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Abstract 
	
Geographically	dispersed	businesses	are	becoming	more	common	today,	and	as	a	result,	
the	demands	on	the	digital	communication	tools	used	in	these	situations	 increase.	The	
digital	 development	 over	 the	 past	 decade	 has	 resulted	 in	 people	 having	 an	 increased	
digital	maturity	and	are	 ready	 to	embrace	new	 technology.	Previous	 research	 indicate	
that	digital	communication	tools	fail	to	create	experiences	similar	to	those	arising	from	
face-to-face	 (F2F)	 interactions.	User	Experience	 (UX)	has	 emerged	 as	 a	 perspective	 in	
Human	Computer	 Interaction	 (HCI)	 focusing	on	generating	positive	 experiences	when	
using	 interactive	 artifacts.	 In	 order	 for	 remote	 communication	 to	 approach	 the	
experience	 that	 occurs	 in	 F2F	 communication	 an	 increased	 focus	 on	 UX	 is	 necessary	
when	designing	these	artifacts,	but	the	literature	related	to	UX	in	remote	communication	
is	fragmented.			
	
In	this	study	the	literature	was	brought	together	and	challenges	related	to	the	design	of	
digital	 communication	 tools	 were	 identified.	 With	 support	 in	 the	 literature,	 four	
tentative	 design	 guidelines	 were	 formulated	 with	 the	 aim	 to	 address	 the	 identified	
design	challenges.	The	research	question	was	examined	with	a	design	science	approach	
through	 a	 rigorous	 evaluation	 where	 three	 tests	 were	 performed	 with	 a	 control	 and	
experimental	 group.	 Furthermore,	 subsequent	 interviews	 were	 conducted	 to	 gain	
deeper	insight	into	the	participant’s	experiences	during	the	tests.	The	study	resulted	in	
five	design	guidelines	based	on	 the	results	of	 the	evaluation,	which	aim	to	help	 future	
digital	communication	tools	create	positive	UX	when	using	these	tools.	
	
Keywords:	 CSCW,	 Telepresence,	 Remote	 Collaboration,	 User	 Experience	 (UX),	 Face-to-
Face	Interaction	(F2F)	 	
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Sammanfattning 
	
Geografiskt	spridda	affärssamarbeten	blir	allt	vanligare	 idag	och	 i	 takt	med	detta	ökar	
kraven	 på	 de	 digitala	 kommunikationsverktyg	 som	 tillämpas	 i	 dessa	 situationer.	 Till	
följd	 av	 den	 digitala	 utvecklingen	 det	 senaste	 decenniet	 har	 människor	 idag	 en	 ökad	
digital	mognad	och	är	redo	att	anamma	ny	teknik.	Tidigare	studier	visar	på	att	digitala	
kommunikationsverktyg	 brister	 i	 att	 skapa	 upplevelser	 likvärdiga	 de	 som	uppstår	 vid	
interaktion	face-to-face	(F2F).	User	Experience	(UX)	har	uppkommit	som	ett	perspektiv	
inom	 Human	 Computer	 Interaction	 (HCI)	 med	 fokus	 på	 att	 generera	 positiva	
upplevelser	vid	användning	av	interaktiva	artefakter.	För	att	distanskommunikation	ska	
närma	sig	den	upplevelse	som	uppstår	vid	kommunikation	F2F	krävs	ett	ökat	fokus	på	
UX	 vid	 design	 av	 dessa	 verktyg,	 men	 litteraturen	 är	 splittrad	 kopplat	 till	 vad	 som	 är	
centralt	för	detta.		 
	
I	 denna	 studie	 fördes	 litteraturen	 samman	 och	 utmaningar	 kopplade	 till	 design	 av	
digitala	 kommunikationsverktyg	 identifierades.	 Med	 stöd	 i	 litteraturen	 formulerades	
fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 med	 syftet	 att	 adressera	 de	 identifierade	
designutmaningarna.	Frågeställningen	undersöktes	med	hjälp	av	en	designstudie	genom	
utvärdering	med	 en	 kontroll-	 och	 experimentgrupp.	Vidare	 genomfördes	 efterföljande	
intervjuer	 för	 att	 få	 djupare	 insikter	 kring	 deltagarnas	 upplevelser	 under	 testerna.	
Studien	 resulterade	 i	 fem	 designriktlinjer	 baserade	 på	 utvärderingens	 resultat,	 vilka	
ämnar	bidra	till	att	 framtida	digitala	kommunikationsverktyg	kan	skapa	positiv	UX	vid	
användning	av	dessa	verktyg.	
	
Nyckelord: CSCW,	 Telepresence,	 Remote	 Collaboration,	 User	 Experience	 (UX),	 Face-to-
Face	Interaction	(F2F)	 	
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1. Introduktion 
	
I	 takt	 med	 att	 företag	 globaliseras	 och	 geografiskt	 spridda	 affärssamarbeten	 blir	 allt	
vanligare	ökar	kraven	på	digitala	verktyg	som	stödjer	kommunikation	över	distans	(Lin,	
Yong,	Wang,	 Lai,	&	Wang,	2016;	Rae	 et	 al.,	 2015a;	 Sousa,	Mendes,	 Ferreira,	 Pereira,	&	
Jorge,	 2015;	Lee	&	Takayama,	2011).	Tillämpning	av	digitala	 verktyg,	 som	exempelvis	
Skype	 [1],	 öppnar	 upp	 för	 nya	 sätt	 att	 kommunicera	 över	 distans	 och	 etablera	 sin	
närvaro	för	människor	som	befinner	sig	på	olika	platser	(Oyekan	et	al.,	2017;	Rae	et	al.,	
2015a;	 Kimura,	 Ihara,	 Kobayashi,	 Manabe,	 &	 Chihara,	 2007).	 Distanskommunikation	
gynnar	 företag	 i	 form	 av	 reducerade	 resekostnader	 och	 restid	 (Oyekan	 et	 al.,	 2017;	
Sousa	et	al.,	2015;	Koh,	2010)	och	det	finns	idag	en	mängd	olika	verktyg	att	tillämpa	för	
distanskommunikation.	 Trots	 utbudet	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg	 spenderar	
företag	årligen	miljarder	dollar	på	affärsresor	(Orts-Escolano	et	al.,	2016).	 
	
Digitala	 kommunikationsverktyg	 tenderar	 vara	 ett	 mindre	 effektivt	 medium	 jämfört	
med	 interaktion	 F2F	 i	 situationer	 som	 exempelvis	 beslutsfattande,	 både	 i	
kommunikation	1:1,	men	även	i	grupp.	Detta	kan	leda	till	minskad	förståelse	och	ökad	
risk	för	missförstånd	mellan	användarna	(Orts-Escolano	et	al.,	2016;	Wang	&	Lai,	2014).	
Verktygen	klarar	exempelvis	inte	av	att	bevara	och	kommunicera	icke	verbala	signaler	
(Koh,	 2010)	 och	 bidrar	 till	 att	 medarbetare	 känner	 sig	 frånvarande	 från	 kollegor	 på	
annan	plats	(Biehl,	Avrahami,	&	Dunnigan,	2015).	Att	designa	verktyg	som	möter	denna	
problematik	är	önskvärt,	men	kunskap	saknas	kring	hur	verktygen	kan	designas	för	att	
skapa	upplevelser	likvärdiga	de	som	uppstår	vid	interaktion	F2F	(Oyekan	et	al.,	2017).	
Den	ökade	användningen	av	digitala	kommunikationsverktyg	det	senaste	decenniet	har	
bidragit	 till	 att	 individer	 i	 genomsnitt	 har	 mer	 teknisk	 erfarenhet	 och	 är	 redo	 att	
anamma	ny	 teknik,	 framförallt	 i	 form	av	mjukvara,	 jämfört	med	hur	det	 såg	ut	på	90-
talet	 (Bjørn,	 Esbensen,	 Jensen,	 &	 Matthiesen,	 2014).	 Även	 om	 samhället	 är	 mer	
accepterande	när	det	gäller	distanssamarbeten,	är	det	en	utmaning	att	designa	verktyg	
som	stödjer	denna	typ	av	kommunikation	och	möter	användarnas	behov	(Orts-Escolano	
et	al.,	2016;	Bjørn	et	al.,	2014;	Han,	Kim,	Choi,	&	Kim,	2007).	 
	
I	 situationer	 där	 teknik	 är	 nödvändig	 för	 att	 utföra	 dagliga	 arbetsuppgifter	 är	 det	
upplevelsen	 av	 interaktionen	 med	 verktyget	 som	 är	 den	 avgörande	 faktorn	 för	
effektivitet	 och	 acceptans	 (Onal,	 McDonald,	 Morgan,	 &	 Onal,	 2014).	 För	 att	 leverera	
tillfredsställande	upplevelser	för	användare	av	digitala	artefakter	krävs	det	att	designers	
breddar	 sitt	 fokus	 från	 att	 enbart	 fokusera	på	designen	av	 gränssnittet	 till	 att	 även	 ta	
hänsyn	 till	 den	 helhetsupplevelse	 interaktionen	 med	 artefakten	 genererar	 (Kumar,	
2014).	Även	om	det	ständigt	utvecklas	digitala	kommunikationsverktyg	som	attraherar	
nya	användare,	övergår	denna	entusiasm	ofta	till	irritation	när	verktyget	skapar	hinder	
för	 interaktion	 snarare	än	att	 generera	positiv	UX	 (Sousa	et	 al.,	 2015;	Hartson	&	Pyla,	
2012;	 Koh,	 2010).	 UX	 definieras	 som	 den	 helhetsupplevelse	 som	 uppstår	 vid	
användandet	av	digitala	artefakter,	och	fokus	ligger	på	positiva	emotionella	resultat	vid	
användandet	(Onal	et	al.,	2014;	Vermeeren	et	al.,	2010;	Hassenzahl	&	Tractinsky,	2006).		
	
Trots	 betydande	 framsteg	 inom	 den	 tekniska	 utvecklingen	 känner	 sig	 användare	 av	
digitala	kommunikationsverktyg	 fortfarande	mindre	 involverade	 i	konversationer	över	
distans	på	grund	av	sin	begränsade	närvaro	(Biehl	et	al.,	2015;	Rae	et	al.,	2015a;	Sousa	et	
al.,	 2015).	 Existerande	 forskning	 pekar	 på	 vikten	 av	 välutvecklade	 verktyg	 för	
distanskommunikation,	 men	 trots	 detta	 används	 än	 idag	 främst	 traditionella	
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kommunikationskanaler	 som	 exempelvis	 mail	 och	 telefon	 för	 att	 kommunicera	 över	
distans	(Oyekan	et	al.,	2017).	Utvecklingen	av	digitala	kommunikationsverktyg	öppnar	
upp	 för	 nya	 tekniska	 möjligheter	 och	 lägger	 grund	 för	 ökad	 kommunikation	 över	
distans.	 Verktygens	 skilda	 funktionalitet	 gör	 det	 dock	 svårt	 att	 designa	 verktyg	 som	
skapar	positiv	UX	vid	kommunikation	över	distans	(Rae	et	al.,	2015a).	 
	
Vidare	forskning	krävs	för	att	förstå	hur	funktionalitet	i	digitala	kommunikationsverktyg	
påverkar	 användarens	 UX	 (Oyekan	 et	 al.,	 2017;	 Rae	 et	 al.,	 2015b;	 Rae,	 Takayama,	 &	
Mutlu,	2013;	Bjørn	&	Ngwenyama,	2010).	Användare	som	kommunicerar	över	distans	är	
beroende	 av	 välutvecklade	 verktyg	 för	 lyckad	 kommunikation	 (Oyekan	 et	 al.,	 2017;	
Gonzalez-Franco	 et	 al.,	 2015;	 Bjørn	 &	 Ngwenyama,	 2010),	 men	 relativt	 lite	 forskning	
existerar	kopplat	 till	hur	dessa	verktyg	påverkar	användarens	UX	och	hur	detta	yttrar	
sig	 i	en	användningskontext	(Rae,	Venolia,	Tang,	&	Molnar,	2015b).	Befintlig	 forskning	
inom	 området	 tar	 teknik	 för	 givet	 och	 ignorerar	 därför	 de	 centrala	 aspekterna	 av	
interaktion	mellan	människa	och	teknik	(Bjørn	&	Ngwenyama,	2010).	Designers	måste	
därför	 fokusera	 på	 UX	 för	 att	 närma	 sig	 den	 upplevelse	 som	 uppstår	 när	 människor	
kommunicerar	 F2F	 (Gullström	&	 Kort,	 2016;	 Hassenzahl,	 2010).	 Denna	 studie	 ämnar	
därför	undersöka	följande	frågeställning: 
 
Hur	 kan	 digitala	 kommunikationsverktyg	 designas	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 för	 att	 stödja	
distanskommunikation? 
 
Syftet	med	denna	 studie	 är	 att	 ur	 ett	UX-perspektiv	 formulera	 riktlinjer	 för	 design	 av	
digitala	 kommunikationsverktyg.	 I	 litteraturstudien	 definieras	UX	 och	 detta	 teoretiska	
perspektiv	 styr	 undersökningen.	 Utifrån	 ett	 UX-perspektiv	 identifieras	 utmaningar	
kopplat	 till	 design	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg	 i	 litteraturstudien.	 Vidare	
formuleras	fyra	tentativa	designriktlinjer	som	utvärderas	med	hjälp	av	en	kontroll-	och	
experimentgrupp	 för	 att	 undersöka	 hur	 väl	 de	 adresserar	 de	 identifierade	
utmaningarna.	 Baserat	 på	 utvärderingens	 resultat	 samt	 analys	 och	 diskussion	
presenteras	sedan	omarbetade,	alternativt	validerade	designriktlinjer. 
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2. Litteraturstudie  
	
I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 de	 begrepp	 som	 är	 centrala	 för	 undersökningen.	
Inledningsvis	definieras	UX	och	ur	detta	perspektiv	presenteras	aktuell	forskning	inom	
området	 samt	 utmaningar	 kopplade	 till	 designen	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg.	
Avslutningsvis	 presenteras	 fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 med	målet	 att	 adressera	 de	
identifierade	utmaningarna.	
	 	  
2.1 UX 
	
Designers	och	 forskare	 inom	UX	strävar	efter	att	 finna	nya	sätt	att	designa	 interaktiva	
produkter	 och	 tjänster,	 vilka	 fokuserar	 på	 kvalitet	 i	 upplevelser	 snarare	 än	
produktkvaliteter	(Hassenzahl,	Diefenbach,	&	Göritz,	2010).	UX	handlar	om	en	förståelse	
för	 upplevelser	 i	 allmänhet.	 Utan	 denna	 förståelse	 kommer	 artefakterna	 aldrig	 kunna	
forma	en	bra	upplevelse,	än	mindre	en	unik	upplevelse	(Hassenzahl,	2010).	UX	förhåller	
sig	till	ett	mänskligt	perspektiv	med	fokus	på	att	förstå	teknikanvändningens	påverkan	
på	människan	(Hassenzahl	&	Tractinsky,	2006).	UX	kan	sammanfattas	som	helheten	av	
användarens	inre	tillstånd	(humör,	motivationer,	behov	och	förväntningar),	egenskaper	
i	 designen	 (syfte,	 komplexitet,	 användbarhet	 och	 funktionalitet)	 samt	 kontexten	
interaktionen	sker	i	(Onal	et	al.,	2014;	Vermeeren	et	al.,	2010;	Hassenzahl	&	Tractinsky,	
2006).	Detta	bidrar	 till	 komplexitet	 vid	designen	av	digitala	 artefakter	då	upplevelsen	
kan	skilja	sig	mellan	människor	(Balasubramoniam	&	Tungatkar,	2013).	
	
Huvudfokus	 inom	 HCI	 har	 länge	 varit	 att	 designa	 för	 att	 förhindra	 frustration	 samt	
förebygga	missnöje	 hos	 användaren	 (Hassenzahl	&	 Tractinsky,	 2006).	 Detta	 ligger	 till	
grund	för	UX	som	dessutom	fokuserar	på	positiva	emotionella	resultat	vid	användandet	
av	 digitala	 artefakter	 (Hassenzahl	 &	 Tractinsky,	 2006).	 Forskare	 inom	 HCI	 har	 länge	
studerat	 användaren	 och	 användningen	 av	 interaktiva	 artefakter,	 men	 fokus	 har	
framförallt	 legat	 på	 att	 utvärdera	 användbarheten	 (Vermeeren,	 Roto,	 &	 Väänänen,	
2016).	UX	har	därför	vuxit	 fram	som	ett	perspektiv	 inom	HCI	som	utöver	 traditionellt	
fokus	intresserar	sig	för	skapandet	av	artefakter,	syftet	med	designen	samt	användarens	
upplevelse	 av	 interaktionen	 (Vermeeren	 et	 al.,	 2016).	 UX	 uppkom	 som	 ett	
tillvägagångssätt	 för	 att	 adressera	 ett	 bredare	 spektrum	 av	 kognitiva	 och	 emotionella	
responser	från	användare	av	interaktiva	system	och	verktyg	(Law	&	Lárusdóttir,	2015;	
Hassenzahl	 &	 Tractinsky,	 2006).	 Positiv	 UX	 bidrar	 till	 effektiv	 interaktion	 mellan	
användare	och	artefakt	då	 användaren	 ses	 som	en	kritisk	del	 av	helheten	 (Onal	 et	 al.,	
2014).		
	
2.2 Viktiga aspekter för kommunikation F2F 
	
Då	situationer	som	kräver	kommunikation	över	distans	gör	att	användarna	är	beroende	
av	 välutvecklade	 verktyg	 är	 det	 kritiskt	 att	 designers	 förstår	 vikten	 av	 förhållandet	
mellan	användare	och	 teknik	 (Bjørn	&	Ngwenyama,	2010).	Det	 innebär	att	det	 inte	är	
tillräckligt	att	applicera	nya	verktyg	 i	dessa	kontexter,	utan	även	reflektera	kring	vilka	
aspekter	som	motiverar	människor	till	att	använda	verktygen	och	hur	detta	påverkar	UX	
(Bjørn	&	Ngwenyama,	 2010).	 Det	 är	 användarnas	 insikter	 och	 upplevelser	 som	 är	 de	
centrala	 drivkrafterna	 för	 att	 föra	 digital	 interaktion	 närmre	 den	 interaktion	 som	
uppstår	F2F	(Gullström	&	Kort,	2016;	Hassenzahl,	2010).		
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För	 att	 förstå	 vilka	 aspekter	 som	 är	 viktiga	 för	 positiv	 UX	 vid	 användning	 av	 digitala	
kommunikationsverktyg	 krävs	 en	 förståelse	 för	 de	 aspekter	 som	 är	 viktiga	 för	
kommunikation	 mellan	 människor	 som	 kommunicerar	 F2F.	 Med	 grund	 i	 tidigare	
forskning	har	därför	följande	tre	aspekter	identifierats:	ömsesidigt	förtroende,	känsla	av	
närvaro	och	medvetenhet	om	situationen.		
	
2.2.1 Ömsesidigt förtroende mellan människor 
	
Att	 skapa	 och	 upprätthålla	 förtroende	 mellan	 människor	 är	 kritiskt	 för	 att	
kommunikationen	 ska	 fungera	mellan	dem.	Det	 är	människors	handlingar	 som	är	den	
grundläggande	 faktorn	 för	att	bygga	och	bibehålla	 förtroende	mellan	 två	parter	 (Ford,	
Piccolo,	&	Ford,	2017),	och	människor	känner	tillit	när	båda	parter	visar	förståelse	för	
varandra	 genom	 verbala	 och	 icke	 verbala	 signaler	 (Bjørn	 et	 al.,	 2014).	 Samhällen,	
familjer,	grupper	och	företag	kräver	ömsesidigt	förtroende	för	att	fungera	och	möjliggör	
i	 sin	 tur	 för	 exempelvis	 handlingar	 och	 beslutsfattande	 (Blöbaum,	 2016).	 Genom	 ett	
transparent	 beteende	 kan	 företag	 och	 enskilda	 individer	 bygga	 upp	 förtroende	 till	
varandra	 (Ford	 et	 al.,	 2017;	 Clark,	 Clark,	 &	 Crossley,	 2010).	 Små	 ledtrådar	 som	
exempelvis	blickar	kan	betyda	mycket,	och	är	en	betydande	faktor	för	att	förmedla	och	
stödja	 kommunikationen	 på	 ett	 sätt	 som	 utvecklar	 ömsesidigt	 förtroende	 mellan	
användarna	(Ford	et	al.,	2017).		
	
Förtroende	mellan	människor	förankrar	sig	i	båda	sidor	av	det	ömsesidiga	förhållandet,	
och	 grundar	 sig	 i	 personernas	 uppfattning	 om	 varandras	 egenskaper	 och	 handlingar	
(Blöbaum,	2016).	Att	upprätta	förtroende	mellan	människor	förutsätter	möjligheten	att	
kunna	 observera	 varandras	 beteende,	 handlingar	 och	 omgivning	 (Aubert	 &	 Kelsey,	
2003).	 Då	människor	 som	 lyckas	 upprätthålla	 ett	 ömsesidigt	 förtroende	 har	 visat	 sig	
vara	mer	produktiva,	fokuserade,	optimistiska	och	initiativtagande	(Clark	et	al.,	2010)	är	
detta	en	viktig	aspekt	i	kommunikation.		
	
2.2.2 Känsla av närvaro 
	
När	 människor	 är	 närvarande	 på	 samma	 plats	 tenderar	 de	 att	 lättare	 knyta	 social	
kontakt	med	varandra	(Biehl	et	al.,	2015).	Genom	att	tolka	varandras	kroppsspråk	och	
andra	 externa	 parametrar,	 som	 exempelvis	 tonläge,	 kan	 människor	 informeras	 om	
varandras	 humör	 och	 känslomässiga	 tillstånd	 (Hassenzahl,	 Heidecker,	 Eckoldt,	
Diefenbach,	&	Hillmann,	2012).	Möjligheten	att	kunna	uppmärksamma	dessa	faktorer	är	
därför	en	viktig	aspekt	för	framgångsrik	kommunikation	F2F	(Rae,	Mutlu,	&	Takayama,	
2014).		
	
När	den	 fysiska	närheten	saknas	mellan	människor	är	det	utmanande	att	utveckla	och	
upprätthålla	ett	 fungerande	 förhållande	mellan	dem	(Pallarino,	Free,	Mutuc,	&	Yarosh,	
2016).	Närheten	mellan	människor	bidrar	 till	 bättre	 kvalitet	 i	 kommunikationen,	men	
även	förbättrad	kvalitet	i	det	ömsesidiga	förhållandet	(O'Leary,	Wilson,	&	Metiu,	2014).	
Människor	 upplever	 ofta	 en	 bättre	 relation	 till	 människor	 som	 befinner	 sig	 i	 deras	
närhet,	 och	 denna	 närhet	 är	 därför	 en	 fundamental	 aspekt	 i	 kommunikation	 och	
samarbete	mellan	människor	(O'Leary	et	al.,	2014).		
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2.2.3 Medvetenhet om situationen 
	
Människor	 som	 kommunicerar	 med	 varandra	 drar	 nytta	 av	 att	 få	 information	 om	
varandra	och	situationen.	Detta	benämns	vanligen	som	medvetenhet,	och	bidrar	till	att	
användaren	 blir	medveten	 om	 kontexten	 han	 eller	 hon	 verkar	 i	 (Eligio,	 Ainsworth,	 &	
Crook,	 2012).	 Att	 vara	medveten	 innebär	 främst	 att	 veta	 vem	 som	 befinner	 sig	 i	 den	
direkta	omgivningen,	vilka	aktiviteter	som	pågår,	samt	vem	som	talar	med	vem	(Dourish	
&	Bly,	1992).	Denna	medvetenhet	bidrar	till	att	människor	får	ett	helhetsperspektiv	över	
omgivningen	och	öppnar	upp	för	interaktioner	med	andra	människor	samt	bidrar	till	att	
upprätthålla	relationer	med	de	människor	de	 interagerar	med	 i	 sin	vardag	(Dourish	&	
Bly,	1992).		
	
I	 kommunikation	 F2F	 signaleras	 uppmärksamhet	 på	 olika	 sätt	 (Rae	 et	 al.,	 2015b).	
Information	 om	 kroppsspråk	 som	 exempelvis	 huvudrörelser,	 ansiktsuttryck,	
ögonkontakt	och	hållning	används	för	att	komplettera	och	stärka	verbal	och	icke-verbal	
kommunikation	 (Aggarwal,	 2016).	 Att	 vara	medveten	 om	 sitt	 framförande,	motparten	
och	situationen	en	person	verkar	i	bidrar	till	produktivitet	och	leder	till	bättre	dynamik	i	
grupper	(Cadiz,	Venolia,	Jancke,	&	Gupta,	2002).	
	
2.2.4 Utmaningar vid design av digitala kommunikationsverktyg 
	
Trots	att	forskare	inom	Computer	Supported	Cooperative	Work	(CSCW)	lägger	stort	fokus	
på	 att	 studera	 designen	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg	 är	 det	 en	 utmaning	 att	
designa	för	positiv	UX	vid	användning	av	dem	(Bjørn	et	al.,	2014).	Designers	av	digitala	
artefakter	 har	 ett	 ansvar	 gentemot	 samhället	 och	 slutanvändaren.	 De	 bör	 därför	
identifiera	 utmaningar	 kopplat	 till	 designen	 för	 att	 ha	 möjlighet	 att	 adressera	 dessa	
innan	 artefakten	 når	 slutanvändaren	 (Löwgren	 &	 Stolterman,	 2004).	 Vid	 design	 av	
digitala	 kommunikationsverktyg	 är	 det	 viktigt	 att	 observera	 hur	 kommunikation	 sker	
mellan	människor	som	fysiskt	befinner	sig	på	samma	plats,	samt	förstå	hur	teknik	kan	
förstärka	 eller	 försämra	 denna	 typ	 av	 kommunikation	 (Marshall,	 Rogers,	 &	 Pantidi,	
2011).		
	
Känslor	påverkar	hur	människor	interagerar	med	varandra	på	olika	sätt,	och	ömsesidigt	
förtroende	 påverkar	 därför	 hur	 människor	 kommunicerar	 med	 varandra	 (Nguyen	 &	
Canny,	2009).	Personer	som	kommunicerar	över	distans	och	arbetar	i	team	förväntar	sig	
att	verktygen	de	använder	sig	av	är	passande	för	situationen	och	hjälper	dem	upprätta	
ömsesidigt	 förtroende	med	motparten	 (Ford	 et	 al.,	 2017).	Digitaliseringen	 har	 öppnat	
upp	 för	nya	sätt	att	kommunicera	och	 få	 tillgång	 till	 information	om	människor.	Detta	
leder	till	en	rad	utmaningar	för	människor	som	kommunicerar	över	distans	kopplat	till	
att	 upprätta	 ömsesidigt	 förtroende	 (Blöbaum,	 2016).	 I	 dagens	 uppkopplade	 digitala	
samhälle	 uppstår	 ständigt	 distraktioner	 i	 form	 av	 exempelvis	 notifikationer	 från	
mobiltelefoner	 och	 datorer.	 Användarens	 uppmärksamhet	 delas	 upp	 mellan	
notifikationer,	andra	kommunikationskanaler	och	störningsmoment	vilket	 leder	 till	att	
multitasking	uppstår	(Marlow,	Van	Everdingen,	&	Avrahami,	2016).		
	
På	grund	av	eventuell	 avsaknad	av	 information	 i	 en	virtuell	kontext	är	det	 svårare	att	
uppskatta	hur	motparten	tolkar	och	skapar	mening	av	budskap	och	därmed	utmanande	
att	 uppnå	 ömsesidigt	 förtroende	 (Bjørn	 et	 al.,	 2014;	 Clark	 et	 al.,	 2010).	 Designen	 av	
dagens	 kommunikationsverktyg	 begränsar	 användarens	 chans	 att	 observera	
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motpartens	kontext,	vilket	kan	leda	till	missförstånd	kopplat	till	hur	motparten	fördelar	
sin	 uppmärksamhet	 (Marlow	 et	 al.,	 2016).	 Användaren	 har	 därmed	 svårt	 att	 uppfatta	
och	tolka	vad	motparten	tittar	på	och	om	den	har	dess	fulla	uppmärksamhet	riktad	mot	
sig	(Rae	et	al.,	2015b).	Det	är	vidare	svårt	för	användaren	att	upprätthålla	en	realistisk	
uppfattning	om	motpartens	kontext	då	perspektivet	plötsligt	kan	förändras,	exempelvis	
när	motparten	flyttar	på	kommunikationsenheten	utan	förvarning	(Rae	et	al.,	2015b).	
	
Begreppet	 telepresence	 innebär	att	människor	som	befinner	sig	på	geografiskt	 spridda	
platser	kan	uppleva	att	de	 interagerar	med	varandra	F2F	(Nakanishi,	Tanaka,	&	Wada,	
2014).	 Då	 brister	 i	 denna	 illusion	 motarbetar	 att	 kunna	 ersätta	 interaktion	 F2F	 med	
exempelvis	konferenser	över	distans	har	omfattande	studier	och	undersökningar	utförts	
för	att	stärka	illusionen	(Nakanishi	et	al.,	2014).	Sedan	begreppet	telepresence	myntades	
i	början	av	80-talet	har	forskare	inom	fältet	strävat	efter	att	skapa	verktyg	för	att	uppnå	
visionen	 (Rae	 et	 al,	 2015b).	 Fältet	 telepresence	 omfattar	 idag	 ett	 brett	 spektrum	 av	
system	och	verktyg,	från	multiview	videokonferensverktyg	till	realistiska	androider	och	
robotar	 (Rae	 et	 al.,	 2015a).	 Tanken	med	många	 av	 de	 verktyg	 som	 finns	 att	 tillgå	 för	
distanskommunikation	 är	 att	 bidra	 till	 en	 känsla	 av	 närvaro,	men	 studier	 visar	 på	 att	
användare	 trots	 detta	 känner	 sig	 bortglömda	 på	 grund	 av	 sin	 begränsade	 närvaro	
(Sousa	et	al.,	2015;	Koh,	2010).		
	
Användare	som	befinner	sig	på	en	distant	plats	är	inte	lika	involverade	i	konversationer	
och	 diskussioner	 som	 personer	 som	 fysiskt	 befinner	 sig	 på	 samma	 plats	 (Biehl	 et	 al.,	
2015).	 Fokus	 i	 existerande	 verktyg	 har	 främst	 legat	 på	 att	 förmedla	 direkt	 och	 exakt	
information,	 vilket	 gör	 att	 känslomässiga	 och	 subtila	 signaler	 typiska	 för	
kommunikation	F2F,	exempelvis	blickar,	kan	gå	förlorade	(Hassenzahl	et	al.,	2012).	Då	
fysisk	närvaro	möjliggör	för	att	uttrycka	känslor,	som	exempelvis	empati,	är	det	viktigt	
att	ha	denna	aspekt	 i	 fokus	vid	design	av	digitala	kommunikationsverktyg	(Hassenzahl	
et	 al.,	 2012).	 Digitala	 kommunikationsverktyg	 används	 visserligen	 för	 att	 uppnå	 en	
gemensam	grund	att	utgå	ifrån,	men	aspekten	närvaro	har	sällan	varit	ett	primärt	fokus	
vid	 design	 av	 verktygen	 (Hassenzahl	 et	 al.,	 2012).	 Trots	 att	 kommunikation	 sker	
dagligen	 i	 virtuella	 kontexter	 visar	 forskning	 på	 att	 ytterligare	 studier	 behövs	 för	 att	
förstå	 hur	 digitala	 kommunikationsverktyg	 kan	 designas	 för	 ökad	 känsla	 av	 närvaro	
(Orts-Escolano	 et	 al.,	 2016;	 Sousa	 et	 al.,	 2015;	 Bjørn	 et	 al.,	 2014).	 När	 den	 fysiska	
närheten	 saknas	 i	 en	 kommunikationskontext	 försvinner	 möjligheten	 att	 observera	
varandras	beteende,	vilket	leder	till	att	de	involverade	personerna	måste	finna	nya	sätt	
att	skapa	en	gemensam	grund	att	utgå	ifrån	(Bjørn	et	al.,	2014).	
	
Det	 är	 viktigt	 för	 användare	 att	 vara	 medvetna	 om	 sitt	 eget	 framförande	 och	 känna	
kontroll	 över	 situationen,	 vilket	 i	 en	 virtuell	 kontext	 kan	 uppnås	 när	 användaren	 får	
feedback	 via	 verktyget	 (Neustaedter,	 Venolia,	 Procyk,	 &	 Hawkins,	 2016).	 Tekniker	
såsom	videokonferensverktyg	fokuserar	inte	på	emotionella	och	icke	verbala	signaler	i	
första	 hand	 då	 dess	 främsta	 syfte	 är	 att	 förmedla	 verbala	 kommunikationssignaler	
(Hassenzahl	 et	 al.,	 2012).	 Med	 andra	 ord	 är	 digitala	 kommunikationsverktyg,	 som	
exempelvis	Skype	[1],	designade	med	funktionalitet	i	fokus	snarare	än	att	fokusera	på	att	
generera	positiv	UX	(Hassenzahl	et	al.,	2012).	Trots	att	forskare	undersöker	hur	verktyg	
kan	designas	för	att	ge	användaren	den	information	han	eller	hon	behöver	för	att	skapa	
medvetenhet	om	situationen	är	det	en	fortsatt	utmaning	(Neustaedter	et	al.,	2016;	Eligio	
et	al.,	2012;	Cadiz	et	al.,	2002).		
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Att	 designa	 gränssnitt	 som	 bidrar	 till	 positiv	 UX	 innefattar	 en	 rad	 svårigheter	 för	
designers,	 det	 vill	 säga	 att	 ta	 fram	 effektiva	 gränssnitt	 som	 inte	 adderar	 teknisk	
komplexitet	för	användaren	(Kumar,	2014).	Det	är	utmanande	för	användare	av	digitala	
kommunikationsverktyg	 att	 uppskatta	 hur	 bra	 han	 eller	 hon	 hörs	 eller	 syns	 i	 den	
distanta	 kontexten,	 då	 användaren	 inte	 får	 tillräcklig	 feedback	 på	 sitt	 framförande	
(Neustaedter	 et	 al.,	 2016).	Detta	 kan	 påverka	 upplevelsen	 negativt	 för	 användaren	 då	
han	eller	hon	inte	har	full	kontroll	över	sitt	framförande	(Neustaedter	et	al.,	2016).		
	
Tabell	1	sammanfattar	identifierade	designutmaningar.	
	

Identifierad designutmaning Referens 

Svårt	att	upprätta	förtroende	mellan	
användare	

Blöbaum,	2016;	Marlow	et	al.,	2016;	Rae	et	
al.,	2015b;	Bjørn	et	al.,	2014;	Clark	et	al.,	
2010	

Svårt	att	få	användare	att	känna	sig	
närvarande	trots	distans	

Orts-Escolano	et	al.,	2016;	Pallarino	et	al.,	
2016;	Biehl	et	al.,	2015;	Sousa	et	al.,	2015;	
Bjørn	et	al.,	2014;	Hassenzahl	et	al.,	2012	

Svårt	att	förse	användare	med	tillräcklig	
information	för	att	skapa	medvetenhet	om	
situationen	

Neustaedter	et	al.,	2016;	Eligio	et	al.,	2012;	
Cadiz	et	al.,	2002	

Tabell	1:	Identifierade	designutmaningar.		
	
2.3 Funktionalitet i digitala kommunikationsverktyg 
	
I	 takt	 med	 att	 fältet	 CSCW	 i	 allt	 större	 utsträckning	 utvecklar	 verktyg	 som	 stödjer	
distanskommunikation	 är	 det	 viktigt	 att	 vara	 införstådd	 med	 den	 funktionalitet	 som	
finns	i	befintliga	digitala	kommunikationsverktyg	(Tang,	Wei,	&	Kawal,	2012).	I	drygt	40	
år	 har	 forskare,	 utvecklare	 och	 designers	 strävat	 efter	 att	 föra	 kommunikation	 över	
distans	närmre	den	interaktion	som	uppstår	när	människor	interagerar	F2F	(Rae	et	al.,	
2014).	 Nya	 framsteg	 inom	 nätverksbandbredd	 har	 tillåtit	 digitala	
kommunikationsverktyg	 att	 blomstra	 och	 med	 hjälp	 av	 bland	 annat	 High	 Definition	
(HD)-video	kan	ett	bredare	urval	av	material	delas	mellan	användare	som	har	behov	av	
att	 kommunicera	över	distans	 (Uchihashi	&	Tanzawa,	 2011).	Då	 forskning	kopplat	 till	
vad	som	påverkar	interaktion	med	digitala	kommunikationsverktyg	är	begränsad,	krävs	
vidare	 förståelse	 för	 vilken	 funktionalitet	 som	 är	 central	 för	 positiv	 UX	 (Rae	 et	 al.,	
2015b).	 För	 att	 bidra	 till	 positiv	 UX	 vid	 användningen	 av	 digitala	 verktyg,	 behöver	
designen	av	enskilda	element	i	verktygen	tas	hänsyn	till	för	att	skapa	denna	upplevelse	
(Hassenzahl,	2010).	
	
2.3.1 Ljud i digitala kommunikationsverktyg 
	
Den	 viktigaste	 delen	 i	 distanskommunikation	 är	 själva	 konversationen	 i	 sig,	 vilket	
betyder	att	designers	måste	ta	hänsyn	till	 ljudfunktionalitet	och	 ljudkvalitet	vid	design	
av	de	verktyg	som	 tillämpas	 i	dessa	kontexter	 (Desai,	Tsui,	Yanco,	&	Uhlik,	2011).	Vid	
interaktion	F2F	kan	sändaren	uppskatta	hur	väl	mottagaren	uppfattar	meddelanden	då	
sändaren	 kan	 få	 direkt	 feedback	 via	 verbala	 och	 icke	 verbala	 signaler	 (Kimura	 et	 al.,	
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2007).	 I	 tillfälliga	 situationer	 som	 exempelvis	 telefonkonferenser	 utan	
videokomponenter	går	den	här	typen	av	feedback	förlorad,	vilket	ställer	högre	krav	på	
ljudkvaliteten	 i	 verktygen	 (Kimura	 et	 al.,	 2007).	 Då	 ljudfunktionalitet	 utgör	 en	 viktig	
grund	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	bör	designers	 av	dessa	 verktyg	 ta	 hänsyn	 till	
vilken	 ljudfunktionalitet	 som	 bäst	 är	 lämpad	 för	 kontexten	 de	 ska	 användas	 i	 för	 att	
minimera	risken	att	användaren	blir	störd	av	omgivningen	(Neustaedter	et	al.,	2016).		
	
Ljudsignaler	 kan	 bidra	 till	 att	 kommunicera	 olika	 typer	 av	 information,	 inklusive	 en	
uppfattning	om	motpartens	positionering	och	tillstånd	(Tong,	Zingaro,	&	Engels,	2014).	
Bra	ljudkvalitet	inger	en	känsla	av	rymd	och	är	därmed	en	viktig	faktor	för	att	leverera	
en	 tillfredsställande	 upplevelse	 vid	 användning	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg	
(Koh,	2010).	
	
2.3.2 Rörlig bild i digitala kommunikationsverktyg  
	
Det	 är	 vanligt	 att	 större	 grupper	 kommunicerar	 från	 konferensrum	via	 olika	 typer	 av	
videouppsättningar,	 men	 mest	 förekommande	 är	 möten	 one-to-one	 där	 deltagarna	
kopplar	upp	sig	till	ett	videosamtal	via	en	personlig	dator	(Marlow	et	al.,	2016).	Genom	
att	addera	en	bildkomponent	till	en	ljudkomponent	kan	den	kognitiva	belastningen	för	
användaren	minskas	då	det	erbjuder	möjlighet	att	fastställa	vem	som	talar	samt	lättare	
uppfatta	icke	verbala	signaler	(Koh,	2010).	För	att	leverera	tillfredsställande	upplevelser	
för	 användare	 vid	 videokonferenser	 krävs	 det	 att	 de	 digitala	 kommunikationsverktyg	
som	används	klarar	av	att	arbeta	med	olika	enheter	samt	anpassa	sig	efter	variationer	i	
bandbredd	 och	 tillfälliga	 försämringar	 i	 nätverk	 (Xu,	 Yu,	 Li,	 &	 Liu,	 2012).	 Alla	 dessa	
kriterier	måste	dessutom	uppfyllas	 i	 realtid	vilket	gör	att	utrymmet	 för	design	av	den	
här	typen	av	artefakter	blir	begränsat	(Xu	et	al.,	2012).	
	
Sättet	 människor	 uppfattar	 bildsignaler	 har	 en	 direkt	 inverkan	 på	 upplevelsen	 av	
verktyget,	 vilket	 gör	 överföringsprocessen	 komplex	 (Liotta,	 Druda,	 Menkovski,	 &	
Exarchakos,	2012).	För	att	bedöma	den	övergripande	kvaliteten	på	videosamtal	måste	
därför	slutanvändarens	uppfattningar	tas	i	åtanke	(Liotta	et	al.,	2012).	Bildkomponenter	
som	 erbjuder	 en	 bredare	 vy	 kan	 bidra	 till	 att	 användaren	 lättare	 kan	 observera	
motparten	(Rae	et	al.,	2014).	Många	av	de	kameror	som	tillämpas	i	verktygen	idag	visar	
dock	 en	 begränsad	 vy,	 vilket	 leder	 till	 att	 användarens	 periferiseende	 går	 förlorat	
(Singhal	&	Neustaedter,	2017;	Neustaedter	et	al.,	2016;	Gauglitz,	Nuernberger,	Turk,	&	
Höllerer,	 2014).	 Designen	 av	 existerande	 verktyg	 begränsar	 användarens	 vy	 och	
fokuserar	mer	på	att	stödja	själva	konversationen	snarare	än	att	ta	hänsyn	till	båda	delar	
(Singhal	&	Neustaedter,	2017).		
	
2.3.3 Feedback i digitala kommunikationsverktyg 
	
Gränssnittet	 är	 viktigt	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 då	 det	 utgör	 portalen	 till	
användaren	som	befinner	sig	på	annan	plats	(Desai	et	al.,	2011).	Gränssnittet	bör	endast	
innehålla	nödvändig	feedback	för	att	inte	distrahera	användaren	och	störa	interaktionen	
användarna	 emellan	 (Desai	 et	 al.,	 2011).	 Då	 gränssnittet	 är	 det	 enda	 sättet	 för	
användaren	 att	 uppleva	 den	 funktionalitet	 som	 finns	 i	 verktyget	 är	 det	 viktigt	 att	 all	
väsentlig	feedback	för	optimal	interaktion	är	tillgänglig	för	användaren	via	gränssnittet	
(Hartson	&	Pyla,	2012).	I	studier	som	utförts	med	äldre	målgrupper	yttrade	deltagarna	
åsikter	 om	 vikten	 av	 att	 feedback	 i	 dessa	 verktyg	 är	 tydlig	 (Wu,	 Thomas,	 Drobina,	
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Mitzner,	&	Beer,	2017).	Med	hjälp	av	feedback	i	gränssnittet	kan	användaren	få	en	bättre	
förståelse	 för	 sin	 status.	 Vidare	 gör	 lättnavigerade	 gränssnitt	 med	 intuitiva	 val	 det	
lättare	 för	 användaren	 att	 interagera	med	motparten	 och	 fokusera	 på	 konversationen	
utan	att	bli	distraherad	(Wu	et	al.,	2017).			
	
Feedback	 i	 digitala	 gränssnitt	 utgör	 en	 viktig	 del	 i	 kommunikationen	 via	 digitala	
kommunikationsverktyg	 (Pallarino	 et	 al.,	 2016).	 Genom	 att	 erbjuda	 användaren	
feedback	 i	 ett	 gränssnitt,	 gällande	 exempelvis	 sin	 röstnivå,	 får	 användaren	 en	 bättre	
chans	 att	 kontrollera	 situationen	 och	 bli	 mer	 medveten	 om	 sitt	 eget	 framförande	
(Neustaedter	et	al.,	2016).	Feedback	kan	öppna	upp	för	en	mer	transparent	interaktion	
då	 båda	 parter	 har	 större	 förståelse	 för	 hur	 de	 upplevs	 i	 den	 distanta	 kontexten	
(Neustaedter	et	al.,	2016).		
	
2.3.4 Mobila funktioner i digitala kommunikationsverktyg 
	
Mobila	 funktioner	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 erbjuder	 en	 ökad	 frihet	 och	
rörlighet	 samt	 en	 känsla	 av	 att	 befinna	 sig	 på	 samma	 plats,	 men	 kunskap	 om	 dessa	
funktioner	 är	 fortfarande	 begränsat	 (Oyekan	 et	 al.,	 2017;	 Rae	 et	 al.,	 2014).	 Mobile	
Remote	Presence	(MRP)	är	en	typ	av	kommunikationsverktyg	som	inger	en	känsla	hos	
användaren	att	de	kan	röra	sig	fritt	samt	interagera	med	motparten,	trots	att	de	befinner	
sig	på	en	distant	plats	(Rae	et	al.,	2014).	Funktionerna	i	dessa	verktyg	ger	användaren	
bättre	möjlighet	 att	 bygga	och	 stärka	 sociala	 kontakter	 (Lee	&	Takayama,	 2011)	 samt	
möjliggör	 för	 användaren	att	 känna	ökad	kontroll	 över	upplevelsen	 (Rae	et	 al.,	 2013).	
Genom	 att	 exempelvis	 placera	 en	 skärm	 på	 en	 mobil	 bas	 samt	 ge	 användaren	
möjligheten	 att	 manövrera	 kamerorna,	 möjliggör	 mobila	 funktioner	 i	 digitala	
kommunikationsverktyg	 för	 användaren	 att	 observera	 den	 distanta	 kontexten	 (Rae	 et	
al.,	 2013).	 Samtidigt	 som	 användaren	 interagerar	med	 personerna	 på	 plats,	 navigerar	
användaren	den	mobila	enheten	via	en	dator	(Kristoffersson,	Eklundh,	&	Loutfi,	2013).	
Även	 om	 dessa	 verktyg	 inger	 en	 känsla	 av	 att	 vara	 närvarande	 trots	 distans,	 räcker	
möjligheten	 att	 manövrera	 verktyget	 inte	 till	 för	 att	 skapa	 en	 tillfredsställande	
användarupplevelse	(Rae	et	al.,	2014).	Förmågan	att	själv	manövrera	ett	mobilt	verktyg	
kan	 splittra	 användarens	 uppmärksamhet,	 vilket	 i	 sin	 tur	 ökar	 den	 kognitiva	
belastningen	(Rae	et	al.,	2014).	
	
En	 styrka	 med	 mobila	 kommunikationsverktyg	 är	 möjligheten	 att	 justera	 höjden	 på	
enheten	för	att	skapa	ögonkontakt;	detta	kan	jämföras	med	verkliga	situationer	där	vi	i	
allmänhet	 föredrar	 ett	 samtal	 där	 alla	 involverade	 antingen	 är	 sittande	 eller	 stående	
(Kristoffersson	et	al.,	2013).	Mobila	verktyg	kan	möjliggöra	för	olika	typer	av	interaktion	
i	en	kontorskontext	genom	att	använda	fördelarna	med	ljud-	och	bildkomponenter	på	en	
mobil	bas	(Lee	&	Takayama,	2011).	Med	hjälp	av	mobila	funktioner	kan	människor	som	
inte	 befinner	 sig	 på	 samma	 plats	 bli	 involverade	 i	 samtal,	 möten	 och	 viktiga	
beslutstaganden	som	de	annars	hade	blivit	exkluderade	 från	(Lee	&	Takayama,	2011).	
En	utmaning	med	mobila	verktyg,	som	exempelvis	MRP,	är	att	designa	verktyg	som	är	
lättmanövrerade	 även	 för	 nya	 användare,	 samt	 främjar	 god	 interaktion	 mellan	
människor	(Kiselev,	Kristoffersson,	&	Loutfi,	2014).	
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Tabell	2	sammanfattar	funktionalitet	i	digitala	kommunikationsverktyg.	
	
Funktionalitet Beskrivning Referens 

Ljud	

• Bra	ljudkvalitet	stödjer	konversationen,	och	inger	
en	känsla	av	rymd	vilket	i	sin	tur	förstärker	
illusionen	av	att	befinna	sig	på	samma	plats	

Desai	et	al.,	2011;	
Koh,	2010;	
Kimura	et	al.,	2007	

• Ljudsignaler	kan	förmedla	information	om	
exempelvis	motpartens	positionering	och	tillstånd	 Tong	et	al.,	2014	

Rörlig	bild	

• Rörlig	bild	ger	användaren	möjlighet	att	uppfatta	
icke	verbala	signaler	vilket	minskar	den	kognitiva	
belastningen	

Liotta	et	al.,	2012;	 
Koh,	2010	

• En	bild	som	visar	en	bred	vy	kan	bidra	till	att	
användaren	lättare	kan	observera	motparten	

Rae	et	al.,	2014	

Feedback	

• Feedback	i	ett	gränssnitt	ger	användaren	en	bättre	
chans	att	kontrollera	situationen	och	bli	medveten	
om	sitt	framförande	

Neustaedter	et	al.,	2016;	
Pallarino	et	al.,	2016	

• Gränssnittet	bör	endast	synliggöra	nödvändig	
feedback	utan	att	distrahera	användaren	

Wu	et	al.,	2017;	 
Hartson	&	Pyla,	2012;	
Desai	et	al.,	2011	

Mobila	
funktioner	

• Mobila	funktioner	inger	en	känsla	av	kontroll	hos	
användaren	då	den	kan	röra	sig	fritt,	samt	interagera	
över	distans	

Oyekan	et	al.,	2017;	 
Rae	et	al.,	2014;	 
Rae	et	al.,	2013	

• Möjligheten	att	manövrera	kamerorna	möjliggör	
för	användaren	att	observera	den	distanta	kontexten	

Rae	et	al.,	2013;	 
Lee	&	Takayama,	2011	

Tabell	2:	Beskrivning	av	funktionalitet	i	digitala	kommunikationsverktyg	
	
2.4 Tentativa designriktlinjer 

	
Med	 målet	 att	 adressera	 de	 identifierade	 designutmaningarna	 har	 fyra	 tentativa	
designriktlinjer	 formulerats.	 Dessa	 designriktlinjer	 är	 sammansatta	 med	 stöd	 i	
litteraturstudiens	 respektive	 delar:	 Viktiga	 aspekter	 för	 kommunikation	 F2F	 och	
Funktionalitet	i	digitala	kommunikationsverktyg.	Dessa	designriktlinjer	ämnar	användas	
som	 ett	 ramverk	 vid	 utvärdering	 för	 att	 undersöka	 hur	 väl	 de	 adresserar	 respektive	
utmaning.	
	
2.4.1 Tentativ designriktlinje 1: Upprätta ömsesidigt förtroende mellan användare genom 
mobila funktioner 
	
Genom	 ett	 transparent	 beteende	 kan	 användare	 upprätta	 förtroende	 till	 motparten	
(Ford	et	al.,	2017;	Clark	et	al.,	2010).	Detta	visar	sig	exempelvis	genom	att	båda	parter	är	
medvetna	 om	 varandras	 kontext	 och	 vad	 som	 sker	 i	 varje	 steg	 av	 kommunikationen.	
Små	 ledtrådar	 kan	 bli	 viktiga	 då	 ömsesidigt	 förtroende	 är	 en	 viktig	 aspekt	 av	
kommunikation	(Ford	et	al.,	2017).	Då	människor	idag	är	ständigt	uppkopplade	på	olika	
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sätt	 är	 risken	 stor	 för	 att	 deras	 uppmärksamhet	 påverkas	 av	 störningsmoment	 i	
omgivningen	(Marlow	et	al.,	2016).	Detta	i	sin	tur	gör	det	utmanande	för	användaren	att	
förstå	om	han	eller	hon	har	motpartens	fulla	uppmärksamhet	riktad	mot	sig	(Rae	et	al.,	
2015b;	Bjørn	et	al.,	2014).		
	
Att	 implementera	 mobila	 funktioner	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 möjliggör	 för	
användaren	 att	 styra	 över	 vyn	 och	 därmed	 få	 en	 ökad	 förståelse	 för	 den	 distanta	
kontexten	(Rae	et	al.,	2014).	Användarens	observation	av	motpartens	kontext	kan	i	sin	
tur	 öka	 chansen	 för	 ömsesidigt	 förtroende	 mellan	 användarna.	 Den	 första	 tentativa	
designriktlinjen	formulerades	därför	på	följande	sätt:	
		

1 
Upprätta	ömsesidigt	förtroende	mellan	användare	genom	mobila	funktioner	–	Genom	att	
erbjuda	mobila	funktioner	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	kan	användarna	
observera	motpartens	kontext	vilket	kan	bidra	till	att	ömsesidigt	förtroende	upprättas.	

	
2.4.2 Tentativ designriktlinje 2: Upprätta ömsesidigt förtroende mellan användare genom 
rörlig bild 
	
Ett	 digitalt	 kommunikationsverktyg	 som	 erbjuder	 utbyte	 av	 rik	 information,	 som	
exempelvis	rörlig	HD-bild	samt	ljud,	minskar	den	kognitiva	belastningen	för	användaren	
(Koh,	2010).	Många	av	de	kameror	som	finns	i	dagens	digitala	kommunikationsverktyg	
visar	dock	en	begränsad	vy,	vilket	leder	till	att	användarens	periferiseende	går	förlorat	
(Singhal	&	Neustaedter,	2017;	Neustaedter	et	al.,	2016;	Gauglitz	et	al.,	2014).	För	positiv	
interaktion	mellan	 användare	krävs	det	 att	 design	av	digitala	 kommunikationsverktyg	
fokuserar	 på	 att	 implementera	 funktionalitet	 som	 ökar	 möjligheten	 att	 observera	
varandras	beteende	(Rae	et	al.,	2014).	
	
Kommunikationsverktyg	 som	 exempelvis	 väggstora	 skärmar	 kan	 bidra	 till	 att	
användaren,	 trots	 distans,	 upplever	 att	 den	 kommunicerar	 med	 någon	 F2F	 då	
användaren	kan	uppleva	att	den	har	ögonkontakt	med	personen	på	”andra	sidan”	även	
om	 detta	 endast	 är	 en	 illusion	 (Dempski	 &	 Harvey,	 2005).	 Genom	 möjligheten	 att	
observera	motparten	 i	 ungefärlig	 storlek	 av	 en	människa	 kan	 en	 relativt	 flytande	 och	
obehindrad	 social	 interaktion	 genereras	 (Lee	&	 Takayama,	 2011)	 och	möjligheten	 för	
ömsesidigt	förtroende	ökar.			
	
Genom	att	erbjuda	användaren	möjligheten	att	observera	motparten	genom	rörlig	bild	
kan	 risken	 för	 missförstånd	 reduceras.	 Rörlig	 bild	 bidrar	 till	 att	 användaren	 kan	
observera	motpartens	beteende	(Rae	et	al.,	2014)	vilket	kan	öka	chansen	för	ömsesidigt	
förtroende	 mellan	 användarna.	 Den	 andra	 tentativa	 designriktlinjen	 formulerades	
därför	på	följande	sätt:	
	

2 
Upprätta	ömsesidigt	förtroende	mellan	användare	genom	rörlig	bild	–	Genom	att	erbjuda	
rörlig	bild	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	kan	användarna	observera	motpartens	
beteende	och	handlingar	vilket	kan	bidra	till	att	ömsesidigt	förtroende	upprättas.	
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2.4.3 Tentativ designriktlinje 3: Skapa en känsla av närvaro genom bra ljudkvalitet 
	
I	syfte	att	få	användaren	att	känna	sig	mer	närvarande	i	konversationen	är	ljudkvalitet	
en	 viktig	 komponent	 i	 ett	 verktyg.	 Att	 kommunicera	 och	 knyta	 sociala	 kontakter	 är	
lättare	när	människor	befinner	sig	på	samma	plats	och	känner	fysisk	närhet	till	varandra	
(Biehl	 et	 al.,	 2015;	 O'Leary	 et	 al.,	 2014).	 Fysisk	 närhet	 ger	 människor	 möjlighet	 att	
uppfatta	verbala	och	icke	verbala	signaler	för	att	lättare	kunna	agera	därefter	(Bjørn	et	
al.,	2014).	Denna	möjlighet	begränsas	ofta	i	digitala	kommunikationsverktyg	och	det	är	
svårt	 för	 användare	 att	 finna	 nya	 sätt	 att	 skapa	 en	 gemensam	 grund	 att	 bygga	
konversationen	 på	 (Bjørn	 et	 al.,	 2014).	 Detta	 yttras	 tydligt	 i	 telefonkonferenser	 utan	
videokomponenter	 som	 ställer	 högre	 krav	 på	 ljudkvaliteten	 i	 verktygen	 för	 att	
människor	ska	kunna	känna	sig	närvarande	och	involverade	i	konversationen	(Kimura	
et	 al.,	 2007).	 Människor	 blir	 ofta	 frustrerade	 när	 de	 inte	 kan	 fastställa	 motpartens	
tillstånd	och	positionering	 (Tong	et	al.,	2014).	Bra	 ljudkvalitet	kan	därför	bidra	 till	 att	
användaren	 kan	 få	 feedback	 på	 sitt	 budskap	 från	 motparten	 via	 verbala	 signaler	
(Kimura	et	al.,	2007).	
	
I	de	verktyg	som	finns	att	tillgå	är	fokus	ofta	på	att	användarna	ska	kunna	kommunicera	
och	 finna	 en	 gemensam	 förståelse	 sinsemellan	 (Hassenzahl	 et	 al.,	 2012).	 Det	 krävs	
därför	 en	 ökad	 förståelse	 för	 vikten	 av	 känslan	 av	 närvaro	 vid	 designen	 av	 digitala	
kommunikationsverktyg	för	att	skapa	positiv	UX.	Bra	ljudkvalitet	i	verktygen	förstärker	
känslan	av	att	befinna	sig	på	samma	plats	(Koh,	2010)	och	användarna	kan	därför	rikta	
sitt	 fokus	till	konversationen	snarare	än	att	bli	störd	av	bristande	ljudkvalitet	(Tong	et	
al.,	2014).	Den	tredje	tentativa	designriktlinjen	formulerades	därför	på	följande	sätt:		
	

3 

Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	bra	ljudkvalitet	–	Genom	att	erbjuda	bra	ljudkvalitet	i	
ett	digitalt	kommunikationsverktyg	kan	en	känsla	av	närvaro	skapas	mellan	
användarna	då	de	lättare	kan	uppskatta	hur	motparten	tolkar	budskap	via	verbala	
signaler.	

	
2.4.4 Tentativa designriktlinje 4: Skapa medvetenhet om situationen med feedback 
	
Det	är	viktigt	att	användare	förses	med	tillräcklig	information	om	kontexten	för	smidig	
kommunikation	(Eligio	et	al.,	2012;	Dourish	&	Bly,	1992).	Design	av	gränssnitt	som	inte	
distraherar	 och	 överöser	 användaren	 med	 information	 är	 av	 betydelse	 för	 att	
användaren	 lättare	 ska	 kunna	 skapa	medvetenhet	 om	 situationen	 (Eligio	 et	 al.,	 2012;	
Hassenzahl	 et	 al.,	 2012;	 Cadiz	 et	 al.,	 2002).	 Det	 är	 problematiskt	 för	 designers	 att	
designa	 gränssnitt	 som	 ska	 synliggöra	 väsentlig	 feedback	 men	 samtidigt	 undvika	 att	
distrahera	användaren	(Cadiz	et	al.,	2002).		
	
I	 majoriteten	 av	 dagens	 digitala	 kommunikationsverktyg	 har	 användaren	 svårt	 att	
uppfatta	 hur	 bra	 den	 hörs	 eller	 syns	 i	 den	 distanta	 kontexten	 då	 verktygen	 inte	
tillhandahåller	 tillräckligt	 med	 feedback	 för	 detta	 (Neustaedter	 et	 al.,	 2016).	 Många	
mobila	 verktyg,	 som	 exempelvis	 Beam	 [2],	 kräver	 att	 användaren	 själv	 ställer	 in	
högtalarvolymen	 för	 den	 distanta	 platsen,	men	 ger	 inte	 tillräcklig	 feedback	 för	 denna	
uppgift	(Neustaedter	et	al.,	2016).	Detta	kan	leda	till	att	användaren	förlorar	förmågan	
att	 kontrollera	 vissa	 aspekter	 av	 sitt	 framförande	 (Neustaedter	 et	 al.,	 2016).	 Då	
sändaren	själv	inte	kan	höra	hur	han	eller	hon	låter	eller	får	någon	feedback	på	det,	kan	
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mottagaren	uppleva	situationen	annorlunda	än	vad	sändaren	ämnar	(Neustaedter	et	al.,	
2016).		
	
Genom	 att	 designa	 ett	 gränssnitt	 som	 erbjuder	 användaren	 feedback,	 gällande	
exempelvis	motpartens	ljudnivå,	har	användaren	större	chans	att	bli	mer	medveten	om	
sitt	 framförande	 (Neustaedter	 et	 al.,	 2016).	 Att	 erbjuda	 feedback	 i	 ett	 gränssnitt	 kan	
öppna	 upp	 för	 en	mer	 transparent	 interaktion	mellan	 användarna	 då	 de	 får	 en	 ökad	
förståelse	för	hur	de	uppfattas	i	den	distanta	kontexten	(Neustaedter	et	al.,	2016).	Den	
fjärde	tentativa	designriktlinjen	formulerades	därför	på	följande	sätt:		
	

4 
Skapa	medvetenhet	om	situationen	med	feedback	–	Genom	att	erbjuda	feedback	via	
gränssnittet	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	kan	användarna	känna	ökad	kontroll	
över	sitt	framförande	och	därmed	skapa	medvetenhet	om	situationen	under	samtalet.	

	
2.4.5 Sammanfattning av tentativa designriktlinjer 
	
Tabell	3	sammanfattar	de	 fyra	 tentativa	designriktlinjer	som	satts	samman	med	stöd	 i	
litteraturen.	Målet	med	dessa	 tentativa	designriktlinjer	är	utvärdera	om	de	adresserar	
ovan	identifierade	designutmaningar.	De	tentativa	designriktlinjerna	har	satts	samman	
genom	 att	möta	Viktiga	 aspekter	 för	 kommunikation	 F2F	med	Funktionalitet	 i	 digitala	
kommunikationsverktyg.	
 

Designutmaningar Tentativa designriktlinjer 

Svårt	att	upprätta	ömsesidigt	förtroende	
mellan	användare	

1:	Upprätta	ömsesidigt	förtroende	mellan	
användare	genom	mobila	funktioner	

2:	Upprätta	ömsesidigt	förtroende	mellan	
användare	genom	rörlig	bild	

Svårt	att	få	användare	att	känna	sig	
närvarande	trots	distans	

3:	Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	bra	
ljudkvalitet	

Svårt	att	förse	användare	med	tillräcklig	
information	för	att	skapa	medvetenhet	om	
situationen	

4:	Skapa	medvetenhet	om	situationen	med	
feedback	

Tabell	3:	Identifierade	designutmaningar	och	tentativa	designriktlinjer.	 	
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3. Metod 

	
I	 följande	avsnitt	beskrivs	metodansatsen,	undersökningens	utförande,	 litteraturstudie	
samt	 förstudie.	 Här	 beskrivs	 även	 hur	 prototypen	 har	 konstruerats	 samt	 den	
utvärderingsmetod	 som	valts	 för	 att	 undersöka	 frågeställningen.	Vidare	 argumenteras	
för	valen	av	metoder	och	hur	varje	del	stödjer	utkomsten	av	undersökningen.	
	
3.1 Metodansats 
	
Denna	studie	ämnade	undersöka	hur	digitala	kommunikationsverktyg	kan	designas	ur	
ett	 UX-perspektiv	 för	 att	 stödja	 distanskommunikation.	 För	 att	 undersöka	
frågeställningen	 identifierades	 utmaningar	 kopplat	 till	 design	 av	 digitala	
kommunikationsverktyg	 och	 fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 formulerades	 med	 stöd	 i	
litteraturen.	 För	 att	 utvärdera	 hur	 väl	 de	 tentativa	 designriktlinjerna	 adresserade	 de	
identifierade	utmaningarna	har	en	designstudie	inspirerad	av	Hevner,	March,	Park,	och	
Ram	 (2004)	 genomförts	 med	 kvalitativa	 metoder.	 Kvalitativa	 metoder	 möjliggör	 att	
studera	 människor	 i	 en	 social	 kontext	 för	 att	 få	 en	 djupare	 förståelse	 för	 deras	
motivationer	och	handlingar	(Myers,	2013).	Distanskommunikation	är	en	social	kontext	
där	många	människor	dagligen	agerar.	Studien	har	bidragit	till	att	få	en	bättre	förståelse	
för	 de	 utmaningar	 och	möjligheter	 som	 uppstår	 i	 denna	 kontext.	 En	 designstudie	 var	
vidare	 lämplig	 då	 vi	 genom	 utvärdering	 med	 efterföljande	 intervjuer	 kunde	 få	 en	
djupare	 förståelse	 för	 människors	 skilda	 upplevelser	 vid	 interaktion	 med	 digitala	
kommunikationsverktyg.		 
 
För	 att	 formulera	 designriktlinjer	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 krävdes	 en	 förståelse	 för	
deltagarnas	 skilda	 upplevelser	 i	 utvärderingen.	 UX	 huvudfokus	 ligger	 i	 en	 ökad	
förståelse	för	människors	behov,	förväntningar	och	upplevelser	vid	interaktion	med	en	
interaktiv	 artefakt	 (Law	 &	 Lárusdóttir,	 2015;	 Balasubramoniam	 &	 Tungatkar,	 2013;	
Hassenzahl	&	Tractinsky,	2006).	Deltagarnas	insikter	och	upplevelser	vid	utvärderingen	
har	 varit	 viktiga	 för	 att	 förstå	 hur	 väl	 de	 tentativa	 designriktlinjerna	 adresserade	 de	
identifierade	 utmaningarna.	 I	 en	 designstudie	 ligger	 fokus	 på	 skapandet	 och	 specifikt	
utvärderingen	 av	 artefakter	 i	 syftet	 att	 adressera	 utmaningar	 i	 användningskontexten	
(Hevner	 et	 al.,	 2004).	 	 En	 designstudie	 med	 kvalitativa	 metoder	 har	 möjliggjort	 att	
genom	 utvärdering	 av	 artefakter	 få	 en	 ökad	 förståelse	 för	människors	 upplevelser	 av	
digitala	kommunikationsverktyg	i	distanskommunikation.		 	
	 	 	 	  
Första	 steget	 i	 undersökningen	 var	 att	 utföra	 en	 litteratursökning	 för	 att	 identifiera	
begrepp	 och	 forskning	 inom	 problemområdet.	 Utifrån	 litteraturen	 och	 ur	 ett	 UX-
perspektiv	 identifierades	 aspekter	 viktiga	 för	 kommunikation,	 funktionalitet	 i	 digitala	
kommunikationsverktyg	 samt	 utmaningar	 kopplat	 till	 design	 av	 dessa	 verktyg.	 Vid	
litteratursökningen	 synliggjordes	 en	 splittring	 i	 litteraturbasen	 inom	 CSCW.	
Återkommande	 är	 att	 forskare	 djupgående	 studerat	 en	 specifik	 aspekt	 av	
kommunikation	 eller	 funktionalitet	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg,	men	det	 saknas	
litteratur	 som	 sammanfört	 och	 testat	 de	 centrala	 delarna	 för	 positiv	 UX	 i	
distanskommunikation.	Med	stöd	i	den	etablerade	kunskapsbasen	formulerades	därför	
fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 med	 syftet	 att	 föra	 samman	 litteraturen	 och	 utvärdera	
centrala	delar	för	positiv	UX.	 
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För	 att	 få	 ett	 grundligt	 resultat	 av	 en	 designstudie	 är	 det	 viktigt	 att	 identifiera	 vilka	
möjligheter	och	utmaningar	som	finns	i	en	verklig	användningskontext	(Hevner,	2007).	I	
nästa	steg	utfördes	därför	en	förstudie	där	en	workshop	arrangerades	tillsammans	med	
potentiella	användare	samt	en	semistrukturerad	intervju	för	att	komplettera	materialet	
från	workshopen.	Förstudien	gav	en	förståelse	för	vilka	möjligheter	och	utmaningar	som	
kan	uppstå	i	användningskontexten.	Därefter	designades	en	prototyp	med	utgångsläge	i	
litteraturen	 den	 fjärde	 tentativa	 designriktlinjen	 grundar	 sig	 i	 samt	 insikter	 från	
förstudien.	 
	
De	fyra	tentativa	designriktlinjerna	utvärderades	sedan	med	hjälp	av	tre	olika	verktyg,	
för	 att	 testa	 hur	 väl	 de	 adresserade	 de	 identifierade	 utmaningarna.	 Tentativ	
designriktlinje	 1	 och	 2	utvärderades	med	hjälp	 av	 verktyget	Double	Robotics	 [3]	 som	
erbjuder	 mobila	 funktioner.	 Designriktlinje	 3	 utvärderades	 med	 hjälp	 av	 verktyget	
Skype	[1].	Designriktlinje	4	utvärderades	med	den	InVision-prototyp	[4]	som	designats	
med	 utgångsläge	 i	 litteraturen	 samt	 insikter	 från	 förstudien.	 Resultatet	 från	
utvärderingen	 analyserades	 för	 att	 få	 en	 förståelse	 för	 hur	 väl	 de	 tentativa	
designriktlinjerna	 adresserade	 de	 identifierade	 designutmaningarna.	 Analysen	 bidrog	
till	att	de	slutgiltiga	designriktlinjerna	kunde	formuleras.	 
	
3.2 Litteraturstudie 
	
En	 designstudie	 bygger	 på	 en	 kunskapsbas	 bestående	 av	 teorier	 relevanta	 för	
problemområdet	 och	 används	 för	 att	 stärka	 studiens	 bidrag	 (Hevner,	 2007).	 För	 att	
kunna	 undersöka	 frågeställningen	 inleddes	 studien	 därför	 med	 en	 litteratursökning.	
Genom	 sökmotorerna	 OneSearch,	 Google	 Scholar,	 ACMDigital	 Library,	 Scopus	 och	
SpringerLink	söktes	relevant	 litteratur	som	bidragit	 till	en	kunskapsbas	 inom	området.	
Nyckelord	för	sökningen	var	CSCW,	Telepresence,	Remote	Collaboration,	User	Experience	
och	Face-to-Face	 interaction.	Med	kunskap	 från	 litteraturen	 identifierades	de	 aspekter	
som	är	viktiga	för	kommunikation	F2F,	funktionalitet	i	digitala	kommunikationsverktyg	
samt	utmaningar	kopplat	till	designen	av	dessa	verktyg.	
	
Då	undersökningen	bygger	på	interaktionen	mellan	människor	och	teknik	har	litteratur	
främst	 sökts	 inom	 området	 HCI.	 För	 att	 bygga	 en	 relevant	 kunskapsbas	 har	 fokus	
primärt	 legat	 på	 artiklar	 publicerade	 inom	 området	 CSCW.	 Med	 grund	 i	 litteraturen	
kunde	 återkommande	 aspekter	 som	 är	 viktiga	 för	 kommunikation	 F2F	 identifieras.	
Dessa	 tre	 aspekter	 är	 ömsesidigt	 förtroende,	 känsla	 av	 närvaro	 och	medvetenhet	 om	
situationen.	 Vidare	 studerades	 vilken	 funktionalitet	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	
som	kan	påverka	 ovan	nämnda	 aspekter	 av	 kommunikation.	Dessa	 funktioner	 är	 ljud,	
rörlig	bild,	feedback	och	mobila	funktioner	i	digitala	kommunikationsverktyg.	Med	grund	
i	 kunskapsbasen	 kunde	 fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 (kopplat	 till	 aspekterna	
förtroende,	närvaro	och	medvetenhet)	formuleras	och	utvärderas.		
	
3.3 Förstudie 
	
För	 att	 stärka	 kunskapsbasen	 och	 undersöka	 problemområdet	 i	 en	 designstudie	 kan	
kunskap	hämtas	från	relevanta	teorier,	befintliga	artefakter	och	användningskontexten	
(Hevner,	2007).	Därför	utfördes	en	förstudie	som	bestod	av	en	workshop	samt	en	längre	
intervju	som	bidrog	med	inspiration	till	designen	av	prototypen.	Workshopen	utfördes	
tillsammans	med	fem	personer	vilka	arbetar	på	ett	företag	som	säljer	en	digital	tjänst	till	
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kunder	över	hela	 Sverige.	 Företaget	 strävar	 efter	 att	digitalisera	 sig	 ytterligare	genom	
att	 genomföra	 fler	 möten	 över	 distans.	 Involvering	 av	 personer	 med	 olika	 bakgrund	
möjliggör	att	ett	brett	spektrum	av	erfarenheter	och	åsikter	kan	täckas	in	(Denscombe,	
2009),	 och	 deltagarna	 i	 förstudien	 hade	 därför	 olika	 roller	 och	 arbetsuppgifter	 inom	
företaget.		
	
Workshopen	bestod	av	 fyra	huvudsakliga	övningar	 (se	bilaga	A)	och	 inleddes	med	att	
förklara	workshopens	syfte.	I	enlighet	med	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer	
(Vetenskapsrådet,	2002)	informerades	deltagarna	om	deras	bidrag	till	undersökningen	
och	 vilka	 villkor	 som	 gällde	 för	 deras	 deltagande.	 Därefter	 presenterade	 vi	 oss	 själva	
samt	lät	deltagarna	presentera	sig	och	sin	roll	på	företaget.	Workshopen	fortsatte	med	
att	 deltagarna	 fick	 diskutera	 fem	 korta	 frågor	 i	 grupp	 (se	 bilaga	 A).	 Dessa	 frågor	 var	
semistrukturerade	och	lämnade	plats	för	följdfrågor	vid	behov	(Myers,	2013).	Frågorna	
gav	workshopen	 en	 riktning	 samt	 en	 ökad	 förståelse	 för	 hur	 företaget	 kommunicerar	
både	 internt	 och	 externt.	 Därefter	 utfördes	 fyra	 övningarna	 med	 målet	 att	 öka	
kreativiteten	och	generera	 idéer	och	 inspiration	 för	design	av	prototypen.	Övningarna	
kallades	Pros	&	Cons	med	distanskommunikation,	Think	Outside	the	Box,	Brainstorming	-	
aspekter	 &	 funktionaliteter	 samt	 utmaningar	 &	 möjligheter	 med	 aspekter	 &	
funktionaliteter.	 Att	 låta	 deltagare	 diskutera	 givna	 ämnen	 möjliggör	 att	 få	 en	 bättre	
förståelse	 för	 hur	 dessa	 uppfattas	 av	 den	 specifika	 gruppen	 (Denscombe,	 2009).	
Workshopens	 diskussioner	 och	 aktiviteter	 bidrog	 till	 att	 på	 ett	 bättre	 sätt	 kunna	
resonera	kring	deltagarnas	åsikter	och	synpunkter.		
	
För	 att	 komplettera	 den	 empiri	 workshopen	 genererade	 utfördes	 även	 en	
semistrukturerad	 intervju	 (se	 bilaga	 B).	 Intervjufrågorna	 för	 denna	 intervju	
formulerades	 med	 stöd	 i	 litteraturen.	 En	 intervju	 är	 lämplig	 för	 att	 få	 insikt	 i	 en	
potentiell	 användares	 åsikter,	 uppfattningar,	 känslor	 och	 erfarenheter	 (Denscombe,	
2009).	 	 Semistrukturerade	 intervjuer	 ger	 respondenten	 chans	 att	 lägga	 till	 viktiga	
insikter	 när	 de	 uppstår	 under	 samtalet	 samtidigt	 som	 de	 förformulerade	 frågorna	
hjälper	 intervjun	 att	 bibehålla	 fokus	 (Denscombe,	 2009;	Myers,	 2013).	 Respondenten	
arbetar	 som	UX-designer	 på	 företaget	 och	 gav	 insikter	 kopplat	 till	 utmaningarna	 som	
uppstår	vid	användning	av	digitala	kommunikationsverktyg.		
	
För	 att	 bearbeta	 empirin	 som	 förstudien	 genererade	 transkriberades	 utvalda	 delar	 av	
inspelningarna	 från	 workshopen	 och	 intervjun.	 Kodning	 bidrar	 till	 att	 reducera	
storleken	 av	 data,	 organisera	 data	 och	 göra	 den	 hanterbar	 (Myers,	 2013).	 Det	
transkriberade	materialet	kodades	och	analyserades	därför	genom	att	 identifiera	olika	
teman	för	att	strukturera	upp	koderna.	Analysen	utfördes	med	en	bottom-up	approach	
vilket	 innebär	 att	 teman	 identifieras	 på	 ett	 explorativt	 sätt	 utifrån	 de	 koder	 som	
uppkommit	 under	 analys	 av	 data	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006).	 Exempel	 på	 teman	 som	
uppstod	 genom	 analysen	 var:	 användningskontext,	 känslor	 och	 kritisk	 funktionalitet.	
Förstudien	bidrog	till	en	förståelse	för	användningskontexten	samt	insikter	kring	vilken	
feedback	 som	 är	 önskvärd	 i	 ett	 digitalt	 kommunikationsverktyg,	 vilket	 förklaras	
tydligare	i	avsnitt	3.4	nedan.		
	
3.4 Prototyp 
	
En	prototyp	bidrar	 till	 att	kunna	konkretisera	 idéer	 samt	ge	användaren	möjlighet	 att	
uppleva,	arbeta	med	och	testa	den	(Warfel,	2009).	Genom	att	i	ett	tidigt	stadie	identifiera	
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en	användningskontext	och	hur	prototypen	ämnar	förbättra	denna	kontext	ställs	tydliga	
krav	 på	 uppbyggnad	 av	 prototypen	 (Hevner,	 2007).	 En	 prototyp	 av	 ett	 digitalt	
kommunikationsverktyg	 designades	 därför	 utifrån	 UX-perspektivet	 som	 låg	 till	 grund	
för	formulering	av	den	fjärde	designriktlinjen	samt	de	teman	som	uppstod	vid	analys	av	
materialet	 från	 förstudien.	Prototypen	användes	 för	 att	utvärdera	den	 fjärde	 tentativa	
designriktlinjen:	 Skapa	 medvetenhet	 om	 situationen	 med	 feedback.	 Designriktlinjen	
syftar	 till	 att	 möta	 utmaningen	 om	 medvetenhet	 om	 situationen	 och	 prototypen	
användes	 endast	 för	 att	 utvärdera	 denna	 tentativa	 designriktlinje.	 Resterande	 tre	
tentativa	 designriktlinjer	 utvärderades	med	 hjälp	 av	 två	 andra	 verktyg	 som	 förklaras	
vidare	nedan	i	avsnitt	3.5.	
	
Genom	 att	 erbjuda	 användaren	 feedback	 via	 ett	 gränssnitt	 kan	 en	 mer	 transparent	
interaktion	 mellan	 användarna	 samt	 ökad	 förståelse	 och	 en	 känsla	 av	 kontroll	 över	
situationen	 uppnås	 (Neustaedter	 et	 al.,	 2016).	 Fokus	 vid	 designen	 av	 prototypen	 låg	
därför	på	att	skapa	medvetenhet	om	situationen	samt	öppna	upp	för	möjlighet	att	känna	
kontroll	över	hur	användaren	uppfattas	i	den	distanta	kontexten.		
	
För	att	kunna	utvärdera	designriktlinjen	 implementerades	 feedback	 i	gränssnittet	som	
ämnade	bidra	till	att	göra	användaren	mer	medveten	om	sitt	framförande.	Exempel	på	
denna	 feedback	var	 en	 röstindikator,	 profilinformation	om	andra	deltagare	 i	 samtalet,	
timer	 som	 mäter	 återstående	 tid	 av	 mötet	 och	 notifikationer	 som	 meddelade	 de	
resterande	 deltagarnas	 aktiviteter	 (se	 bilaga	 C).	 Gränssnittet	 i	 prototypen	 innehåller	
ikoner	som	de	flesta	användare	känner	igen	och	kan	relatera	till	efter	att	ha	använt	sig	
av	 liknande	 verktyg.	 Samtalsvyn	 i	 gränssnittet	 fokuserade	 på	 att	 synliggöra	 själva	
samtalet	 och	 bilden	 på	 samtliga	 deltagare,	 samtidigt	 som	 all	 funktionalitet	 fanns	
tillgänglig	för	användaren	i	en	meny	till	höger	(se	bilaga	C).		
	
3.5 Utvärdering av UX i digitala kommunikationsverktyg 
	
En	 grundlig	 utvärdering	 är	 en	 kritisk	 faktor	 i	 designforskning	 för	 att	 få	 en	 tydlig	 bild	
över	 en	 artefakts	 användbarhet,	 kvalitet	 och	 effektivitet	 samt	 användarens	upplevelse	
av	 interaktionen	 (Hevner	 et	 al.,	 2004).	Det	 finns	 ett	 flertal	 olika	 tolkningar	 av	 vad	UX	
egentligen	 innebär,	 vilket	 leder	 till	 svårigheter	 kopplat	 till	 vilken	 utvärderingsmetod	
som	är	bäst	lämpad	för	UX	(Bevan,	2009).	För	att	få	en	tydlig	kontrast	i	utvärdering	av	
de	 fyra	 tentativa	 designriktlinjerna	 användes	 en	 kontroll-	 och	 experimentgrupp	 vid	
utvärderingen.	 En	 experimentell	 utvärdering	 möjliggör	 för	 att	 studera	 specifika	
kvaliteter	vid	användning	av	en	prototyp	eller	artefakt	i	en	kontrollerad	miljö	(Hevner	et	
al.,	2004).	Vidare	bidrar	experimentella	metoder	till	att	stärka	resultatet	genom	en	ökad	
förståelse	för	variationer	mellan	deltagare	samt	möjliggör	för	alternativa	slutsatser	som	
annars	hamnat	i	skymundan	(Zellmer-Bruhn,	Caligiuri,	&	Thomas,	2016).	Att	använda	en	
kontroll-	 och	 experimentgrupp	 vid	 utvärdering	 möjliggjorde	 därför	 att	 studera	
variationer	 i	 UX	 och	 uppfattning	 av	 de	 tentativa	 designriktlinjerna	 mellan	 de	 två	
grupperna.		
	
3.5.1 Pilotstudie 
	
För	 att	 säkerställa	 att	 utvärderingsmetoden	 och	 tillhörande	 intervjuguide	 gick	 i	 linje	
med	 studiens	 syfte	utfördes	 en	pilotstudie	med	 två	deltagare.	Den	ena	deltagaren	 fick	
agera	deltagare	i	kontrollgruppen	och	den	andra	i	experimentgruppen.	Kriteriet	för	att	
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de	skulle	kunna	delta	i	pilotstudien	var	att	de	skulle	passa	in	i	den	tilltänkta	målgruppen.	
Denna	målgrupp	 innefattade	 personer	 i	 åldrarna	 22–60	 som	 kan	 vara	 i	 behov	 av	 ett	
digitalt	 kommunikationsverktyg	 i	 sitt	 dagliga	 arbete.	 22	 är	 den	 lägsta	 åldern	 i	
åldersspannet	 då	 det	 är	 den	 yngsta	 rimliga	 åldern	 att	 inneha	 efter	 en	
grundskoleutbildning	och	treårig	kandidatutbildning.		
	
Pilotstudien	genererade	värdefull	feedback	kopplat	till	hur	väl	tester	och	intervjufrågor	
kunde	 bidra	 till	 att	 samla	 in	 material	 för	 att	 undersöka	 ämnet	 och	 besvara	
frågeställningen.	 Pilotstudien	 bidrog	 även	 till	 att	 göra	 en	 avvägning	mellan	 värdet	 av	
studiens	bidrag	i	förhållande	till	studiens	eventuella	påverkan	på	deltagarna.	Med	hjälp	
av	 feedback	 och	 insikter	 från	 pilotstudien	 kunde	 testernas	 utformning	 och	
intervjuguiden	 itereras	 för	att	säkerställa	att	den	empiri	som	samlades	 in	kunde	bidra	
till	att	diskutera	och	besvara	frågeställningen.	Exempel	på	denna	iterering	var	addering	
av	 följdfrågor	 samt	 mindre	 justeringar	 i	 de	 uppgifter	 som	 deltagarna	 ombads	 utföra	
under	testerna.	
	
3.5.2 Utvärderingsmetod 
	
Alla	tester	och	intervjuer	genomfördes	i	samma	lokaler	för	att	ge	samtliga	deltagare	lika	
förutsättningar	och	genom	detta	undvika	att	yttre	 faktorer	påverkade	resultatet.	Målet	
med	 utvärderingen	 var	 att	 utvärdera	 de	 fyra	 tentativa	 designriktlinjerna	 som	
formulerats	ur	ett	UX-perspektiv	med	stöd	i	litteraturen.	Utvärdering	av	en	artefakt	ger	
värdefull	feedback	vilket	leder	till	en	ökad	förståelse	för	designproblemet	och	kan	bidra	
till	 att	 förbättra	kvaliteten	 i	 artefakten	och	processen	 som	 lett	 fram	 till	 den	 slutgiltiga	
designen	(Hevner,	2007;	Hevner	et	al.,	2004).		
	
De	 tentativa	 designriktlinjerna	 utvärderades	 enskilt	 med	 hjälp	 av	 tre	 olika	 verktyg	
utifrån	 ett	 givet	 scenario	 (se	 bilaga	 D).	 Varje	 deltagare	 i	 respektive	 urvalsgrupp	 fick	
därför	 utföra	 totalt	 tre	 testsessioner.	 Alla	 deltagare	 fick	 genomföra	 samma	 uppgifter	
men	 med	 olika	 förutsättningar	 i	 verktygen	 beroende	 på	 urvalsgrupp.	 Under	
testsessionerna	 användes	 metoden	 think	 aloud,	 vilket	 innebär	 att	 deltagarna	
uppmuntras	att	berätta	vad	och	varför	de	gör	på	ett	visst	sätt	samt	hur	de	tänker	kring	
de	olika	 valen	de	 gör	 (Cooper,	Reimann,	 Cronin,	&	Noessel,	 2014).	Att	 låta	deltagarna	
dela	med	sig	av	sina	tankar	och	beskriva	vad	de	gör	möjliggör	för	en	ökad	insikt	i	varför	
de	 agerar	 som	 de	 gör	 vid	 interaktion	med	 verktygen	 (Goodman,	 Kuniavsky,	 &	Moed,	
2012).	Under	testsessionerna	utfördes	även	deltagande	observationer,	då	det	möjliggör	
för	 en	 bättre	 förståelse	 för	 deltagarnas	 uppfattningar	 och	 handlingar.	 Deltagande	
observationer	 innebär	att	moderatorn	till	viss	mån	 interagerar	med	deltagaren	genom	
att	prata	med	dem	och	ställa	frågor	vid	behov	(Myers,	2013).		
	
Alla	 testsessioner	 dokumenterades	 med	 videoinspelning	 och	 anteckningar	 för	 att	
generera	ett	rikt	underlag	till	analysen.	Efter	att	respektive	deltagare	genomfört	alla	tre	
testsessioner	kompletterades	utvärderingen	med	en	strukturerad	 intervju	 för	att	 få	en	
djupare	 förståelse	 för	 upplevelsen	 av	 interaktionen	 med	 de	 olika	 verktygen.	
Utvärderingen	 utfördes	 i	 enlighet	 med	 Vetenskapsrådets	 forskningsetiska	 principer	
(Vetenskapsrådet,	 2002)	 och	 varje	 deltagare	 informerades	 därför	 om	 att	 deras	
deltagande	 i	 utvärderingen	 var	 frivilligt	 samt	 att	 de	 när	 som	 helst	 kunde	 avbryta	 sitt	
deltagande.	 Vidare	 hanterades	 all	 insamlad	 data	 konfidentiellt	 och	 alla	 uppgifter	
anonymiserades.		
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För	 att	 utvärdera	 designriktlinje	 1:	 Upprätta	 ömsesidigt	 förtroende	 mellan	 användare	
genom	mobila	funktioner	och	2:	Upprätta	ömsesidigt	förtroende	mellan	användare	genom	
rörlig	 bild	 utförde	 deltagaren	 uppgifter	 (se	 bilaga	 D)	 med	 hjälp	 av	 verktyget	 Double	
Robotics	 [3].	 Detta	 verktyg	 består	 av	 en	 skärm	 placerad	 på	 en	 mobil	 bas	 och	 ger	
användaren	möjlighet	att	manövrera	verktyget	via	mobila	funktioner.	Deltagaren	utgick	
från	 det	 givna	 scenariot	 (se	 bilaga	 D)	 och	 observerades	 samtidigt	 som	 deltagaren	
beskrev	upplevelsen.	Testet	gick	ut	på	att	deltagaren	skulle	ta	del	av	en	presentation	på	
distans	 och	 observera	motpartens	beteende	och	 kontext.	 Syftet	med	detta	 test	 var	 att	
undersöka	hur	mobila	funktioner	samt	observation	via	rörlig	bild	i	ett	verktyg	påverkar	
användarens	 känsla	 av	 förtroende	 till	 motparten.	 Deltagarna	 i	 kontroll-	 och	
experimentgrupp	 utgick	 ifrån	 samma	 scenario	 och	 blev	 tilldelade	 samma	 uppgifter.	
Testerna	 skiljde	 sig	 dock	 mellan	 grupperna	 i	 form	 av	 att	 experimentgruppen	 hade	
möjlighet	 att	 manövrera	 verktyget	 för	 att	 observera	 motpartens	 kontext,	 medan	
kontrollgruppen	 inte	 gavs	 denna	 möjlighet.	 Då	 experimentgruppen	 hade	 tillgång	 till	
mobila	funktioner	kunde	de	observera	motparten	genom	en	bredare	och	mer	flexibel	vy.	
I	motsats	till	detta	begränsades	kontrollgruppen	av	den	smala,	fasta	vyn	utan	tillgång	till	
mobila	funktioner.			
	
För	 att	 utvärdera	designriktlinje	3:	Skapa	 en	 känsla	 av	närvaro	genom	bra	 ljudkvalitet	
utfördes	 det	 andra	 testet	med	 hjälp	 av	 tjänsten	 Skype	 [1].	 Deltagaren	 utgick	 från	 det	
givna	scenariot	(se	bilaga	D)	och	observerades	när	uppgifterna	utfördes.	Testet	gick	ut	
på	att	deltagaren	 lyssnade	 till	de	 instruktioner	motparten	gav	 i	 syfte	att	 anteckna	och	
skissa	 upp	 en	 vägbeskrivning.	 Deltagaren	 var	 beroende	 av	 ljud	 för	 att	 få	 information	
från	motparten	då	detta	var	den	enda	kommunikationskällan.	Syftet	med	detta	test	var	
att	 undersöka	 hur	 ljudkvaliteten	 i	 ett	 digitalt	 kommunikationsverktyg	 påverkar	
deltagarens	 involvering	 och	 känsla	 av	 närvaro	 i	 samtalet.	 Likt	 föregående	 test	 utgick	
deltagarna	 i	både	kontroll-	och	experimentgrupp	 från	samma	scenario	samt	uppgifter.	
För	 att	 undersöka	 kontrasterna	 mellan	 urvalsgrupperna	 fick	 kontrollgruppen	 utföra	
testerna	 med	 bristande	 ljudkvalitet.	 I	 motsats	 till	 detta	 fick	 deltagarna	 i	
experimentgruppen	vägbeskrivningen	beskriven	för	sig	med	optimal	ljudkvalitet.	
	
För	 att	 utvärdera	 designriktlinje	 4:	 Skapa	 medvetenhet	 om	 situationen	 med	 feedback	
utfördes	 testet	 med	 ovan	 nämnda	 prototyp	 (avsnitt	 3.4).	 Deltagaren	 utgick	 från	 det	
givna	 scenariot	 (se	 bilaga	D)	 och	 observerades	 när	 de	 tilldelade	 uppgifterna	 utfördes.	
Testet	gick	ut	på	att	deltagaren	skulle	utföra	uppgifter	genom	att	navigera	i	prototypen.	
Syftet	med	testet	var	att	undersöka	hur	feedback	i	ett	gränssnitt,	exempelvis	 i	 form	av	
notifikationer,	 påverkar	 deltagarens	 känsla	 av	 medvetenhet	 om	 situationen	 och	 sitt	
framförande.	Det	som	skiljde	sig	åt	i	testerna	för	kontroll-	och	experimentgrupp	var	att	
gränssnittet	deltagarna	 i	kontrollgruppen	 fick	 interagera	med	 inte	erbjöd	samma	grad	
av	 feedback,	 exempelvis	 återstående	 tid	 av	 mötet,	 röstindikator,	 notifikationer	 eller	
namn	på	resterande	deltagare	i	samtalet.		
	
Efter	att	varje	deltagare	genomfört	de	tre	testsessionerna	kompletterades	testerna	med	
en	 strukturerad	 intervju	 (se	 bilaga	 D).	 Strukturerade	 intervjuer	 möjliggör	 för	 en	
konsekvent	struktur	vid	utförandet	av	flera	intervjuer	med	samma	syfte	(Myers,	2013).	
Intervjuerna	bidrog	 till	 en	ökad	 förståelse	 för	deltagarnas	känslor	och	upplevelser	vid	
interaktion	 med	 de	 olika	 verktygen.	 Syftet	 med	 de	 tre	 testerna	 var	 att	 generera	 en	
upplevelse	hos	deltagarna	som	sedan	kunde	undersökas	ytterligare	i	intervjuerna.		 	
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Tabell	4	sammanställer	utvärderingens	utförande	samt	gruppernas	förutsättningar.	
	

Designriktlinje Verktyg Experimentgrupp Kontrollgrupp 

1:	Upprätta	
ömsesidigt	
förtroende	mellan	
användare	genom	
mobila	funktioner	
och		 Double	

Robotics	[3]	

Deltagarna	gavs	
möjligheten	att	använda	
de	mobila	funktionerna	i	
verktyget,	för	att	
observera	motpartens	
kontext.		
Verktygets	rörliga	bild	
gav	deltagaren	
möjligheten	att	observera	
motparten	via	en	bred	vy.	

Deltagarna	i	
kontrollgruppen	fick	inte	
tillgång	till	de	mobila	
funktionerna	i	verktyget,	
och	blev	därav	begränsade	
att	observera	motpartens	
kontext.		
Den	begränsade	bildvy	
verktyget	erbjöd	
begränsade	deltagarens	
möjlighet	att	observera	
motparten.			

2:	Upprätta	
ömsesidigt	
förtroende	mellan	
användare	genom	
rörlig	bild	

3:	Skapa	en	känsla	
av	närvaro	genom	
bra	ljudkvalitet	

Skype	[1]	

Deltagarna	fick	ta	del	av	
vägbeskrivningen	via	
ljudsamtal	i	verktyget.	
Testet	utfördes	med	
optimal	ljudkvalitet.		

Deltagarna	fick	ta	del	av	
vägbeskrivningen	via	
ljudsamtal	i	verktyget.	
Testet	utfördes	med	
bristande	ljudkvalitet.		

4:	Skapa	
medvetenhet	om	
situationen	med	
feedback	

InVision-
prototyp	[4]		

Deltagarna	fick	utföra	
testet	i	en	prototyp	som	
gav	deltagarna	feedback	
för	att	enklare	lösa	
uppgifterna.	

Deltagarna	fick	utföra	
testet	i	samma	prototyp,	
men	utan	samma	grad	av	
feedback.		

Tabell	4:	Sammanställning	av	utvärderingsmetod.		
	
 

3.5.3 Urval utvärdering 
	
I	 utvärderingen	 deltog	 totalt	 18	 personer,	 varav	 9	 personer	 i	 kontrollgruppen	 och	 9	
personer	 i	 experimentgruppen,	 vilka	 sammanställts	nedan	 i	 tabell	5	och	6.	Då	 studien	
ämnar	 ta	 fram	 riktlinjer	 för	 att	 designa	 digitala	 kommunikationsverktyg	 ur	 ett	 UX-
perspektiv	i	syfte	att	stödja	distanskommunikation	har	denna	användningskontext	varit	
i	 fokus	 vid	 val	 av	 deltagare.	 Deltagarna	 i	 utvärderingen	 hade	 olika	 ålder,	 kön	 och	
datorvana	 men	 var	 alla	 potentiella	 användare	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg.	
Genom	 att	 involvera	 deltagare	 med	 olika	 bakgrund,	 exempelvis	 olika	 utbildning,	
arbetslivserfarenhet	 och	 digital	 mognad,	 kunde	 ett	 bredare	 spektrum	 av	 potentiella	
användare	 täckas	 in.	 Detta	 möjliggjorde	 ett	 resultat	 som	 täckt	 in	 olika	 perspektiv	 på	
problemområdet.	Då	utvärderingsmetoden	är	beroende	av	att	deltagarna	inte	har	några	
insikter	i	studien	och	dess	syfte	valdes	deltagarna	från	förstudien	bort	i	utvärderingen.	
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 Kontrollgrupp  
Deltagare Ålder Kön 

Deltagare	1	 24	 Man	

Deltagare	2	 28	 Man	

Deltagare	3	 53	 Kvinna	

Deltagare	4	 24	 Kvinna	

Deltagare	5	 25	 Man	

Deltagare	6	 27	 Kvinna	

Deltagare	7	 26	 Man	

Deltagare	8	 25	 Man	

Deltagare	9	 54	 Kvinna	

Tabell	5:	Kontrollgruppens	deltagare.		

 Experimentgrupp  

Deltagare Ålder Kön 

Deltagare	1	 25	 Man	

Deltagare	2	 23	 Kvinna	

Deltagare	3	 54	 Man	

Deltagare	4	 23	 Man	

Deltagare	5	 22	 Man	

Deltagare	6	 25	 Kvinna	

Deltagare	7	 30	 Man	

Deltagare	8	 23	 Kvinna	

Deltagare	9	 26	 Kvinna	

Tabell	6:	Experimentgruppens	deltagare.

3.6 Analysmetod utvärdering 
	
Materialet	 från	 utvärderingen	 analyserades	 med	 en	 top	 down	 tematisk	 analys.	 Detta	
innebär	 att	 analysen	 är	 teoretiskt	 driven	 och	 genomförs	 genom	 perspektivet	 av	 den	
aktuella	forskningsfrågan	(Braun	&	Clarke,	2006).	Top	down	tematisk	analys	bidrar	till	
att	strukturera	upp	materialet	och	beskriva	valda	delar	av	datan	i	rik	detalj	snarare	än	
att	 generera	 en	 överblick	 av	 hela	 materialet	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006).	 Denna	 typ	 av	
tematisk	analys	 lämpade	sig	 för	 studien	då	ett	UX-perspektiv	kunde	användas	 som	en	
lins	vid	analysen.	
	
Det	 är	 viktigt	 att	 ha	 en	 plan	 för	 hur	materialet	 ska	 analyseras	 innan	 datainsamlingen	
påbörjas,	 då	 det	 ligger	 till	 grund	 för	 resultatet	 av	 studien	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006).	
Utvärderingstesterna	 och	 de	 efterföljande	 intervjuerna	 styrdes	 därför	 av	 de	 tentativa	
designriktlinjerna.	Efter	utförd	utvärdering	transkriberades	materialet	som	intervjuerna	
genererat	 för	 att	 påbörja	 analysprocessen,	 även	 anteckningarna	 från	 de	 deltagande	
observationerna	sågs	över.	Då	18	personer	deltog	i	utvärderingen	var	det	svårt	att	skapa	
en	överblick	över	materialet.	Det	är	dock	viktigt	att	känna	sitt	material	väl	 för	att	 inte	
missa	 väsentliga	 delar	 i	 resultatet	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006).	 Analysprocessen	 fortsatte	
därför	med	att	läsa	igenom	transkriberingarna	från	respektive	deltagare	för	att	skapa	en	
överblick.	
	
Att	koda	 insamlade	data	är	en	viktig	del	 i	analysprocessen	 för	att	göra	data	hanterbar	
och	 för	 att	 på	 ett	 strukturerat	 sätt	 kunna	 tolka	 den	 (Myers,	 2013).	 Alla	 18	
transkriberingar	 kodades	 först	 digitalt.	 För	 att	 få	 en	 överblick	 över	materialet	 skrevs	
koderna	 fysiskt	 och	 placerades	 under	 respektive	 tema,	 det	 vill	 säga,	 de	 tentativa	
designriktlinjerna.	I	detta	steg	kunde	vi	definiera	hur	väl	koderna	passade	in	i	respektive	
tema.	 Om	 koderna	 inte	 passar	 in	 under	 ett	 specifikt	 tema,	 bör	 temat	 omformuleras	
alternativt	brytas	upp	i	två	teman	(Braun	&	Clarke,	2006).	Under	analysen	framkom	det	
att	 en	 del	 koder	 inte	 direkt	 relaterade	 till	 det	 befintliga	 temat,	 därför	 itererades	
materialet	 och	 ett	 femte	 tema	 formulerades	 vilket	 låg	 till	 grund	 för	 den	 femte	
designriktlinjen.		
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Det	var	svårt	att	få	en	förståelse	för	de	tentativa	designriktlinjernas	relevans	genom	att	
endast	analysera	dem	enskilt.	Materialet	granskades	därför	i	sin	helhet	för	att	ur	ett	UX-
perspektiv	 kunna	 analysera	 hur	 väl	 designriktlinjerna	 relaterar	 till	 varandra	 och	
adresserar	de	identifiera	utmaningarna.	Analysen	presenteras	i	detalj	i	avsnitt	5.		
	
3.7 Etiskt förhållningssätt 
 
Etiska	frågor	och	överväganden	uppstår	när	en	undersökning	involverar	människor,	och	
dessa	 frågor	 bör	 tas	 på	 allvar	 (Myers,	 2013).	 Studien	 har	 tagit	 hänsyn	 till	 de	
forskningsetiska	principer	som	Vetenskapsrådet	(2002)	tagit	fram	för	att	ge	normer	för	
förhållandet	 mellan	 forskare	 och	 undersökningsdeltagare.	 Som	 ansvarig	 för	
undersökningen	 bör	 en	 övervägning	 göras	 av	 vilka	 negativa	 konsekvenser	 som	 kan	
uppstå	 för	 undersökningsdeltagare	 samt	 eventuell	 tredje	 person	 (Vetenskapsrådet,	
2002).	 Individer	 bör	 ej	 utsättas	 för	 fysisk	 eller	 psykisk	 skada,	 kränkning	 eller	
förödmjukelse	 och	bör	 bli	 informerade	 om	deras	 uppgift	 i	 undersökningen	 samt	 vilka	
villkor	som	gäller	för	deras	deltagande	(Vetenskapsrådet,	2002).	 Inför	både	workshop,	
intervjuer	 och	 utvärdering	 informerades	 deltagarna	 om	 att	 deras	 deltagande	 var	
frivilligt	 och	 att	 de	 kunde	 avbryta	 sitt	 deltagande	 om	 de	 ville.	 Vidare	 informerades	
deltagarna	 om	 att	 både	 företagets	 och	 deltagarnas	 namn	 anonymiseras	 i	
undersökningen	för	att	undvika	eventuell	 identifiering.	Anonymisering	 innebär	att	alla	
data	kan	användas	men	att	all	risk	för	identifikation	undanröjs	(Vetenskapsrådet,	2002).	
	
3.8 Metoddiskussion 
	
Då	 kvalitativa	 metoder	 bidrar	 till	 att	 få	 en	 ökad	 förståelse	 för	 sociala	 aspekter	 i	 en	
specifik	 kontext	 (Myers,	 2013)	 är	 valda	 metoder	 lämpliga	 för	 undersökningen.	 Då	
litteraturen	 inom	området	är	splittrad	ämnar	denna	studie	vara	ett	steg	 i	 rätt	riktning	
för	att	 föra	samman	litteraturen	i	syfte	att	adressera	utmaningar	kopplat	till	design	av	
digitala	 kommunikationsverktyg	 och	 UX	 i	 distanskommunikation.	 En	 nackdel	 med	
kvalitativa	datainsamlingsmetoder	är	att	det	är	svårt	att	generalisera	resultaten	 till	en	
större	 population	 (Myers,	 2013).	 En	 distinkt	 skillnad	mellan	 kvalitativ	 och	 kvantitativ	
forskning	är	dock	att	kvalitativa	metoder	möjliggör	att	tala	med	människor,	vilket	i	sin	
tur	 bidrar	 till	 en	 ökad	 förståelse	 för	 deras	 beteende	 och	 handlingar	 (Myers,	 2013).	
Kvalitativa	 metoder	 lämpade	 sig	 för	 studien	 då	 intervjuer	 gav	 en	 ökad	 förståelse	 för	
människors	 motivationer	 och	 frustrationer	 i	 kontexten	 distanskommunikation.	 UX	
förhåller	sig	till	ett	mänskligt	perspektiv	(Hassenzahl	&	Tractinsky,	2006),	vilket	stärker	
argumentet	 för	 valet	 av	 kvalitativa	 metoder	 i	 studien	 då	 deltagarnas	 åsikter	 och	
upplevelser	har	varit	viktiga	att	undersöka	för	att	besvara	studiens	frågeställning.	Trots	
denna	lämplighet	är	en	diskussion	kring	eventuell	påverkan	inom	studien	relevant.		
	
Då	 de	 efterföljande	 intervjuerna	 i	 utvärderingen	 var	 den	 främsta	
datainsamlingsmetoden	i	studien	är	det	viktigt	att	förstå	hur	utformningen	av	dessa	kan	
påverka	deltagarna.	Många	intervjusituationer	innebär	av	att	intervjupersonen	i	princip	
förhör	 respondenten	 i	 syfte	 att	 generera	 åsikter	 om	ett	 specifikt	 ämne	 (Myers,	 2013).	
Det	är	viktigt	att	förstå	att	detta	kan	medföra	en	risk	i	form	av	att	respondenten	försätts	
i	en	obekväm	situation.	Vidare	säger	 individskyddskravet	att	 individer	 i	samhället	 inte	
får	 utsättas	 för	 fysisk	 eller	 psykisk	 skada,	 förödmjukelse	 eller	 kränkning	
(Vetenskapsrådet,	2002).	Detta	har	varit	det	centrala	utgångsläget	vid	 intervjuerna	för	
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att	 säkerställa	 att	 alla	 deltagare	 kände	 sig	 trygga	 i	 sitt	 deltagande.	 Då	 syftet	 med	
intervjuerna	var	att	få	en	djupare	förståelse	för	deltagarnas	känslor	och	upplevelser	var	
det	viktigt	att	formulera	frågor	som	deltagarna	kände	sig	bekväma	med	att	besvara.	Att	
utföra	strukturerade	intervjuer	bidrog	till	att	hålla	en	konsekvent	form	i	utvärderingen	
vilket	ledde	till	att	risken	för	oplanerade	och	obekväma	följdfrågor	kunde	reduceras.		
	
Ett	 vanligt	misstag	 vid	 intervjuer	 är	 att	 respondenten	 påverkas	 av	 faktorer	 i	 form	 av	
formuleringar	och	missförstånd	vid	frågeställningarna	(Myers,	2013).	För	att	minimera	
risken	 för	 onödiga	 eller	 obekväma	 frågor	 utfördes	 därför	 en	 pilotstudie	 med	 två	
deltagare.	 Efter	 pilotstudien	 itererades	 intervjuguiden	 vidare	 för	 att	 säkerställa	 att	 de	
frågor	som	ställdes	var	relevanta	för	studiens	syfte.	Vid	en	vetenskaplig	undersökning	är	
det	 viktigt	 att	 göra	 en	 övervägning	 mellan	 det	 förväntade	 bidraget	 från	 studien	 och	
potentiella	risker	för	undersökningens	deltagare	(Vetenskapsrådet,	2002).	Pilotstudien	
bidrog	till	att	finna	en	balans	mellan	dessa	två	aspekter	i	undersökningen.		
	
En	annan	aspekt	av	studien	som	kan	ha	haft	en	påverkan	på	utkomsten	är	urvalet	vid	
utvärderingen.	Totalt	deltog	18	personer	i	utvärderingen,	9	personer	i	respektive	grupp,	
med	 olika	 åldrar	 och	 bakgrund	 i	 form	 av	 arbetslivserfarenhet	 och	 utbildning.	
Majoriteten	av	dessa	deltagare	var	 i	åldersspannet	22–30,	men	även	deltagare	upp	 till	
54	 år.	 Om	urvalet	 hade	 täckt	 in	 ett	 annat	 åldersspann	 hade	 detta	 kunnat	medföra	 att	
utkomsten	av	studien	varit	annorlunda.	Resultatet	från	den	utvärderingen	visar	dock	på	
att	 deltagarnas	 olika	 åldrar	 inte	 påverkade	 upplevelsen	 vid	 interaktion	 med	 digitala	
kommunikationsverktyg	 i	 större	 utsträckning.	 Vid	 analys	 av	 materialet	 synliggjordes	
mönster	mellan	deltagarna	oberoende	av	deras	ålder.		
	
Det	 tredje	 testet	 i	 utvärderingen,	 som	 ämnade	 generera	 upplevelser	 kopplat	 till	
designriktlinje	 4,	 utfördes	med	hjälp	 av	 prototypen.	 Begränsningar	 i	 form	av	 kunskap	
och	 verktyget	 prototypen	 designades	 i	 kan	 ha	 haft	 en	 negativ	 inverkan	 på	 studiens	
utkomst.	Under	de	 efterföljande	 intervjuerna	med	deltagare	uppstod	blandade	 åsikter	
kopplat	 till	 hur	 medvetna	 de	 kände	 sig	 om	 sitt	 eget	 framförande.	 Resultaten	 kan	 ha	
påverkats	av	prototypens	begränsningar.	Prototypen	i	testet	kunde	inte	stödja	video	och	
fick	därför	implementera	stillbilder,	vilket	kan	ha	haft	en	inverkan	på	resultatet	av	dessa	
testsessioner.	Trots	dessa	begränsningar	visar	resultatet	på	att	kontextbaserad	feedback	
i	gränssnittet	kan	vara	av	vikt	för	att	användarna	ska	känna	sig	trygga	och	bidrar	till	en	
känsla	av	medvetenhet	om	situationen.		
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4. Resultat 
	
I	 följande	avsnitt	presenteras	 resultatet	av	den	empiri	 som	samlats	 in	vid	utvärdering	
och	 efterföljande	 intervjuer.	 Resultatet	 är	 kategoriserat	 utifrån	 de	 fyra	 tentativa	
designriktlinjerna.	Resultatet	presenterar	utkomsten	av	testerna	som	utfördes	med	både	
kontroll-	och	experimentgrupp.	
		
4.1 Tentativ designriktlinje 1: Upprätta ömsesidigt förtroende mellan användare 
genom mobila funktioner 
	
Utvärderingen	 visade	 att	 en	 övervägande	 del	 av	 deltagarna	 i	 experimentgruppen	
inledningsvis	var	positivt	 inställda	till	mobila	 funktioner.	Deltagarna	uttryckte	även	en	
känsla	av	kontroll	till	följd	av	mobila	funktioner,	något	som	deltagare	i	kontrollgruppen	
uttryckte	att	de	saknade.	Deltagare	i	kontrollgruppen	återgav	att	avsaknaden	av	mobila	
funktioner	och	den	begränsade	vyn	påverkade	tilliten	till	motparten	negativt.	Deltagare	
2	i	kontrollgruppen	berättade	exempelvis	att	det	är	svårt	att	känna	tillit	 till	motparten	
när	 han	 inte	 hänger	 med	 i	 presentationen	 eller	 får	 respons	 på	 sina	 frågor.	 Vid	
observation	av	första	testet	uttryckte	deltagare	7	i	kontrollgruppen	sig	på	följande	sätt:	
	

“Det	är	inte	bra	när	hon	går	utanför	bild,	då	tappar	man	förtroendet.	“	
 
Vidare	beskriver	samma	deltagare	situationen	som	följande:	
	

“Så	fort	någon	försvinner	ur	bild	så	blir	man	ju	lite	såhär	‘Jaha,	vad	gör	dom	nu?	Vad	
missar	jag	utanför	bild’,	så	att	det	blir	lite	osäkert.”	

	
Även	 deltagare	 i	 experimentgruppen	 uttryckte	 sig	 om	 hur	 de	 mobila	 funktionerna	
påverkade	upplevelsen	och	känslan	av	tillit	till	motparten.	En	deltagare	uttryckte	att	det	
var	 lättare	 att	 känna	 tillit	 till	motparten	då	 verktyget	 erbjöd	 funktioner	 för	 att	 lättare	
följa	 med	 i	 konversationen.	 Deltagarna	 i	 experimentgruppen	 var	 överlag	 positivt	
inställda	 till	 mobila	 funktioner	 då	 det	möjliggör	 för	 att	 lättare	 kunna	 “följa	med”	 när	
motparten	vill	visa	någonting	som	annars	kanske	hamnar	utanför	bilden,	vilket	i	sin	tur	
förbättrar	kommunikationen.	Deltagare	8	 i	 experimentgruppen	beskrev	hur	 tillgången	
till	mobila	funktioner	bidrog	till	en	mer	transparent	konversation	och	hur	det	påverkade	
upplevelsen	positivt:	
	

“...jag	kan	ju	styra	vart	kameran	riktas	så	då	kan	jag	ju	se	mer	än	typ	ett	Skype-
samtal	där	man	bara	kan	se	det	den	andra	personen	vill	att	man	ska	se.”	

	
De	 flesta	av	deltagarna	 i	kontrollgruppen	fokuserade	dock	mer	på	att	det	var	vyn	som	
var	för	begränsad	och	att	det	var	motparten	som	misskötte	sin	presentation	snarare	än	
att	de	önskade	mobila	funktioner.	Det	var	först	när	frågan	om	mobila	funktioner	ställdes	
i	 den	 efterföljande	 intervjun	 som	 deltagarna	 uttryckte	 sig	 om	 att	 mobila	 funktioner	
förmodligen	hade	hjälpt	dem	i	situationen.	Gemensamt	för	deltagarna	i	kontrollgruppen	
var	att	situationen	ledde	till	förvirring	som	sedan	övergick	i	en	känsla	av	frustration	och	
uppgivenhet.	Deltagare	2	i	kontrollgruppen	beskrev	upplevelsen	av	inte	kunna	se	allt	på	
följande	sätt:	
 

“Eftersom	att	jag	inte	kunde	se	allt,	då	kommer	jag	ju	inte	hänga	med	på	allt	heller.”	
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Trots	 att	 både	 kontroll-	 och	 experimentgrupp	 initialt	 var	 positivt	 inställda	 till	mobila	
funktioner	 visade	 utvärderingen,	 framförallt	 vid	 observation	 av	 testerna,	 att	 samtliga	
deltagare	 i	 experimentgruppen	 förlorade	 fokus	 på	 själva	 presentationen	 som	
konsekvens	 av	 tillgången	 till	mobila	 funktioner.	 Till	 följd	 av	 deltagarnas	 delade	 fokus	
mellan	manövrering	av	verktyget	och	den	 information	de	skulle	 ta	 till	sig	 förlorade	de	
helhetsupplevelsen	 av	 presentationen.	 Ett	 fåtal	 av	 deltagarna	 diskuterade	 den	
inlärningskurva	som	uppstår	i	kombination	med	ett	nytt	verktyg.	De	berättade	att	om	de	
hade	 haft	 chansen	 att	 testa	 verktygets	 funktioner	 innan	 själva	 testet	 hade	 de	 lättare	
kunnat	 fokusera	 på	 innehållet	 i	 själva	 presentationen	 snarare	 än	 på	 att	 manövrera	
verktyget.	 Deltagare	 5	 i	 experimentgruppen	 beskrev	 hur	manövreringen	 av	 verktyget	
påverkade	hans	förmåga	att	ta	till	sig	informationen	i	presentationen:	
	

“Man	ställer	ju	in	sig	på	att	man	måste	koncentrera	sig	på	att	flytta,	så	man	kanske	
inte	tog	till	sig	så	mycket	av	det	som	sades.”	

	
En	återkommande	åsikt	i	experimentgruppen	var	att	de	önskade	att	verktyget	ska	sköta	
mobiliteten	 automatiskt.	 Ett	 flertal	 av	 deltagarna	 uttryckte	 att	 deras	 uppmärksamhet	
fördelades	mellan	manövrering	av	verktyget	och	deltagandet	i	presentationen.	Deltagare	
i	experimentgruppen	beskrev	manövreringen	som	seg,	fördröjd	och	osmidig.	Deltagare	
1	i	experimentgruppen	uttryckte	att	kommunikationen	med	motparten	hade	förbättrats	
om	han	slapp	styra	verktyget	själv:	
	

“...lättare	om	inte	jag	hade	haft	kontrollen	över	att	flytta	den.	Utan	att	den	hade	följt	
med	personen	som	pratade.”	

	
Tre	personer	i	experimentgruppen	berättade	att	mobilitet	bidrar	till	ökad	delaktighet	i	
presentationen.	De	beskrev	att	mobila	funktioner	i	digitala	kommunikationsverktyg	var	
nytt	 och	 spännande,	 samt	 bidrog	 till	 att	 mötet	 blev	 mer	 interaktivt.	 Deltagare	 7	 i	
experimentgruppen	berättar	att	han	upplevde	att	de	mobila	funktionerna	kan	bidra	till	
att	 möten	 känns	 mer	 seriösa.	 Vidare	 beskriver	 han	 hur	 de	 mobila	 funktionerna	 kan	
bidra	till	ökad	delaktighet	i	konversationen	och	förbättrad	kommunikation:	
	

“Jag	tror	att	man	blir	lite	mer	med.	Om	man	bara	sitter	framför	datorn	så	är	det	nog	
lätt	att	man	zonar	ut	eller	gör	någonting	annat	sådär.”	

	
Vidare	uttryckte	flertalet	av	deltagarna	i	experimentgruppen	att	tillgången	till	de	mobila	
funktionerna	i	det	första	testet	bidrog	till	att	de	kände	sig	mer	närvarande.	4	deltagare	i	
experimentgruppen	 berättade	 att	 verktyget	 fick	 dem	 att	 känna	 sig	 som	 att	 de	 var	 på	
samma	 plats	 som	 personen	 de	 pratade	 med.	 Detta	 exemplifieras	 av	 deltagare	 1	 i	
experimentgruppen:	
	

“Alltså	det	kändes	ju	som	att	man	är	i	rummet	på	något	vis	eftersom	att	man	kan	se	
och	röra	sig.”	

	
Fyra	 deltagare	 i	 experimentgruppen	 uttryckte	 åsikter	 kring	 att	 en	 ömsesidig	 digital	
mognad	 är	 viktig	 för	 att	 kommunikationen	 mellan	 parterna	 ska	 fungera	 och	 skapa	
positiva	upplevelser.	Detta	yttrade	sig	både	i	att	deltagaren	i	vissa	sammanhang	kände	
sig	 obekväm	 eller	 ovan	 vid	 att	 använda	 verktyget,	 men	 även	 att	 motparten	 inte	 tog	
hänsyn	 till	 verktygets	 funktionalitet	 och	 begränsningar.	 Ytterligare	 en	 deltagare	
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uttryckte	att	hon	tyckte	att	det	är	viktigt	att	motparten	ser	till	så	att	den	som	lyssnar	på	
presentationen	 har	 möjlighet	 att	 hänga	 med	 i	 konversationen.	 Deltagare	 7	 i	
experimentgruppen	uttrycker	sig	om	hur	tillgång	till	de	mobila	funktionerna	fick	honom	
att	känna:	
	

“...	man	känner	sig	lite	‘stalker-aktig’	när	man	styr	en	kamera	och	försöker	filma	
någon	eller	liksom	zooma	in	på	någon.”	

	
4.2 Tentativ designriktlinje 2: Upprätta ömsesidigt förtroende mellan användare 
genom rörlig bild 
	
Större	delen	av	deltagarna	 i	både	kontroll-	och	experimentgruppen	uttryckte	sig	kring	
vikten	 av	 rörlig	 bild	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg.	Dessa	 åsikter	 var	 kopplade	 till	
alla	 tre	 testsessioner.	 Främst	 berättade	 deltagarna	 att	 de	 kände	 att	 rörlig	 bild	 hade	
hjälpt	dem	att	lösa	samtliga	uppgifter	bättre,	samt	att	kommunikationen	med	motparten	
hade	blivit	smidigare.	Vidare	uttryckte	fyra	deltagare	att	kroppsspråket	är	en	viktig	del	i	
kommunikation,	 och	 att	 möjligheten	 att	 observera	motparten	 är	 viktig	 för	 att	 de	 ska	
känna	 att	 kommunikationen	 över	 distans	 är	 givande.	 Deltagare	 9	 i	 kontrollgruppen	
beskriver	 kommunikationen	 i	 det	 andra	 testet	 som	 bristande	 då	 möjligheten	 att	
observera	motparten	via	rörlig	bild	saknades:	
	

“…Jag	gillar	inte	att	bara	lyssna.	Jag	hade	ju	velat	se	personen.	Så	att	på	något	sätt	få	
en	helhetsbild	hade	ju	gjort	det	mycket,	mycket	bättre.	Med	både	ljud	och	bild.”	

	
Återkommande	i	 intervjuerna	med	deltagare	i	kontrollgruppen	var	att	den	begränsade	
vyn	 verktyget	 erbjöd	 dem	 i	 det	 första	 testet	 påverkade	 upplevelsen	 negativt.	
Utvärderingen	visade	att	deltagarna	såg	rörlig	bild	som	en	självklarhet	i	det	första	testet	
och	det	var	inte	förrän	i	det	andra	testet	där	rörlig	bild	saknades	som	de	insåg	vikten	av	
rörlig	bild	i	digitala	kommunikationsverktyg.	Detta	ledde	till	att	fokus	i	det	första	testet	
låg	 på	 huruvida	mobiliteten	 påverkade	 upplevelsen	 positivt	 eller	 negativt	 snarare	 än	
rörlig	bild.	Majoriteten	av	deltagarna	uttryckte	sig	om	att	kommunikationen	blev	otydlig	
när	 information	 i	 presentationen	 hamnade	 utanför	 bilden,	 samt	 att	 det	 var	 svårt	 att	
hänga	 med	 och	 skapa	 sig	 en	 helhetsupplevelse	 av	 informationen.	 Deltagare	 6	 i	
kontrollgruppen	 förklarade	 att	 hon	uppfattade	det	 som	oproffsigt	 när	motparten	 eller	
informationen	 hamnade	 utanför	 bild,	 och	 deltagare	 2	 i	 samma	 grupp	 föredrog	 en	
kamerauppsättning	 som	 visade	 en	 bättre	 vy	 för	 att	 lättare	 ta	 till	 sig	 informationen.	
Deltagare	 1	 i	 kontrollgruppen	 förklarade	 att	 han	 blev	 förvirrad	 när	 information	
hamnade	utanför	bilden:	
	

“...svårt	att	hänga	med	för	att	när	hon	pekade	på	något	så	hamnade	den	utanför	
bilden	vilket	gjorde	att	det	va	svårt	att	veta	var	på	bilden	hon	pekade	och	vad	som	
stod	där	såg	man	inte	heller.”	

	
Vidare	 berättade	 deltagare	 9	 i	 experimentgruppen	 att	 hon	 tycker	 att	 samtalet	 blir	
roligare	 när	 hon	 har	 möjlighet	 att	 se	 personen	 hon	 pratar	 med.	 Under	 flertalet	 av	
intervjuerna	 med	 deltagare	 från	 både	 kontroll-	 och	 experimentgrupperna	 beskrev	
deltagarna	vikten	av	det	visuella	samt	observation	av	kroppsspråk.	Deltagarna	hade	en	
positiv	inställning	till	rörlig	bild	i	det	digitala	kommunikationsverktyget	då	det	inger	en	
känsla	av	närvaro	genom	möjligheten	att	observera	varandra.	Deltagare	5	berättar	att	
det	är	viktigt	för	honom	att	kunna	läsa	motpartens	kroppsspråk	i	en	konversation,	och	
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att	 tillgång	 till	 rörlig	 bild	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 ökar	 känslan	 av	 närvaro	 i	
konversationen.	Vidare	exemplifieras	detta	av	deltagare	7:	
	

“Det	är	alltid	mindre	närvarokänsla	när	man	inte	har	bild	tycker	jag.”	
	
Återkommande	i	intervjuer	med	deltagare	från	både	kontroll-	och	experimentgrupp	var	
vikten	av	mänskliga	 faktorer,	som	exempelvis	ansiktsuttryck,	även	vid	kommunikation	
över	 distans.	 Detta	 yttrade	 sig	 vid	 intervjufrågor	 kopplat	 till	 det	 första	 testet	 där	
funktionaliteten	 rörlig	 bild	 utvärderades.	 Deltagare	 1	 i	 kontrollgruppen	 uttryckte	 att	
verktygets	begränsningar	inte	påverkade	hans	känsla	av	tillit	till	motparten,	utan	att	det	
snarare	 grundade	 sig	 i	 motpartens	 beteende.	 Vidare	 beskrev	 han	 att	 en	 grundligare	
presentation	av	motparten	hade	ökat	hans	känsla	av	förtroende	till	henne.	Deltagare	2	i	
kontrollgruppen	uttrycker	sig	om	vilken	betydelse	mänskliga	faktorer	har	för	honom:	
	

“Det	är	väl	djupet,	de	små	uttrycken	som	en	kamera	kanske	inte	hade	snappat	upp	
ens.	Tonläget,	kanske.	Eller	det	är	väl	ganska	lätt	att	ta	upp	egentligen,	men	ibland	
kanske	den	inte	gör	det.	En	konversation	är	ju	så	mycket	mer	än	bara	ljud	och	bild.	
Det	är	ansiktsuttryck	och	smågrejor.”	

	
4.3 Tentativ designriktlinje 3: Skapa en känsla av närvaro genom bra ljudkvalitet 
	
Samtliga	deltagare	i	både	kontroll-	och	experimentgruppen	uttryckte	att	bra	ljudkvalitet	
bidrar	 till	 en	 känsla	 av	 närvaro	 i	 kommunikationen	 som	 sker	 över	 distans	 samt	
möjliggör	 att	 lättare	 kunna	 vara	 involverad	 i	 konversationen.	 Deltagare	 3	 i	
experimentgruppen	berättade	att	han	kunde	fokusera	mer	på	själva	kommunikationen	
än	på	mediet	som	förmedlade	informationen	eftersom	att	ljudkvaliteten	var	bra.	Bristen	
av	 involvering	 var	 återkommande	 åsikter	 i	 intervjuerna	 med	 deltagare	 i	
kontrollgruppen.	 Ett	 antal	 av	 deltagarna	 uttryckte	 även	 att	 verktyget,	 mer	 precist	
ljudkvaliteten,	 bidrog	 till	 minskad	 möjlighet	 att	 vara	 involverad	 i	 samtalet.	 Detta	
exemplifieras	av	deltagare	3	i	kontrollgruppen:	
	

“…hacken	gjorde	ju	att	jag	inte	kände	mig	närvarande.	Hade	det	inte	varit	några	
hack	så	hade	jag	ju	hört	allt	och	skrivit	ner	allt.”	

	
Vidare	berättade	deltagare	9	 i	kontrollgruppen	att	den	bristande	 ljudkvaliteten	bidrog	
till	 att	 hon	 kände	 sig	 mindre	 involverad	 och	 att	 det	 tappade	 poängen	 med	
konversationen.	 Ett	 flertal	 deltagare	 beskrev	 den	 bristande	 involveringen	 som	 en	
konsekvens	av	störningar	i	ljudet.	Detta	exemplifieras	av	deltagare	8	i	kontrollgruppen:	
	

“...det	va	ju	svårt	att	hänga	med	så	jag	blev	mindre	involverad	desto	längre	samtalet	
gick.”	

 
Deltagare	i	både	kontroll-	och	experimentgruppen	beskrev	att	bristande	ljudkvalitet	kan	
vara	besvärande,	 och	 att	 det	 i	 sådana	 situationer	ofta	uppstår	 en	känsla	 av	otrygghet,	
nervositet	och	eller	utanförskap	för	att	de	inte	kan	få	sin	röst	hörd	eller	i	sin	tur	inte	hör	
vad	motparten	säger.	Deltagare	4	i	experimentgruppen	beskriver	hur	sämre	ljudkvalitet	
kan	få	honom	att	känna	sig	besvärad:	
	

“Med	sämre	ljudkvalitet	känns	det	som	att	man	är	mer	frånvarande	på	något	vis.	
Man	kan	känna	sig	besvärad	över	ljudkvaliteten,	att	man	inte	får	fram	sitt	budskap.”	
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Gemensamt	 för	 deltagarna	 i	 kontrollgruppen	 var	 att	 ljudkvaliteten	 i	 testet	 påverkade	
deras	 helhetsupplevelse	 negativt.	 Genom	 observation	 av	 detta	 test	 synliggjordes	 att	
flertalet	av	deltagarna	upplevde	en	känsla	av	uppgivenhet.	Vidare	berättade	deltagare	5	
i	 kontrollgruppen	 att	 han	 kände	 en	 känsla	 av	 hopplöshet	 eftersom	 den	 bristande	
ljudkvaliteten	gjorde	att	han	missade	väsentliga	ord	och	delar	i	vägbeskrivningen.	Under	
de	efterföljande	intervjuerna	beskrev	flera	deltagare	i	kontrollgruppen	att	känslor	som	
frustration,	 irritation	 och	 stress	 uppstod	 när	 de	 insåg	 att	 ljudkvaliteten	 var	 bristande	
och	att	de	inte	skulle	kunna	ta	till	sig	tillräckligt	med	information	för	att	vara	bekväma	
med	 att	 återge	 den	 för	 någon	 annan.	 Återkommande	 under	 intervjuerna	 med	
kontrollgruppen	var	att	de	uttryckte	sig	om	att	den	bristande	ljudkvaliteten	fick	dem	att	
tappa	fokus	på	samtalet	och	uppgiften	de	skulle	utföra.	Detta	exemplifieras	av	deltagare	
1	i	kontrollgruppen:	
	

“Eftersom	att	när	man	missar	att	få	upp	någonting,	exempelvis	som	när	jag	missade	
sträckan,	blir	det	som	att	jag	hela	tiden	försöker	tänka	på	vad	var	det	hon	sa.”	

	
Även	 deltagare	 i	 experimentgruppen	 berättade	 att	 störningsmoment	 i	 form	 av	
exempelvis	 sämre	 ljudkvalitet	 eller	 störande	 ljud	 i	 omgivningen	kan	bidra	 till	minskat	
fokus	på	själva	konversationen.	Detta	exemplifieras	av	deltagare	8	i	experimentgruppen:	
	

“...kommunikationen	funkar	om	kvaliteten	är	bra,	det	blir	inga	störningsmoment.	Det	
är	klart	att	man	är	uppmärksam	om	man	sitter	i	ett	möte	men	om	uppkopplingen	är	
dålig	hade	jag	tappat	fokus.	“	

	
Deltagare	 4	 och	 9	 i	 kontrollgruppen	 beskrev	 i	 den	 efterföljande	 intervjun	 att	 bra	
ljudkvalitet	är	kritiskt	för	att	kommunikationen	ska	fungera	bra.	De	uttryckte	vidare	att	
de	tycker	att	det	är	viktigt	att	höra	motpartens	röst	tydligt	då	det	möjliggör	för	att	kunna	
avläsa	 nyanser	 i	 personens	 röst.	 Deltagare	 9	 i	 kontrollgruppen	 beskriver	 detta	 på	
följande	sätt:	
	

“Ju	bättre	ljudkvalitet,	desto	mer	närvaro	är	jag	helt	säker	på	så	att	man	kan	avläsa	
nyanser	i	rösten	också.	“	

	
Vid	 den	 efterföljande	 intervjun	 fick	 respondenterna	 svara	 på	 vad	 som	 hade	 kunnat	
försvåra	kommunikationen	mellan	parterna	i	detta	test.	Återkommande	som	svar	i	både	
kontroll-	 och	 experimentgrupp	 var	 att	 omgivningen	 de	 befinner	 sig	 i	 under	 samtalets	
gång	 är	 av	 stor	 vikt	 för	 att	 upplevelsen	 av	 samtalet	 ska	 vara	 positiv.	 Deltagare	 9	 i	
kontrollgruppen	beskriver	problematiken	på	följande	sätt:	
	

“Alla	former	av	störningar	vad	det	gäller	ljud	blir	ju	ett	problem.	Oavsett	om	det	är	
den	ljudkällan	eller	det	är	ljudstörningar	bakom	mig	eller	sådär,	så	det	är	ju	viktigt	
att	det	fungerar	på	båda	hållen.”	

	
Ett	flertal	av	deltagarna	i	kontrollgruppen	nämnde	att	störningar	i	deras	omgivning	eller	
i	 motpartens	 kontext	 påverkade	 deras	 helhetsupplevelse	 av	 samtalet	 negativt	 och	
bidrog	 till	 en	känsla	 av	 frånvaro.	Även	andra	 ljud	 i	 kontexten	kan	vara	en	bidragande	
faktor	 till	 försämrad	 kommunikation,	 exempelvis	 ljud	 som	 kommer	 från	 enheten	
personen	kommunicerar	på.	Detta	exemplifieras	av	deltagare	7	i	kontrollgruppen:	
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“Andra	ljud	som	hade	brutit	in,	om	man	hade	störts	av	notiser	eller	appar	eller,	sånt	
hade	försvårat	kommunikationen.”	

	
Även	deltagare	 i	 experimentgruppen	uttryckte	 sig	om	att	 störande	 ljud	 i	 omgivningen	
kan	 bidra	 till	 en	 ökad	 känsla	 av	 frånvaro.	 Deltagare	 4	 berättar	 att	 tekniska	 fel	 eller	
störningar	i	omgivningen	är	två	bidragande	faktorer	till	att	han	känner	sig	frånvarande	i	
ett	 samtal	 som	 sker	 över	 distans.	 Detta	 exemplifieras	 av	 deltagare	 7	 i	
experimentgruppen:	
	

“Är	det	brusigt	och	störigt	och	allt	det	där	så	blir	det	ju	att	det	blir	svårare	att	höra	
och	det	känns	som	att	man	är	längre	ifrån	också.”	

	
Gemensamt	för	båda	grupper	var	deras	åsikter	om	att	en	lugn	omgivning	bidrar	till	att	
det	är	lättare	att	fokusera	på	samtalet	och	på	så	sätt	känna	att	de	befinner	sig	på	samma	
plats	 som	 motparten.	 Deltagare	 7	 i	 kontrollgruppen	 beskriver	 ljudfunktionalitetens	
påverkan	på	helhetsupplevelsen	på	följande	sätt:	
	

“...sitter	man	för	sig	själv	så	kan	det	nästan	kännas	som	att	man	sitter	i	samma	rum.”	
	
4.4 Tentativ designriktlinje 4: Skapa medvetenhet om situationen med feedback 
	
Ett	 flertal	 av	 deltagarna	 i	 experimentgruppen	 beskrev	 hur	 feedback	 som	 exempelvis	
”namnskyltar”	 på	 övriga	 deltagare	 i	 samtalet	 och	 en	 röstindikator	 kan	 bidra	 till	 en	
känsla	 av	 trygghet	 då	 onödiga,	 jobbiga	 och	 tidskrävande	 frågor	 kan	 undvikas	 och	
personen	 inte	 behöver	 ta	 mer	 plats	 än	 nödvändigt.	 En	 deltagare	 beskriver	 att	 det	 är	
viktigt	för	henne	att	göra	ett	bra	första	intryck,	och	att	feedback	i	verktyget	kan	hjälpa	
henne	 med	 detta.	 Deltagare	 6	 i	 experimentgruppen	 beskriver	 att	 hon	 uppskattar	
feedback	 i	 form	 av	 exempelvis	 “namnskyltar”	 då	 det	 bidrar	 till	 att	 hon	 slipper	 ställa	
onödiga	frågor	som	tar	extra	tid.	Deltagare	2	i	kontrollgruppen	förklarar	varför	han	vill	
ha	feedback	i	form	av	en	röstindikator:	
	

“...Jag	vill	inte	ta	upp	för	mycket	plats,	jag	vill	inte	va	den	som	skriker	“Hallå	hör	ni	
MIIIG??”	Då	har	jag	hellre	en	mätare	på	min	mikrofon	som	åker	upp	eller	ner.”	

	
Några	av	deltagarna	i	kontrollgruppen	beskrev	avsaknaden	av	feedback	som	förvirrande	
vilket	i	sin	tur	ledde	till	frustration.	Deltagare	1	i	kontrollgruppen	beskrev	frustrationen	
som	 en	 konsekvens	 av	 att	 han	 inte	 förstod	 var	 han	 kunde	 hitta	 den	 information	 eller	
hjälp	han	letade	efter.	Deltagare	4	beskrev	testsituationen	på	följande	sätt:	
	

“Jag	var	ganska	virrig	och	visste	inte	riktigt	vad	jag	höll	på	med.”	
	
Majoriteten	 av	 deltagarna	 i	 både	 kontroll-	 och	 experimentgruppen	 var	 positiva	 till	
feedback	 i	 gränssnittet	 och	 uttryckte	 på	 olika	 sätt	 hur	 det	 bidrar	 till	 en	 känsla	 av	
medvetenhet	 över	 sitt	 framförande	 och	 situationen	 i	 helhet.	 Deltagare	 4	 i	
experimentgruppen	 berättade	 att	 feedback	 kan	 ge	 ett	 större	 helhetsperspektiv	 och	
skapa	 en	 familjär	 känsla	 under	 användningen	 av	 verktyget.	 Andra	 deltagare	 i	
kontrollgruppen	 upplevde	 inte	 alls	 att	 de	 saknade	 feedback	 utan	 löste	 uppgifterna	 på	
andra	 sätt.	 Observationerna	 visade	 att	 några	 av	 deltagarna	 inte	 alls	 utgick	 från	 att	
verktyget	 skulle	 hjälpa	 dem	att	 lösa	 uppgifterna	medan	 andra	deltagare	 förutsatte	 att	
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feedback	 var	 den	 enda	 lösningen.	 Deltagare	 1	 i	 experimentgruppen	 hade	 en	 positiv	
inställning	till	feedback	i	verktyget	och	beskriver	det	på	följande	sätt:	
	

“...det	är	ju	bra	att	se	ljudnivån	så	man	inte	pratar	för	högt.	Det	är	lätt	att	man	gör	
det,	 vet	 inte	 hur	mycket	mikrofonen	 fångar	 upp.	 Det	 är	 svårt	 att	 avgöra	 hur	 högt	
man	pratar.”	

	
Majoriteten	 av	 deltagarna	 i	 både	 kontroll-	 och	 experimentgrupp	 uttryckte	
överensstämmande	 att	 de	 första	 stegen	 i	 gränssnittet	 var	 intuitivt	 och	 lättanvänt.	När	
deltagarna	 i	 kontrollgruppen	 ombads	 att	 lösa	 uppgifterna	 i	 samtalsvyn	 uppstod	 dock	
förvirring	över	hur	de	skulle	gå	tillväga.	Deltagare	1	i	kontrollgruppen	berättade	att	det	
var	 svårt	 att	 vara	 “där	 och	 då”	 när	 han	 var	 tvungen	 att	 fokusera	 på	 att	 lösa	 andra	
uppgifter.	 Deltagare	 8	 i	 experimentgruppen	 berättar	 om	 vikten	 av	 synlig	 feedback	 på	
följande	sätt:	
	

“Jag	tycker	det	är	viktigt	att	det	är	tydligt	så	jag	bara	behöver	klicka	en	gång.	“	
	
Återkommande	 bland	 deltagarna	 i	 kontrollgruppen	 var	 att	 de	 hade	 uppskattat	 om	 de	
hade	 haft	 tillgång	 till	 alla	 inställningar	 på	 ett	 ställe.	 Ett	 flertal	 av	 deltagarna	 i	
kontrollgruppen	sade	att	de	blev	 frustrerade	när	de	 inte	kunde	 finna	den	 feedback	de	
behövde	för	att	 lösa	uppgifterna	i	verktygets	gränssnitt.	Dock	uttryckte	även	ett	 flertal	
av	deltagarna	i	kontrollgruppen	att	dessa	funktioner	och	inställningar	inte	får	upplevas	
som	störande	för	användaren.	Deltagare	9	i	kontrollgruppen	berättade	att	hon	föredrar	
gränssnitt	som	inte	innehåller	störande	moment	som	dyker	upp	på	skärmen.	Deltagare	
2	 uttrycker	 sig	 om	 vilken	 funktionalitet	 som	 varit	 önskvärd	 i	 digitala	
kommunikationsverktyg,	men	 beskriver	 även	 att	 det	 inte	 får	 bidra	 till	 att	 han	 tappar	
fokus:	
	

“Röst,	video-preview,	timer	som	kommer	upp	typ	var	15	minut,	typ	som	en	
notifikation.	Men	det	får	ju	inte	va	en	pop-up	som	gör	att	man	tappar	fokus.”	 	



 

 31	

5. Analys och diskussion 
	
I	 detta	 avsnitt	 analyseras	 resultatet	 utifrån	 ett	 UX-perspektiv	 och	 presenteras	 nedan	
utifrån	de	fem	designriktlinjer	som	formulerats	efter	genomförd	utvärdering	och	analys.		
	
I	 litteraturstudien	 identifierades	 följande	 tre	 utmaningar	 kopplat	 till	 att	 designa	 för	
positiv	 UX	 vid	 användning	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg:	 (1)	 Svårt	 att	 upprätta	
förtroende	mellan	användare,	 (2)	Svårt	att	 få	användare	att	känna	sig	närvarande	trots	
distans	 och	 (3)	 Svårt	 att	 förse	 användare	 med	 tillräcklig	 information	 för	 att	 skapa	
medvetenhet	 om	 situationen.	 För	 att	 adressera	 dessa	 utmaningar	 formulerades	 fyra	
tentativa	 designriktlinjer	 genom	 att	 sätta	 samman	 en	 aspekt	 med	 en	 funktionalitet.	
Dessa	 tentativa	 designriktlinjer	 utvärderades	 med	 hjälp	 av	 en	 kontroll-	 och	
experimentgrupp.	Det	 empiriska	materialet	 som	utvärderingen	 genererade	 analyseras	
ur	 ett	UX-perspektiv	 och	diskuteras	nedan	 för	 att	 undersöka	hur	 väl	 de	 fyra	 tentativa	
designriktlinjerna	 adresserar	 de	 identifierade	 designutmaningarna.	 Inledningsvis	
argumenteras	 för	 hur	 de	 fyra	 tentativa	 designriktlinjer	 som	 satts	 samman	 i	
litteraturstudien	 valideras	 eller	 behövt	 omformuleras	 utifrån	 resultatet.	 Vidare	
diskuteras	den	designriktlinje	som	tillkommit	utifrån	analys	av	utvärderingens	resultat.	
Avslutningsvis	 förs	 en	 diskussion	 kring	 vikten	 av	 samspelet	 mellan	 de	 fem	
designriktlinjerna	och	hur	de	i	kombination	med	varandra	kan	bidra	till	positiv	UX	vid	
användning	av	digitala	kommunikationsverktyg.	
	
5.1 Designriktlinje 1: Upprätta ömsesidigt förtroende genom automatiska mobila 
funktioner 
	
Utvärderingen	 visade	 att	 större	 delen	 av	 deltagarna	 initialt	 var	 positivt	 inställda	 till	
mobila	funktioner.	Mobila	funktioner	i	digitala	kommunikationsverktyg	öppnar	upp	för	
ökad	kontroll	över	upplevelsen	(Rae	et	al.,	2013),	vilket	även	framgick	i	resultatet	från	
utvärderingen.	Vidare	 visade	 resultatet	 att	 denna	kontroll	 i	 sin	 tur	bidrog	 till	 en	ökad	
delaktighet	 i	 konversationen.	 Resultatet	 från	 utvärderingen	 visar	 dock	 på	 att	
manövrering	av	verktyget	 ledde	 till	negativa	konsekvenser	 för	deltagarna.	Till	 följd	av	
delat	fokus	mellan	den	information	de	skulle	ta	till	sig	under	testet	och	manövreringen	
av	verktyget	gick	deltagarna	i	experimentgruppen	miste	om	helhetsupplevelsen.	Rae	et	
al.	 (2014)	 beskriver	 att	möjligheten	 att	 själv	manövrera	 verktyget	 delar	 användarens	
uppmärksamhet	 och	 därmed	 ökar	 den	 kognitiva	 belastningen	 för	 användaren.	 Detta	
framkom	även	vid	de	efterföljande	intervjuerna	med	deltagarna.	
	
Större	 delen	 av	 deltagarna	 i	 experimentgruppen	 uttryckte	 önskemål	 om	 att	 digitala	
kommunikationsverktyg	bör	ha	mobila	funktioner	då	funktionaliteten	möjliggör	för	ett	
mer	 transparent	 beteende	 mellan	 användarna.	 Däremot	 var	 större	 delen	 av	 gruppen	
mer	 positivt	 inställda	 till	 att	 verktyget	 ska	 sköta	 de	mobila	 funktionerna	 automatiskt.	
Detta	kan	bidra	till	att	användaren	kan	fokusera	på	samtalet	med	motparten	snarare	än	
manövrering	 av	 verktyget.	 Då	 personer	 som	 arbetar	 i	 team	 och	 kommunicerar	 över	
distans	förväntar	sig	att	de	verktyg	de	tillämpar	är	lämpliga	för	situationen	(Ford	et	al.,	
2017)	är	dessa	åsikter	om	manövreringen	av	verktyget	en	viktig	aspekt	att	ta	hänsyn	till	
vid	design	och	tillämpning	av	digitala	kommunikationsverktyg.	
	
Tidigare	forskning	visar	på	att	mobila	funktioner	kan	inge	en	ökad	känsla	av	att	befinna	
sig	på	 samma	plats	 som	motparten	 (Oyekan	et	 al.,	 2017;	Rae	et	 al.,	 2014).	Deltagare	 i	
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både	 kontroll-	 och	 experimentgrupp	 berättade	 att	 tillgång	 till	 mobila	 funktioner	 i	 ett	
digitalt	 kommunikationsverktyg	 gör	 att	 de	 känner	 sig	mer	 närvarande	 i	 den	 distanta	
kontexten.	Resultatet	pekar	därför	på	att	mobila	funktioner	även	är	av	betydelse	för	att	
få	användaren	att	känna	sig	närvarande	trots	distans.	
	
Trots	studier	som	visar	på	att	mobila	funktioner	i	digitala	kommunikationsverktyg	ökar	
användarens	chans	att	observera	motpartens	kontext	(Rae	et	al.,	2013),	påpekade	större	
delen	 av	 experimentgruppen	 att	 manövreringen	 av	 verktyget	 var	 seg	 och	 osmidig.	
Resultatet	 visar	därför	på	 att	 ytterligare	 studier	krävs	 för	 att	 reda	ut	den	komplexitet	
som	uppstår	vid	interaktion	mellan	användare	och	mobila	verktyg.	Människors	tekniska	
erfarenhet	har	det	senaste	decenniet	förändrats	och	användare	är	överlag	mer	öppna	för	
tillämpningen	 av	 ny	 teknik	 (Bjørn	 et	 al.,	 2014).	 Resultatet	 synliggör	 dock	 att	 det	
fortfarande	 krävs	 en	 ömsesidig	 digital	mognad	mellan	 användare	 för	 att	 verktyg	med	
mobila	 funktioner	ska	nå	sin	 fulla	potential.	Att	upprätta	 förtroende	mellan	användare	
är	en	process	som	ställer	krav	på	alla	användare	(Blöbaum,	2016),	vilket	betyder	att	de	
måste	 ta	 hänsyn	 till	 varandras	 tekniska	 erfarenhet	 samt	 verktygets	 möjligheter	 och	
begränsningar.	
	
Utvärderingens	 resultat	 visar	 på	 att	 de	 mobila	 funktionerna	 i	 verktyget,	 trots	 sina	
begränsningar	 i	 form	av	osmidig	manövrering	och	ökad	kognitiv	belastning,	bidrog	till	
att	 användarna	 kände	 förtroende	 till	 motparten.	 Tillgång	 till	 mobila	 funktioner	 gav	
deltagarna	 i	 experimentgruppen	möjlighet	 att	 observera	 den	 information	 som	 annars	
hamnat	 utanför	 vyn.	Då	 observation	 av	motpartens	 kontext	 är	 en	 viktig	 faktor	 för	 att	
användaren	ska	kunna	få	en	förståelse	för	hur	motparten	fördelar	sin	uppmärksamhet	
(Marlow	et	al.,	2016;	Rae	et	al.,	2015b;	Björn	et	al.,	2014;	Clark	et	al.,	2010),	möjliggjorde	
de	mobila	 funktionerna	 i	 verktyget	 för	 användare	 att	 på	 ett	 smidigare	 sätt	 observera	
motpartens	 kontext.	 Med	 grund	 i	 resultat	 och	 analys	 har	 designriktlinje	 1:	 Upprätta	
ömsesidigt	förtroende	mellan	användare	genom	mobila	funktioner	därför	formulerats	om	
till	 följande	 designriktlinje	 för	 att	 bättre	 möta	 utmaningen	 kopplat	 till	 förtroende	 i	
digitala	kommunikationsverktyg:	
	

Designriktlinje 1 
Upprätta	ömsesidigt	förtroende	genom	automatiska	mobila	funktioner	–	De	
mobila	funktionerna	bör	hanteras	automatiskt	av	verktyget	för	att	inte	öka	
användarens	kognitiva	belastning. 

	
5.2 Designriktlinje 2: Upprätta ömsesidigt förtroende samt skapa en känsla av 
närvaro genom rörlig bild 
	
Deltagarna	 i	 utvärderingen	 var	 överensstämmande	 positivt	 inställda	 till	 rörlig	 bild	 i	
digitala	kommunikationsverktyg	då	det	erbjuder	chansen	att	observera	motparten	samt	
bidrar	 till	 en	 känsla	 av	 trygghet	 hos	 användaren.	 Resultat	 från	 utvärdering	 med	
kontrollgruppen	visade	på	känslor	som	förvirring	när	den	rörliga	bilden	inte	visade	den	
information	 användarna	 önskade.	 Vidare	 nämndes	 önskemål	 om	 en	 bredare	 vy	 i	 ett	
flertal	av	de	efterföljande	intervjuerna.	Digitala	kommunikationsverktyg	som	begränsar	
användarens	 chans	 att	 uppfatta	 vad	 som	 sker	 i	 motpartens	 kontext	 kan	 leda	 till	 att	
missförstånd,	i	form	av	delad	uppmärksamhet,	uppstår	(Marlow	et	al.,	2016).	Resultatet	
visar	 på	 att	 möjligheten	 att	 observera	motparten	 bidrog	 till	 att	 minska	 denna	 typ	 av	
missförstånd	och	möjliggjorde	 för	 en	mer	 transparent	och	 smidig	kommunikation.	Ett	
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transparent	beteende	är	en	viktig	 faktor	 för	att	upprätta	 förtroende	mellan	användare	
(Ford	et	al.,	2017;	Clark	et	al.,	2010;	Aubert	&	Kelsey,	2003).	Resultatet	stärker	därför	att	
rörlig	bild	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	är	önskvärt	och	att	en	begränsad	vy	kan	
påverka	UX	negativt.	
	
Möjligheten	 att	 observera	 motparten	 är	 viktig	 för	 att	 upprätta	 förtroende	 mellan	
användare	 (Aubert	 &	 Kelsey,	 2003),	 vilket	 ofta	 tas	 för	 givet	 vid	 kommunikation	 F2F.	
Resultatet	 från	 studien	 visar	 på	 att	 detta	 även	 är	 viktigt	 för	 användare	 som	
kommunicerar	 över	 distans,	 då	 åsikter	 kopplat	 till	 vikten	 av	 kroppsspråk	 i	
kommunikation	 var	 återkommande	 under	 intervjuerna.	 Större	 delen	 av	 deltagarna	
kände	ökat	förtroende	till	motparten	när	de	gavs	möjligheten	att	observera	motpartens	
beteende	genom	rörlig	bild.	Rörlig	bild	möjliggjorde	 för	användarna	att	visa	 förståelse	
för	 varandra	 genom	 icke	 verbala	 signaler,	 exempelvis	 kroppsspråk,	 vilket	 Bjørn	 et	 al.	
(2014)	skriver	är	en	viktig	faktor	för	att	användare	ska	känna	tillit	till	varandra.	
	
Vidare	är	observation	av	motparten	en	viktig	aspekt	i	kommunikation	för	att	informeras	
om	 varandras	 positionering	 och	 tillstånd	 (Hassenzahl	 et	 al.,	 2012;	 Rae	 et	 al.,	 2014).	 I	
studien	visade	detta	sig	ha	betydelse	både	för	att	upprätta	förtroende	mellan	användare	
men	 även	 för	 att	 de	 skulle	 känna	 sig	 mer	 närvarande	 i	 konversationen.	 Ett	 flertal	
deltagare	i	både	kontroll-	och	experimentgruppen	påpekade	att	rörlig	bild	bidrar	till	en	
ökad	känsla	av	närvaro.	Likt	mobila	funktioner	har	även	rörlig	bild	därför	en	betydelse	
för	andra	aspekter	utöver	enbart	ömsesidigt	förtroende.	
	
En	anledning	till	att	det	är	svårt	att	utvärdera	UX	i	digitala	kommunikationsverktyg	är	
för	 att	 användarens	 uppfattning	 av	 verktyget	 spelar	 en	 betydande	 roll	 i	 kvaliteten	 av	
upplevelsen	(Balasubramoniam	&	Tungatkar,	2013;	Liotta	et	al.,	2012).	Resultatet	visar	
dock	 på	 att	 användarnas	 uppfattningar	 av	 verktyget	 var	 positiva	 när	 verktyget	
möjliggjorde	 för	 observation	 av	 motparten,	 vilket	 kan	 bidra	 till	 förbättrad	 kvalitet	 i	
upplevelsen.	Då	människor	som	 lyckas	upprätthålla	ett	ömsesidigt	 förtroende	visar	på	
ökad	 optimism,	 initiativtagande	 och	 produktivitet	 (Clark	 et	 al.,	 2010)	 är	 resultatet	 av	
studien	 ett	 steg	 i	 rätt	 riktning	 för	 att	 tillämpning	 av	 dessa	 verktyg	 ska	 nå	 sin	 fulla	
potential	 i	 distanskommunikation.	 Designriktlinje	 2:	 Upprätta	 ömsesidigt	 förtroende	
mellan	användare	genom	rörlig	bild	har	därför	med	grund	i	studien	validerats	och	med	
följande	tillägg	formulerades	designriktlinjen	som	följer:	
	

Designriktlinje 2 
Upprätta	ömsesidigt	förtroende	samt	skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	
rörlig	bild	–	Den	rörliga	bilden	bör	visa	en	bred	vy	då	det	möjliggör	för	
användaren	att	bättre	observera	motpartens	beteende	och	handlingar. 

	
5.3 Designriktlinje 3: Skapa en känsla av närvaro genom bra ljudkvalitet 
	
Resultatet	 från	 utvärderingen	 visar	 på	 att	 ljudkvaliteten	 i	 digitala	
kommunikationsverktyg	 påverkade	 användarens	 grad	 av	 involvering	 och	 känsla	 av	
närvaro	i	konversationen.	Att	användare	blir	frustrerade	när	de	inte	har	möjligheten	att	
uppskatta	 och	 tolka	 budskap	 (Tong	 et	 al.,	 2014)	 var	 en	 konsekvens	 av	 den	 bristande	
ljudkvaliteten	 vid	 observation	 av	 deltagare	 i	 kontrollgruppen.	 I	 de	 efterföljande	
intervjuerna	med	både	kontroll-	och	experimentgrupp	uttryckte	deltagarna	åsikter	om	
att	 ljudkvaliteten	 är	 en	 central	 aspekt	 för	 att	 de	 ska	 kunna	 uppskatta	 hur	motparten	
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tolkar	och	skapar	mening	av	budskap.	Vid	de	efterföljande	intervjuerna	med	deltagarna	i	
kontrollgruppen	 berättade	 majoriteten	 av	 dem	 att	 bristande	 ljudkvalitet	 leder	 till	
frustration,	irritation	och	stress	över	att	de	varken	kan	höra	motparten	ordentligt	eller	
få	sin	röst	hörd	till	den	grad	de	önskar.	Detta	i	kombination	med	synpunkter	kopplat	till	
känslor	 som	 otrygghet	 och	 nervositet	 bidrog	 till	 en	 negativ	 påverkan	 på	 deltagarna	 i	
kontrollgruppens	upplevelser.		
	
Den	fysiska	frånvaron	som	uppstår	mellan	människor	vid	kommunikation	över	distans	
försvårar	möjligheten	att	uppfatta	verbala	och	icke	verbala	signaler	(Bjørn	et	al.,	2014),	
vilket	bekräftades	i	utvärderingen	med	både	kontroll-	och	experimentgrupp.	Deltagare	i	
kontrollgruppen	uttryckte	 frustration	över	att	varken	se	eller	höra	personen	de	talade	
med	 ordentligt,	 vilket	 ledde	 till	 känslor	 av	 hopplöshet	 och	 uppgivenhet.	 Deltagare	 i	
experimentgruppen	 uttryckte	 att	 de	 kände	 sig	 mer	 involverade	 i	 konversationen	 när	
verktyget	erbjöd	bra	ljudkvalitet.	Vidare	berättade	ett	fåtal	deltagare	i	båda	grupper	att	
även	om	 ljudkvalitet	 är	 en	bidragande	 faktor	 för	 att	 känna	 sig	närvarande,	 så	 är	 även	
rörlig	bild	en	viktig	funktionalitet	i	verktyget	för	att	stärka	illusionen	av	att	befinna	sig	
på	samma	plats	som	motparten.	
	
Att	människor	är	 fysiskt	närvarande	på	samma	plats	möjliggör	 för	att	 lättare	nätverka	
och	 knyta	 sociala	 kontakter	 (Biehl	 et	 al.,	 2015),	 vilket	 i	 många	 företag	 är	 en	
grundläggande	 aspekt	 för	 övergripande	 effektivitet	 och	 produktivitet.	 På	 grund	 av	
geografiska	 avstånd	måste	 företag	 ibland	 värna	 om	 dessa	 kontakter	 över	 distans	 och	
denna	 kommunikation	 utspelar	 sig	 ofta	 i	 tillfälliga	 och	 bullriga	 ljudmiljöer	 vilket	 kan	
kompromissa	 ljudkvaliteten	 i	 verktyget.	Vid	 samtal	 som	sker	över	distans	ökar	därför	
kravet	 på	 ljudkvaliteten	 i	 verktyget,	 framförallt	 om	 det	 inte	 tillhandahåller	 rörlig	 bild	
(Kimura	 et	 al.,	 2007).	 Ljudkvalitet	 är	 en	 viktig	 faktor	 för	 att	 skapa	 tillfredsställande	
upplevelser	 vid	 interaktion	 med	 digitala	 kommunikationsverktyg	 (Koh,	 2010),	 och	
utvärderingens	resultat	visar	på	att	 fokus	måste	 ligga	på	bra	 ljudkvalitet	vid	design	av	
dessa	verktyg	för	att	eliminera	negativa	känslor	hos	användaren.	
	
När	 ett	 digitalt	 kommunikationsverktyg	 inte	 erbjuder	 rörlig	 bild	 påpekade	 ett	 fåtal	
deltagare	 att	 det	 är	 viktigt	 för	 dem	 att	 kunna	 avläsa	 nyanser	 i	 rösten	 hos	motparten,	
vilket	möjliggörs	om	verktyget	 erbjuder	bra	 ljudkvalitet.	 Primärt	 fokus	 för	 flertalet	 av	
användarna	 var	 möjligheten	 att	 kunna	 observera	 motpartens	 kroppsspråk	 via	 rörlig	
bild,	men	när	denna	möjligheten	saknas	blir	ljudkvaliteten	desto	viktigare	för	att	kunna	
få	 information	 om	 och	 från	 motparten.	 Tidigare	 studier	 visar	 på	 att	 användare	 som	
kommunicerar	över	distans	är	mindre	involverade	i	samtalet	än	om	de	hade	befunnit	sig	
på	 samma	 plats	 (Biehl	 et	 al.,	 2015;	 Sousa	 et	 al.,	 2015).	 Resultatet	 från	 utvärderingen	
visar	 dock	 på	 att	 bra	 ljudkvalitet	 hjälper	 användaren	 att	 känna	 sig	 involverad	 och	
närvarande	 i	konversationen.	Designriktlinje	3:	Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	bra	
ljudkvalitet	har	 därför	med	 grund	 i	 studien	 validerats	 och	 följande	 designriktlinje	 har	
formulerats:	
	

Designriktlinje 3 

Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	bra	ljudkvalitet	–	Bra	ljudkvalitet	kan	
bidra	till	att	användaren	på	ett	bättre	sätt	kan	uppskatta	hur	motparten	
tolkar	budskap	under	samtalet.	Detta	möjliggör	i	sin	tur	för	användaren	att	
rikta	sitt	fokus	till	samtalet	snarare	än	till	störningar	i	ljudet.	 
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5.4 Designriktlinje 4: Skapa medvetenhet om situationen med kontextbaserad 
feedback 
	
Resultatet	 från	 utvärderingen	 visade	 att	 feedback	 via	 gränssnittet	 bidrog	 till	 att	
användaren	 kunde	 skapa	 medvetenhet	 om	 situationen.	 Majoriteten	 av	 deltagarna	 i	
experimentgruppen	 beskrev	 hur	 feedback	 i	 gränssnittet	 bidrog	 till	 en	 ökad	 känsla	 av	
medvetenhet	om	deras	framförande.	Deltagarna	i	kontrollgruppen	stärkte	detta	genom	
att	uttala	sig	om	hur	avsaknad	av	feedback	påverkade	deras	upplevelse	negativt.		
	
Om	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	erbjuder	feedback	får	användaren	möjlighet	att	
känna	kontroll	över	situationen	(Neustaedter	et	al.,	2016),	och	därmed	en	bättre	chans	
att	 kontrollera	 sitt	 eget	 framförande.	 Som	 en	 konsekvens	 av	 avsaknaden	 av	 feedback	
beskrev	flera	deltagare	i	kontrollgruppen	känslor	av	förvirring	vilket	i	sin	tur	ledde	till	
frustration.	 Resultatet	 från	 utvärderingen	med	 både	 kontroll-	 och	 experimentgruppen	
stärker	därför	vikten	av	feedback	via	gränssnittet	då	det	ger	dem	en	känsla	av	kontroll	
över	 framförandet.	 För	 människor	 som	 arbetar	 i	 företag	 som	 kräver	 kommunikation	
över	distans	blir	känslan	av	kontroll	desto	viktigare	då	de	 i	många	 fall	 kommunicerar	
med	 en	 för	 dem	 okänd	 person.	 Medvetenhet	 om	 situationen	 bidrar	 till	 ökad	
produktivitet	och	bättre	gruppdynamik	(Cadiz	et	al.,	2002)	och	utvärderingens	resultat	
visar	därför	på	att	kontextbaserad	feedback	via	gränssnittet	kan	bidra	till	positiv	UX	vid	
interaktion	med	digitala	kommunikationsverktyg.	
	
Att	intuitiva	val	och	symboler	i	ett	gränssnitt	underlättar	för	användaren	att	fokusera	på	
samtalet	 (Wu	 et	 al.,	 2017),	 tydliggjordes	 av	 deltagarna	 i	 experimentgruppen	 då	 de	
uttryckte	att	gränssnittet	hade	ett	naturligt	flöde.	Ett	gränssnitt	som	inte	distraherar	och	
överöser	 användaren	med	 information	 är	 av	 betydelse	 för	 att	 användaren	 lättare	 ska	
kunna	 skapa	medvetenhet	om	situationen	 (Eligio	 et	 al.,	 2012;	Hassenzahl	 et	 al.,	 2012;	
Cadiz	et	al.,	2002).	Resultatet	visade	även	att	feedback	skapar	en	familjär	känsla	under	
användningen	 av	 verktyget	 samt	 att	 det	 kan	 hjälpa	 användaren	 att	 få	 ett	
helhetsperspektiv	över	situationen.	Vidare	bidrar	feedback	till	en	känsla	av	trygghet	då	
exempelvis	 onödiga,	 jobbiga	 eller	 tidskrävande	 frågor	 kan	 undvikas	 och	 användaren	
slipper	ta	mer	plats	än	han	eller	hon	är	bekväm	med.	En	transparent	interaktion	mellan	
användare	kan	skapas	med	hjälp	av	feedback	till	 följd	av	att	de	får	en	större	förståelse	
för	hur	de	upplevs	i	den	distanta	kontexten	(Neustaedter	et	al.,	2016).	Studiens	resultat	
kan	därför	vara	ett	steg	i	rätt	riktning	för	att	stödja	smidig	kommunikation	över	distans.	
	
Medvetenhet	 om	 situationen	 är	 grundläggande	 för	 smidiga	 interaktioner	 mellan	
människor	 samt	 förbättrar	 kvaliteten	 i	 relationer	 (Dourish	 &	 Bly,	 1992).	 Studiens	
resultat	kan	därför	bidra	till	att	stödja	distanskommunikation	 i	en	 företagskontext	där	
hållbara	 relationer	är	viktiga.	Människor	 som	kommunicerar	F2F	 skapar	medvetenhet	
om	situationen	genom	att	få	feedback	via	verbala	och	icke	verbala	signaler	(Eligio	et	al.,	
2012),	men	 då	 denna	möjlighet	 ofta	 begränsas	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 kan	
kontextbaserad	feedback	bidra	till	att	fylla	detta	tomrum.	Utvärderingens	resultat	visar	
därför	 på	 att	 designriktlinje	 4	 bör	 omformuleras	 för	 att	 bättre	 möta	 utmaningen	 om	
medvetenhet	 om	 situationen.	 Resultatet	 visar	 att	 kontextbaserad	 feedback	 via	
gränssnittet	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	kan	bidra	till	positiv	UX.	Vidare	visar	
resultatet	 på	 att	 gränssnittet	 endast	 bör	 synliggöra	 väsentlig	 feedback,	 utan	 att	
distrahera	 användaren,	 för	 att	 skapa	 medvetenhet	 om	 situationen.	 Designriktlinje	 4:	
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Skapa	 medvetenhet	 om	 situationen	 med	 feedback	 har	 därför	 med	 grund	 i	 studien	
validerats	och	med	följande	tillägg	formuleras	designriktlinjen	som	följer:	
	

Designriktlinje 4 
Skapa	medvetenhet	om	situationen	med	kontextbaserad	feedback	–	
Gränssnittet	bör	ha	ett	intuitivt	flöde	samt	synliggöra	feedback	baserad	på	
kontexten.	Detta	möjliggör	att	användaren	ska	kunna	känna	kontroll	över	
sitt	framförande	och	fokusera	på	kommunikationen	med	motparten. 

 
5.5 Designriktlinje 5: Skapa en känsla av närvaro genom anpassningsbar 
ljudfunktionalitet 
	
Resultatet	 i	 denna	 studie	 visar	 att	 användningskontexten	 är	 ytterligare	 en	 faktor	 som	
kan	påverka	UX	 vid	 interaktion	med	digitala	 kommunikationsverktyg.	Att	 erbjuda	bra	
ljudkvalitet	 i	 ett	 digitalt	 kommunikationsverktyg	 är	 därför	 inte	 tillräckligt	 för	 att	
leverera	 tillfredsställande	 UX	 då	 störningar	 i	 omgivningen	 kan	 skapa	 en	 känsla	 av	
frånvaro	hos	användaren.		
	
Likväl	 som	 att	 ljudsignaler	 kan	 förmedla	 information	 mellan	 parterna	 (Tong	 et	 al.,	
2014),	kan	 ljud	 i	kontexten	ha	en	direkt	negativ	påverkan	på	användarens	upplevelse.	
Större	 delen	 av	 deltagarna	 i	 kontrollgruppen	 beskrev	 hur	 störningar	 i	 omgivningen	
bidrog	till	att	de	kände	sig	mer	frånvarande	i	situationen	vilket	i	sin	tur	ledde	till	att	de	
förlorade	 fokus	på	 samtalet.	Vidare	 exemplifierade	deltagarna	hur	olika	kontexter	har	
olika	 påverkan	 på	 UX,	 vilket	 är	 en	 viktig	 aspekt	 att	 ha	 i	 åtanke	 vid	 design	 av	 digitala	
kommunikationsverktyg.	Trots	att	det	är	utmanande	för	designern	att	skapa	ett	verktyg	
som	är	 tillämpningsbart	 i	 flera	 tänkbara	kontexter	visar	resultatet	på	att	det	är	viktigt	
att	verktyget	är	anpassningsbart.	
	
Då	 digitala	 kommunikationsverktyg	 är	 vanligt	 förekommande	 i	 en	 företagskontext	 är	
det	viktigt	att	verktyget	tillhandahåller	funktionalitet	för	att	användaren	ska	kunna	rikta	
sitt	fulla	fokus	på	samtalet.	Neustaedter	et	al.	(2016)	skriver	att	designers	bör	ta	hänsyn	
till	 vilken	 ljudfunktionalitet	 som	 är	 bäst	 lämpad	 för	 användningskontexten,	 vilket	 i	
teorin	kan	stämma,	men	i	praktiken	är	detta	mer	komplicerat	att	designa	för.	Trots	att	
ett	digitalt	kommunikationsverktyg	designas	för	att	användas	i	en	specifik	kontext	är	det	
svårt	 för	 designern	 att	 ta	 hänsyn	 till	 störningar	 som	 kan	 uppstå	 i	 tillfälliga	
användningskontexter.	
	
Resultatet	 från	 studien	 visar	 därför	 på	 att	 det	 kan	 vara	 lämpligt	 att	 implementera	
funktioner	 i	 gränssnittet	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	 som	 ger	 möjlighet	 för	
användaren	att	anpassa	samtalet	utifrån	förändringar	eller	störningar	som	kan	uppstå	i	
omgivningen.	 Genom	 verktygets	 gränssnitt	 kan	 användaren	 ställa	 in	 vilken	
ljudfunktionalitet	 som	 är	 bäst	 lämpad	 för	 den	 befintliga	 omgivningen,	 exempelvis	
“brusig	miljö”.	Denna	designlösning	kan	bidra	till	att	minimera	risken	för	att	användarna	
blir	 påverkade	 av	 störningar	 i	 omgivningen.	 En	 femte	 designriktlinje	 har	 därför	 med	
grund	i	resultatet	från	utvärderingen	formulerats	på	följande	sätt:	
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Designriktlinje 5 
Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	anpassningsbar	ljudfunktionalitet	-	
Verktygets	gränssnitt	bör	tillhandahålla	funktioner	för	att	användaren	
själv	ska	kunna	anpassa	ljudfunktionaliteten	efter	användningskontexten. 

 
5.6 Riktlinjer för design av digitala kommunikationsverktyg ur ett UX-
perspektiv 
	
För	att	besvara	studiens	frågeställning	kopplat	till	hur	digitala	kommunikationsverktyg	
kan	 designas	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 för	 att	 stödja	 distanskommunikation	 har	 fem	
designriktlinjer	 presenterats.	 Dessa	 riktlinjer	 är	 formulerade	med	 stöd	 i	 resultatet	 av	
utvärderingen,	där	de	fyra	utifrån	litteraturen	tentativa	designriktlinjerna	utvärderades.	
Utifrån	 de	 tentativa	 designriktlinjerna	 och	 utvärderingens	 resultat	 har	 de	 slutgiltiga	
designriktlinjerna	 formulerats.	 Dessa	 ämnar	 adressera	 de	 utmaningar	 som	
identifierades	 i	 litteraturstudien.	 Studiens	 resultat	 visar	 på	 att	 designriktlinjerna	
samspelar	med	varandra	och	att	alla	fem	krävs	i	ett	digitalt	kommunikationsverktyg	för	
att	generera	positiv	UX	vid	interaktion	med	dessa	verktyg.	Detta	innebär	att	det	inte	är	
tillräckligt	 att	 endast	 ta	 hänsyn	 till	 en	 riktlinje	 vid	 design	 av	 ett	 digitalt	
kommunikationsverktyg	 eftersom	 det	 är	 kombinationen	 av	 alla	 fem	 riktlinjer	 som	
bidrar	till	positiv	UX.		
	
Tabell	7	sammanfattar	de	 fem	designriktlinjer	som	formulerats	utifrån	utvärderingens	
resultat.	 Designriktlinje	 1,	 2	 och	 4	 omformulerades,	 designriktlinje	 3	 validerades	 och	
designriktlinje	5	tillkom	efter	genomförd	utvärdering	och	analys	för	att	bättre	adressera	
designutmaningarna.	
	

Designriktlinjer för design av digitala kommunikationsverktyg ur ett UX-perspektiv 

1:	Upprätta	ömsesidigt	förtroende	genom	automatiska	mobila	funktioner	

2:	Upprätta	ömsesidigt	förtroende	samt	skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	rörlig	bild	

3:	Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	bra	ljudkvalitet	

4:	Skapa	medvetenhet	om	situationen	med	kontextbaserad	feedback	

5:	Skapa	en	känsla	av	närvaro	genom	anpassningsbar	ljudfunktionalitet		

Tabell	7:	Studiens	bidrag	i	form	av	fem	designriktlinjer.	
	
Studiens	resultat	gav	insikter	om	att	positiv	UX	inte	nödvändigtvis	är	något	användaren	
lägger	 extra	 tanke	 vid.	 Detta	 exemplifieras	 i	 studien	 genom	 att	 mycket	 sågs	 som	
självklart	 för	 deltagarna	 i	 experimentgruppen	 vid	 de	 olika	 testsessionerna	 och	 de	
efterföljande	 intervjuerna.	 I	 motsats	 till	 detta	 visar	 resultatet	 från	 utvärdering	 med	
kontrollgruppen	 att	 avsaknad	 av	 den	 funktionalitet	 riktlinjerna	 nämner	 påverkade	
upplevelsen	negativt.	Eftersom	UX	förhåller	sig	till	ett	mänskligt	perspektiv	(Hassenzahl	
&	Tractinsky,	2006)	har	utvärdering	med	kontroll-	och	experimentgruppen	bidragit	till	
att	 synliggöra	 kontraster	 i	 upplevelserna	 för	 att	 kunna	 förstå	 hur	 funktionalitet	 i	
verktygen	påverkar	användaren	och	UX.	
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Vidare	har	 studien	bidragit	med	 insikter	kopplat	 till	 den	komplexitet	 som	uppstår	vid	
design	 av	 digitala	 artefakter	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 (Balasubramoniam	 &	 Tungatkar,	
2013).	 Studiens	utvärderingsmetod	har	dock	bidragit	 till	 att	på	ett	bättre	 sätt	hantera	
denna	 komplexitet	 genom	 att	 ta	 hänsyn	 till	 deltagarnas	 skilda	 uppfattningar	 och	
upplevelser.	 Fokus	på	 att	 främja	positiva	 emotionella	upplevelser	 vid	 interaktion	med	
digitala	artefakter	är	en	viktig	aspekt	av	UX	(Hassenzahl	&	Tractinsky,	2006).	Målet	är	
därför	att	de	formulerade	designriktlinjerna	i	kombination	med	varandra	ska	bidra	till	
ett	ökat	 fokus	på	detta.	Då	positiv	UX	bidrar	till	effektiv	och	smidig	 interaktion	mellan	
användare	 (Onal	 et	 al.,	 2014)	 ämnar	 dessa	 designriktlinjer	 stödja	 kommunikationen	
mellan	människor	som	kommunicerar	över	distans.	
	
Denna	studie	har	fört	samman	och	testat	den	splittrade	litteraturbasen	och	bidrar	med	
designriktlinjer	 som	 ämnar	 möta	 de	 utmaningar	 som	 identifierades	 i	 litteraturen.	
Studiens	bidrag	kan	därför	möjliggöra	 för	nya	sätt	att	kommunicera	över	distans	samt	
främja	 utvecklingen	 i	 stort	 genom	 att	 digitala	 kommunikationsverktyg	 designas	 med	
användarnas	behov	och	känslor	i	fokus.	Då	kommunikation	över	distans	gynnar	företag	i	
form	 av	 reducerade	 resekostnader	 och	 restid	 (Oyekan	 et	 al.,	 2017;	 Koh,	 2010),	 kan	
studiens	bidrag	möjliggöra	för	bättre	digitala	kommunikationsverktyg	som	erbjuder	ett	
alternativ	 till	 dessa	 resor.	 Detta	 kan	 i	 sin	 tur	 bidra	 positivt	 till	 samhället	 i	 form	 av	
minskad	påfrestning	på	miljön.		
	
Att	 företag	spenderar	miljoner	dollar	per	år	på	affärsresor	(Orts-Escolano	et	al.,	2016)	
visar	på	en	global	utmaning	både	ekonomiskt	och	ekologiskt.	Denna	studie	är	dock	ett	
steg	i	rätt	riktning	för	att	möta	denna	problematik.	Vidare	kan	kunskapen	som	studien	
bidrar	 med	 stödja	 hållbara	 relationer	 mellan	 användare	 då	 tillämpning	 av	 de	 fem	
designriktlinjerna	 ämnar	möta	människors	 behov	 i	 situationer	 som	 kräver	 ett	 digitalt	
kommunikationsverktyg.	 Då	 riktlinjerna	 är	 formulerade	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 kan	
framtida	design	av	digitala	kommunikationsverktyg	som	tillämpar	dessa	möjliggöra	för	
positiv	UX	och	öppna	upp	för	en	mer	social,	ekonomisk	och	ekologisk	hållbar	situation	
vid	distanskommunikation.		
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6. Slutsats 
	
Denna	 uppsats	 ämnade	 besvara	 frågeställningen	 Hur	 kan	 digitala	
kommunikationsverktyg	 designas	 ur	 ett	 UX-perspektiv	 för	 att	 stödja	
distanskommunikation?	Genom	en	designstudie	har	utmaningar	kopplade	till	att	designa	
för	positiv	UX	vid	användning	av	digitala	kommunikationsverktyg	identifierats	och	fyra	
tentativa	designriktlinjer	satts	samman.	De	tentativa	designriktlinjerna	utvärderades	för	
att	undersöka	hur	väl	de	adresserade	de	identifierade	utmaningarna.	Baserat	på	de	fyra	
tentativa	 designriktlinjerna	 samt	 resultatet	 av	 utvärderingen	 har	 fem	 designriktlinjer	
formulerats.		
	
Studiens	främsta	bidrag	är	de	fem	designriktlinjer	som	kan	hjälpa	designers	av	digitala	
kommunikationsverktyg	 att	 skapa	 verktyg	 som	 stödjer	 användare	 som	kommunicerar	
över	 distans.	 Företag	 som	kräver	distanskommunikation	 för	 att	 fungera	 är	 i	 behov	 av	
välutvecklade	verktyg	för	smidig	kommunikation	(Oyekan	et	al.,	2017;	Gonzalez-Franco	
et	al.,	2015;	Bjørn	&	Ngwenyama,	2010).	De	fem	designriktlinjerna	ämnar	därför	bidra	
till	att	digitala	kommunikationsverktyg	skapar	positiv	UX.	
	
Sett	 till	 samhälleliga	 aspekter	 är	 denna	 studie	 ett	 steg	 i	 rätt	 riktning	 för	 att	 föra	
distanskommunikation	 närmre	 den	 interaktion	 som	 uppstår	 vid	 kommunikation	 F2F.	
Den	digitala	utvecklingen	har	lett	till	att	digitala	kommunikationsverktyg	designas	med	
ny	 och	 spännande	 teknik	 (Hartson	 &	 Pyla,	 2012;	 Koh,	 2010).	 Trots	 att	 människor	
överlag	 är	 redo	 att	 anamma	 denna	 teknik	 (Bjørn	 et	 al.,	 2014)	 brister	 verktygen	 i	 att	
skapa	 positiv	 UX	 vid	 användning.	 Utmaningen	 med	 att	 föra	 distanskommunikation	
närmre	 interaktionen	 som	uppstår	 vid	 kommunikation	 F2F	 ligger	 därför	 inte	 längre	 i	
tekniska	begränsningar	(Gullström	&	Kort,	2016),	utan	snarare	i	att	använda	ny	teknik	
på	 rätt	 sätt	 för	 att	 skapa	 positiv	 UX.	 Studiens	 bidrag	 ämnar	 därför	 även	 öka	
medvetenheten	 om	 vikten	 av	 UX	 i	 digitala	 kommunikationsverktyg	med	målet	 att	 på	
lång	sikt	förändra	människors	syn	på	distanskommunikation.		
	
6.1 Vidare forskning 
	
Designriktlinjerna	som	formulerats	i	denna	studie	ämnar	bidra	med	kunskap	inom	fältet	
HCI	och	är	ett	steg	i	rätt	riktning	för	att	möta	de	utmaningar	som	finns	kopplat	till	design	
av	digitala	kommunikationsverktyg.	Trots	att	designriktlinjerna	ämnar	bidra	till	positiv	
UX	 vid	 användning	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg	 kvarstår	 utmaningar	 kring	 att	
skapa	den	upplevelse	som	uppstår	vid	interaktion	F2F.	Studiens	kunskapsbidrag	gör	det	
möjligt	för	vidare	forskning	att	testa	de	fem	designriktlinjerna	i	en	och	samma	prototyp	
för	att	se	hur	väl	de	fungerar	i	kombination	med	varandra.		
	
Ytterligare	 studier	 kan	 utföras	 för	 att	 undersöka	 designriktlinjernas	 relevans	 i	 andra	
situationer	 som	 kräver	 distanskommunikation,	 exempelvis	 i	 lärandesyfte,	 för	 att	
generera	insikter	om	hur	dessa	riktlinjer	går	att	överföra	till	andra	kontexter.			
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Bilagor 
	
Bilaga A - Agenda för workshop 
	

1. Presentera	oss	själva,	vår	undersökning	och	syftet	med	workshopen.		
2. Be	alla	deltagare	att	skriva	namn	och	roll	på	ett	papper	framför	sig,	samt	

presentera	sig	för	oss.		
3. Förklara	workshopens	upplägg	och	sekretess.		
4. Visa	inspirationsfilmer	(sci-fi)	-	exempelvis	Microsoft	för	att	öppna	upp	för	“think	

outside	the	box”.		
5. 5	snabba	frågor	-	för	att	få	en	ökad	förståelse	för	hur	de	arbetar	med	

distanskommunikation	på	företaget.	
a. Vilket	är	det	vanligaste	sättet/kommunikationskanal	ni	använder	för	att	

kontakta	potentiella	kunder	första	gången?		
b. Hur	upprätthåller	ni	kontakten?	
c. Vad	för	olika	verktyg	använder	ni	för	att	kommunicera	med	kunder	och	

kollegor?	
d. Hur	fungerar	ett	säljmöte	på	företaget?	
e. Hur	fungerar	ett	digitalt	personalmöte	på	Quicksearch?	

6. Övning:	Pros	and	cons	med	distanskommunikation.		
7. Övning:	Think	outside	the	box.		
8. Förklara	de	aspekter	och	funktionaliteter	vi	kommit	fram	till	samt	hur	de	är	

betydelsefulla	för	distanskommunikation.		
9. Övning:	Be	dem	fylla	på	aspekter	och	funktionaliteter.		
10. Övning:	Deltagarna	får	fritt	sätta	upp	postit-lappar	med	möjligheter	och	

utmaningar	kopplat	till	aspekterna	och	funktionaliteter.		
11. Gå	igenom	föregående	steg	för	att	få	en	bättre	förståelse	för	vad	de	kommit	fram	

till.	
12. Avsluta	och	tacka	för	deras	tid.		
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Bilaga B - Intervjuguide förstudie 
	
Namn:	
Ålder:	
Utbildning:		
Tjänst:		
Tid	på	tjänst:		
	

1. Beskriv	dina	främsta	arbetsuppgifter:		
2. Hur	ofta	har	du	direktkontakt	med	kunder?	
3. Beskriv	processen	från	att	någon	vill	köpa	er	tjänst	till	att	den	använder	den:	
4. Hur	ofta	har	en	kund	direktkontakt	med	någon	här?		
5. Vem	på	företaget	har	mest	kundkontakt?	
6. Vilka	roller	tror	du	skulle	ha	mest	användning	av	ett	digitalt	

kommunikationsverktyg	dagligen	här	på	företaget?	
7. Beskriv	företagets	målgrupp/kunder?		
8. Hur	beskriver	du	UX	för	någon	som	inte	vet	vad	det	är?	
9. Vad	är	de	främsta	UX-utmaningarna	för	dig	här	på	företaget?	
10. Ur	ditt	perspektiv,	vilken	funktionalitet	skulle	du	vilja	ha	i	

ett	kommunikationsverktyg?			
11. Nämn	en	fördel	med	fysisk	interaktion:		
12. Nämn	en	nackdel	med	fysisk	interaktion:		
13. Nämn	en	fördel	med	digital	interaktion:	
14. Nämn	en	nackdel	med	digital	interaktion:		
15. Har	du	något	mer	att	tillägga	som	du	kommit	på	efter	workshopen?	Exempelvis	

ändra	någon	aspekt	(förtroende,	närvaro	och	medvetenhet).		 	
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Bilaga C - Skärmdump av prototyp 
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Bilaga D - Utvärdering av UX 
	
Vi	är	två	studenter	som	läser	vårt	tredje	och	sista	år	på	programmet	Digital	design	och	
innovation	vid	Högskolan	 i	Halmstad.	För	 tillfället	arbetar	vi	med	vår	kandidatuppsats	
där	 vi	 undersöker	 hur	 digitala	 kommunikationsverktyg	 kan	 designas	 ur	 ett	 UX-
perspektiv	 för	 att	 stödja	 distanskommunikation.	 För	 att	 undersöka	 vår	 fråga	 har	 vi	
formulerat	 fyra	 designriktlinjer	 som	 vi	 nu	 vill	 utvärdera	 med	 hjälp	 av	 tre	 olika	
testscenarios.	Målet	med	utvärderingen	är	att	identifiera	vilka	aspekter	som	är	centrala	
för	 en	 god	 användarupplevelse	 vid	 användning	 av	 digitala	 kommunikationsverktyg.	
Fokus	kommer	därför	ligga	på	era	upplevelser	snarare	än	era	prestationer.  
	
Testets utformning 
	
Ni	kommer	utföra	uppgifter	på	tre	olika	verktyg	utifrån	ett	givet	scenario.	Genom	dessa	
tre	 verktyg	 ämnar	 vi	 att	 testa	 hur	 ni	 upplever	 aspekterna	 förtroende,	 närvaro	 och	
medvetenhet.	 Vid	 utförande	 av	 uppgifterna	 ser	 vi	 gärna	 att	 du	 delar	med	 dig	 av	 dina	
tankar	och	beskriver	hur	du	upplever	situationen	så	utförligt	som	möjligt.	Vi	kommer	att	
observera	situationen,	föra	anteckningar	samt	ställa	frågor	vid	behov.	Testerna	kommer	
avslutas	med	en	intervju	där	vi	ämnar	få	en	djupare	förståelse	för	din	upplevelse.		
	
För	 att	 kunna	 genomföra	 en	 så	 noggrann	 analys	 som	möjligt	 planerar	 vi	 att	 spela	 in	
utvärderingen	 med	 både	 ljud	 och	 bild.	 Alla	 inspelningar	 och	 personlig	 information	
kommer	 anonymiseras	 i	 uppsatsen.	 Ditt	 deltagande	 är	 frivilligt	 men	 bidraget	 är	
värdefullt	för	vårt	resultat.		
	
Scenario 	
	
Föreställ	dig	att	du	befinner	dig	på	din	arbetsplats.	Du	har	tre	inbokade	möten	med	olika	
personer	idag.	Eftersom	personerna	befinner	sig	på	olika	orter	har	ni	valt	att	genomföra	
mötena	över	distans	via	ett	digitalt	kommunikationsverktyg.	
		
Test – förtroende 
	

1. Det	första	samtalet	startas	och	du	hälsar	på	kunden.		
2. Kunden	 kommer	 att	 hålla	 en	 presentation	 för	 dig.	 Din	 uppgift	 är	 att	

uppmärksamt	ta	del	av	presentationen.	
3. Observera	 kundens	 beteende	 när	 hon	 går	 igenom	 presentationen	 och	

uppmärksamma	vilka	känslor	situationen	framkallar	hos	dig.	
	
Test - närvaro	
	

1. Det	 är	 dags	 att	 ringa	 upp	 nästa	 person	 och	 du	 har	 därför	 kontaktat	 henne	 via	
Skype.			

2. Personen	du	pratar	med	ska	nu	ge	dig	en	vägbeskrivning.	
3. Anteckna	noggrant	det	personen	beskriver	och	måla	gärna	upp	det	 framför	dig.	

Ta	så	utförliga	anteckningar	du	kan	så	att	du	skulle	känna	dig	bekväm	med	att	ge	
någon	annan	samma	vägbeskrivning.		
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Test – medvetenhet 
	

1. Det	är	dags	för	ditt	sista	möte	för	dagen.	
2. Eftersom	du	redan	har	ett	konto	med	sparade	inloggningsuppgifter	loggar	du	in.		
3. Du	möts	av	din	dashboard.	Gå	in	på	dina	kontakter.	
4. Skapa	ett	möte,	och	bjud	in.		
5. Istället	för	att	specificera	datum	och	tid	väljer	du	att	ringa	upp	samtliga	kontakter	

direkt.	
6. Samtalet	startas	och	du	hälsar	kunden.		
7. Du	är	osäker	på	vad	personen	i	grå	polotröja	heter,	ta	därför	på	ett	smidigt	sätt	

reda	på	det.	
8. Mötet	 är	 beräknat	 att	 vara	 i	 en	 timme	och	 tiden	 springer	 iväg,	 kontrollera	 hur	

lång	tid	som	återstår.		
9. För	att	försäkra	dig	om	att	alla	hör	dig	ordentligt,	kontrollera	din	röstnivå.	
10. Avsluta	samtalet.	
11. Logga	ut.	

 
Intervjuguide utvärdering 
	
Ömsesidigt	förtroende	
	

• Vad	kände	du	när	du	använde	verktyget?		
• Hur	upplevde	du	kommunikationen?		
• Hur	kände	du	när	du	observerade	den	andra	personen	i	samtalet?	

“Vad	menar	ni	med	kände?”	-	Vilka	känslor	framkallade	situationen?	
“Bra/dåligt”	(kort	svar)	-	Vad	framkallade	motpartens	beteende	för	
känslor	hos	dig?	

	
• Finns	det	något	som	hade	kunnat	förbättra	kommunikationen?	

	“Ja”	-	Vad	och	på	vilket	sätt	tror	du	att	detta	hade	förbättrat	
kommunikationen?		

	
• Hur	tror	du	att	möjligheten	att	kunna	styra	över	vyn	påverkar	upplevelsen	av	

konversationen?		
“Positivt/negativt”	(kort	svar)	-	På	vilket	sätt	hade	det	blivit	
positivt/negativt?		
		

• Kände	du	tillit	till	motparten	i	konversationen?	
	 “Ja”	-	Är	det	något	som	hade	kunnat	få	dig	att	känna	mindre	tillit?		
	 “Nej”	-	Är	det	något	som	hade	kunnat	få	dig	att	känna	mer	tillit?		

	
• Påverkade	verktyget	din	känsla	av	tillit	till	motparten?		

	 “Ja/nej”	-	På	vilket	sätt?	
	

• Uppstod	några	andra	känslor	vid	användning	av	verktyget?	
	 -	Vilka	känslor	var	det?	
	

• På	vilket	sätt	påverkade	din	vy	helhetsupplevelsen	av	mötet?	
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Känsla	av	närvaro	
	

• Vad	kände	du	när	du	använde	verktyget?	
• Hur	upplevde	du	kommunikationen?	
• Kände	du	dig	involverad	i	konversationen?		

	 “Ja/nej”	-	Hur	yttrade	det	sig?		
	

• Hur	kändes	det	att	få	information	via	en	ljudkälla?	
• Finns	det	något	som	hade	kunnat	förbättra	kommunikationen?		

	 “Ja”	-	Vad	kan	detta	vara?		
-	På	vilket	sätt	tror	du	att	detta	hade	förbättrat	kommunikationen?		

	
• Finns	det	något	som	hade	kunnat	försvåra	kommunikationen?	

“Ja”	-	Vad	kan	detta	vara?		
-	På	vilket	sätt	tror	du	att	detta	hade	försvårat	kommunikationen?		

	
• Kände	du	dig	närvarande	i	konversationen?		

“Ja”	-	Var	det	verktyget	som	framkallade	denna	känslan?	
	-	Är	det	något	som	hade	kunnat	få	dig	att	känna	dig	mindre	
närvarande?	

“Nej”	-	Var	det	verktyget	som	framkallade	denna	känslan?	
	 										-	Är	det	något	som	hade	kunnat	få	dig	att	känna	dig	mer	närvarande?	
	

• Uppstod	några	andra	känslor	vid	användning	av	verktyget?	
“Ja”-	Vilka	känslor	var	det?	

-	Var	det	något	speciellt	i	upplevelsen	som	framkallade	denna	känsla?	
	

• Tror	du	att	ljudkvaliteten	i	verktyget	bidrar	till	en	känsla	av	närvaro	i	
konversationen?		

“Ja”	-	På	vilka	sätt?		
“Nej”-	Vad	får	dig	att	känna	dig	närvarande	i	en	konversation	om	inte	
ljudkvalitet?	

	
• På	vilket	sätt	påverkade	ljudkvaliteten	din	helhetsupplevelse	av	mötet?		

	
Medvetenhet	om	situationen	
	

• Vad	kände	du	när	du	använde	prototypen?	
• Vad	var	ditt	generella	intryck	av	prototypen?	
• Hur	upplevde	du	navigeringen	i	prototypen?	
• Vad	hade	kunnat	förbättra	navigeringen	i	prototypen?		
• Upplevde	du	något	vid	användningen	av	prototypen	som	var	frustrerande?		

“Ja”	-	Vad	var	det?		
	

• Var	det	något	vid	användningen	av	prototypen	som	påverkade	upplevelsen	
positivt?		

“Ja”-	Vad	var	det?		
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• Finns	det	någon	funktionalitet	som	hade	kunnat	förbättra	helhetsupplevelsen	av	
prototypen?	

“Ja”	-	Vad	var	det?	
	

• Kände	du	dig	medveten	om	ditt	eget	framförande	under	mötet?		
“Medveten?”	-	Kände	du	att	du	hade	kontroll	över	hur	du	uppfattades	av	de	
andra	i	samtalet?	
“Ja”	-	På	vilket	sätt?	
“Nej”	-	Vad	hade	kunnat	få	dig	att	bli	mer	medveten	om	situationen?	

	
• Uppstod	några	andra	känslor	vid	användning	av	prototypen?	

“Ja”	-	Vilka	känslor	var	det?	
	

• På	vilket	sätt	påverkade	feedback	(exempelvis	notifikationer)	din	
helhetsupplevelse	av	mötet?	

“Det	fanns	väl	ingen?”-	Vad	hade	du	önskat	för	feedback?	
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