
 

CSee UYou 2Too 
- Design av ett PDA-baserat diskussionverktyg med 

ljud/bildkommunikation - 

Blekinges Tekniska Högskola 
Institutionen för Arbetsvetenskap 
Människor Datateknik Arbetsliv 

Magisterarbete  20 poäng 
Handledare: Björn Andersson  
  Bo Helgesson 
Författare: Sirvan  Akrawi 

Eskil Andersson 
Datum:  2001-06-08 



 
 
 
 
 
 

If, as it is said to be not unlikely in the near future, 
The principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, 
Earth will be in truth a paradise, 
And distance will lose its enchantment by being abolished altogether. 
 
Arthur Strand, 1898 (Hollan och Stornetta, 1993)
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1. Abstrakt 
 

I detta arbete framlägger vi ett designförslag på hur ett diskussionsverktyg som stödjer 
ljud- och bildkommunikation kan se ut. Ett förslag som förbättrar och förenklar den 
distanskommunikation som idag sker med hjälp av mobiltelefoner, videokonferenssystem 
samt webbkameror anslutna till persondatorer. Den design vi föreslår möjliggör för 
mobila användare att visuellt föra flerpartssamtal med hjälp av PDA:er. Vårt 
designförslag har fått arbetsnamnet CU2 (see you too) och är tänkt att fungera i tredje 
och/eller fjärde generationens mobila nät. 
Vi har valt att genomföra vårt magisterarbete på företaget A Brand New World i Kista, 
Stockholm. Företaget utvecklar och säljer system inom mobilt Internet. 
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2. Förord 
 
Detta arbete, vår 20 poängs examensuppgift under magisteråret, innebär sista momentet 
på utbildningsprogrammet MDA inom området Datavetenskap med inriktning 
Arbetsvetenskap. MDA står för Människor Datateknik Arbetsliv, vilket är ett 120/160 
poängs program på BTH (Blekinge Tekniska Högskola). Ett avslutat magisterår innebär 
160 högskolepoäng. Programmet MDA består av två huvudämnen: Datavetenskap och 
Arbetsvetenskap. Dessa ämnen integreras till en helhet. Tyngdpunkten i MDA-
utbildningen ligger på hur människor använder IT samt på design av IT-system. Den 
arbetsvetenskapliga delen på MDA-utbildningen inriktas mot studier av människors 
faktiska användning av IT och teknik, på ett konkret och detaljerat sätt. Det handlar också 
om att utforska relationen mellan användning av IT och design samt att konkret arbeta 
med designutveckling av IT. Den datavetenskapliga delen i utbildningen fokuserar på 
användarorienterad design och utveckling av IT.  

 
Under detta designarbete har vi haft möjligheten att konsultera ett flertal personer för att 
diskutera våra tankar och idéer. Vi vill här rikta ett varmt tack till följande personer; 
Anna Juliusson, Jan Lindström, Björn Andersson, Bo Helgesson samt alla trevliga och 
tillmötesgående personer på UI-avdelningen med omnejd (ABNW). 
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3. Inledning 
 
Vårt fokus 
Vårt fokus i detta arbete är att ge ett designförslag på hur ett diskussionsverktyg som 
stödjer ljud- och bildkommunikation kan se ut. Ett förslag som förenklar och förnyar den 
distanskommunikation som idag sker med hjälp av mobiltelefoner, videokonferenssystem 
samt webbkameror anslutna till persondatorer. Den design vi föreslår möjliggör för 
användare vara mobila och samtidigt visuellt föra flerpartssamtal med hjälp av PDA:er. 
Vi önskar med vårt förslag att komma bort från de begränsande faktorer, vilka för många 
användare är starkt förknippade med stationära videosystem. Samtidigt tar vi i vårt arbete 
hänsyn till att en PDA har en mycket begränsad skärmyta. PDA:ns lilla skärm ställer helt 
andra krav på hur en programvara kan designas, jämfört med de 14 till 22 tums 
standardskärmar vi normalt är vana vid. Vårt arbete presenterar en konkret och enkel 
lösning på hur en PDA-anpassad applikation för visuella flerpartssamtal bör designas. 
CU2 (see you too) har under våren –01 blivit arbetsnamnet på vårt designförslag. 
Vi vill inledningsvis belysa det faktum att det i dagsläget inte finns en färdig mobil PDA-
miljö att testa vårt designförslag i. Det förekommer däremot en rad olika 
komponenter/standarder. Dessa sammansatta kommer att innebära ett stort steg framåt för 
informationteknologisk utveckling. Fram växer en helt ny mobil miljö med 
distanskommunikativa möjligheter som aldrig tidigare existerat. Det är i denna miljö vi 
tänker oss att CU2 ska fungera.  
 

Projektplats 
Vi har valt att genomföra vårt magisterarbete på företaget A Brand New World. Företaget 
har sin placering mitt i Science Park i Kista, Stockholm. Hädanefter i denna rapport 
kommer A Brand New World att förkortas ABNW. Företaget utvecklar och säljer system 
inom mobilt Internet. Deras företagsidé är i korthet att kombinera befintliga nätstrukturer 
med nya, trådlösa lösningar för att bidra till skapandet av den multifunktionalitet samt 
situationsanpassade kommunikation som är grunden i det mobila tänkandet. CU2 är tänkt 
att fungera som en integrerad del i ABNW:s mjukvarukoncept (se kapitel 5.6). 

 

Vår rapport 
Vi har valt att lägga upp vår rapport på följande sätt: Initialt i kapitel tre för vi en 
diskussion kring strävan att skapa produkter som gör att slutanvändare på distans 
upplever det som om de vore på plats. Därefter, i kapitel fyra, tar vi upp faktorer som 
påverkar teknologiskt medierat samarbete. Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att 
nämna en applikation som exempel på existerande mjukvaruprodukt för 
disstanskommunikation.  

Då vårt magisterarbete är begränsat till 20 veckor, koncentrerar vi oss endast på de 
faktorer som påverkar videokommunikation.  

Användare ska med CU2 kunna ha mobila, visuella gruppsamtal i PDA-plattformar. 
Detta ställer stora krav på både mobila nät, trådlösa nät, standarder för 
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videokommunikation samt PDA:ernas hård- och mjukvara. För att visa på att vårt 
designförslag kan fungera i en ny, mobil miljö vill vi i kapitel fem ge en kortfattad 
beskrivning av de begrepp och fakta som är nödvändiga att känna till för att kunna sätta 
in vårt designförslag i ett tekniskt sammanhang. Initialt beskriver vi övergripande hur 
mobila- och trådlösa nätverk fungerar. Vi fortsätter med att ge en inblick i mobil 
videokommunikation. Därefter har vi gjort en sammanställning av de vanligast 
förekommande PDA:erna på marknaden idag. Vi kommer också i detta kapitel ge en 
översiktlig beskrivning av ABNW:s koncept samt i vilket sammanhang vårt 
designförslag, CU2, är tänkt att fungera. 
De metoder som har använts i vårt arbete, kommer i kapitel sex att beskrivas detaljerat. 
Kapitlet inleds med att ge en teoretisk beskrivning av de metoder som använts. I första 
stycket kommer begreppet etnografi att beskrivas. Vidare presenteras metoder som 
inspirerats av etnografin, vilka vi valt att använda i vårt arbete Avslutningsvis kommer vi 
i kapitel sex att beskriva hur vi tillämpat dessa metoder under analys och designfas.  

I kapitel sju presenterar vi vårt designförslag för hur ett PDA-baserat diskussionsverktyg 
med ljud- och bildkommunikation kan se ut. Kapitlet är uppdelat i ett par underrubriker, 
där vi beskriver CU2:s funktionalitet och grafiska design. Vi har använt oss av utdrag ur 
loggar från praktiskt tillämpade metoder, fokusgruppsdiskussion och mock-up session, i 
syfte att befästa våra motiv för specifika designlösningar. 
Kapitel åtta är indelat i tre underrubriker. I första stycket kommer att behandla problem 
och tankar som dykt upp under analys- och designfas.  I det andra stycket diskuteras 
resultatet av vårt arbete, designförslaget CU2.  Avslutningsvis kommer vi i det tredje 
stycket, i punktform, presentera de aspekter som specifikt kännetecknar vår design. 
 

Avslutningsvis i kapitel nio sammanfattas våra upplevelser av vårens 20 veckor.  
Vi har i detta arbete ställt upp ett antal krav inför framtagandet av vårt designförslag. 
CU2 ska; 
 

 i sin design kunna fungera som ett mobilt 
videokommunikationssystem.  

 stödja möjligheten att kunna föra visuella flerpartssamtal.  
 anpassas för PDA-användning.  
 sättas in i ett hållbart tekniskt resonemang. 
 erbjuda användarvänlig funktionalitet och gränssnitt.  
 skapas för generella användare, det vill säga ej någon specifik 

användargrupp.  
 erbjuda stöd för passiv awareness samt gaze awareness.  
 i sin design ge stöd för begränsningar av risker med asymmetri i 

det mediala rummet.  
 ge stöd för varierade distansområden (interpersonal distance).  
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4. Kommunikation och mobilitet 
 

Vårt mål är att skapa ett designförslag på en applikation som förenklar och förnyar den 
kommunikation som idag sker med hjälp av mobiltelefoner, webbkameror anslutna till 
persondatorer samt videokonferenssystem. Vi vill att vårt förslag ska bli ett alternativ till 
mobil ljudkommunikation, med möjligheten att visuellt föra flerpartssamtal i en PDA. 
Vidare önskar vi att med vårt förslag komma bort ifrån de begränsningar, vilka för många 
användare är starkt förknippade med stationära videosystem.  

I artikeln Being There (Bittan, 1993) beskriver författaren databranschens strävan att 
skapa produkter som gör att slutanvändare på distans upplever det som om de vore på 
plats. Bittan berättar om olika experimentella videokommunikationssystem och beskriver 
dem som försök att komplettera och i viss mån ersätta face-to-face kommunikation 
(direkt kommunikation ansikte mot ansikte).  
I Beyond Being There (Hollan och Stornetta, 1993) kritiserar författarna visionerna i 
Bittans artikel. Hollan/Stornetta menar att strävan inte bör vara att i största möjliga mån 
stirra sig blind på att försöka efterlikna face-to-face kommunikation, utan genom att 
kombinera olika former av kommunikation, åstadkomma ett verktyg som kanske till och 
med är bättre. Detta kan enligt författarna ske genom att synkron distanskommunikation 
(till exempel bildtelefoni, möjlighet att skicka data åt båda hållen samtidigt) kombineras 
med stöd för exempelvis asynkron kommunikation (till exempel email, data kan bara 
skickas ett håll åt gången), anonym kommunikation (till exempel chat, då användare inte 
behöver uppge korrekt identitet) samt kommunikation med automatisk arkivering (till 
exempel ICQ, användaren kan gå tillbaka och se vad som blivit sagt innan).  
Vi delar Hollan/Stornetta:s uppfattning om att det aldrig med hjälp av teknik till fullo går 
att ersätta möjligheten att vara fysiskt närvarande. Frågan är dock om mänskligheten 
någonsin har trott att detta skulle vara tekniskt möjligt. Däremot kan kombinationen 
bild/ljud få fysiska avstånd mellan människor att förlora betydelse, som Arthur Strand 
skriver i ingressen av denna rapport. Vi vill dock påpeka att det vore utopiskt att tro att 
det går att skapa verktyg som gör att fysiska avstånd helt och hållet förlorar sin betydelse, 
det vill säga bli helt likvärdigt med att vara på plats. Detta vore i sanning ett paradis, 
något icke reellt.  
Vi anser att alla innovationer för distanskommunikation som hittills gjorts i historien inte 
har strävat efter att till fullo ersätta face-to-face kommunikation, snarare att erbjuda ett 
sätt som möjliggör kommunikation på distans. Människor har i sin nöd försökt skapa den 
bästa formen av alternativ kommunikation de kunnat av de artefakter de haft till hands. 
Från början var det bildspråk på trä och sten, alternativt läder och tyg. Även 
signalsystem, till exempel röksignaler, bör väl nämnas i detta sammanhang. Senare 
övergick bildspråket till textmeddelanden. Papyrus och papper uppfanns, brev kunde 
skickas med löpare eller häst. Elektricitet medförde att det var möjligt att skicka morse-
meddelanden över stora avstånd. Telefonen var en stor uppfinning. För första gången i 
historien var det möjligt att på distans kommunicera med ljud. När långt senare terminal- 
och persondatorer uppfanns och efterhand började kopplas samman i nätverk, var det 
dock inte möjligt att kommunicera verbalt. Användare fick hålla tillgodo med att 
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asynkront skicka textmeddelanden till varandra, lite längre fram även filer och bilder. 
Sedan ett antal år tillbaka är det med stationära datorer möjligt att synkront kommunicera 
med ljud och bild. Kvalitén blir bättre för varje år. Mobiltelefoner har gjort det möjligt att 
kommunicera med alla former av data utan att vara bunden till en plats. Tredje 
generationens mobiltelefoni kommer göra det möjligt för användare att på resande fot 
synkront kunna kommunicera med god bild- och ljudkvalitet. Vår uppfattning är att det i 
detta skede fortfarande inte är fråga om att försöka efterlikna face-to-face 
kommunikation, utan enbart att erbjuda en alternativ kommunikationsform.  

Hollan/Stornetta anser att utvecklare, för att lösa problemen med telekommunikation, inte 
först och främst borde inrikta sig på de tekniska aspekterna av telekommunikation. De 
borde istället inrikta sig på att skapa ett bra stöd för kommunikation. Hollan/Stornetta 
menar att utvecklare borde sträva efter att skapa verktyg som är så bra att människor till 
och med föredrar att använda dem oavsett om de är fysiskt närvarande eller inte. De 
skriver: 

 
“...we argue that a better way to solve the telecommunication is to not 
focus on the tele-part, but the communication part. That is, to make the 
new medium satisfy the needs of communication so well that people, 
whether physically proximate or not, prefer to use it.” 
 
(Hollan och Stornetta, 1993) 

 

Vi instämmer med Hollan/Stornetta att det är viktigt att skapa ett bra stöd för 
kommunikation, att verktyget är lättanvänt och funktionellt. Minst lika viktigt är dock att 
det tekniska systemet inte fallerar vid användning. Det måste vara stabilt och pålitligt. 
Användare kommer annars dra sig för att använda det samt i längden bedöma det som 
ointressant.  
Vår uppfattning är att det aldrig kommer vara möjligt att skapa ett verktyg som 
människor föredrar framför  att kommunicera face-to-face. Människan är i grunden en 
social individ som under många tiotusentals år har utvecklat ett komplext system av olika 
sätt att förmedla medveten och omedveten kommunikation. Att tro att vi på kort tid kan 
skapa datalogiska system som lyckas fånga upp alla sublima signaler vi människor 
förmedlar till varandra är nog att hoppas på för mycket.  
Vi är övertygade om att människor bär en insikt om att högfunktionella PDA-baserade 
verktyg för bild- och ljudkommunikation inte kommer att kunna förmedla alla signaler 
som face-to-face kommunikation kan. Människor är medvetna om att de, likväl som med 
chat-verktyg och telefoner, själva måste bjuda till och vara mer tydliga och ödmjuka när 
de använder verktyg för kommunikation. Detta för att kompensera förlusten av alla 
sublima signaler. En människa, som någon gång har använt en videokamera, vet att 
motivet användaren riktar kameraögat mot endast är ett brottstycke av en mycket mer 
komplex verklighet. 
Inom datavärlden är asynkron kommunikation något som uppkom genom en kombination 
av att det tekniskt inte var möjligt att överföra data synkront samt det grundläggande 
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behovet av att kunna kommunicera. Människor har, precis som med brev och telefoner, 
assimilerat denna kommunikationsform i sitt beteende och betraktar den idag som något 
naturligt och självklart. Vi är övertygade om att människor kommer att ta till sig PDA-
baserad mobil videokommunikation på samma sätt.  

Vår uppfattning är att ett bra mobilt PDA-system fungerar både som verktyg vid 
distanskommunikation samt kan ge stöd vid face-to-face kommunikation. Vårt 
designförslag kommer dock, på grund av att vårt magisterarbete är begränsat till 20 
veckor, enbart inrikta sig på att ge designförslag på ett synkront PDA-baserat 
gruppdiskussionsverkyg med ljud- och bildkommunikation. Självklart kommer det vara 
möjligt att i ett senare skede lägga till andra former av kommunikation.  

Initialt vill vi i vårt arbete inrikta oss på att minimera antalet designmässiga misstag när 
det gäller synkron gruppkommunikation med PDA:er. För att lyckas med detta vill vi 
därför ta upp faktorer som påverkar teknologiskt medierat samarbete. Vi har koncentrerat 
oss på faktorer som rör videokommunikation. 

I ett media space (medialt rum) integreras video, audio samt olika datorteknologier i syfte 
att låta grupper av människor arbeta tillsammans, trots att de inte befinner sig i varandras 
fysiska närområde (Bly m.fl., 1993). För att lyckas åstadkomma ett så bra verktyg som 
möjligt gäller det att försöka förstå hur teknologiskt medierat samarbete påverkas av 
avbrott samt eventuella störningar i det mediala rummet. Psykologiska aspekter, som är 
relaterade till interpersonal communication (kommunikation mellan flera personer), 
påverkar hur effektivt mediala rum designas (Harrison m.fl., 1994).  
Harrison m.fl. förklarar att nuvarande design och användning av system kring mediala 
rum huvudsakligen har fokuserat på skapandet av interpersonal space (rum/rymd där 
flera personer kommunicerar), rum som bibehåller känslan av telenärvaro eller 
samnärvaro genom att visa enskilda gruppmedlemmars gester och ansiktsuttryck. Viktiga 
användningsområden för mediala rum inbegriper videosamtal, videokonferens, 
informella samtal samt social awareness (medvetenhet om vad andra gör). Dessvärre 
fungerar den mediala rumskommunikationen i dagsläget inte helt smärtfritt. Asymmetri 
uppstår genom att ett antal parametrar upplevs olika av de kommunicerande, till exempel 
genom interpersonal distance. Exempel på parametrar som ofta är asymmetriska i 
videomedierad interaktion är hur nära eller långt ifrån en person upplevs befinna sig, i 
vilken vinkel personen syns samt den storlek personen visas på skärmen.  

 

 
 
Figur 1. Oförvanskat samtal mellan två eller flera personer. 
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Figur 2a. Hur användare A upplever interpersonal space. 
 

 
 
Figur 2b. Hur användare B upplever interpersonal space. 
 

Figur 1 visar ett icke förvrängt face-to-face samtal mellan två eller flera personer, Figur 2 
åskådliggör den förvanskning och asymmetri det mediala rummet kan ge. I Figur 2 är det 
interpersonella avstånd användare A ser (d1) inte likvärdigt eller symmetriskt med det 
interpersonella avstånd användare B ser (d2). Observera kamerornas placering hos person 
A respektive B (i detta fall uppe på skärmen) . 
 

4.1 Interpersonal space 
1969 beskriver Sommers två användningsområden av termen personal space. Det första 
användningsområdet hänvisar till den emotionellt laddade zon som alla människor alltid 
omger sig med. Ibland beskrivs denna zon en såpbubbla eller aura som hjälper människor 
att justera sitt individuella utrymme (sin rymd). Konceptet kring personal space blev 
noggrant studerat och beskrivet av antropologen E.T. Hall (Hall, 1966). Termen personal 
space har också använts för att beskriva processen när människor markerar ut och 
personifierar de områden de för tillfället befinner sig i. Båda sätten att använda begreppet 
personal space styrs av en samling kontinuerligt föränderliga signaler. Dessa signaler är 
en naturlig del av face-to-face interaktion. De styr när och med vem/vilka vi har 
interpersonell interaktion med. 
De signaler vi använder styr vår interpersonella rymd och vår tillgänglighet för andra. 
Signalerna innefattar verbala, paraverbala, icke verbala samt miljöorienterat 
beteendemönster (McGrath, 1984). Dessa beteendemönster innefattar exempelvis 
information vi lämnar verbalt, vårt tonfall, leenden, blickar, kroppshållning, vinklingen 
av kroppen, det interpersonella avståndet samt vår användning av "miljömarkörer". 
Markörer som bord, bänkar, väggar och dörrar utgör olika barriärer vilka tydligt påverkar 
vår grad av tillgänglighet. Tydliga meddelanden (verbala och/eller fysiska signaler) 
framförs med hjälp av markörer samt med de beteendemönster som styr kontrollen av 
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den personliga rymden. Dessa meddelanden kan uppmuntra interaktion, begränsa 
interaktion eller hindra att interaktion inleds. 

Vidare skriver Harrison m.fl. att varje människa i en interpersonell rymd kan sända 
meddelanden av olika typ, till en eller flera människor. Mottagarna av dessa meddelanden 
kan svara med meddelanden som bibehåller en rådande jämvikt. Alternativt kan 
mottagarna svara med meddelanden som ändrar relationen och gör den mer öppen eller 
stängd, mer eller mindre personlig. Detta är ett dynamiskt och pågående utbyte som 
människor ofta är omedvetna om. Det sker oberoende av den mängd meddelanden som 
överförs genom kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck, ljud, tystnader och liknande 
(Argyle och Kendon, 1967). Förvrängning av dessa signaler kan förhindra att 
interaktioner överhuvudtaget startar eller kan få pågående kommunikationer att kollapsa. 
Tidigare misslyckanden med att stödja dessa signaler, visar att teknologi kan ha en stark 
innebörd för funktionalitet och användarvänlighet när utvecklare skapar kollaborativa 
system. 

Vi har stora förhoppningar om att mobila PDA-baserade system för videokommunikation 
samt snabbare överföringshastigheter ska kunna lösa en del av de problem som är 
förknippade med stationära system för videokommunikation. Om alla PDA-användare 
använder sig av kameror som befinner sig på en armlängds avstånd, kamera i handen 
eller integrerad med PDA:n, kommer asymmetrin i det mediala rummet minska avsevärt. 
Även förvrängningen av vissa meddelanden, såsom ansiktsuttryck och ljud, kommer att 
förbättras med snabbare överföringshastighet. Det kommer dessutom att vara mycket 
enklare att rikta kameran mot önskat motiv. 

Det finns dock risk att ett antal nya problem uppstår. När kameran hålls i handen kommer 
den inte befinna sig mot fast underlag. Det finns då risk att mottagaren upplever motivet 
som darrigt och skakigt. Ett annat problem som kan infinna sig när kameran hålls i 
handen är om användaren inte orkar hålla sin hand vågrätt med sitt huvud. Mottagaren 
kommer då att uppleva användaren snett underifrån, i grodperspektiv. 
Den begränsade skärmstorleken ställer också till problem. Om flerpartssamtal ska föras 
finns det risk att varje deltagare blir förminskad till den grad att det inte längre går att 
utläsa några interpersonliga signaler.  

 

4.2 Interpersonal distance 
Proxemics är en term som Hall (Hall, E. T. 1963) använder sig av. Med termen 
proxemics syftar Hall till individens struktur och perceptionsområde. Hall menar att den 
enskilde individen använder sig av fyra distansområden (det fysiska avståndet mellan 
individer), vilka används vid uppbyggnad och strukturering den dynamiska området 
mellan två eller flera personer. Distansområdena är: Intimate, personal, social och public. 
Vi placerar personerna i vår omgivning inom dessa fyra distansområden. Detta gör vi 
utefter olika kriterier, som till exempel: i det sammanhang vi interagerar, kring de 
uppgifter vi tillsammans försöker lösa samt beroende på vår kulturella bakgrund 
(Harrison m.fl., 1994). Om distansområdet mellan två eller flera personer är för nära eller 
för långt bort känner vi oss obekväma och justerar det genom att fysiskt flytta oss 
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närmare eller längre bort. Harrison menar att distansområdet har stor betydelse när det 
gäller hur man uppfattar den man kommunicerar med. Då två eller flera personer med 
olika bakgrund, till exempel olika kulturell bakgrund, kommunicerar med varandra kan 
det nästan uppfattas som om de ”jagar” varandra. Det som egentligen sker är konflikt 
rörande det interpersonella avståndet. Denna konflikt kan leda till att individer uppfattar 
varandra som överlägsna, tillbakadragna, blyga, okoncentrerade eller fientliga. Dessa 
misstolkningar kan drabba interaktion mellan människor och kan även leda till att 
individer drar sig för att interagera (Harrison, 1994). 

Kameran på en PDA, som oftast kommer att hållas i handen, kommer sällan att befinna 
sig mer än en armlängds avstånd från användarens ansikte. Därför kommer det mestadels 
att finnas en bortre gräns för det interpersonella avståndet. Däremot kommer det vara 
möjligt att på ett enkelt sätt hålla kameran hur nära motivet, exempelvis ansiktet, som 
användaren önskar. Det gör att användaren på ett enkelt sätt kan skifta mellan olika 
distansområden.  

Vi anser att det vore en god idé om kameror till PDA:er tillverkas med möjlighet för 
användaren att kunna zooma. Då kan användaren på ett enkelt och snabbt sätt själv välja 
vilket distansområde han/hon för stunden vill befinna sig inom. Kommunicerar 
användaren med officiella kontakter önskas kanske ett socialt eller publikt distansområde. 
Med vänner vill kanske användaren befinna sig inom personligt distansområde. 
Kärlekspar kanske önskar befinna inom intimt. 

Ibland kan det eventuellt finnas stunder då användaren inte vill befinna sig inom något 
distansområde alls. Det är inte alltid vi människor vill vara visuellt anträffbara. Vår 
uppfattning är att det självklart ska finnas möjligheten för användare att stänga av 
kameran och enbart kommunicera med ljud.   

4.3 Gaze och Awareness 
Stor del av interaktion som sker mellan olika personer är influerad av ögonkontakt 
(ömsesidigt, simultant tittande) och gaze (icke ömsesidigt tittande). Det finns ett antal 
sociala funktioner och konsekvenser relaterade till hur människor beter sig när de tittar på 
varandra. Människor tittar mer på personer som de tycker om. De talar mer och längre till 
personer som de observerar (Mehrabian, 1971). En lyssnare tittar mer på en talare än vice 
versa. Detta leder till att talaren får viktig feedback och på så sätt kan avgöra om 
lyssnaren är uppmärksammad, samstämmig eller oense. Däremot ändras 
observationsbeteendet då de berörda parterna arbetar med en specifik uppgift. Personerna 
i fråga slutar ha simultan ögonkontakt i lika stor utsträckning som när de enbart 
konverserar. Istället läggs stor vikt vid själva uppgiften. Personerna i fråga börjar istället 
utbyta blickar (gaze). Denna form av tittande sker mer i intervaller, särskilt om uppgiften 
i fråga kräver ett visuellt deltagande (till exempel vid editering eller kring skrivande).  
Gaze kan enkelt översättas till icke simultana blickar. Det är viktigt att upptäcka och 
avläsa folks blickar, då dessa kan ge information om viktiga funktioner gällande 
interaktion (Argyle och Dean, 1965). Gaze kan: 

 
 Ge information om vad som diskuteras 
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 Avslöja känslor 
 Rikta uppmärksamhet 
 Visa uppmärksamhet 
 Bestämma hur konversationen ska flyta på 

 

Gaze Awareness 
Ett problem som kan dyka upp när olika videokommunikationssystem används är hur 
kollegor håller ögonkontakt med varandra. Orsaken är att de flesta av dagens 
videokommunikationssystem har kameran sittande på eller vid sidan av skärmen. Enligt 
Dourish (Dourish m.fl., 1998) skapar dock användaren under längre videosessioner en 
vana att som lyssnare titta rakt in i kameran, istället för att studera skärmen. Resultat blir 
att talaren får en känsla av att lyssnaren tittar rakt på honom/henne, allt medan lyssnaren i 
ögonvrån ser talaren.  
Enligt Dourish är denna anpassning väldigt intressant, särskilt då den har uppstått som ett 
automatiskt beteende. Dourish menar att användare dock slutar upp med det nya 
beteendet allt eftersom han/hon vänjer sig vid tekniken. Detta är resultatet av ökande gaze 
awareness (Ishii m.fl., 1992). Gaze awareness innebär att man skapar en uppfattning om 
huruvida personen/erna man kommunicerar med är uppmärksamma. Via gaze awareness 
skapas ett mer fungerande samarbete, då kollegor kan koordinera sina uppgifter. Detta 
kan förklara det automatiska beteende som den ovane lyssnaren först skapade. Beteendet 
uppstod enbart för att lyssnaren skulle kunna visa talaren uppmärksamhet. Kollegor 
skapar ett medvetande (awareness) för varandras gaze pattern (”blickmönster”). Den som 
talar får en känsla för hur han/hon ska kunna känna igen lyssnarens gaze (blickar). 
Talaren kan se huruvida lyssnaren tittar intensivt in i skärmen, det vill säga att lyssnaren 
verkligen är uppmärksam på vad talaren förmedlar. Det är väsentligt i detta sammanhang 
att talaren har förståelse för vad lyssnarens blickar förmedlar. Nybörjarens blick ”jag har 
ögonkontakt” utbyts mot den mera erfarnes blick ”jag tittar rakt mot dig” (det vill säga in 
i skärmen).  

Kamerans placering samt hur den är integrerad med PDA:n har en stor betydelse för 
medvetandekänslan. Är kameran placerad långt ifrån PDA:n (löstagbar kamera), skapar 
den förvirring hos den person som användaren videokommunicerar med. Särskilt om den 
andra parten är en novis inom teknik och inte har lärt sig att anpassa sig efter tekniken 
(Dourish m.fl., 1998). Vi anser självklart att en PDA med löstagbar kamera tillför vissa 
fördelar för gaze awareness, som en PDA med integrerad kamera inte kan. En löstagbar 
kamera (bluetooth) gör det möjligt för användaren att placera kameran varhelst han/hon 
vill, men ändå hålla sin PDA i handen. Användaren kan rikta kameran mot ett specifikt 
objekt, till exempel en ritning, men fortfarande se hur den andra personen reagerar. Detta 
är inte möjligt att göra med en kamera integrerad i PDA:n. Om användaren av en PDA, 
med integrerad kamera, vill visa ett specifikt objekt måste han/hon rikta hela PDA:n mot 
detta. Det som användaren här går miste om, är möjligheten att kunna avgöra den andra 
personens reaktion. Detta kan dock lösas genom att en 360 grader vridbar kamera 
integreras med PDA:n. Den person som ska visa det specifika objektet måste då tänka på 
att hålla handen still. Annars finns risk att det som visas försvinner ur bild. Användaren 
måste även koncentrera sig på att hålla handen stilla för att den andre parten inte ska 
uppfatta videon som skakig.  
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Awareness 
 

“…awareness involves knowing who is ’around’, what activities are 
occurring, who is talking with whom; it provides a view of one another in 
the daily work environments.”  
 
(Falk, J. 1998) 

 
Med hjälp av olika sinnesintryck skapar vi människor en helhetsbild av det som händer 
runt omkring oss. Vi sorterar bland de olika sinnesintrycken och gallrar bort den 
information som inte är relevant. Med den återstående informationen skapar vi en 
förståelse för vad som sker runt omkring oss och koordinerar våra aktiviteter efter det. 
Denna gallring sker automatiskt under våra vardagliga aktiviteter. Detta kan dock bli 
problematiskt på en distribuerad arbetsplats, där vi inte är mottagliga för lika många 
sinnesintryck. Vi kan inte på samma sätt hålla reda på vad som händer runtomkring oss, 
eftersom vi inte kan interagera med våra kollegor fullt ut. Vi kan till exempel inte veta 
om en kollega har kommit till arbetsplatsen eller om en fil har uppdaterats, såvida vi inte 
specifikt tänker på det och genomför en procedur för att få fram den informationen 
(Fitzpatrick, G. m.fl. 1998). Detta problem kan lösas genom att man erbjuder support för 
awareness på distribuerade arbetsplatser. Supporten kan ta formen av olika awareness-
artefakter, exempelvis telefon, email och chat. Flertalet av dessa awareness-artefakter 
saknar mobil funktionalitet. Användaren blir skrivbordsbunden. Detta skapar problem då 
mobilitet blivit ett honnörsord på många arbetsplatser och krävs för att vissa 
arbetsuppgifter ska kunna utföras (Ljungberg, F. 1997). Det innebär att människor måste 
lämna sina skrivbord och kontor för att kunna utföra uppgifter på annat håll. Likväl krävs 
dock möjligheten för kollegor att kunna kollaborera och kommunicera för att kunna lösa 
olika typer av uppgifter. I ett kollaborativt arbete är kommunikation en väldigt viktig 
aspekt, då kollegor måste kunna planera och uppdatera varandra i den pågående 
aktiviteten. Det har argumenterats att kommunikation, som till exempel face-to-face 
interaktion, är en viktig del i en väl fungerande arbetssituation (Whittaker, S. m.fl. 1994). 
Det är därför viktigt att vara medveten om andra människors aktiviteter samt var de 
befinner sig.  

Vi tror att introduktionen av ett PDA-baserat ljud- och bildkommunikationsverktyg, som 
använder sig av trådlös dataöverföringsteknologi, kan ha stor inverkan på medvetandet 
mellan kollegor på plats samt på distans. Användare behöver inte längre vara 
skrivbordsbundna. De kan ta med sig sitt arbete varhälst de vill och fortfarande kunna 
kommunicera och kollaborera med sina kollegor. Detta medför att ett större medvetande 
emellan kollegor skapas. Självklart finns det vissa begränsningar. För att verktyget ska 
kunna fungera fullt ut, måste teknologin stödja god dataöverföring. Användaren av ett 
sådant system måste även befinna sig inom områden som stödjer trådlös dataöverföring. 
Detta kan exempelvis röra sig om kontorslandskap, industriområden, användarens hem, i 
staden eller ute på landet.  
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Under nästa punkt kommer vi beskriva ett verktyg som stödjer en viss grad av awareness. 
Denna applikation har fått namnet ICQ. Verktyget har funnits i ett antal år och används 
idag av en stor grupp människor. Det är framförallt fråga om användare av stationära 
datorer. 

 

4.4 I Seek You 
ICQ är byggt på en client-server arkitektur. När användaren registrar sig som ny 
användare av ICQ tilldelas han/hon ett ICQ-nummer som även kallas UIN (Universalt 
Internet Nummer). Detta UIN fungerar som en personlig adress. Efter registreringen, kan 
användaren skapa en lista av vänner och kollegor (kontaktlista). Listan används för att 
snabbt nå kontakt med vänner och kollegor. Då användaren loggar in 
på Internet, upptäcker ICQ det omedelbart och meddelar 
internetgemenskapen. Användaren informeras då vänner och kollegor 
ansluter sig till ICQ-servern eller avbryter anslutningen. Detta sker 
automatiskt, vilket gör att användaren kan arbeta effektivt utan att 
störas. Användaren kan välja det kommunikationsläge som han/hon 
önskar informera till sin omgivning. Detta är möjligt oavsett 
kommunikationsläge, om det så gäller instant message, chat, röst, 
anslagstavla för meddelanden, datakonferens eller filöverföring. ICQ 
kan dessutom användas i fleranvändarläge, då olika grupper kan hålla 
konferens. Programmet körs i bakgrunden och tar upp minimala 
minnes- och nätresurser. 

Största fördelen med ICQ är att dess kommunikationssätt kan liknas 
vid vanlig konversation mellan två parter. Detta innebär att 
konversationen mellan två parter fortfarande kan vara kort, omedelbar 
och informell, precis som en face-to-face konversation. ICQ stödjer 
även informell awareness via sin Mode Status. Denna inställning 
innebär, att om någon ICQ-användare känner för att gå på lunch eller 
bara ta en fika, ändrar de bara sin Mode Status från ’Available’ till 
’Away’ eller ’Not Available’. Denna funktion kan vara bra eftersom 
användaren endast med ett ögonkast kan få information om hur 
tillgängliga andra projektmedlemmar är.  

ICQ har ett flertal funktioner som är intressanta för vårt 
designförslag. Programmet stödjer kommunikation och koordination 
mellan kollegor, samt gör det enkelt för kollegor att kollaborera. ICQ 
kräver väldigt lite av persondatorns kapacitet och belastar inte nätet 
märkbart. Applikationen kan placeras i bakgrunden och tar lite 
uppmärksamhet. Dessvärre finns det i dagsläget ingen variant av ICQ för PDA-
plattformer. Detta gäller även för alla andra liknande CSCW-system som vi har tittat på. 
Användaren måste fortfarande vara skrivbordsbunden. 

Under ett flertal år har vi själva använt oss av ICQ, både i projektarbeten samt på vår 
fritid. Vi tycker dess design och funktionalitet är utmärkt. ICQ är en lättnavigerad 
applikation som ger användare, genom symboler, en viss awareness om vänners och 
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kollegors tillgänglighet.  Vi har i vårt designarbete valt att använda oss av grundkonceptet 
i denna applikation. Vi har skalat bort alla, för oss, onödiga funktioner och lagt till helt 
nya funktioner för bild- och ljudkommunikation. 
I dagsläget finns det ingen färdig mobil PDA-miljö att testa vårt designförslag i. Däremot 
förekommer en rad olika komponenter/standarder, som sammansatta innebär ett stort steg 
framåt för den informationteknologiska utvecklingen. En ny mobil miljö håller på att 
växa fram, med helt andra kommunikativa möjligheter än vad vi tidigare är vana vid. Det 
är i denna miljö vi ämnar att CU2 ska fungera. Det är med CU2 tänkt att användare ska 
kunna ha mobila, visuella gruppsamtal i PDA-plattformar. Detta ställer stora krav på både 
mobila nät, trådlösa nät, standarder för videokommunikation samt PDA:ernas hård- och 
mjukvara. För att visa på att vårt designförslag kommer att kunna fungera i den 
kommande, nya, mobila miljön vill vi i nästa kapitel ge en kortfattad beskrivning av de 
begrepp och fakta som är nödvändiga att känna till för att kunna sätta in vårt 
designförslag i ett tekniskt sammanhang. 
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5. Teknisk fakta 
 

När det pratas om mobilteknologi, trådlösa nätverk, videokommunikation och PDA:er 
förekommer en djungel av begrepp. Vi kommer i detta kapitel ge en kortfattad 
beskrivning av de begrepp och fakta som är nödvändiga att känna till för att kunna sätta 
in vårt designförslag i ett tekniskt sammanhang. Initialt beskriver vi hur mobilteknologi 
och trådlösa nätverk fungerar. Vi fortsätter med att ge en inblick i mobil 
videokommunikation. Därefter har vi gjort en sammanställning av de vanligast 
förekommande PDA:erna på marknaden idag. Vidare beskriver vi den PDA som vi tror 
har störst chans att uppfylla kraven kring funktionell videokommunikation. Vi kommer 
att översiktligt beskriva ABNW:s koncept samt i vilket sammanhang vårt designförslag, 
CU2, är tänkt att fungera. Avslutningsvis nämner vi två applikationer, som exempel på 
existerande produkter för distanskommunikation. Vi vill med detta kapitel, i största 
möjliga mån, samla alla tekniska beskrivningar till ett ställe i vårt arbete.  

 

5.1 Mobilteknologi 
 
Generation 1 och 2 
Svensk mobiltelefoni föddes den tredje december 1950 (Datormagazin, nr.3, 2001). 
Ingenjör Sture Lauhrén ringde, med hjälp av en 40 kilo tung telefon monterad i bagaget 
på sin tjänstebil, till Fröken Ur. Under många år framöver skulle mobiltelefoni vara 
synonymt med ”biltelefoni”. 

Runt 1980 gjorde NMT (Nordic Mobile Telephone) sitt intåg på marknaden. Detta 
system introducerades, namnet till trots, först i Saudiarabien. NMT, vilket är ett analogt 
system, är det vi idag kallar första generationens mobiltelefoni.  
Generation 2 introducerades 1991 och kom att kallas GSM (Global System for Mobile 
communications). Detta mobilsystem, som är helt digitalt, är det vi fortfarande använder 
idag. GSM är anpassat för rösttelefoni och har en maximal överföringshastighet med 9,6 
kbit/sek. 
 

Generation 2.5 eller 2G+ 
GPRS (General  Packet Radio Service) är en teknik som bygger på GSM och som är 
avsedd att öka överföringshastigheten till maximalt 171 kbit/sek. Denna teknik har 
nyligen börjat introduceras av vissa mobiltelefonbolag.  

Steget därefter är att utöka systemet med EDGE-teknik (Enhanced Data rates for Global 
Evolution). Åtminstone rent teoretiskt bör det då vara möjligt att komma upp i hastigheter 
på 384 kbit/sek. Detta betraktas dock idag som en maximal hastighetsgräns för GSM-nät. 
GSM förstärkt med GPRS eller EDGE brukar ibland kallas Generation 2.5 eller 2G+.  
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Bredband 

Interaktivitet Positionering 

Mobilitet 

UMTS/3G 
Plattform 

Den främsta skillnaden mellan GPRS och GSM ligger i kommunikationsformen. GSM är 
kretskopplad medan GPRS kopplas med paket. För konsumenten märks skillnaden i hur 
han/hon debiteras. I en konstant uppkoppling av traditionell GSM-typ måste uppringaren 
betala minutavgift, oavsett om det sker någon överföring eller ej. I GPRS betalar 
konsumenten enbart för den paketerade datamängd som mottas. Förbindelsen är mer att 
betrakta som en ständig uppkoppling. GSM är utmärkt för tal, men den person som hela 
tiden vill vara uppkopplad och skicka/hämta data kommer att använda GPRS. 

 

Teknik för GPRS 
Som tidigare nämnts skickar GPRS data med protokoll, uppdelade i paket. Inom GPRS-
nätverket etableras länkar och skickas data med hjälp av egna protokoll, till exempel 
SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol) och GTP (GPRS Tunnel 
Protocol). Problem uppstår dock när kommunikation ska ske med externa nätverk 
baserade på IP (Internet Protocol) eller X.25 (i Novell-nät).  

Gränssnittet mellan GPRS-nätet och andra paketbaserade nät utgörs av GGSN (Gateway 
GPRS Support Node). Paket som kommer från GPRS konverteras av GGSN till IP eller 
X.25. Omvänt förvandlas IP-paket till GTP. 
 

Generation 3 
Eftersom GSM-teknikens maximala hastighetsgräns snart kommer att vara nådd har ett 
helt nytt mobilsystem arbetats fram, nämligen UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System). För att detta system ska kunna realiseras måste helt nya 
nät byggas. Fyra bolag har av PTS (Post & Telestyrelsen) fått licens för att bygga 
rikstäckande UMTS-nät i Sverige. Om dessa bolag lever upp till sina åtaganden, kommer 
konsumenter inom ett eller två år att sända och ta emot ljud, bild och multimedia med 
överföringshastigheter på upp till 2 Mbit/sek.  

En framtidsorienterad plattform kräver, vid skapandet av avancerade tjänster och 
applikationer, vissa nödvändiga kapaciteter (UMTS Forum, 2000). ICT-gruppen 
(Information and Communication Technology Group), en arbetsgrupp inom 
organisationen UMTS Forum, menar att UMTS/3G naturligt ger kapaciteter för effektiv 
användning av avancerade tjänster och applikationer (genom interaktivitet, mobilitet, 
bredband och positionering). De anser därför att denna plattform är unik och 
framtidssäker.  
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Teknik för UMTS/3G 
UMTS är ett system som innefattar ett antal teknologier för att sammanföra dagens och 
framtida mobila system samt fasta nätverk, Internet inkluderat. Exakt vilka protokoll som 
kommer att användas är inte klart i dagsläget, men för att förenkla kommunikationen 
inom näten pratas det om att använda IP i högre utstäckning än vad som görs idag. 
Protokoll som nämns är VoIP (Voice over IP) och MIPv6 (Mobile IP version 6). MIPv6 
är en variant av det kommande IPv6 (efterföljare till IPv4). En av finesserna med IPv6 är 
att det på grund av mer plats i adressfältet erbjuder fast IP-adressering, istället för 
dynamisk som idag. 

 

Generation 4 
4G är ett begrepp som på sista tiden har börjat användas inom den mobila IT-världen. 
Detta begrepp står för kombinationen av mobila nätverk och trådlösa nätverk. 
 

5.2 Trådlösa nätverk 
I mitten av 90-talet introducerades trådlösa nätverk på den svenska marknaden 
(Datormagazin, nr.4, 2001). Försäljningssuccén uteblev dock, mest beroende på brist på 
standarder och felaktig marknadsföring. De första trådlösa nätverken var tänkta att ersätta 
Ethernet (lokala buss-nät). Då de flesta företag dock redan hade stora investeringar i 
kablar och kringutrustning samt att fördelarna med ett trådlöst nätverk inte var så stora, 
behöll de flesta sina traditionella fasta nätverk. 
 

WLAN 
Det var först när teknologin för WLAN (Wireless Local Area Network) anpassades till 
Ethernet som försäljningen ökade. WLAN kom då att bli en tilläggsfunktion som gjorde 
det enkelt att bygga ut Ethernet med trådlös funktionalitet. Den senaste tidens 
teknikutveckling har gjort att överföringshastigheten har ökat markant och uppgår idag 
till 11 Mbit/sek. Med kommande generations WLAN är målet att komma upp i 54 
Mbit/sek.  
WLAN tillåter handover och roaming, vilket medför möjligheten att kunna förflytta sig 
mellan olika accesspunkter (sändare/mottagare) samt till andra nät. Räckvidden är 
maximalt 30 meter i kontorsmiljö, 300 meter i öppet landskap. En användare behöver en 
PCMCIA-slot (Personal Computer Memory Card International Association) för att kunna 
koppla upp sig mot ett WLAN. 

 

Bluetooth 
Bluetooth (sv. blåtand) är utvecklat av Bluetooth SIG (Special Interest Group) som är en 
samarbetsgrupp med flera stora elektronikbolag med bland andra Ericsson, Nokia, 
Motorola, Microsoft, IBM och Intel. Bluetooth SIG har arbetat med att få fram en hållbar 
standard sedan mitten på 90-talet, senaste versionen är 1.1. Överföringshastigheten är 1 
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Mbit/sek. Standarden Bluetooth är definierat i tre olika klasser, där räckvidden varierar 
från maximalt 10 meter upp till 100 meter. Teknologin hos en Bluetooth-sändare är enkel 
och billig, målet är att få ner försäljningspriset till fem dollar. 

 

Teknik för trådlösa nätverk 
För trådlös datakommunikation används idag ofta ett frekvensband som kallas ISM 
(Industrial, Scientific, Medical). ISM är ett fritt frekvensband med frekvensen 2,45 GHz 
(GigaHertz) och används idag bland annat av microvågsugnar.  

Det finns två kompletterande användningsområden för trådlös kommunikation. Det ena 
är att med radiovågor ersätta kablar (Bluetooth), det andra är att utöka Ethernet med 
trådlös funktionalitet och få mobilitet (WLAN). Den ledande standarden idag för WLAN 
är IEEE802.11b. Elvan i beteckningen står för trådlöst (att jämföra med Ethernets 
standard IEEE802.3). 

5.3 Videoöverföring i mobila system 
Standardiseringskommissioner och tele/databolag arbetar intensivt med att ta fram bra 
metoder för att så ekonomiskt som möjligt föra över bilder och video i de befintliga 
näten. Det handlar om att komprimera informationsmängden hårt, flera tusen gånger, för 
att det överhuvud taget ska vara möjligt. Informationen i en vanlig digital videosignal är 
mer än tvåhundra miljoner bitar per sekund medan dagens telenät, fasta eller mobila, kan 
överföra drygt hundra tusen bitar per sekund (med reservation för ADSL).  

Tredje generationens telenät kommer emellertid att kunna föra över betydligt större 
informationsmängder och ska klara multimedia. Forskare jobbar idag med att skapa 
robust överföring i radionäten. Problemet inom mobiltelefoni är att radiokanalen ofta 
drabbas av störningar. Fokus ligger därför på att få fram störtåliga algoritmer (Kontakten, 
1997). 
 

Teknik för videoöverföring  
En normal videosignal spelas in med frekvensen 27 MHz och 8 bitar per bildpunkt, det 
vill säga 216 Mbit/sek. Denna siffra ska jämföras med ISDN-nätets 128 kbit/sek, vanliga 
modem med 28.8 kbit/sek eller GSM:s datakanal med 9,6 kbit/sek. Ska videosignalen 
överföras med dessa metoder måste alltså signalen komprimera flera tusen gånger innan 
den kan överföras.  

Ett sätt är att minska upplösningen. Det är egentligen inte någon nackdel i de fall man har 
en liten bildskärm. En fullstor TV-skärm kräver samma upplösning som i 
studiostandarden (720x576 aktiva bildpunkter), men för en 3 till 5 tums bild kan man 
nöja sig med betydligt mindre.  

Ett annat sätt att minska datamängden är att reducera bildfrekvensen. I en vanlig TV 
används 25 Hz (det vill säga hela bilden förnyas 25 gånger per sekund), men ända ner till 
5 Hz upplevs som "rörligt" om än ryckigt.  
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För att komprimera ännu mer måste man använda avancerade kodningsalgoritmer. Det är 
dessa som nu standardiseras som MPEG och ITU-T.  

Dessa algoritmer utnyttjar dels synsinnets svagheter dels videosignalers statistiska 
egenskaper. En statistisk egenskap är att bilder som följer varandra i regel är väldigt lika 
och ett vanligt kodord är "oförändrad yta". Ingen mer information behöver då sändas. 
Ibland är det samma bildinnehåll, men en viss yta inom bilden, till exempel ett föremål 
eller hela bilden har flyttats något. Då räcker det med att sända ett kodord som förklarar 
förändringen.  

I de fall förändringen av bilden är mer komplicerad utnyttjar man synsinnets svagheter. 
När förändringen är komplicerad hinner inte ögat med och man kan sända en grov 
approximation (kvantisering) av förändringen, alternativt bilden själv, beroende på vad 
som kräver minst information. Samtidigt utnyttjar man att bildytan ofta är "slät", det vill 
säga inte innehåller så stora förändringar. Det gör man med cosinustransformen (DCT), 
som omvandlar bilden till frekvensplanet där endast de låga frekvenserna behöver 
överföras.  
 

Två vägar för standarden  
Det finns två parallella huvudspår när det gäller videokodning/kompression. ITU:s 
(International Telecommunication Union) standardserie H.261, 263, 320, 323, 324 samt 
ISO:s (International Organization for Standardization) standarder MPEG 1, 2 och 4. 
Skillnaden mellan H-serien och MPEG är främst att MPEG syftar till allmänna standarder 
som ska kunna användas till en rad tillämpningar medan H-serien skräddarsys för en 
specifik tillämpning. H.324 och MPEG-4 (Motion Picture Experts Group layer 4), som 
båda arbetar med bild- och ljudkompression är dock mycket lika varandra.  

H.320 serien är en standard för videokonferens över IP-baserade nätverk. Serien 
innefattar bland annat audio och video kodning, realtids-protokoll, upprättande av samtal 
och kapacitetsförhandling.  
MPEG-4 var ursprungligen tänkt för låga överföringshastigheter, ner till 10 kbits/s, men 
gäller nu multimedia, okänslighet för överföringsfel, möjlighet att hantera bilder som ej 
är rektangulära, skalbarhet (det vill säga att man kan plocka bort objekt ur bilden) samt 
hantering av både naturligt och syntetiskt (datagenererat) material. Beroende på vilken 
applikation som körs, kan MPEG-4 användas tillfredställande från 15 Kbit/sek upp till 50 
Mbit/sek. 
 

Multimedia applikationer 
Multimedia i kombination med bredbandsteknik gör det möjligt att köra applikationer i 
antingen realtid (t.ex. videotelefoni) och/eller icke realtid (t.ex. Internet-access, 
filöverföring). Tredje generationens system kombinerar grundläggande bandbreddskrav 
samt global mobilitet och interaktivitet. Denna unika kombination möjliggör skapandet 
av nya typer av applikationer samt öppnar upp nya affärsområden (UMTS Forum, 2000). 
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Videotelefoni och videokonferens 
Videotelefoni och videokonferens är typiska kommunikationstjänster som kommer att bli 
ekonomiskt fördelaktiga för mobila användare när tredje generationens nätverk står klara. 
Hittills har dock inte förväntningarna på videotelefoni och videokonferens uppfyllts. Brist 
på bandbredd, höga kostnader, brist på utrustning och tjänster samt ett behov av speciellt 
utrustade rum är några av de mest begränsande faktorerna. Videokonferenstjänster har 
generellt erbjudits till att kollektivt sammanföra kunder. Tillverkarnas och 
slutanvändarnas önskemål har fått stå tillbaka. 

Det börjar nu bli möjligt att använda hög bandbredd i både fasta samt mobila 
telekommunikationsnätverk. Det kommer inom kort att vara möjligt att i stor skala kunna 
köra videotelefoni och videokonferens med hygglig kvalitet. Tredje generationens system 
(UMTS) stödjer både erfordelig bandbredd samt möjliggör mobilitet, vilket gör att 
användare kan ha videokonferens oberoende av var de befinner sig. 
 

Att skicka 
 

2G 
 

Telefonnät 
 

ISDN 
 

2G 
 

UMTS/3G 
 

Email-fil 
10 Kbyte 

8 sek 3 sek 1 sek 0.7 sek 0.04 sek 

Webbsida 
9 Kbyte 

9 sek 3 sek 1 sek 0.8 sek 0.04 sek 

Textfil 
40 Kbyte 

33 sek 11 sek 5 sek 3 sek 0.2 sek 

Stor rapport 
2 Mbyte 

28 min 9 min 4 min 2 min 7 sek 

Video-fil 
4 Mbyte 

48 min 18 min 8 min 4 min 14 min 

Fil med TV-
kvalitet 

1100 tim 350 tim 104 tim 52 tim > 5 tim 

 
 

Bilden ovan visar 3G-plattformens styrka för multimedia-applikationer. Dock, för att 
transportera videofilm med TV-kvalitet (stor skärm, hög upplösning, hi-fi ljudkvalitet) 
behövs generellt idag en konstant överföringshastighet på runt 4 Mbit/sek. Det är 
avsevärt mer än de maximalt 2 Mbit/sek som har satts upp som krav på UMTS/3G. 
Skuggade området ovan visar på genomsnittliga nerladdningstider i fasta nätverk. 
 

5.4 Befintliga hårdvaruprodukter 
Vi kommer i detta stycke nämna de vanligaste och mest köpta PDA:erna som finns på 
marknaden idag. Denna uppräkning av modeller bör endast ses som exempel på vad som 
finns idag, det kommer kontinuerligt nya modeller. Vi har valt att inte presentera 
handhållna datorer med tangentbord eftersom de är större i storlek och inte alls visar 
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samma försäljningssiffror. Modellerna vi visar här hanteras alla med en tillhörande 
penna. Storleken brukar i genomsnitt vara höjd 11-13 cm, bredd 8-9 cm samt djup 1-2 
cm. Vikten varierar mellan cirka 110-260 gr. Priset varierar mellan cirka 1500-6700 kr. 

 
PALM 
 
 
 

 

 
 
PALM m100/m105     PALM m500/m505          PALM IIIe                 PALM IIIxe         PALM IIIc               PALM Vx 
 

Operativsystemet är PalmOS, 2 eller 8 Mb RAM, vissa har färgskärm med 265 eller 
65.000 färger. 

 
CASIO 
 
 

 

 

 
 
Cassiopeia E-500     Cassiopeia E-125   
 
Operativsystemet är MS Windows for Pocket PC, 16 eller 32 Mb RAM, 150 MHz 
processor, färgskärm med 65.536 färger. Det finns även en tidigare modell, Cassiopeia A-
20, med operativsystemet Windows CE 2.0, 8Mb RAM, ej färg. 

 
HP JORDANA 540 

 

 

 

 
HP Jordana 545 eller 548    
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Operativsystemet är MS Windows for Pocket PC, 16 eller 32 Mb RAM, färgskärm 
65.536 färger. 

 
COMPAQ 
 
 
 

 

 
 
Compaq iPAQ 3130        Compaq iPAQ 3630 eller 3660 
 

Operativsystemet är MS Windows for Pocket PC, 16, 32 eller 64 Mb RAM, 206 MHz 
processor, 15 gråskalor eller 4000 färger. 

 

Krets för videoöverföring 
Det finns redan en hel del kretsar för videoöverföring framtagna. Problemet är att göra 
dem så små att de kan användas i små, handhållna produkter. Företaget Toshiba har dock 
nyligen presenterat en ny liten krets som kan förse PDA:er och mobiltelefoner med 
videomöjligheter (Datormagazin, nr.3, 2001). Kretsen, som har fått beteckningen 
TC35273XB, innehåller bland annat en MPEG-4 kodare, en röstkodare och 12 Mbit 
DRAM-minne. Den inbyggda kodfunktionen innebär att kretsen kan skapa en MPEG-4 
ström av videobilder. 
 

5.5 Vårt val av PDA 
I våra exempel har vi valt att använda Compaq iPAQ 3630/3660. Eftersom de flesta 
slutanvändare idag är vana att använda någon variant av Windows som operativsystem på 
sin PC, är det mest troliga att de kommer att känna igen sig i operativsystemet Windows 
for Pocket PC och välja detta. 
Compaq iPAQ 3630/3660 är i dagsläget de mest kraftfulla PDA:erna på marknaden. De 
har för närvarande störst chans att uppfylla de prestandakrav som ställs på produkter, 
vilka ska åstadkomma funktionell videokommunikation. Vi ser dock framtiden an med 
tillförsikt och tror att den fördubblingstakt av hårdvaruprestanda på 18 månader som 
gäller inom PC-världen, även kommer att gälla för PDA:er. Tittar vi på hur RAM-minne 
och processorkraft hos PDA:er har utvecklats hittills, tyder allt på detta. 
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5.6 A Brand New World 
Vi har under vårens arbete befunnit oss på ABNW, ett företag i den mobila utvecklingens 
framkant. ABNW utvecklar och säljer system inom mobilt Internet. Deras företagsidé är i 
korthet att kombinera befintliga nätstrukturer med nya, trådlösa lösningar och bidra till att 
skapa den multifunktionalitet samt situationsanpassade kommunikation som är grunden i 
det mobila tänkandet. En strävan efter att skapa fjärde generationens mobiltelefoni. 
ABNW har utveckat två kompletta koncept för leverans av data och tjänster till mobila 
användare, Blue2Go samt Eight2Go. Båda koncepten är tänkta att antingen säljas till 
företag som säljer tjänster (abonnemang) till mobila slutanvändare, exempelvis 
bostadsföretag, köpcentran. Koncepten kan också erbjudas till företag som önskar 
mobilitet i sitt interna nät.  

Ett trådlöst Blue2Go-nätverk är baserat på Bluetooth-teknologi samt ABNW:s plattform 
kallad Thinworks. Blue2Go ger tillgång till mobilt Internet samt stödjer IP-telefoni, vilket 
gör att handdatorer kan fungera som mobiltelefoner. För att erbjuda kunden ett tekniskt 
komplement till Blue2GO, har ABNW även tagit fram Eight2Go. 

Eight2Go är baserat på WLAN och Thinworks. Systemet har likartad funktionalitet som 
Blue2Go, men erbjuder högre kapacitet och längre räckvidd tack vare komplexare 
radiokretsar. Kretsarna är visserligen dyrare, men tillgängligheten är god.  

Blue2Go lanseras eventuellt under första halvåret 2001, ABNW väntar på leverans av 
nödvändiga Bluetooth-komponenter. Eight2Go-konceptet kommer att lanseras stegvis 
under 2001. 

 

Thinworks 
Thinworks fungerar som en bro mellan innehåll, företag som förmedlar tjänster samt 
mobila användare. Thinworksplattformen består av tre 
skikt  –  

Submit (presentation), Admit (administration) och 
Transmit (nätverk).  

 
 

 
I submit-skiktet möjliggörs förmedling av applikationer för kommunikation, information, 
mappning, synkronisering, fjärrstyrning, fjärraccess, mobilhandel (m-commerce) samt 
mobilt skrivbord.  Applikationerna presenteras både internt och till tredje man.  

I detta skikt förses mobilkunden med det innehåll och de tjänster som efterfrågas. Det 
sker genom tunnklient-funktionalitet, vilket innebär att applikationen exekveras i en 
kraftfull server i realtid medan kunden upplever att applikationen exekveras i sin PDA. 
Kunden kan på ett enkelt sätt välja mellan de olika gränssnitt som erbjuds av operatören. 

Admit-skiktet är ett administrationssystem som innehåller möjligheter för hantering av 
användarkonton och försäljning av rättigheter (kunddatabas), sajthantering (styrning och 
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larm), hantering av infrastrukturen, hantering av push-teknik, applikationskontroll - 
internt och för tredje man. I detta skikt stödjs och justeras mobilkundens behov. 

I transmit-skiktet sköts infrastrukturen. Här finns ett system som i realtid handhar 
exempelvis roaming, handover, säkerhet (autentifikation), telesignalering, 
kvalitetskontroll, användarkonton, mikrobetalningar samt positionering. I detta skikt styrs 
och hanteras dataöverföringen i nätverket. 

 

 
 

Clip-on 
ABNW har framtagit fyra typer av clip-on, det vill säga enhet som fästes på baksidan av 
en PDA. Först tog de fram en clip-on för PDA:er av märket PALM. Med denna sköts 
kommunikationen med hjälp av Bluetooth, det vill säga Blue2Go-konceptet. Det finns 
även en variant med kombinationen Bluetooth och GSM. Överföringshastigheten för 
användaren är med dessa två maximalt 723 kbit/sek .  

Därefter har ABNW tagit fram en clip-on för PDA:er av märket Compaq 
iPAQ. Här sköts kommunikationen med hjälp av WLAN, det vill säga 
Eight2Go-konceptet. Senaste officiella versionen har kombinationen WLAN 
och GSM.  

 
Access-punkt och antenn 
Två typer av Blue2Go access-punkter har tagits fram, en för Bluetooth samt en för 
WLAN/GSM. En access-punkt kan betraktas som länken mellan 
mobilanvändaren (med en PDA och clip-on) och Ethernet (plus exempelvis 
Internet). Fungerande avstånd mellan användare och access-punkt varierar 
beroende på frekvens, styrka samt eventuella hinder i miljön∗. 
 
Två typer av antenner ingår även i Blue2Go-konceptet, ZA-150 Zone Antenna samt AR-
24 Range Extension Antenna. Dessa har till uppgift att förstärka och/eller rikta 

∗ Se räckvidd för WLAN och Bluetooth under rubriken Trådlösa nätverk  

 27    

                                                



utsändningen av radiovågor. Antenner för riktad sändning av radiovågor är en specialitet 
hos ABNW.  

Riktad sändning kan i korthet förklaras på följande sätt; 
Om den lob (kon) en antenn sänder ut begränsas i vidd, åstadkommes vid samma 
frekvens och styrka en längre räckvidd. Signalen blir, på kortare avstånd, också av högre 
kvalitet. 

 

 
 

5.7 CU2 
Vi har valt att kalla vårt designförslag CU2, det vill säga "See You Too". Idén med vårt 
designförslag är att utforska vilka krav som bör ställas på ett diskussionverktyg med 
ljud/bildkommunikation, vilket är tänkt att presenteras i en PDA. Resultatet av vår analys 
presenteras i kapitel 7.  
CU2 är, om vårt designförslag senare implementeras, tänkt att vara en av de 
tjänster/applikationer som kommer att erbjudas användare via Thinworks. Dessa tjänster 
återfinns i submit-skiktet. Tjänster vilka efterfrågas av användare förses, som vi nämnt 
tidigare, genom tunnklient-funktionalitet. Vi ser egentligen inget hinder i att CU2 som 
färdig applikation körs direkt i en PDA, dock ser vi det som en klar fördel om en PDA:s 
jämförelsevis klena processor belastas så lite som möjligt.  
För att CU2-applikationen ska kunna fungera som det är tänkt, krävs att PDA:n är 
utrustad med videokort och webbkamera (liten videokamera). Det finns olika varianter på 
hur kamera och PDA är anslutna till varandra. En variant är att en fristående webbkamera 
används. Den kommunicerar med PDA:n via sladd eller sladdlöst (Bluetooth eller IR). 
Två andra varianter är att kameran är integrerad med PDA:n, antingen fullständigt eller 
som clip-on. Än så länge finns dessa varianter enbart som prototyper. Nackdelen med 
clip-on är det inte går att använda mer än en åt gången. Det går alltså inte att använda 
clip-on för nätverk samtidigt som clip-on kamera. Det skulle gå att lösa genom att 
nätverk och kamera integreras till en clip-on. 

Vi har tänkt oss följande scenario vid överföring av streamad videokommunikation: 
Användare A tittar in i sin kamera samtidigt som PDA:ns kamera/videokort samt 
mjukvara omvandlar (kodar) bild/ljud till MPEG-4 eller H.324. Den kodade datan 
skickas kontinuerligt med någon trådlös överföringmetod, exempelvis UMTS, till 

Ordinär lob Riktad lob 
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närmaste server. Här sker eventuellt ytterligare kodning. Datan sänds via routrar till 
servern närmast användare B. Här avkodas den kontinuerligt tillskickade datan och 
förändringar presenteras i CU2-applikationen, vilken körs på servern. De delar som 
förändras i CU2-applikationen, packas och skickas till användare B:s PDA via 
exempelvis WLAN. Datan packas kontinuerligt upp och eventuella förändringar 
presenteras i användare B:s gränssnitt. Scenariot sker samtidigt omvänt, från B:s 
videokamera till A:s gränssnitt. 
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6.0 Metod och metodresultat 
 

Detta kapitel kommer att behandla de metoder som har använts i vårt arbete med att ta 
fram CU2. Kapitlet inleds med att ge en teoretisk beskrivning av de metoder som 
använts. I första stycket kommer begreppet etnografi att beskrivas. Vidare presenteras 
metoder som inspirerats av etnografin. Det andra stycket i detta kapitel kommer att 
beskriva hur dessa metoder har tillämpats i vårt arbete. Vårt tillvägagångssätt samt 
resultatet av vår metodtillämpning kommer att beskrivas utförligt. 

 

6.1 Metodteori 
Etnografiska metoder har mer och mer börjat tillämpas inom systemutveckling och 
teknikdesign (Hughes, 1994). Tidigare har den mestadels använts inom sociologi och 
antropologi. Etnografin är en kvalitativ metod, vilket innebär att den är en djupgående 
studie av situationer, grupper eller enskilda individer under en tidsperiod som kan variera 
allt från ett par dagar till flera år (Hammersley, 1983). Genom att tillämpa olika metoder, 
fältstudier och intervjuer, skapas en förståelse för människors beteenden och/eller en 
specifik situation.  
Kvalitativa etnografiska metoder syftar till att: 

 
 Belysa den verklighet som ämnas undersökas i syfte att återskapa 

detaljerade beskrivningar av den sociala miljön. Detta som grund 
till ett kommande teoretiskt resonemang. 

 Fånga vad som händer i den givna miljön; vem som gör vad, när 
och hur. Att på så sätt se världen utifrån de involverade 
personernas synvinkel. 

 Förstå händelserna i sitt sammanhang, där de uppstår i en naturlig 
miljö. 

 
(Hammersley, 1983) 

 

Styrkan med en kvalitativ etnografisk undersökning ligger i att den kan ge insikt och 
perspektiv om en given miljö (Hammersley, 1983). En sådan undersökning 
tillhandahåller även dokumentation av uppfattningar och beteenden som inte finns på en 
offentlig nivå (Hammersley, 1983). Kvalitativ etnografi är dessutom flexibel och kan 
anpassa sig efter olika typer av situationer. 
Ett problem som alla etnografer stöter på är att allt insamlat material, från de olika 
fältstudierna och intervjuerna, blir påverkat av personen som genomför studien 
(Hammersley, 1983). Etnografens initiala uppfattning av den sociala miljön påverkar vad 
som senare dokumenteras. Miljön som ska studeras påverkas även av etnografens 
närvaro, vilket påverkar fältstudien och/eller intervjun.  
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6.1.1 Fokusgruppsdiskussion 
Fokusgruppsdiskussion innebär att en grupp människor samlas för att under en tid 
diskutera kring ett specifikt ämne. Detta är en sociologisk metod som används för att 
skapa en djupare förståelse för ett specifikt intresseområde. Diskussionerna är 
välplanerade, men deltagarna ska själva föra diskussionen inom det givna ämnet. Det som 
skiljer fokusgruppsdiskussionen från vanliga intervjuer är att deltagarna i gruppen ska 
föra diskussionen med varandra istället för att svara på frågor som ställs av intervjuaren. 
Detta för att samtalet ska likna ett naturligt samtal. En samtalsledare, moderator, påbörjar 
diskussionen och ser till att diskussionen håller sig till ämnet. Detta utan att ställa direkta 
frågor (Wibeck, 2000). Denna metod används dels för att studera åsikter, tankar och 
uppfattningar, men också för att utforska interaktionen mellan deltagarna.  
 

6.1.2 Informella samtal 
Samtal mellan människor som sker spontant brukar benämnas informella samtal. Dessa 
samtal kan liknas vid informella intervjuer, men skillnaden är att det inte sker några 
deltagande observationer. Samtalet kan exempelvis fokuseras kring att ta fram lösningar 
på problem. McCormarck Steinmets skriver följande om formella och informella 
intervjuer: 

 
“Vissa intervjuer utförs “på direkten” under själva den deltagande 
observationen, om det finns tid och lust för dem. De intervjuerna är 
vanligen rätt informella. De har ofta sin upprinnelse i en situation, kanske 
förläggs till dess avslutning och sker vanligen med mindre föregående 
planläggning än formella intervjuer.... Andra intervjuer, ibland kallade 
formella, är mer planerade och görs vanligen på andra platser än där 
observerandet sker så att man får möjlighet att tala i lugn och ro och gå 
lite djupare.”  
 
(Ely m fl, 1993, s.65) 

 

6.1.3 Mock-up 
Mock-up:er kan vara mycket användbara i ett tidigt skede av en designfas. De 
uppmuntrar till en aktiv användarmedverkan till skillnad från traditionella 
specifikationsdokument (Ehn och Kyng 1991). Mock-up:er hjälper utvecklare och 
användare att se nya möjligheter samt skapar en gemensam arbetsyta där idéer kan bollas 
fram och tillbaka. 
Trots begränsad funktionalitet, samt att en mock-up endast är en avbild av en framtida 
produkt, är mock-up en välanvänd metod. Orsakerna till detta är enligt Ehn och Kyng: 
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 Att mock-up:er uppmuntrar till sökandet efter praktisk erfarenhet. 

Mock-up deltagarna erbjuds möjligheten att få se, känna och testa. 
 Mock-up:er är lätta att förstå. 
 Det arbetas med billigt material. Många experiment kan 

genomföras utan någon större ekonomisk investering eller något 
större förberedande engagemang. Mock-up:er är tidsbesparande 
och slösar inte värdefulla resurser.  

 Mock-up:er är användbara för de som deltager i aktiviteten 
eftersom deltagarnas tankar är fokuserade på att utföra uppgiften, 
snarare än att systemvetenskapligt analysera objekt och relationer.  

 
(Ehn och Kyng,  1991) 

 

Den deltagande designmodellen1 inbegriper ett skifte från produkt- till 
processorientering, inte bara i utforskningshänseende utan också i själva utvecklingen av 
systemen. Detta leder ofelbart till användandet av mock-up:er och prototyper. Barn har 
alltid varit bra på att använda mock-up:er. Även vuxna kan tycka användandet av mock-
up:er är intressant och spännande, särskilt om man tänker på vilket sätt de vanligtvis 
använder datorer. Mock-up:er uppmanar till aktivt användardeltagande. De hjälper 
användare och designers att tänja på gränserna för vad som är verkligt samt för vad som 
är omöjligt. Mock-up är ett formidabelt verktyg för diskussioner kring design och 
redesign, både vad det gäller ett systems funktionalitet samt gränssnittsutseende. 
 

6.2 Metodresultat 
I följande stycke presenteras resultatet av hur vi praktiskt tillämpat de metoder som 
tidigare beskrivits. Vi kommer att beskriva hur vi sökt litteratur, en 
fokusgruppsdiskussion, två informella samtal samt en mock-up session. Utdrag ur fält- 
och videologgar används för att belysa händelser och diskussioner. Dessa utdrag är 
selektivt utvalda i syfte att ge läsaren en god inblick i vårt loggade material. Detta 
material har starkt påverkat vårt design- och redesignarbete, som presenteras i kapitel 6. 
Vår produkt, ett designförslag på en PDA-applikation, är skapad för generella 
användargrupper. Inom IT-branchen används ofta, ganska vårdslöst, begreppet generella 
användargrupper utan någon närmare förklaring. Eftersom produktskapare i de flesta fall 
inriktat sig på vissa typer av användargrupper inom ett ungefärligt åldersspann, vill vi här 
klargöra vilka grupper vi valt att främst inrikta oss på.  

Som tidigare nämnts är vårt designförslag tänkt att vara en av de tjänster/applikationer 
som kommer att erbjudas användare via ABNW:s Thinworks. Vår definition av generella 
användargrupper är därför densamma som ABNW:s. Fakta är inhämtade hos ABNW:s 
marknadsavdelning.  

1 Participatory Design 
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ABNW är i dagsläget främst inriktade på professionella mobila slutanvändare, det vill 
säga användare som nyttjar produkten i sitt arbete. Exempel på lämpliga arbetssituationer 
kan vara under möten, kundbesök samt underhåll och service av maskiner. Initialt 
kommer säljare, fältsäljare, underhållspersonal av servrar och kontorsmaskiner, 
hemsjukvård, konsulter (online-rapportering), projektledare, management/chefer att vara 
intressanta grupper. Människor med behov av att på plats kunna utföra decentraliserade 
operationer med access till olika system. Inom snar framtid kommer nya operatörer att 
vara viktiga. Operatörer som förser större grupper av användare med specifik 
information. Exempel på sådana operatörer kan vara flygplatser, konferens- och hotell-
lounger, mobiloperatörer och matvarukedjor (exempelvis Mc Donalds). Framöver 
kommer även andra sorters slutanvändare att vara intressanta, till exempel individuella 
användare med privat produktanvändning. 

Jämfört med specifika användargrupper, ställer generella användargrupper helt andra 
krav på systemdesign. Vid design för specifika användargrupper, till exempel ett 
faktureringsystem för ett mindre företag, är det tämligen lätt att avgöra vilka som 
kommer att bli applikationens slutanvändare. Att däremot skapa en design för generella 
användargrupper innebär att designen ska tilltala gammal lika väl som ung, man lika väl 
som kvinna, tekniskt kunnig likaväl som novis, högutbildad lika väl som lågutbildad, i 
arbete lika väl som på ledig tid. Kulturtillhörighet kan också spela viss roll, till exempel 
kring symbolik och val av benämningar. För att på något sätt kunna ringa in denna stora 
grupp av människor, valde vi att använda oss av två grupper med helt olika 
sammansättning.  

Den första gruppen, som vi kom att benämna fokusgruppen, bestod av sju personer i 
åldern 16-43 år. Två var kvinnor, fem var män. Alla hade olika bakgrund vad det gäller 
utbildning och kultur. Hela gruppen hade begränsade tekniska kunskaper. Ingen var där i 
egenskap av att representera ett företag. Vi valde att låta denna grupp genomföra en 
fokusgruppsdiskussion. 
Den andra gruppen bestod av sex personer i åldern 25-50 år. En var kvinna, fem var män. 
Alla var av samma kultur, det vill säga svensk. Alla i gruppen hade djupare tekniska 
kunskaper. Två personer representerade ABNW, fyra representerade Philips. Denna 
grupp kom att benämnas mock-up gruppen. Vi valde att låta denna grupp genomföra en 
mock-up session. 

 

6.2.1 Litteratur 
Vi började med litteratursökning i ett tidigt skede av vårt arbete. Efter att ha beslutat oss 
för vilka funktioner som vår produkt ska erbjuda användaren, började vi att söka efter 
material på Internet och olika artikeldatabaser.  På detta sätt kunde vi se vilka andra 
produkter som fanns på marknaden samt hur vi kunde använda oss av dem för att skapa 
en bättre produkt. Vi märkte snart att det inte fanns något skrivet om 
videokommunikation för handhållna datorer. Efter att ha konsulterat våra handledare i 
Ronneby beslutade vi oss för att fokusera på endast video- och ljudkommunikation, då 
kommunikation är ett väldigt brett område. Vi fortsatte med att leta igenom olika 
akademiska textdatabaser, men även här misslyckades vi med att hitta något skrivet 
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material om videokommunikation för handhållna datorer. Hur videokommunikation kan 
stödjas i handhållna datorer verkar vara ett nytt forskningsområde, således finns det inte 
mycket tidigare studier inom detta område.  
När vi sökte på ”video communication” kom det fram många texter om 
videokommunikation för stationärt bruk, det vill säga PC med webbkamera och 
videokonferens för enskilda personer och större grupper. Självklart var detta material 
relevant för oss eftersom att det berör videokommunikation mellan olika noder. Vi kunde 
se vilka för- och nackdelar dessa kommunikationssätt har. Dock skiljer sig stationär- och 
mobil videokommunikation mycket åt. Särskilt eftersom den mobila 
videokommunikationen körs på en väldigt liten bildyta och kräver trådlös dataöverföring. 
Vi sökte även efter skrivet material om hur kommunikation sker med hjälp av 
mobiltelefoner. Inom detta område fanns det betydligt mer att hämta. Varje större 
mobiltelefonkoncern (Nokia, Ericsson) har någon forskningsrapport om användning av 
mobiltelefoner. Vi har upptäckt att texterna i många fall är skrivna till fördel för det 
företag som ligger bakom produkten. Men om man läser texterna rent objektivt, finns det 
mycket relevant material för designen av vår eget designförslag.  

Vi började även söka efter material som behandlar Groupware och Awareness2. Detta för 
att vi lättare skulle kunna binda samman vårt fokus med CSCW-fältet.  

Litteraturen har använts som bakgrund och diskussionsmaterial för vidare funderingar 
kring hur vi tror att ett bra kommunikationsverktyg som stödjer ljud- och 
bildkommunikation kan se ut. Vi har för det mesta suttit tillsammans och sökt/läst 
material. Detta för att på ett snabbt sätt kunna diskutera artiklarna och nya idéer kring 
vårt designförslag.  
 

6.2.2 Fokusgruppsdiskussion 
I detta stycke kommer resultatet av fokusgruppsdiskussionen att redovisas. Vi valde att 
använda oss av fokusgruppsdiskussion för att få information om hur olika 
kommunikationsartefakter används idag. Vidare diskuterade vi kring funktionalitet och 
de krav som slutanvändaren, i vårt fall de personer som deltog i 
fokusgruppsdiskussionen, ställer på gränssnittet hos CU2. Denna metod användes främst 
för att vi ville skapa en dialog sinsemellan deltagarna, som i detta fall skulle representera 
den generella gruppen. Vid urvalet av deltagare till fokusgrupperna valde vi personer i 
åldrarna 16-43, fem män och två kvinnor. 

Under fokusgruppsdiskussionen gjordes en videoupptagning som senare loggades för att 
underlätta analysen av dialogerna. 

Det visade sig vara svårt och tidskrävande att sätta ihop en oberoende grupp bestående av 
personer som representerar den generella användaren. De flesta som tillfrågades undrade 
vad de kunde tjäna på det och menade att de inte skulle kunna tillföra något. Detta 
resulterade i att vi enbart lyckades få ihop en fokusgrupp. Vi ville själva helst sätta ihop 
två grupper, en lekmannagrupp samt en teknisk grupp. Vi tror att resultatet från de två 
olika grupperna skulle skilja sig markant. Den tekniska gruppen skulle troligtvis vara 

2 Se 4.3 
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låsta i ett tekniskt resonemang och inte se de möjligheter som en lekmannagrupp 
eventuellt skulle kunna se.  

Vi valde att ha fokusgruppsmötet i ett av ABNWs konferensrum. Mötet började med en 
kort presentation av ABNWs verksamhet. Därefter beskrev vi för deltagarna syftet med 
vårt examensarbete. Detta gjordes väldigt kort då vi inte ville påverka deltagarna. Under 
tiden som vi presenterade vår idé skickade vi runt en PDA av modellen Compaq iPAQ. 
På så sätt kunde deltagarna lättare se de problem som vi har ställts inför under vår 
examensarbete; hur löser man problemet kring en liten bildskärm vid skapandet av en 
fleranvändarverktyg för ljud- och bild? 
Då vi endast hade detta möte till vår förfogan samt att den ingick i analysfasen av 
projektet, valde vi att endast diskutera funktionaliteten kring CU2. Några förutbestämda 
frågor togs med för att kunna hålla diskussionen på den nivå som gynnade oss. Vi 
försökte väva in frågorna för att få samtalet att liknas vid en vanlig diskussion och inte en 
intervju där vi som moderator ställer frågor som deltagarna ger svar på.  

Under mötets första tio minutrar var stämningen lite spänd. Deltagarna kände sig illa till 
mods på grund av videokameran. Med tiden glömde de dock bort kameran och en 
diskussion kring funktionalitet och gränssnitt kom igång. Mötet var främst inplanerat för 
diskussion kring funktionalitet, men mycket av den inplanerade tiden gick för diskussion 
kring gränssnittsdesign samt hur de personer vilket användaren av CU2 kommunicerar 
med bäst kan representeras. Vi märkte att det var svårt att hålla diskussionen fri från 
tekniska termer, trots att deltagarna var noviser. Det kändes ibland som om deltagarna 
ville bevisa för oss moderatorer att även de behärskade tekniska termer. 

Resultatet av fokusgruppsdiskussionen har bidragit till ett första designförslag, vilket 
senare har använts som diskussionsunderlag under mock-up sessionen. 

Ett återkommande samtalsämne i fokusgruppen var det maximala antalet deltagare som 
samtidigt ska kunna kommunicera med varandra. Nedan följer ett utdrag ur videologgen 
från fokusgruppsdiskussionen.  

 

Fokusgruppsdiskussionen 2001-03-26. 
 
1. Jerker ”Er produkt har störst chans att lyckas om den kan  
2. låta flera personer kommunicera med varandra. Bara två  
3. personer som kommunicerar är inget nytt och då lär er produkt få 
4. det svårt att konkurrera ut mobiltelefonen. Satsa på att ett obegränsat  
5. antal personer kan kommunicera med varandra.  
6.  
7. Sirvan ”Så du menar att hur många personer som helst ska kunna 
8. kommunicera med varandra med hjälp av vår produkt?” 
9.  
10. Jerker ”Ja, obegränsat kanske blir svårt, men man kan väl säga en 8- 
11. 10 stycken, och man behöver ju inte ha upp alla samtidigt. Men man 
12. ska på något sätt kunna höra alla och man ska med enkla 
13. knapptryckningar kunna välja den jag vill se och inte se. Den 
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14. jag vill höra och den jag inte vill höra.” 
15.  
16. Jerker ”Men jag tror att det skulle bli jobbigt med mer än tre” 
17.  
18. Christian ”Med tre personer kan man fortfarande ha ett seriöst  
19. samtal, men med fler blir det svårt att håll reda på vem som pratar,  
20. precis som på ett vanligt möte där alla finns på plats.” 
21.  
22. Jerker ”Personligen ser jag inte vitsen med mer än tre personer. Okej,  
23. om det nu gäller videokonferenser. Men den tekniken finns ju redan.  
24. Men i en betydligt större skala. Men den används inte. Då kan man  
25. fråga sig varför. Men om man ska sitta och prata själv, så tycker jag  
26. att det skulle bli jobbigt om det blir fler än tre personer. Jag menar,  
27. hur ofta sitter jag och pratar med tre personer samtidigt. Sitter man  
28. och pratar tre personer, så pratar man ändå inte så länge. Man kanske  
29. bara snabbt bestämmer när och var man ska träffas. Men vill man  
30. prata om någonting, så vill man för det mesta bara prata med en  
31. person. För det är mer personligt.” 
32.  
33. Bawar ”Jag håller med Jerker. För är det fler än två personer som  
34. pratar, så kan det bli svårt att synka hur man ska prata. Man pratar  
35. nog gärna i mun på varandra.” 
36.  
37. Honer ”När man sitter och pratar flera, så gör man det bara om man  
38. ska snabbt få ut information till flera.” 

 

Utdraget visar att maxantalet personer som samtidigt kommunicerar med varandra inte 
bör vara för många. Främsta orsaken, enligt fokusgruppen, är att det blir svårt att avgöra 
vem som pratar under ett flerpartssamtal. Särskilt då ett flerpartssamtal genomförs mellan 
personer som inte känner varandra privat. Det blir även svårt att synkronisera samtalet 
om antalet kommunicerande är för många. Bildskärmens storlek är avgörande i detta 
sammanhang. I vanliga videokonferenssystem kan deltagarna lätt se vem som pratar, men 
då CU2-applikationen körs på en PDA med liten bildskärm kan det vara svårt att urskilja 
vem som talar. Användaren blir då tvungen att förlita sig mer på sin hörsel än sin syn. 
Det framgår även av ovanstående utdrag att en av deltagarna i fokusgruppen inte ser 
vitsen med att fler än tre personer presenteras samtidigt på skärmen (rad 22). Han syftar 
till vanlig telefoni där man kan koppla in flera personer så att det blir ett flerpartssamtal. 
Jerker menar att flerpartssamtal för det mesta sker väldigt snabbt (rad 37-38), exempelvis 
då gruppen ska besluta sig för någonting. Om något av vikt ska diskuteras sker det oftast 
mellan två personer (rad 30).  

 

Fokusgruppsdiskussionen 2001-03-26. 
 
1. Bawar ”Den man ringer till måste få möjligheten att själv kunna 
2. välja om denne vill vara med i en video konferens eller bara  
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3. vanligt ljud. För tänk om jag vore naken och du ringer mig och jag  
4. kan inte välja att jag endast vill ha ljud kommunikation med dig” 
5.  
6. Honer ”Sen tycker jag att man själv ska kunna välja om man vill  
7. vara med i bild eller inte. Det ska inte komma automatiskt.” 
8.  
9. Bawar ”Man kan ge olika behörigheter till personer som man har  
10. på sin telefonlista. Man ska kunna i förväg välja att den personen  
11. ska kunna se mig och den ska inte det.”  

 

Exemplet från fokusgruppsdiskussionen visar att deltagarna tycker att olika personer ska 
ha olika rättigheter. Med rättigheter menar de att det ska vara möjligt att kunna välja bort 
visuellt kontakt med övriga deltagare. Det är upp till den som blir uppringd att avgöra om 
han/hon vill vara med på bild eller inte. Användaren kan ge rättigheter till de personer 
som finns med i hans/hennes telefonlista. Rättigheterna avgör sedan om personen som 
ringer upp användaren ska kunna genomföra ett vanligt telefonsamtal eller videosamtal 
(rad 9-11). 
Nästa exempel visar att fokusgruppen påtalar vikten av att deltagare ska kunna avgöra 
ansiktsuttryck.  

 

Fokusgruppsdiskussionen 2001-03-26. 
 

1. Amir ”Det blir mer personligt, man kan se de olika  
2. ansiktsuttrycken på personen. Att sitta öga mot öga med  
3. den man pratar med ger så mycket mer än om man sitter på  
4. distans och bara hör dennes röst. Möjligheten till att kunna  
5. se varandra, för konversationen till en helt annat stadie.” 
6.  
7. Chrille ”Jag tycker att det är suveränt att kunna se de jag  
8. pratar med. Jag har vänner och familjer utspridda runt hela  
9. världen. Jag tycker att det är suveränt att bara få prata  
10. telefon med dem. Men att kunna se dem, se dem i sina  
11. vardagliga aktiviteter skulle dämpa längtan så oerhört.” 
12.  
13. Amir ”Det är nog väldigt viktigt med att kunna se den man  
14. samtalar med. Många har svårt att med ord uttrycka vad de  
15. känner eller tycker. Vissa av dessa kanske är bättre på att  
16. med ansiktsuttryck kunna uttrycka vad de känner. Tänk er  
17. bara ironi till exempel. Vissa kan vara ironiska per telefon  
18. utan att du märker det men du hade märkt det om du hade  
19. sett deras ansiktsuttryck.” 
20.  
21. Christian ”Kroppsspråket är ju väldigt viktigt.” 
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Att användaren, med hjälp av sin syn, kan skapa en känsla för vad motparten känner är 
tydligen viktigt. Ansiktsuttryck kan ibland säga mer än ord. Det framgår även av 
fokusgruppens diskussion att avstånd inte längre kommer att vara lika märkbara som i 
vanlig telefoni (rad 7-11). Det skapas en känsla av närhet mellan de som samtalar. Detta 
fastän de som samtalar kan befinna sig på helt olika kontinenter. Det som Amir och 
Chrille diskuterar kring benämns interpersonligt avstånd. Samtalar användaren med en 
närstående person, exempelvis en flickvän, håller han PDA:n nära sig. Detta för att skapa 
en känsla av att flickvännen är ”fysiskt” nära (intimt distansområde). Om användaren 
däremot samtalar med en kollega eller chef, håller han/hon PDA:n på ett mer behörigt 
avstånd (socialt distansområde).  

  

6.2.3 Informella samtal 
Under projektets gång har vi ett flertal gånger använt oss av informella samtal. Dessa har 
varit spontana och för det mesta varit samtal kring funktionalitet samt olika 
designlösningar. 

Ett exempel på ett informellt samtal var den diskussion som gällde detaljer kring 
skapandet av en lättanvänd applikation. Vi i projektet hade svårigheter att besluta oss om 
hur de olika funktionerna i applikationen skulle bete sig samt hur man startar upp 
applikationen och de enskilda funktionerna. Situationen försvårades av att vi i 
projektgruppen för tillfället inte befann oss på samma fysiska plats. Eskil var placerad i 
Stockholm och Sirvan befann sig tillfälligt i Ronneby. Vi kunde kommunicera med 
varandra på två olika sätt, via mobiltelefon och/eller ICQ. Diskussionen gick varm kring 
huruvida det var möjligt att med tillhörande penna åstadkomma enkel- och dubbelklick 
med en PDA. Vi diskuterade var gränsen går för hur många klick som är acceptabelt för 
användaren vid genomförandet av en procedur. Vidare diskuterade vi även vilket av de 
två alternativen, enkel/dubbelklick eller flerstegsprocedur, slutanvändaren föredrar. Då vi 
hade svårigheter med att besluta oss för ett av dessa alternativ, valde vi att diskutera detta 
med en utomstående person, låt oss kalla honom S. S har arbetat som försäljare för en 
väletablerad mobiltelefonkoncern och har bred kunskap inom området funktionalitet och 
små gränssnitt för mobila produkter. Nedan följer ett utdrag ur den fältanteckning som 
skrevs efter ett informellt samtal i mock-up verkstan. 

 
Mock-up verkstaden 2001-04-27.  
 
1. Sirvan och Sahand sitter i mock-up verkstan och diskuterar  
2. funktionalitet och gränssnittsdesign. Framför sig har de en PC vilken  
3. Sirvan använder för att presentera första prototypen och dess  
4. funktionalitet. Presentationen sker i Adobe Photoshop. Sirvan förklarar  
5. för Sahand hur applikationen är tänkt att fungera och redogör för  
6. Sahand dilemmat med enkel/dubbelkick eller flerstegsprocedur: 
7.  
8. ”… vet inte hur vi ska lösa det. Vad tror du? Pallar användaren gå  
9. igenom en flerstegsprocedur för att börja ett samtal eller  
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10. vill användaren snabbt kunna utföra procedurer, men då via enkel  
11. och dubbelklicks procedurer? Tänk nu på att det är ganska svårt att  
12. enkel- och dubbelklicka med den tillhörande pennan.”  
13.  
14. En diskussion kring huruvida användaren hellre lär sig att skapa en  
15. känsla för enkel- och dubbelklick eller flerstegs procedurer  
16. startas. Sahand menar att man väldigt snabbt skapar en känsla för  
17. enkel- och dubbelkick, men att man aldrig vänjer sig vid en  
18. flerstegsprocedur. Flerstegsproceduren kommer snarare att bli en  
19. belastning med tiden. Sahand säger vidare: 
20.  
21. ”Det finns många teknologier jag slutat använda eftersom de varit  
22. svåra och jobbiga att använda” 
 

Det framgick ganska tydligt under det informella samtalet med Sahand att ett enkelt 
program bör vara lättförståligt. Efter diskussionen med Sahand valde vi att använda oss 
av enkel- och dubbelklick funktionen som beskrivs närmare i kapitel 7. 
 

6.2.4 Mock-up session 
I början av designfasen lade vi mycket tid på att få fram ett bra första designförslag av 
CU2. Vi använde oss av den värdefulla information som framkommit under 
fokusgruppsdiskussionen samt de informella samtalen. En stel prototyp föreställande 
CU2-applikationen togs fram i ett vektorbaserat ritprogram (Adobe Photoshop). 
Prototypens funktionalitet, till exempel knapptryckningar och öppna fönster, 
åskådliggjordes med olika bilder.  

Inför designfasen hade vi tagit kontakt med den tekniska avdelningen på företaget Philips 
och gjort en förfrågan om de skulle vara intresserade av att genomföra en mock-up 
session med oss. Vi kontrollerade samtidigt med ABNW att denna kontakt inte skulle 
skapa några problem. Både Philips och ABNW var mycket intresserade och positiva till 
förslaget. ABNW ville även de vara med under mock-up sessionen. Vi bestämde 
gemensamt att tre personer från varje företag skulle delta under sessionen. Det bestämdes 
även att sessionen skulle genomföras hos Philips (i Akalla, Stockholm). 
Några minuter innan den tid då mock-up sessionen skulle påbörjas visade det sig att en av 
ABNW:s representanter hade fått förhinder. För att vårt tidsschema inte skulle påverkas 
allt för mycket ersatte vi den tomma platsen med ytterligare en person från Philips. 

Vi inledde mötet med att ge en kort presentation av oss själva, vårt magisterarbete, syftet 
med mock-up sessionen samt upplägget av sessionen.  Vi informerade även inledningsvis 
om ett antal funktionella baskrav, vilka vi tagit med oss från tidigare session med 
fokusgruppen;  

 
 Applikationen ska startas med en ikon.  
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 Videotelefoni med max 4 personer samtidigt (utöver användaren 
själv). 

 Det ska finnas en telefonlista (namn, modestatus), infolista för 
varje namn, virtuell knappsats (används till telefonnummer som 
inte finns med i telefonlistan), lista för val av olika funktioner. 

 

De frågor vi inledningsvis ställde till mock-up gruppen var; 
 

 Hur ska videofönstren presenteras för en person, två, tre, fyra? 
 Hur ska en person, som på grund av dåligt nät inte kan skicka/ta 

emot video, bäst representeras? 
 Hur avslutas ett samtal? 
 Ska enkelklick eller dubbelklick användas? När och varför? 
 

Därefter delade vi in deltagarna i två arbetsgrupper, varefter mock-up sessionen 
påbörjades. Arbetsgruppernas deltagare bestod av; Göran (Philips), Jan-Åke (ABNW) 
och Niklas (Philips) i den ena gruppen, här kallad grupp 1. Staffan (Philips), Anna 
(ABNW) och Jörgen (Philips) i den andra, här kallad grupp 2.    

Till skillnad från fokusgruppen, som enbart fick brainstorma kring CU2:s funktionalitet, 
fick Mock-up gruppen till uppgift att brainstorma kring och ge designförslag på både 
funktionalitet och gränssnittets utseende. 
När mock-up sessionen var genomförd fick varje arbetsgrupp presentera sitt förslag på 
funktionalitet och gränssnittsutseende, varefter vi studenter snabbt presenterade vårt 
första designförslag. Efter varje presentation hölls en konstruktiv och givande diskussion 
kring varje arbetsgrupps specifika designlösningar. Eventuella för och nackdelar med de 
olika förslagen belystes. Vi fick svar på de frågor vi inledningsvis ställt samt vi märkte att 
arbetsgrupperna utgått från de funktionella baskrav vi satt upp. Vi videofilmade hela 
mock-up sessionen samt i efterhand loggade (tecknade ner) videomaterialet. 

Mock-up sessionen genererade många intressanta idéer och tankar. Många tankegångar 
var bekanta för oss sedan tidigare och befäste våra tidigare antaganden. Det kom dock 
fram många idéer som var helt nya för oss, vilka vi troligtvis inte skulle ha kommit på 
själva.  

Nedan tänker vi ta upp tre av de ämnen som diskuterades flitigast före, under och efter 
mock-up sessionen.  

Första ämnet rör vilken placering applikationens ikon ska ha samt hur en användare ska 
göra för att ringa upp någon, med telefonlista eller virtuell knappsats. För att öka läsarens 
förståelse för problematiken kring placeringen av applikationens ikon, kommer här en 
liten snabbkurs; 

Operativsystem et MS Windows for Pocket PC har i sin grundversion två menylister, en i 
överkant samt en i underkant av skärmen. Listen i överkant har till vänster en startknapp 
där användaren kan komma åt de applikationer vilka finns som standard i de flesta 
operativsystem av märket MS Windows. Till höger på övre listen finns i övrigt enbart 
tidsangivelse (och ibland en ”okej” knapp). Undre listen har till höger en ikon för val av 

 40    



skrivsätt, det vill säga att användaren kan välja mellan ett litet virtuellt tangentbord eller 
Character Recognizer (handskriftsigenkänning). Till vänster visas öppnade applikationers 
menyalternativ. I övrigt är undre listen tom. På framsidan av en PDA med Pocket PC 
finns fyra knappar. En av knapparna är märkt med symbolen @.  Namnet på de 
applikationer som öppnats radas upp på en rullgardinsmeny, vilken aktiveras genom ett 
tryck på @-knappen. En öppnad applikation representeras alltså inte med en rektangulär 
ruta på underkantslisten, som i MS Windows för PC.  
Grupp 1 ansåg det fördelaktigt om vår tänkta applikation representeras av en ikon som 
alltid är tillgänglig. Ikonen bör ligga på menylisten i underkant av skärmen∗. 
 

1. Göran ”Vi hade från början två grundtankar. Det ska vara enkelt,  
2. fruktansvärt enkelt och den andra är att man ska använda  
3. standardiserade gränssnitt.” 

 

Göran ritar upp ett gränssnitt på whiteboarden, vilket han använder för att visualisera 
gruppens idéer.  

 
4. Göran ”Vi ska ha en ikon som representerar programmet på den  
5. nedre meny raden. Om man vill ringa ett samtal ut klickar man på  
6. ikonen längst ner på meny raden. Detta startar applikationen.”  

 
Grupp 2 tänkte dock på ett litet annorlunda sätt. 

 
7. Anna ”... Du får starta programmet via startmenyn och sedan  
8. starta applikationen för att få igång knappsatsen eller  
9. telefonlistan.”  
10.  
11. Staffan ”Eller man får upp tangentbordet och telefonlistan  
12. samtidigt.” 

 

Anna menar här att användaren klickar på startknappen i övre vänstra hörnet av skärmen 
och därefter väljer video-applikationen. De fortsätter med att beskriva telefonlistan. 
 

13. Staffan ”Knappsatsen får inte vara alltför stor. Tänk om du ska  
14. ringa till en person samtidigt som du redan är i samtal med någon  
15. annan. Då vill man inte att knappsatsen ska täcka fönstret med den  
16. du har ett videosamtal med.” 
17.  
18. Anna ”Telefonlistan och knappsatsen ska dyka upp samtidigt, men  

∗ Detta är, enligt User Interface-avdelningen på ABNW, genomförbart samt i linje med utvecklingen av  
   Thinworks. 
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19. jag tror att telefonlistan är viktigare eftersom man för det mesta  
20. ringer personer man redan har på sin lista.” 

 
Grupp 1 hade följande förslag på hur telefonlistan ska fungera; 
 

21. Göran ”Applikationen består av ett tangentbord längst ner på  
22. vänster sida. En telefonlista högst upp på vänster sida med en  
23. alfabetisk skroll-meny (klickar man på bokstaven E visas alla de  
24. namn som börjar med bokstaven E i det fönstret). Om man  
25. markerar ett specifikt namn i det översta vänstra fönstret, får man  
26. information om den specifika personen i ett annat fönster som  
27. dyker upp överst på höger sida av PDA-skärmen. Denna  
28. information kan vara något som hämtas från företagets  
29. affärssystem. Informationen kan vara allt från ’när jag ringde  
30. Kalle senast, vilken utrustning han har’. Allt detta sker när man  
31. själv ska ringa.” 

 
Andra ämnet som diskuterades flitigt i samband med mock-up sessionen gäller ifall det 
ska vara möjligt att kunna se sig själv vid videokommunikation med en PDA. Jörgen och 
Jan-Åke hade initialt följande tankar; 

 
1. Jörgen ” Tycker ni man ska kunna se sig själv när man pratar?  
2. Tillför det någonting?” 
3.  
4. Jan-Åke ”Det ska finnas möjlighet till det i alla fall. För om jag  
5. ringer någon så kanske jag vill kunna se vad det är jag  
6. projicerar.”  

 

Jan-Åke menar här att det ska vara möjligt att kunna ta loss webbkameran från PDA:n 
(Bluetooth-överföring) och därefter rikta kameran mot något specifikt. Han fortsätter; 

 
6. Jan-Åke ”men det är bara om jag vill.” 

 
I ett senare skede, när grupp 2 presenterade sitt förslag, gav Staffan följande förklaring 
till hur diskussionen gått kring möjligheten att kunna se sig själv; 
 

7. Staffan ”Först så tyckte vi att det inte var så viktigt, men när man  
8. kör en storbildsvideokonferens är det viktigt att se sig själv  
9. eftersom det är en stor grupp som ska filmas och man vill vara  
10. säker på att alla kommer med. Men när man kör med PDA:n så är  
11. det ju endast du som sitter bakom kameran så det är ju ganska  
12. enkelt. Naturligtvis är kameran är löstagbar (blåtand) och du ska  
13. kunna rikta den åt olika objekt och då kan det vara ganska bra om  
14. du kan se vart du riktar kameran någonstans. Till exempel om du  
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15. riktar kameran mot ett dokument, då kan det vara viktigt att jag ser  
16. att hela dokumentet är med så att gruppen man har konferens med  
17. inte ska behöva säga ’vi kan inte se vad det är du försöker visa’”. 
18.  
19. Staffan ”Sen tror jag att det är viktigt med en bra bildkvalitet  
20. eftersom ansiktsuttryck är viktigt. Kroppsspråk är lika viktigt om  
21. inte viktigare än själva talet. Särskilt när man har videosamtal  
22. med högt uppsatta personer.”  

 
Det tredje ämnet och sista ämnet vi valt att ta upp rör hur arbetsgrupperna resonerade 
kring representation av person med långsam överföringshastighet. Jörgen och Jan-Åke 
tänkte på följande sätt; 

 
1. Jörgen ”Hur gör vi med de som inte kan skicka och ta emot  
2. video? Det är kul om en bild i alla fall representerar dem.” 
3.  
4. Jan-Åke ”Har det tidigare varit så att de kunnat skicka video, så  
5. kanske man kan frysa den sista bilden som skickades. Stillbild!” 
6.  
7. Jörgen ”Eller så kan personen i fråga skicka stillbilder istället för  
8. streamad video.” 
9.  
10. Jörgen ”Hur tar man bilder? När du filmar så sker det  
11. automatiskt, men när du ska ta stillbilder så måste du ju trycka.” 
12.  
13. Jan-Åke ”man får väl lägga den funktionen under en av de redan  
14. befintliga knapparna.” 

 

I ett senare skede hade Staffan ett annat förslag; 
  

20. Staffan ”Sen om man pratar med tre personer, och en av dem inte  
21. kan skicka och ta emot video, kan man istället representera den  
22. personen med ett namn eller telefonnummer.” 

 
Han fortsatte; 
 

23. Staffan ”Sen tycker jag att man ska försöka efterlikna vanlig  
24. telefoni så mycket som möjligt för det fungerar väldigt bra. Man  
25. ska försöka använda de olika standarder som har skapats med  
26. tiden. Sen ska man själv kunna välja om man vill genomföra ett  
27. videosamtal med någon eller bara vanlig telefoni. Tänk om man  
28. inte mår så bra en dag och inte vill synas! Flexibilitet är ett  
29. honnörsord. ” 
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Möjligheten att kunna välja bort det visuella, det vill säga att användaren ska kunna välja 
att stänga av sin kamera, är en åsikt som vi känner igen från tidigare informella samtal 
samt sessionen med fokusgruppen. Denna åsikt tycks vara allmängiltig, eftersom alla 
personer vi samtalat med verkar vara av samma uppfattning. 
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7. Design av CU2 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt designförslag på ett PDA-baserat 
diskussionverktyg med ljud/bildkommunikation. Vi har delat upp beskrivningen av 
funktionalitet och grafisk design i par underrubriker. I den beskrivande texten har vi 
använt intressanta utdrag ur fokusgruppsdiskussionen samt mock-up sessionen i syfte att 
ge motiv för specifika designlösningar. En mer ingående diskussion kring designfas och 
designförslag kommer att föras i kapitel 8. 

7.1 Vårt designförslag 
Efter det att vi under analysfasen haft en fokusgruppsdiskussion kring önskad 
funktionalitet, inledde vi arbetet med att diskutera och ta fram ett första förslag på 
gränssnittets utseende. För att skapa en grund för vårt designarbete, började vi med att 
logga videofilmen som filmades under fokusgruppsdiskussionen. Loggningen innebar att 
vi kunde få fram de alla de förslag som kom upp under diskussionen. Många av dessa 
förslag har varit av vikt för vårt fortsatta designarbete.  
Vidare har vi på samma sätt använt oss av de idéer och tankar som framkom under mötet 
med mock-up gruppen. Många av idéerna som kläcktes under fokusgruppsdiskussion och 
mock-up session var helt nya för oss. En del av dessa idéer och tankar skulle vi troligtvis 
aldrig ha kommit på själva. Andra idéer och tankar var bekanta för oss sedan innan. De 
befäste dock våra tidigare antaganden och stärkte oss i vårt pågående designarbete.  

En av de punkter som diskuterades under fokusgruppsdiskussionen var vikten av att vårt 
designförslag i sin förlängning leder till en funktionell och lättförstålig programvara.  

 

Fokusgruppsdiskussionen 2001-03-26. 
 
1. Bawar ”Ett problem med dagens vanliga GSM telefoner är att det  
2. tar en oändlighet att koppla in en tredje person i ett samtal. Man  
3. måste parkera det första samtalet för att kunna ta emot den andra  
4. och detta måste man göra genom att gå igenom ett omöjligt meny  
5. system. Det tar alltså ett antal minuter att göra det och det  
6. innebär att du betalar ett antal minuter extra enbart för att  
7. försöka koppla in en tredje person. Det ska vara enkelt att kunna  
8. koppla in en tredje eller fjärde person. Typ “Drag and Drop”. Jag  
9. ska bara enkelt kunna dubbelklicka på en person i min adressbok  
10. för att ringa upp den personen. Då ska programmet automatiskt  
11. anpassa personens bild jag ringer till i min PDA. PDA:n ska  
12. alltså själv kunna känna av att jag redan är i ett video samtal med  
13. någon annan och därför ska den automatiskt dela upp skärmytan i  
14. två dialogrutor.” 
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Det framgår klart av utdraget att användaren av CU2 vill ha en lättnavigerat menysystem. 
Användaren vill inte behöva gå igenom en massa undermenyer för att starta en specifik 
funktion. Därför har vi utgått från att använda oss av ett enkelt menysystem, vilket 
öppnas då användaren dubbelklickar på CU2-ikonen. Enkelklick öppnar en knappsats. Vi 
har valt att placera ikonen på menylisten i underkant av skärmen. Vårt ställningstagande 
befästes av mock-up gruppen, som även de ville placera startikonen längst ner på 
menyraden.  

 

CU2-ikonen på menylisten 
Vi valde att ha en telefon för att representera CU2-applikationen. Att symbolen 
föreställer en telefon gör att användaren lätt kan identifiera ikonens funktion. Ikonen 
kommer att vara grön (uppkopplad), gul (ej tillgänglig) eller röd (frånkopplad) beroende 
på den status användaren för stunden har. Ikonen har vi placerat på menylisten i 
underkant av skärmen, vilket även mock-up gruppen ansåg. Detta för att applikationen 
alltid ska vara lätt tillgänglig. Dessutom kan användaren hela tiden vara medveten om sin 
status samt direkt kunna se förändringar.  

 

Mock-up session 2001-05-03. 
 
1. Jan-Åke ”Jag vill gärna ha det gamla Windows-skrivbordet där  
2. man kan se varje applikation som ligger på skrivbordet. Därför  
3. tycker jag att man ska ha en ikon på menyraden.” 
4.  
5. Jörgen ”Sedan när man vill starta applikationen behöver man bara  
6. enkelklicka på ikonen” 

 

Användaren ska endast med en blick se om något nytt har skett (gaze awareness). 
Inkommer samtal, blinkar ikonen samtidigt som det eventuellt ringer eller vibrerar 
(beroende på vilka möjligheter som finns i PDA eller clip-on). Vi ansåg att det vore 
negativt att placera ikonen på skrivbordsytan. Detta eftersom ikonen då lätt skyms av 
öppnade dialogrutor. 
 

 
 

 
Applikationen består av ett flertal olika dialogrutor, vilka beskrivs under kommande 
rubriker. 

 

 
 

 
Nedre meny rad med tillhörande CU2-ikon   

 (Bild 1) 
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Kontaktlistan 
Precis som i en vanlig mobiltelefon kan användaren skapa sin egen telefonlista 
(kontaktlista). Då CU2-ikonen dubbelklickas aktiveras kontaktlistan. Här kan användaren 
se en lista över inlagda vänner och kollegor. Kontaktlistan skapar, med hjälp av 
kommunikationslägen (mode status), ett medvetande hos användaren om vilka av 
vännerna och kollegorna som är tillgängliga.  

Användaren kan i CU2 även själv välja det kommunikationsläge han/hon vill vara i. Det 
finns tre olika kommunikationslägen - Online, Offline och Away. Om användaren klickar 
på knappen längst ner på kontaktlistan (bild 2) öppnas ett fönster med 
möjlighet att välja de tre kommunikationslägena samt Preferences. 
Väljs ett kommunikationsläge, öppnas ett meddelandefönster där 
användaren kan skriva in information. Om en användare exempelvis 
väljer att sätta sig själv i kommunikationsläget Away, kan han/hon 
skriva in vad sysslan för stunden är. Vänner och kollegor kan få fram 
denna information genom att klicka på Info i Funktionslistan (se bild 4, 
info innehåller även annan information). 

Vi valde att använda ikonen på menylisten, telefonen, som grund för att 
symbolisera de tre kommunikationslägena. Grön telefon på vänster sida 
av en person på kontaktlistan indikerar för användaren att personen i 
fråga är Online. Röd telefon indikerar att personen är Offline, det vill 
säga att hans/hennes PDA/mobiltelefon är avstängd. Vi valde att ha en 
gul telefon med en gående gubbe, som representation för Away. Under 
ett av våra informella samtal framkom det att symboliken i dessa ikoner 
var "självklar". Användaren kommer, endast med en lätt ögonkast (gaze 
awareness), enkelt att kunna se och förstå vilka personer som är 
tillgängliga respektive vilka som inte är det.  

Eftersom applikationen körs direkt på Thinworks-servern, är 
användaren i normalläge hela tiden Online. Användaren måste 
medvetet ställa om till Away eller Offline. Om användaren förlorar 
kontakten med servern förändras kommunikationsläget självklart till Offline. Om en 
person på användarens kontaktlista, som varit Offline tidigare men ändrar sitt 
kommunikationsläge till Online, informerar applikationen detta till användaren genom att 
färgen på telefonen intill personens namn ändras.  Genom att denna 
förändring sker automatiskt i användarens applikation, störs han/hon 
inte även om kontaktlistan är aktiverad och placerad överst av alla 
öppna fönster.  Användaren kan själv ställa in om aktiverad kontaktlista 
alltid ska befinna sig överst av alla öppna fönster. Denna funktion finns 
under Preferences, som kan väljas när knappen längst ner på 
kontaktlistan klickas. 
 

Knappsats 
Om användaren enkelklickar på CU2-ikonen (se bild 1) startas en 
knappsats som kan liknas vid knappsatsen på en mobiltelefon (se bild 

 

Kontaktlista   
 (Bild 2) 

 
Knappsatts  

(Bild 3) 
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3). Knappsatsen består av siffrorna 0 – 9, en ”stjärna”-knapp samt en ”fyrkants”-knapp. 
Utöver dessa knappar finns det även en "RingUpp"-knapp som representeras av en grön 
telefon samt en "Clear"-knapp som representeras av bokstaven C. Ovanför knapparna 
finns det ett textfält. När användaren matar in en sträng, visas den synkront med 
inmatningen. Då en av de 14 knapparna på dialogrutan trycks ned ändras färgen från grå 
till blå. Detta för att användaren ska få en större känsla för vilket område som trycks ned 
med PDA-pennan. Vi har valt att inte ta med en "AvslutaSamtal"-knapp i knappsatsen 
eftersom användaren inte kan avsluta ett samtal via knappsatsen. Användaren avslutar 
samtal genom att klicka på den X-knapp som ett videofönster har uppe i sitt högra hörn 
(se rubriken Video-dialogruta). Knappsatsen används till att ringa nummer som inte finns 
med på användarens kontaktlista. Då ett samtal som ringts upp med knappsatsen avslutas, 
frågar applikationen användaren automatiskt om det nya telefonnumret ska läggas till i 
kontaktlistan. Denna funktion kan väljas bort under "Preferences". 
Vi har valt att knappsatsen ska aktiveras med enkelklick. Detta eftersom det framkom 
under mock-up sessionen att användaren hellre använder knappsats än kontaktlista vid 
utgående samtal (se rad 1-9). 

 
Mock-up session 2001-05-03. 

  
1. Jan-Åke ”Jag tror att basbeteendet är att man alltid vill direkt  
2. ringa ut. Fastän man till exempel har 118 118 inprogrammerat  i  
3. mobilen så trycker man in numret via knappsatsen och inte via  
4. telefonlistan.” 
5.  
6. Jörgen ”Det är sant. Man använder sällan telefonlistan eftersom  
7. man för det mesta kan numret till de personer man har i listan  
8. samt att det i dagsläget är betydligt enklare att använda  
9. knappsatsen än att gå in i menyn och hitta den person man ska  
10. ringa till.” 

 

Enligt mock-up gruppen används telefonlistan sällan. Det beror på att användaren ofta 
ringer till nummer som han/hon sedan tidigare har memorerat. Med en mobiltelefon är 
det betydligt enklare att använda knappsatsen direkt än att knappa sig fram till 
telefonlistan.  

Ett problem som vi uppmärksammat är svårigheten med enkel- och dubbelklick. Vi har 
noterat att användare kan ha svårt att dubbelklicka med den penna som följer med en 
PDA. Den tryckkänsliga skärmen på en PDA kan ibland vara för känslig respektive 
okänslig. Ibland uppfattas ett enkelklick som ett dubbelklick, ibland tvärtom. För vana 
användare är detta inget större problem. För nya användare eller äldre användare med 
nedsatt motorik kan dock detta skapa problem. Lösningen på detta problem har gjort att 
vi även diskuterat en alternativ lösning på hur CU2 ska startas.  
Vårt alternativa förslag innebär att användaren, istället för dubbelklick som aktiverar 
kontaktlistan samt enkelklick för knappsatsen, endast ska kunna enkelklicka på CU2-
ikonen. Ett enkelklick aktiverar en rullgardinsmeny som innehåller funktionerna 
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"Kontaktlista", "LäggTillKontakt" och "Knappsats". Om en användare exempelvis vill 
starta kontaktlistan, klickar han/hon på CU2-ikonen för att aktivera rullgardinsmenyn. 
Därefter klickar användaren på knappen "Kontaktlista".  
Arbetsgrupp 1 presenterade under mock-up sessionen ett i stort sett likadant förslag; 
Användaren startar först applikationen genom att klicka på ikonen längst ner på 
menyraden. Därefter får användaren välja den funktion han/hon vill använda (sa rad 4-7). 

 

Mock-up session 2001-05-03. 
 
1. Sirvan ”Hur gör du om du vill ringa upp en person i utgångsläge  
2. noll. Det vill säga applikationen är inte igång?” 
3.  
4. Anna ”Precis som med alla andra program. Du får gå igenom  
5. olika steg. Du får starta programmet via startmenyn och sedan  
6. starta applikationen för att få igång knappsatsen eller  
7. telefonlistan.” 

 
Efter en diskussion, oss två magisterstudenter emellan, kom vi fram till att detta förslag 
inte är det bästa. En användare som endast vill ringa ett samtal via knappsatsen vill klicka 
så få gånger som möjligt. Vi anser därför att det första förslaget, med enkel- eller 
dubbelklick, är smidigare och betydligt enklare. Användaren skapar en känsla för enkel- 
och dubbelklick med tiden samt har lättare att anpassa sig till detta, än till en 
flerstegsprocedurs.  
Arbetsgrupp 2 presenterade under mock-up sessionen ett helt annat designförslag;  

Då användaren klickar på CU2-ikonen startas applikationen. Applikationen har en 
virtuell knappsats längst ner på vänster sida samt en telefonlista ovanför, även den på 
vänster sida. Personer på telefonlistan står i alfabetisk ordning. Telefonlistan har skroll-
list. Om användaren väljer att klicka på exempelvis bokstaven K, visas alla de namn som 
börjar på bokstaven K i samma dialogruta. Om användaren därefter väljer att markera ett 
specifikt namn i telefonlistan, får han/hon vidare information om den utvalda personen i 
en ny dialogruta. Denna ruta är placerad överst på höger sida. Information som 
presenteras kan komma från företagets affärssystem. Informationen kan vara allt från 
”när ringde jag X senast” till ”vilken utrustning har X”. Om användaren blir uppringd, 
startas applikationen och personen som ringer markeras i telefonlistan (under 
förutsättning att personen är inlagd i denna sedan tidigare). Även ett nytt fönster dyker 
upp, vilket är placerat längst ner på höger sida. Detta fönster innehåller några 
snabbvalsknappar, exempelvis "Svara", "RingerSenare" samt "Upptagen".   
Detta designförslag tyckte vi till en början var perfekt. Efter en stunds funderande insåg 
vi dock att designförslaget inte vara så bra som vi hade hoppats på. Problem uppstår då 
användaren väljer att ringa fler än en person. Applikationen startas genom att användaren 
klickar på CU2-ikonen. Användaren kan därefter välja vem han/hon vill ringa till. Detta 
görs antingen genom att användaren trycker in önskat telefonnummer med hjälp av det 
virtuella tangentbordet, eller genom att användaren dubbelklickar på önskat namn i 
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telefonlistan. I samma sekund som en telefon- eller videolänk skapas försvinner 
grundapplikationen med de fyra olika dialogrutorna. Istället dyker ett nytt fönster upp, 
telefon/videofönstret. I detta läge uppenbarar sig ett problem. Om användaren nu väljer 
att ringa upp ytterligare en person, blir han/hon tvungen att växla över till de fyra 
dialogrutorna genom att åter igen klicka på startikonen. Detta för att kunna knappa in det 
nummer han/hon vill ringa till, eller välja det namn han/hon vill ringa till med hjälp av 
telefonlistan. Då applikationen växlar över till de fyra dialogrutorna, kommer de att dölja 
telefon/videofönstret. Användaren kommer då inte att kunna se den först uppringda 
personen. Det skapar svårigheter och förvirring för användaren.  
Detta anser vi inte är acceptabelt. Vi vill ge förslag på en för användaren lättförstålig 
design, med funktionalitet som i största möjliga mån är enkel och självklar.  
 

Ringa samtal 
Som tidigare nämnts kan man börja ett video/audio-samtal på två olika 
sätt, via kontaktlistan eller via knappsatsen. Att starta via kontaktlistan 
förutsätter att personen som användaren ska ringa till finns lagrad sedan 
tidigare. Användaren startar kontaktlistan genom att dubbelklicka på 
CU2-ikonen. Detta aktiverar kontaktlistan som blir synlig. Här kan 
användaren se vilka av vännerna och kollegorna som är tillgängliga 
(Online vilket representeras av en grön telefon på vänster sida av 
kontaktlistan). Nu kan användaren antingen enkelklicka eller 
dubbelklicka på ett namn på kontaktlistan. Enkelklickar användaren 
startas en ny dialogruta som innehåller ett antal olika funktioner (se bild 
4). I denna dialogruta kan användaren välja om han/hon vill starta ett 
videosamtal ("Video-call"), ringa ett vanligt audio samtal ("Voice-call"), 
skicka fil ("File"), skicka meddelande ("Message") eller ta bort personen ur kontaktlistan 
("Delete"). Användaren kan även få information ("Info") om personen. Om användaren 
istället dubbelklickar på ett av namnen så startas det kommunikationsläge som är inlagt 
som default (standardläge om inget annat anges). Om default är att ringa videosamtal 
skickas en förfrågan om samtal till den uppringda personen. Denne måste svara på 
förfrågan för att videolänken ska kunna skapas. Precis som när människor ringer vanliga 
telefonsamtal, måste en användare vänta tills den uppringda svarar. När användaren 
erhåller svar på sin förfrågan aktiveras telefon/videofönstret. Kontaktlistan försvinner 
automatiskt då samtalet kopplas upp. Detta gör att användaren slipper onödiga 
knapptryckningar. Förfarandet sker på motsvarande sätt med knappsatsen. 
Ett samtal avslutas genom att användaren klickar på knappen X. Denna 
knapp finns, som brukligt, placerad högst upp på höger sida av det 
aktiverade. Då X-knappen används avslutas samtalet direkt. Detta utan 
att användaren får en förfrågan om han/hon "verkligen är säker på 
detta". En sådan förfrågan upplevs av de flesta användare enbart som 
ett irritationsmoment. Arbetsgrupp 2 under mock-up sessionen ansåg 
även de att X-knapp var ett bra sätt att avsluta samtal på. Arbetsgrupp 1 
under mock-up sessionen hade en annan lösning. Deras förslag gick ut 
på att varje startat telefon/videofönster ska ha en tillhörande menyruta.  

 
Funktionslista 

(Bild 4) 

 
Info/funktionsrutan 

(Bild 5) 

 50    



Denna ruta aktiveras då användaren klickar på ett av de fyra telefon/videofönstren. I 
denna ruta kan användaren välja mellan "AvslutaSamtal" eller "AvslutaAllaSamtal".  

Vi har i detta arbete valt att sträva efter att följa Windows-standarder för att användare 
ska känna igen sig i miljön. Därför beslutade vi oss 
för att använda oss av det designförslag som vi och 
arbetsgrupp 2 under mock-up sessionen tagit fram. 
Vi har vidare även diskuterat möjligheten för 
användare att kunna avsluta flera samtal direkt. Vår 
uppfattning är att det tar för långt tid att avsluta flera 
dialogrutor. Användaren kommer att behöva trycka 
på maximalt fyra X-knappar. Därför har vi beslutat 
oss för att ha en funktion som avslutar alla samtal 
("Close all") i Info/funktionsrutan (se bild 5). Denna 
ruta aktiveras då användaren väljer att enkelklicka på 
en av de öppna telefon/videofönstren.  
 

Video-dialogruta 
Fokusgruppen hade en diskussion om hur många 
personer som maximalt skulle kunna kommunicera 
med varandra samtidigt. Gruppen beslutade sig för 
fem personer som maximalt antal. Främsta orsakerna 
var: 

 
 Det bli svårt att hålla reda på fler än 

fyra personer i den lilla bildskärm 
som en PDA har. 

 Bildkvalitén i varje videofönster 
försämras om det är för många fönster 
öppna samtidigt. Det blir svårt att 
urskilja ansiktsuttryck 

 Det blir svårt att synkronisera 
samtalet om antalet kommunicerande 
är för många. Samtalets turordning 
blir komplicerad. 

 Fokusgruppens egna erfarenheter sa 
att en användare sällan kommer att 
behöva kommunicera med fler än fyra 
personer samtidigt. 

 
Har man endast ett videofönster aktiverat tar det upp 
hela skärmytan (se bild 6). Väljer man däremot att ha 
två, tre eller fyra stycken aktiverade tar varje 
videofönster upp 25 procent av skärmytan (se bild 
7).  

 
 
 

 

Bild 6 

Bild 7 
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Under mock-up sessionen presenterade arbetsgrupp 2 en helt annorlunda designlösning. 
Skärmytan delas upp i två större områden. Det nedre området som tar upp 33 procent av 
skärmytan. Den är tänkt att vara en aktiv skrivyta, vilken under samtalets gång används 
till att skriva anteckningar på. Det övre området tar upp 66 procent av den skärmytan. 
Samtalar användaren med två personer, tar varje videofönster upp 33 procent. Vill 
användaren samtala med fyra personer, det vill säga det maximala antalet, dyker fem 
fönster upp. I det femte fönstret ser användaren sig själv. Två av fönstren är större och två 
är mindre. Vill användaren se en deltagare i ett mindre fönster bättre, dras detta fönster 
uppåt till ett större fönster och släpps. Dessa fönster byter då plats.  
När arbetsgrupp 2 under mock-up sessionen beskrev sin telefonlista, nämnde de att det 
skulle vara möjligt att placera PDA-pennan i mitten av skärmen (i krysset av de fyra 
dialogrutorna) och dynamiskt kunna ändra storleken på dem. Förstoringen av ett fönster 
sker på bekostnad av att de andra fönstren förminskas. Detta gav oss en idé. Arbetsgrupp 
2:s förslag skulle kunna användas i vårt förslag med fyra telefon/videofönster. 

I början ansåg vi att idén med dynamiska telefon/videofönster skulle vara positiv för 
användaren och utöka användarens valmöjligheter. När vi grafiskt försökte realisera 
designförslaget stötte vi dock på problem. Om användaren önskar ändra storleken på 
telefon/videofönstren genom att klicka i centrum av skärmen, finns risken att 
telefon/videofönstret längst ner på vänster sida avslutas av misstag. Därför återgick vi till 
vårt tidigare designförslag. Vi tror att det blir enklare om applikationen automatiskt sätter 
storleken på telefon/videofönstren. Vi har dock tagit med möjligheten för användaren att 
kunna maximera ett specifikt telefon/videofönster. Detta görs genom att användaren 
klickar på "maximera"-knappen, till vänster om X-knappen (som avslutar samtal). Även 
detta är Windows-standard. Resultatet, av att klicka på "maximera"-knappen, blir att det 
telefon/videofönster som maximeras täcker de andra fönstren. Självklart kan användaren, 
närhelst han/hon önskar, minimera telefon/videofönstret till sin ursprungliga storlek. 
Telefon/videofönstren placeras i kronologiskt ordning när de startas - från vänster till 
höger, nedre rad efter övre rad.  

När det gäller färger på lister har vi valt att följa Windows-standard. Det innebär att den 
dialogruta som senast är aktiv har blå ram, medan de dialogrutor som är passiva har grå 
ram. Detta dels för att CU2 är tänkt att fungera i operativsystemet MS Windows for 
Pocket PC, dels för att användaren lätt ska kunna känna igen sig i miljön. De två olika 
färgerna gör att användaren med en snabb blick kan avgöra vilken dialogruta som är 
aktiverad och som direkt kan arbetas med. Vidare har vi valt att placera namnet högst upp 
på alla dialogrutor som hör till en specifik person, med vilken användaren kommunicerar. 
Det finns flera fördelar med att ha personers namn på exempelvis telefon/videofönster. 
Om en användare samtalar med till exempel en person som han/hon endast vet numret 
till, är det bara att läsa på fönsterlisten. Det fungerar även utmärkt för användare som har 
svårt att minnas namn på personer de tidigare träffat. Med namn placerade högst upp på 
varje dialogruta kan användare enbart med en blick ta reda på vad personer heter. 
Användaren behöver på så sätt inte oroa sig för att tilltala personer med fel namn. För att 
detta ska fungera måste dock information om personen användaren kommunicerar med 
finnas inlagd i kontaktlistan eller kunna hämtas från exempelvis företagets affärssystem 
(där personen i fråga arbetar). 
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Något som diskuterades under mock-up sessionen var möjligheten att kunna se sig själv i 
PDA:n.  

Mock-up gruppen 2001-05-03. 
 
1. Staffan ”Först så tyckte vi att det inte var så viktigt, men när man  
2. kör en storbildsvideokonferens är det viktigt att se sig själv  
3. eftersom det är en stor grupp som ska filmas. Man vill vara säker  
4. på att alla kommer med. När man kör med PDA:n så är det ju  
5. endast du som sitter bakom kameran, så det är ju ganska enkelt.  
6. Naturligtvis är kameran löstagbar (blåtand) och du ska kunna  
7. rikta den åt olika objekt och då kan det vara ganska bra om du kan  
8. se vart du riktar kameran någonstans. Till exempel om du riktar  
9. kameran mot ett dokument, då kan det vara viktigt att jag ser att  
10. hela dokumentet är med så att gruppen man har konferens med  
11. inte ska behöva säga ’vi kan inte se vad det är du försöker visa’.” 

 

Som det framgår i utdraget anser 
Staffan det vara viktigt att ha en 
funktion som tillåter användaren att se 
vad/vem kameran är riktad mot. Det kan 
lätt hända att användaren håller kameran lite snett, vilket resulterar i att endast en bit av 
det som är tänkt att synas verkligen kommer med. Därför har vi valt att placera en extra 
ikon bredvid CU2-ikonen (se bild 8). Ikonen symboliserar vad den egna kameran filmar, 
därav en ikon i form av en videokamera. Då denna ikon klickas, visas en bild på det som 
kameran är riktad mot. Bilden visas längst ner på 
höger sida av PDA-skärmen (se bild 9). Klickar 
användaren en andra gång på kamera-ikonen 
stängs bilden ned igen. 

Staffan anser vidare att kameran ska vara löstagbar 
(Bluetooth) och kunna riktas mot det motiv 
användaren önskar. Vi anser det vara ett utmärkt 
förslag som utökar användarens valmöjligheter. 
Användaren skulle exempelvis kunna ta loss 
kameran och placera den på sitt skrivbord eller 
rikta den mot ett specifikt objekt. Kameran 
behöver nödvändigtvis inte vara löstagbar och 
ansluten med Bluetooth, det fungerar lika bra med 
en fristående kamera som är ansluten med sladd. 
Om kameran är integrerad med PDA:n uppstår 
dock problem. Detta ifall användaren önskar visa 
något annat än sig själv. Riktas kameran mot ett 
annat motiv kommer användaren få svårt att se vad 
som visas på PDA-skärmen. Hur PDA:n och 
kameran är sammansatta har dock inget med vårt 
designförslag att göra. Vi är enbart intresserade av 

 
Bild 8 

 
Bild 9 
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att ge förslag på enkel och funktionell design som stödjer användarens handlingar. Därför 
tycker vi att CU2 ska kunna erbjuda användaren möjligheten att kunna se sig själv. 

Överföringshastigheten i ett nät har stor betydelse för videokvalitén på de streamade 
bilder som skickas och tas emot.  Vi har därför beslutat oss för att användaren, i sin 
användning av CU2, bör spara en bild av sig själv. Om användaren någon gång har dålig 
överföringshastighet vid videokommunikation, skickas denna bild till berörda personer. 
Användaren kan även skicka bilden vid rena audiosamtal.  
 

Anteckningar 
Under mock-up sessionen framkom det önskemål om att kunna föra anteckningar 
samtidigt som användaren kommunicerar med andra. Detta är något som vi själva inte 
hade tänkt på. Anteckningsytan kan vara en finess som ger användaren extra möjligheter. 
Vi har valt att placera anteckningsytan på nedre delen av skärmytan. Den kommer att ta 
upp 50 procent av skärmytan. Valet av var vi skulle placera anteckningsytan var 
självklart. Om vi placerat ytan längst upp, skulle användaren komma att skymma de 
öppna tele/videofönstren med sin skrivande hand. 25 procent av anteckningsytan kommer 
att vara aktiv skrivyta. På resterande 25 procenten visas de inskrivna anteckningarna.  
Då en användare vill nyttja anteckningsytan, startar han/hon den genom att aktivera 
info/funktionsrutan (se bild 5). Användaren klickar sedan på ”Notes”, vilket aktiverar 
anteckningsytan. Om användaren kommunicerar med fyra personer när anteckningsytan 
aktiveras, förminskas automatiskt alla telefon/videofönster med hälften. Förminskningen 
gör visserligen att användaren kommer att få svårare att tolka ansiktsuttryck och fånga 
sublima meddelanden. Användaren kommer dock troligtvis att uppleva ett visst mått av 
interpersonell kommunikation samtidigt som möjlighet till anteckningar ges. Har 
användaren endast ett eller två tele/videofönster aktiverade sker inga förändringar i 
storlek.  
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8. Slutdiskussion 
 
Detta kapitel är indelat i tre delar, där det första stycket kommer att behandla problem 
och tankar som dykt upp under analys- och designfas. Det andra stycket kommer en 
diskussion föras kring resultatet av vårt arbete, designförslaget CU2.  Vi vill här ge 
läsaren en inblick i hur vi resonerat under arbetets gång, saker vi är nöjda med samt saker 
vi önskar hade blivit annorlunda. I det tredje stycket presenterar vi i punktform de 
aspekter som specifikt kännetecknar vår design. 
 

8.1 Diskussion kring analys- och designfasen 
Vi har under vår analys- och designfas hela tiden strävat efter att försöka skapa ett 
designförslag som bygger på ett väl förankrat resonemang. I analysfasen lade vi mycket 
tid på att läsa etnografiska artiklar om video-medierad kommunikation på distans samt 
mobil kommunikation. Vi var särskilt intresserade av artiklar som också rörde sig kring 
begrepp som PDA, handhållna enheter, gruppkommunikation och awareness. 
Användning av PDA:er är dock en relativt ny företeelse. Utvecklingen av avancerad 
nätverkskommunikation med hjälp av PDA:er har nyligen börjat.  Det har därför varit 
svårt att hitta informativa artiklar som direkt rört vår fokus. Vi har därför till stor del varit 
tvungna att kombinera resultaten från olika undersökningar i syfte att skapa oss en vision 
om de krav som bör kunna ställas på CU2. Vi lade även en del tid på att söka tekniska 
fakta om mobila system och produkter. Syftet med detta var att tekniskt förankra vårt 
begynnande designförslag samt göra vårt resonemang hållbart ur datalogisk synvinkel. 
Det har dock ibland varit svårt och tidsödande att få fram information om hård- och 
mjukvara som är helt ny eller som ännu inte blivit officiellt lanserad. 
När vi läste artiklar om video-medierad kommunikation på distans noterade vi att många 
system inte till fullo lyckas uppfylla de kriterier vilka de är satta till att göra. För att 
överhuvudtaget få kommunikationen att fungera, har användaren fått anpassa sig till 
systemet. Resultatet av interaktion med hjälp av dessa system lyckas aldrig ens komma i 
närheten av den kvalitet som ren face-to-face kommunikation har. Orsaken till detta är till 
stor del att användare lägger ner mycket tid på förståelsen av systemet samt hur man bäst 
kan använda tekniken. Långsam överföringshastighet och dåligt kompatibla mjukvaror 
kan vara andra bidragande faktorer.  
De videokonferenssystem som finns i dagsläget är väldigt klumpiga och begränsade. 
Användare av sådana system har svårt att avgöra vem som pratar samt vilken information 
som refereras till. Andra problem som kan dyka upp är hur kameran ställs in så att en 
större grupp av människor blir synlig samt hur ljud ställs in så att alla deltagare hörs. 
Sådana problem leder ofta till missförstånd. Dessa missförstånd brukar inte rättas till, 
eftersom gruppdeltagare inte vill avbryta mötets gång. Användare av 
videokonferenssystem har, för att kompensera bristerna, utvecklat vissa beteenden (Olson 
och Olson, 1998); 
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 Deltagare identifierar alltid sig själva innan de talar. 
 Formella protokoll skapas, vilka har till uppgift att bestämma 

ordningen som deltagarna ska tala i. 
 Speciell vokabulär och konversationsregler utvecklas. 

 
Dessa kompenserande beteenden förbättrar kommunikationsmöjligheterna. Dock behöver 
det inte alltid innebära att slutresultatet blir det bästa.  Ansträngningarna blir för höga, 
vilket resulterar i konversationer som inte alls är lika spontana och enkla som rena face-
to-face konversationer.  
När vi under analys- och designfas läst artiklar i stil med Olson och Olsons, har vi insett 
att bildstorlek och bild/ljudkvalité har stor betydelse vid video-medierad 
gruppkommunikation. En liten bild skapar missförstånd, då det blir svårt att uppfatta 
mindre ansiktsuttryck. Det är viktigt att kunna uppfatta ansiktsuttryck under en 
konversation, eftersom det kan säga mycket om en persons reaktioner. Vi bestämde oss, 
efter att ha diskuterat med deltagarna i fokusgruppen och mock-up gruppen, att begränsa 
antalet användare som kommunicerar tillsammans med CU2 till fem personer. Detta för 
att minska riskerna med att förvanskningen av det mediala rummet blir stor nog att 
användare får svårt att utläsa mer sublima interpersonliga meddelanden. 

Vi insåg tidigt i vårt designarbete med CU2 att vi var tvungna att ta hänsyn till 
begränsande faktorer som exempelvis liten skärmyta, styrning med penna, stundtals dålig 
nätverksöverföring. Samtidigt blev vi medvetna om att vi kunde utnyttja de fördelar som 
exempelvis mobilitet, god nätverksöverföring samt liten och lätt hårdvara ger.  

Som vi beskrev i kapitel 6.2 har vårt arbete varit att ta fram ett designförslag som inte 
vänder sig till någon specifik användargrupp. Vi använde oss av två grupper med helt 
olika sammansättning. Materialet från mötena med dessa grupper har starkt påverkat 
processen med att ta fram vårt slutliga designförslag. Dock hade vi gärna sett att en del 
saker hade blivit annorlunda; 
  

 Vi hade svårigheter med att samla ihop deltagare till fokusgruppen. 
Många som blev tillfrågade var intresserade, men ansåg sig för 
tillfället inte ha tid.  

 
 Svårigheterna med att samla ihop deltagare ledde till att vi fick 

nöja oss med en grupp i fokusgruppsdiskussionen 
(lekmannagruppen) samt en grupp i mock-up sessionen 
(teknikgruppen). Vi hade gärna sett att vi lyckats få ihop två 
grupper, en lekmannagrupp samt en teknikkunnig grupp, att 
använda enbart till fokusgruppsdiskussion. Samma sak gäller för 
mock-up sessionen. Vi tror att resultatet mellan de olika grupperna 
skulle skilja sig markant i fråga om mängden av tekniskt 
resonemang. Troligtvis hade vi fått ett ännu rikare material att 
använda vid framtagandet av CU2. 
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 Den utsatta tiden för mock-up sessionen blev inte så lång som vi 
från början hade hoppats på. Initialt tänkte vi oss en session på 
cirka tre timmar, men insåg efter samtal med berörda parter att det 
skulle bli svårt att ha möte längre än 90 minuter. Vi kom överens 
om att mötet skulle ta 90 minuter, med en mock-up sessionen på 30 
minuter. Efter sessionen fick varje grupp tio minuter på sig att 
presentera sitt förslag. Mötet blev alltså hälften så långt som vi från 
början hade tänkt. Vi tror att vi hade fått fram ännu fler intressanta 
tankar och förslag om momenten under mötet inte varit så 
tidsstyrda. Mötet var för kort för att kunna erbjuda tid för 
eftertanke och fri reflektion.  

 

8.2 Diskussion kring vårt designförslag 
Vi har medvetet valt att använda delar av den grundläggande designstrukturen hos 
applikationen ICQ. På grund av våra positiva erfarenheter av ICQ, har vi använt 
grundkonceptet i dess design för att skapa något nytt. Vi har under vårt designarbete 
skalat bort alla, för oss, onödiga funktioner och lagt till helt nya funktioner för bild- och 
ljudkommunikation. Under arbetets gång har vårt designförslag växt fram och fått namnet 
CU2. Designförslaget har anpassats för maximalt 5 personers användning. 
När vi under analysfasen samlade information om de videokommunikationssystem som 
existerar idag, hittade vi bara information om stationära videosystem. Vilken effekt PDA-
baserad mobilitet kan ha på medierad videokommunikation fick vi själva undersöka. Den 
information vi fann om stationära videosystem har ändå funnits med oss under 
designfasen. Även om vi inte medvetet använt oss av andra videosystems design, har de 
säkert påverkat våra tankar kring vår egen design. 
I kapitel 4 skrev vi om parametrar som kan skapa asymmetri i en videomedierad 
interaktion.  Exempel på sådana parametrar är hur nära eller långt bort en person upplevs 
befinna sig, i vilken vinkel personen syns samt den storlek personen visas på skärmen. Vi 
tror att vårt designförslag kan minska asymetrin hos flera av dessa parametrar. Då CU2 är 
tänkt att köras i en PDA-plattform med tillhörande kamera, kommer användaren av 
systemet ha stor kontroll över vad som visas samt hur det ska visas. Traditionella 
videokommunikationssystem uppfattas alltför ofta som klumpiga och svårhanterade på 
grund av bristande manövreringsmöjligheter. Manövreringen av PDA och kamera 
kommer med CU2 att uppfattas som enkel. Användaren kommer med enkla medel kunna 
ändra förutsättningarna för de parametrar som orsakar asymmetri, exempelvis genom att 
flytta kameran närmare eller längre bort från det objekt som visas.  

Under de möten vi haft med fokus- och mock-up gruppen har diskussioner förts kring 
vikten av att skapa en funktionell och lättförståelig programvara. De olika grupperna var 
ense om att användare i flesta fall slutar använda ett system som inte är tillräckligt 
lättförståeligt och lättnavigerat. Vi har därför koncentrerat oss på att försöka designa ett 
så enkelt och lättnavigerat system som möjligt. Om CU2:s design inte är tillräckligt 
användarvänlig, finns det risk att användarens medvetande till stor del kommer ockuperas 
av tekniska spörsmål. Detta kommer att ske på bekostnad av användarens förmåga att 
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uppfatta signaler i den interpersonella rymden. Jämvikten rubbas och kommunikationen 
riskerar att kollapsa.  

Navet i CU2 är startikonen på nedre menylisten. Denna ikon är grundförutsättningen för 
att användaren ska kunna navigera sig runt i vårt system. Via startikonen kommer 
användaren åt kontaktlistan eller knappsatsen.  Info/Funktionsrutan och Funktionslistan 
är undermenyer till kontaktlistan. Vi har valt att använda oss av dialogrutor, eftersom vi 
anser det vara bästa lösningen för navigering i en applikation som begränsas av en liten 
bildskärmsyta. Självklart finns det även andra lösningar.  

Vi diskuterade i början av designfasen kring möjligheten att använda menylisten som 
finns högst upp på bildskärmsytan. Menylisten skulle ha fyra drop-lister, vilka skulle 
ersätta de tidigare nämnda dialogrutorna. Användaren klickar enbart på en av rubrikerna 
på menylisten och får fram de funktioner som önskas. Det skulle i princip fungera som 
vanlig Windows-standard. Detta verkar kanske vara en smidig lösning. CU2 är dock tänkt 
att nyttjas i en PDA, vilken i IPAQ:s fall har en reell skärmarea för applikationer på 76 x 
57 millimeter. Vi har därför i vårt designarbete varit tvungna att tänka på hur vi effektivt 
kan spara ner på varje funktions användning av bildskärmsyta. Fyra drop-lister skulle 
innebära att mindre bildskärmsyta blir kvar för andra fönster. Vid användning av drop-
listerna skulle exempelvis personer, som användaren kommunicerar med via 
tele/videofönster, bli helt eller delvis dolda.  
Vi har använt oss av symbolik i syfte att skapa ett mer användarvänligt designförslag. 
Varje funktion representeras av en specifik symbol. Detta för att användaren lättare ska 
kunna förstå vad funktionen erbjuder. Representationens kritiska process beror på den 
relation som skapas mellan representanten och dess objekt. Pierce (Mullet och Sano, 
1995) identifierar tre former som denna relation kan ta. Dessa tre former är Icon, Index 
och Symbol. En Icon kännetecknar objektet på grund av sin likhet med det objekt som ska 
representeras, på basis av den kvalitet eller karakteristik som ärvs in i ikonen. Ett Index 
däremot, refererar indirekt till objektet. Det är fråga om association snarare än likhet, där 
dess existens påverkas eller modifieras av tecknets objekt. Båda dessa former kan med 
tiden utvecklas till en Symbol, vilken kännetecknar objekt genom gemensam uppfattning 
eller överenskommelse mellan parterna i en kommunikation. 

Vi hoppas att användare kommer tycka om våra val av ikoner, att de kommer uppfatta 
den likhet till objekt som vi försökt bygga in i CU2:s ikoner. Vår önskan är att 
användarna, som Pierce (Mullet och Sano, 1995) beskriver, även ska uppfatta hur vi 
associerat de handlingar/funktioner användaren kan utföra om en specifik CU2-ikon 
klickas. Slutligen vill vi att användare med tiden kommer att se våra ikoner som Symbols 
(symboler), vilka användare snabbt ("at a glance") ska kunna referera till.  

 
“Simple designs can be rapidly apprehended and understood well enough 
to support immediate use or invite further exploration.” 
... 
“Simple designs have a greater impact than complex designs, precisely 
because they can be immediately recognized and understood with a 
minimum of conscious effort.” 
(Mullet och Sano, 1995) 
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8.3 Sammanfattning av vårt designförslag 
Det som unikt kännetecknar vårt designförslag är: 
 

 stödjer de fördelar ett mobilt videokommunikationssystem har, 
jämfört med stationära videokommunikationssystem. 
 

 är skapad för mobil användning och anpassad för trådlös 
kommunikation. 
 

 är anpassad för användning i en PDA, vilket till skillnad från 
"vanliga" skärmar innebär avsevärt mindre skärmyta. 
 

 erbjuder användare möjligheten att kunna föra visuellt 
flerpartssamtal. Vi har i detta designförslag maximerat antalet 
deltagare till fem personer.  
 

 är skapad för generella användare, det vill säga att vi inte har haft 
någon specifik användargrupp i åtanke.  
 

 erbjuder användarvänlig funktionalitet och gränssnitt. Vi har 
använt oss av kvalitativa metoder för att lyfta fram exempel på 
tänkta slutanvändares tankar och idéer. 
 

 erbjuder stöd för passiv awareness, via mode status.  
 

 vid flerpartsamtal, via det visuella gränssnittet, erbjuder gaze 
awareness. Trots att användaren tittar på en person kan han/hon 
med snabba blickar (gaze) i ögonvrån vara medveten/uppfatta 
andra personers mimik och reaktioner. 
 

 genom att fungera i en PDA med kamera, ger stöd för varierade 
distansområden (interpersonal distance).  
 

 ger stöd för begränsningar av riskerna med asymmetri i det 
mediala rummet. En förutsättning för detta är, som omtalats i 
kapitel 4, att PDA-kameran är integrerad eller finns i nära 
anslutning till PDA-skärmen. Uppfylls denna förutsättning 
presenteras alla personer under ett flerpartssamtal ungefär på 
samma avstånd i en användares PDA. I och med att PDA:ns 
kamera inte är stationär, går det att göra förändringar i det mediala 
rummet om asymmetri skulle uppstå. Det kommer för varje 
användare vara möjligt att under samtal se sig själv. Att kunna 
observera sig själv tränar användarens kamerateknik och minskar 
ytterligare riskerna med asymmetri i det mediala rummet. 
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9.  Slutord 
 
En helt ny mobil miljö med distanskommunikativa möjligheter av aldrig tidigare skådat 
slag håller på att växa fram. Svenska forskare och företag befinner sig långt framme i 
denna utveckling. Det finns dock i dagsläget inte en färdig mobil PDA-miljö att testa vårt 
designförslag i. Däremot förekommer en rad olika komponenter/standarder som så snart 
de är sammansatta kommer att ge människor en miljö med helt nya kommunikativa 
möjligheter. Det är i denna miljö vi tänker oss att CU2 ska kunna fungera.  
I vårt arbete har vi koncentrerat oss på att ge CU2 en grundläggande god design. För oss 
innebär god design att funktionalitet och gränssnitt anpassas till användaren, inte tvärtom. 
Vi har därför låtit den tänkta slutanvändarens tankar och idéer spela en stor roll i 
framtagandet av vårt designförslag. Tillämpningen av kvalitativa metoder har haft 
avgörande betydelse för slutdesignen av CU2. 
I kapitel 4 konstaterade vi dock att visuella flerpartssamtal på distans troligtvis för alltid 
kommer att vara ett sämre alternativ än att direkt kommunicera face-to-face. Vi 
människor kommer trots detta ändå hitta nyttofulla sätt att använda oss av 
videokommunikativa verktyg för att uppnå våra mål. Om vi tidigare hade skrivit ett 
liknande arbete om telefonering, telefonen, radion, televisionen eller faxmaskinen så 
skulle vi ha haft hyllmetrar att tillgå med material om deras tillkortakommanden. Dock 
har dessa verktyg visat sig användbara, var och en på sitt sätt. De har anammats i sociala 
och organisatoriska sammanhang på ett bestående sätt. Några av de mest genomgripande 
förändringarna i socialt och organisatoriskt beteende kan härledas till dessa verktyg. 
Videobaserade gruppverktyg för distanskommunikation kommer sannolikt att gå ett 
liknande öde till mötes. Vi kommer att hitta specifika användningsområden för dem. 
Framtida beskrivningar av videokommunikativa verktyg kommer att räkna upp sociala 
sysslor som har gjort dessa teknologier användbara. Vi är övertygade om att även i 
framtida beskrivningar kommer en god design, som stödjer dessa sysslor, vara 
betydelsefull. 
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