera och spara data om arbetssituationer, vilket passar bra in på en funktion som 

möjliggör en snabbare rapportering av tillbud och risker. Några möjligheter som också togs upp 

var att kunna positionera användare, för att vid en eventuell olycka kunna hitta personer snabbt. 

Detta är något som Lasi et al. (2014) tar upp. I och med industri 4.0 skapas möjligheter att 

snabbare hitta position eftersom fysiska och digitala objekt sammanfogas.  

 

Vidare fanns behov av en funktion för att lättare hitta relevant information om 

säkerhetsföreskrifter och dagliga säkerhetsrutiner borde finnas. Boillat et al. (2015) menar att 

paketering av kunskap, i det här fallet säkerhetsföreskrifter och vägledning, i det här fallet 

säkerhetsrutiner, är något som mobila applikationer har en möjlighet att uppfylla på ett bra sätt. 

De diskuterade designprinciperna finns sammanfattade i tabell 9. 

 

Tabell 8: Önskemål på funktionalitet 

Önskemål på funktionalitet  
 

• Möjliggör kommunikation mellan anställda och ledning 

• Använd notifikationer för meddelanden 

• Position på användare 

• Rapportera avvikelser 

• Tillgängliggör säkerhetsföreskrifter & Dagliga säkerhetsrutiner 
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6. SLUTSATS  

Att skapa applikationer för gruvindustrin skiljer sig väsentligt åt från den vanliga 

applikationsutvecklingen.  Gruvindustrin kännetecknas av en miljö som inte är särskilt 

anpassad för olika tekniker. Det finns stora utmaning då det ofta är trånga ytor, mörkt samt att 

stora delar av anläggningar saknar nätverkstäckning. Samtidigt måste en acceptans från 

användarna uppnås för att dessa ska vilja använda applikationen. Detta kan vara problematisk 

då de anställda består av personer med väldigt olika mognadsgrad när det kommer till att 

använda moderna tekniker. Detta medför att de anställda har en mängd olika behov men 

genomgående har studien visat att enkelheten är nyckeln till att kunna lansera applikationer 

inom gruvindustrin. Element som automatisk ifyllnad, enkel och snabb navigering, stora ikoner 

och användning av färger har alla tagits upp som möjliga lösningar för att förenkla användare 

för användare med olika mognadsgrad.  

 

För att förenkla utvecklandet av applikationer för gruvindustrin och för att nå upp till de behov 

och utmaningar som finns har därför studien identifierat och utvecklad designprinciperna som 

visas i tabell 8. 

 

Tabell 9: Designprinciper för gruvindustri 

 

 

 

Slutligen verkar det som att det finns en hel del behov hos de anställda i form av en säkrare 

arbetsmiljö då önskemål om positionering, bra notifikationer och säkerhetsföreskrifter finns. 

Detta behov märks också på designprinciperna om enkelhet, applikationerna kan inte ta för 

mycket uppmärksamhet av användarna då det hade utsatt dem för mer faror. Dessutom ska 

Designprinciper specifika för gruvindustri 
• Offlinestöd  

• Koppla till ett objekt med enkelhet 

• Ge information till användare utan att de behöver leta upp den 

• Minimera swipande och dragande 

• Ta hänsyn till mognadsgrad 

• Snabb navigering 

• Tydliga sätt att navigera  

• Nedskalad design 

• Undvik flashiga animationer 

• Använd standardlayout för att få acceptans 

• Visa endast relevant information 

• Undvik behov av konfiguration 

• Tydlig presentation av information 

• Stora knappar 

• Använd färger för att urskilja vad som är gjort 

• Möjliggör kommunikation mellan anställda och ledning 

• Använd notifikationer för meddelanden 

• Position på användare 

• Rapportera avvikelser 

• Tillgängliggör säkerhetsföreskrifter & Dagliga säkerhetsrutiner 
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applikationerna vara enkla och inte ta tid från de anställda då deras arbetsuppgifter måste utföras 

snabbt. En applikation bör därför endast ses som ett hjälpmedel för att den anställda ska kunna 

göra sitt nuvarande arbete mer effektivt. För att skapa applikationer för gruvindustrin som når 

upp till detta och utöver det ger de anställda en hög nytta och nöjdhet vid användandet kan de 

specifika designprinciperna som studien utvecklat användas.  

6.1 Förslag på vidare forskning  

Eftersom att denna studie haft fokus på design av teoretiska designprinciper uppstår det några 

förslag på vidare forskning. För det första kan en studie genomföras vilka tekniker som behövs 

för att tillämpa alla designprinciper men också hur de är möjligt rent tekniskt. Ett förslag på 

vidare forskning kan således vara den tekniska biten bakom dessa designprinciper och 

funktioner. Vidare så kan designprinciperna testas och se hur de skulle fungera i praktiken när 

de väl appliceras på en verklig tjänst. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Frågor till personer med insikt i dagliga arbetet inom gruvindustrin: 
• Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund och den tjänst du har idag? 

• Skulle du kunna berätta hur företaget arbetar med säkerhet för de anställda idag?  

• Använder du idag något IT-stöd inom arbetet på gruvindustrin? 

o Hur fungerar det? Kan du ge exempel på några stöd som är bra och dåliga?  

• Finns det någon situation inom ditt arbete när det skulle behövas mer IT-stöd?  

• Använder du några handhållna enheter inom ditt arbete? 

o Hur ofta använder du en handhållen enhet per arbetsdag? 

o Kan du berätta ett typexempel på hur den handhållna enheten används? 

• Kan du ge några exempel på när det hade varit svårt att använda en mobil under ditt 

arbete? 

• Hur rapporteras incidenter gällande arbetssäkerhet idag? (Risker och tillbud) 

o Finns det någon anledning till att det inte skulle rapporteras in?  

• Vilka funktioner skulle en applikation som hanterar säkerhet för de anställda behöva 

innehålla enligt dig och varför är de viktiga?  

o Vilken skulle du säga är den viktigaste?  

• Vilka system är de viktigaste gällande arbetarnas säkerhet? (Brandlarm osv) 

o Finns någon av dessa integrerade i applikationer redan?   

• Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

Frågor till personer med insikt i applikationer inom gruvindustrin: 
• Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund och den tjänst du har idag? 

• Skulle du kunna berätta hur företaget arbetar med säkerhet för de anställda idag?  

• Används det idag något IT-stöd inom arbetet på gruvindustrin? 

o Hur fungerar det? Vilka stöd är bra och dåliga?  

• Kan du komma på några situationer där det skulle behövas mer IT-stöd för de anställda 

inom gruvindustrin?  

• Används det idag några handhållna enheter inom gruvindustrin? 

• Hur rapporteras incidenter gällande arbetssäkerhet idag? (Risker och tillbud) 

o Finns det någon anledning till att det inte skulle rapporteras in?  

• Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att utveckla applikationer till 

gruvindustrin? 

o Kan du ge exempel på någon applikation som släppts men inte blivit lyckad och 

vad var anledningen till det?  

• Vilken data kring arbetssäkerhet finns tillgänglig? 

o Vart lagras den datan?   

• Vilka system gällande arbetarnas säkerhet finns det idag? (Brandlarm osv) 

o Finns någon av dessa integrerade i applikationer redan? 

• Har du några förslag på vilka funktioner en applikation som hanterar säkerhet för de 

anställda skulle behöva innehålla och varför är de viktiga?  

o Vilken skulle du säga är den viktigaste?  

• Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när nya applikationer för gruvindustrin 

tas fram?  

• Hur bestäms layout vid utvecklandet av applikationer?  

• Skulle du kunna ge förslag på några designprinciper som du tycker bör följas vid 

utvecklandet av applikationer till gruvindustrin?   

• Är det något du skulle vilja tillägga? 


