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Sammanfattning 

För varje år som går använder vi oss mer och mer av elektroniska kommunikationsmetoder såsom 
email och chatt. På senare år har forskning visat att det finns problem förknippade med bland annat 
email inom organisationer som leder till stress och minskad produktivitet på arbetsplatsen. Denna 
studie undersöker hur dessa problem skulle kunna minskas med kommunikationspolicys och 
designstöd för dessa. Studien fann att dessa problem existerar inom 4 organisationer som 
intervjuades och dessvärre att kommunikationspolicys inte är något utbrett som finns för att tackla 
problemen. Efter att ha undersökt vilka saker som skulle kunna ingå i en kommunikationspolicy 
togs designförslag fram för att minska några av dessa problem och leda till en mindre stressad 
användarupplevelse. Dessa syftar till att få användaren att anpassa sin kommunikation bättre, inte 
använda olika kommunikationsmetoder på fel sätt och få större kontroll över hur man 
kommunicerar. Dessa designförslag utvärderades sedan där några användbarhetsproblem hittades. 
Hur dessa designförslag skulle upplevas i verkligheten skulle dock behöva testas i en riktig miljö. 
Dessa designförslag kan vara en av många lösningar på problemen som behövs för att dessa inte 
skall breda ut sig och bli ett problem för organisationer och samhället i stort. 
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1. Inledning 

För varje år som går så går den teknologiska utvecklingen framåt och allt fler elektroniska 
uppfinningar, verktyg och lösningar kommer in vardagen. Email är något som har funnits i flera 
decennier vid det här laget, men det börjar nu bli uppenbart vilka problem som finns med denna 
kommunikationsmetod. Redan 1996 visades det att “email overload” var ett problem och att email 
leder till stress (Whittaker och Sidner, 1996). Detta är något som borde ha blivit bättre med tiden, 
dock så visar nyare studier att detta inte är fallet (Fisher et al. 2006; Grevet et al. (2014). Vi skickar 
allt fler och fler emails och hur vi gör det och använder email blir alltmer komplext. !
Att bland annat “email overload” och andra emailrelaterade stressfaktorer, såsom ovissheten om när 
man ska svara på emails (Renaud et al., 2006) orsakar stress och även leder till lägre produktivitet 
på arbetsplatsen (Karr-Wisniewski och Lu, 2010) är naturligtvis inte något önskvärt. Det är av stor 
vikt att organisationer som lider av dessa problem blir medvetna om problemen och riskerna detta 
medför. Just att kommunicera på ett bra sätt är av ytterst vikt för en organisation och kan vara en 
stor faktor för organisationens framgång (Belohlov et al., 1974). På senare år har det också blivit 
vanligare att införa chatt på arbetsplatsen, detta för att effektivisera och förbättra kommunikationen. 
Däremot så uppvisar chatt liknande risker som email då även chatt för med sig negativa aspekter in 
på arbetsplatsen (Cameron och Webster, 2005). !
Lösningen i detta ligger enligt flera i att organisationer måste göras mer medvetna om problemen 
och styra upp hur de vill föra sin kommunikation och göra sina medarbetare medvetna om detta 
(Sumecki et al., 2011; Virji et al., 2006). Det innebär alltså att organisationer ska komma fram till 
någon form av kommunikationspolicy över hur kommunikationen inom organisationen skall ske. 
Detta är något som redan finns i viss utsträckning, och som tyvärr inte har visats sig vara en helt 
effektiv lösning på problemen (Ramsay och Renaud, 2012). Detta på grund av att det går lätt att 
undvika en policy. Ett annat tillvägagångssätt är att förbättra de emailklienter/
kommunikationsverktyg som används till kommunikation på ett sådant sätt att stressfaktorer inom 
dessa elimineras (Bellotti et al., 2005). Denna studie kommer att kombinera dessa två 
tillvägagångssätt och först undersöka vilka kommunikationsmetoder som används inom 
organisationer. Även vilka problem som finns med dessa kommunikationsmetoder och vilka 
åtgärder som existerar eller kan tänkas införas för att tackla problemen. Därefter skapa ett stöd för 
dessa åtgärder med en konceptuell design. !
Detta examensarbete görs på uppdrag av intressenten Briteback som är ett kommunikationsverktyg 
för tillfället under utveckling som bland annat sammanför email, chatt och röstkommunikation i en 
och samma klient. Briteback har också ett fokus på att minimera stress relaterad till just email och 
annan elektronisk kommunikation. !
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1.1. Syfte 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur organisationer i dagsläget tar itu med, eller 
skulle kunna tänka sig att ta itu med, existerande problem som orsakas av de 
kommunikationsmetoder som används, detta utifrån kommunikationspolicys. Därefter designa 
förslag för hur dessa policys skulle kunna erbjudas stöd i kommunikationsverktyget Briteback. !
1.2. Frågeställningar 
1. Vilka kommunikationsmetoder används inom organisationer? 
2. Vilka typer av problem förknippas eller upplevs med dessa kommunikationsmetoder? 
3. Existerar kommunikationspolicys inom organisationer för hur olika kommunikationsmetoder 

skall användas? 
 3a.   Löser dessa policys de förknippade eller upplevda problemen? 
 3b.  Vad saknas i dessa policys för att vidare minska de upplevda problemen?  
4.    Hur kan stöd för kommunikationspolicys designas i kommunikationsverktyget Briteback? 
 4a.  Vilka är de viktigaste användbarhetsproblemen med en sådan design? !
1.3. Avgränsningar 
Den föreliggande studien kommer först och främst att fokusera på att undersöka problembilden 
inom organisationer och därefter att komma fram till konceptuella designförslag för hur en design i 
kommunikationsverktyget Briteback kan motverka dessa problem genom att ge stöd åt existerande 
eller hypotetiska kommunikationspolicys. Den framtagna designen kommer att vara konceptuell 
och därmed inte ett fullt detaljerad design som är redo att implementeras i Briteback. Mindre fokus 
kommer att ligga på utvärderingen av den framtagna designen än andra delar av studien. 
!
!
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2. Teori 

Hur en organisation och dess anställda väljer att kommunicera och hur pass bra de är på detta är en 
stor faktor för organisationens framgång. Detta enligt Belohlov et al. (1974) som rekommenderar 
redan 1974 att det bör fokuseras på att utöka, utveckla och vidareutbilda personal inom just hur man 
ska kommunicera inom organisationer. Att detta är något som stämmer även idag, då vi är ständigt 
fjättrade till datorer och smartphones som påkallar vår uppmärksamhet, råder det ingen tvekan om. 
Att email och andra elektroniska kommunikationsmetoder har blivit vardagsmat idag är knappast 
konstigt. Det är snabbt, effektivt, billigt och flexibelt. Exempelvis visade Whittaker och Sidner 
(1996) att email anses ha många fördelar över telefon och konversationer som tar plats ansikte mot 
ansikte. Dessa fördelar är bland annat att det är snabbt och tillåter samarbete över stora avstånd. De 
beskriver också email som en av de mest framgångsrika tillämpningarna av datorer som hittills 
uppfunnits. På senare år har det dock kommit forskning som visar att det kan ha blivit för mycket av 
det goda. Även om email och andra elektroniska kommunikationsmetoder har många fördelar så 
finns det även nackdelar. !
2.1. Emails utgör ett störmoment och tar upp mycket arbetstid 
En studie som genomfördes av Jackson et al. (2002) påvisar skrämmande statistik om hur pass 
mycket emails kan störa det vardagliga arbetet och noterar att deras resultat påvisar att emails stör 
mycket mer än man tidigare trott. Studiens resultat visade bland annat att 70% av alla inkommande 
emails hanteras inom 6 sekunder från dess att emailklienten på datorn indikerar att ett nytt email har 
kommit, 85% av alla email hanteras inom 2 minuter. Detta innebär att endast 15% av alla 
inkommande emails får ligga olästa i mer än 2 minuter. Detta kombinerat med fyndet att det tog i 
snitt 64 sekunder att återvända till produktivt arbete (det man höll på med innan emailet kom) efter 
det att man var klar med att hantera ett inkommande email bevisar starkt vilken roll email kan spela 
i att störa produktiviteten.  !
Tillsammans med statistik från Fisher et al. (2006) som visar att 2006 får man i snitt 58 emails per 
dag, detta till skillnad från 1996 då man endast fick 49 emails per dag, kan det konstateras att 
antalet emails verkar öka. Då antalet emails ökar så ökar också den tiden som måste ägnas till att 
hantera dessa emails. Detta gör att personer måste lägga alltmer av sin arbetstid på att hantera 
emails, vilket ger mindre tid till andra arbetsuppgifter. Personerna som undersöktes i studien av 
Fisher et al. var en blandning med allt från ledarroller till administratörer, tekniska skribenter och 
konsulter. Dock verkar chefer vara en av de roller inom organisationer som får absolut flest emails. 
Dumaine (2014) nämner att en typisk chef får mellan 200 och 300 emails per dag och att vissa 
chefer har ackumulerat skrämmande mängder emails som inte fått tid att hanteras, i det mest 
extrema fallet 70 000 olästa emails. Detta indikerar att en stor del av arbetsdagen går åt till att 
hantera emails, och indikerar även en trend att antalet emails är något som ökar. Fisher et al. 
påpekar även att sådana saker såsom spam har växt fram under senare år och blivit alltmer vanligt, 
vilket utgör ännu ett problem angående email och emailhantering.  
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!
Phillips och Reddie (2007) fann, som ovan nämnt, att hanteringen av emails inom en arbetsplats är 
mycket tidskrävande och distraherande från andra arbetsuppgifter och anser detta vara något som 
organisationer måste undersöka bättre för att komma underfund med vilken påverkan detta har på 
arbetsbörda och stress för de anställda. Detta är också något som har märkts inom organisationerna 
själva. Exempelvis Gupta et al. (2011) nämner en undersökning av American Management 
Association från 2004 som indikerar att 47% av människor inom en organisation spenderar mellan 1 
och 2 timmar varje dag till att hantera emails. Vidare att 34% spenderar minst 2 timmar per dag till 
att hantera emails. Detta är något som kan definieras som “technology overload”, ett fenomen som 
innebär en förlust i produktivitet till följd av introduktion av ny informationsteknologi (Karr-
Wisniewski och Lu, 2010). Att man får mindre tid till andra arbetsuppgifter och att det blir svårare 
att hinna med andra saker är en naturlig orsak till att stress uppstår. Däremot orsakas också stress av 
att man upplever att ens kognitiva resurser inte räcker till för att hantera alla emails som kommer in. 
Detta främst på grund av att man känner att man tappar kontroll över situationen då man blir 
översvämmad av emails (Virji et al, 2006). !
2.2. Emails orsakar stress 
Det är dock inte endast antalet emails och hur lång tid som det tar att hantera dem som leder till 
lägre produktivitet och stress. Email har studerats sen 1980-talet och har sen dess utvecklats till att 
användas till många fler områden än endast kommunikation. I och med detta har något vuxit fram 
som kallas för email overload (Tyler och Tang, 2003). Whittaker & Sidner (1996) som myntat 
begreppet “email overload” beskriver det som ett fenomen som uppstår då man utnyttjar emails till 
annat än dess tänka syfte. Exempel på detta är att man använder emails som ett arkiv av 
information, eller utnyttjar emails för “task management”, det vill säga använder emails som en 
kom-ihåg-lista eller liknande.  !
Konsekvenserna av email overload är som begreppet antyder, att man till slut lider av 
överbelastning, vilket också leder till stress. Problemet består i att man har så pass många emails att 
man till slut inte hinner med att hantera dem och detta går ut över övriga arbetsuppgifter, som 
nämnts ovan. Också att man använder emails till andra syften än vad som är tänkt. Då det talas om 
hur mycket av en dag som går åt till att hantera emails talas det inte om minuter, utan timmar. 
Således kan en inbox ses som ett komplext system snarare än bara en mapp som innehåller 
meddelanden. !
Att inboxen och även hur man använder emailklienter i sig blir alltmer komplexa är något som 
styrks av Fisher et al. (2006) som genomfört en studie som en jämförelse mot Whittaker och Sidner 
(1996). De noterar att vissa aspekter av email har ändrats på ett drastiskt sätt. Bland annat antalet 
mappar man väljer att sortera in emails i och hur många emails man väljer att arkivera. Hanteringen 
av emails har alltså blivit mer komplext. Även här noteras spam som ett problem, som var något 
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nästintill okänt då Whittaker och Sidner genomförde sin studie 10 år tidigare, året 1996. Fisher et al. 
påpekar att mer förståelse över hur man använder email är något oerhört viktigt och att vidare 
forskning är något som behövs för att hjälpa människor att hantera email overload. Ytterligare en 
studie som jämförde sig mot Whittaker och Sidner genomfördes av Grevet et al. (2014) som tittar 
på samma sak, denna gången16 år efter Whittaker och Sidner genomförde sin studie. De noterar att 
email overload fortfarande existerar och fortfarande är ett problem. De finner även att antalet 
inkommande emails har ökat, något som styrker den tidigare nämnda trenden om att man får allt 
fler och fler emails. Antalet emails ökar, hur email hanteras blir alltmer komplext, allt mer tid går åt 
till att hantera emails och den associerade stressen till dessa problem blir allt mer utbredd. !
Det är dock inte endast hanteringen av email som orsakar stress och som stör produktiviteten. 
Exempelvis finns problemet att olika personer förväntar sig svar på de emails de skickar olika fort 
(Tyler och Tang, 2003). Vissa förväntar sig svar inom 15 minuter och om de inte fått ett svar inom 
en timme så tar de en annan väg, som att ringa upp personen eller besöka denne på arbetsplatsen om 
möjligt. Andra däremot förväntar sig svar inom 30 minuter till en timme, men väntar tills dagen 
efter med att gå via andra kanaler om de inte fått ett svar. Att man förväntar sig svar inom korta 
tidsramar sätter press på mottagaren och orsakar stress då man känner sig pressad till att svara så 
fort man får ett email (Renaud et al., 2006). Det finns också en konvention som växt fram att man 
försöker svara på inkommande emails kontinuerligt just på grund av detta. !
Det verkar också vara främst att ta emot email som orsakar stress, till skillnad från att skriva och 
skicka emails. Renaud et al. (2006) fann i sin studie ett asymmetriskt förhållande mellan att skicka 
emails och att ta emot emails och pekar på detta asymmetriska förhållande som den stora boven i de 
problem som beskrivits ovan. De noterar att skicka emails tar lite tid och energi, däremot att ta emot 
emails och hantera dessa tar upp både mycket tid och energi. Detta gör att avsändaren inte alltid 
tänker på att det är en stressfaktor att ta emot emails och att emails skickas utan att tänka på 
konsekvenserna, då smidigheten för avsändaren överskuggar detta. Det sker även ibland missbruk 
av emails i form av fenomenet “buck passing” (Phillips och Reddie, 2007). Detta innebär att en 
person istället för att ta itu med ett problem (som hanteras via email) vidarebefordrar detta till någon 
annan för att fråga exempelvis en fråga om någon detalj eller be någon annan att titta på det då de 
inte känner sig bekväma med att ta itu med problemet själva. Fenomenet i sig beskriver att detta 
görs då man inte vill ta ansvaret för ett ärende och resultatet blir istället att ärendet skickas runt på 
arbetsplatsen och ingen tar ansvar för det. !
Det är heller inte alltid kvantiteten av inkommande emails som just orsakar sådana saker som email 
overload utan även kvalitén på de emails man får. Bellotti et al. (2005) fann att emails som är långa, 
krångliga och som knyter an och relaterar till många olika saker kräver mycket koncentration och 
koordination för att kunna hanteras på rätt sätt. Detta upplevs som mer stressande än korta, koncisa 
emails. Detta är inte så konstigt då långa, komplexa emails givetvis kräver mer tid och 
koncentration för att hanteras.  !
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2.3. Introduktion av chatt inom organisationer 
Det är dock inte endast email som är boven i det hela. Organisationer har också på senare år vänt sig 
till chattverktyg för att effektivisera kommunikationen inom organisationen (Cameron och Webster, 
2005). Detta kan innebära antingen utnyttjandet av existerande tjänster, alternativt interna system 
som existerar endast inom organisationen i fråga. Vidare hävdar Cameron och Webster att 
implementationer av chattverktyg kan få oanade konsekvenser och således få både en positiv och en 
negativ påverkan på kommunikationen inom organisationen. Exempelvis används chatt som ett 
substitut för andra kommunikationsmetoder samtidigt som det möjliggör ytterligare en kanal vilken 
kan användas till att kontakta och få tag på andra människor inom organisationen. Att chatt används 
som ett substitut för andra kommunikationsmetoder, såsom telefon, är inte alltid att föredra då chatt 
inte erbjuder samma möjligheter som ett telefonsamtal. Chattkommunikation påvisar alltså redan 
samma fällor som email. Även här finns en risk för “technology overload” (Karr-Wisniewski och 
Lu, 2010). !
2.4. Var ligger lösningen? 
Den stora frågan som uppstår då det blir uppenbart över vilka problem som email såväl som andra 
kommunikationsmetoder för med sig in på arbetsplatserna är: Hur de kan motverkas? Hur kan man 
se till att produktiviteten hos en organisation inte fallerar samtidigt som man också ser till att 
organisationens anställda inte lider av email overload och stress? Fisher et al. (2006) nämner vikten 
av fortsatt forskning och nya innovationer för hantering av email då de ser en trend i att 
användandet av email är något som kommer växa och de tillhörande problemen kommer växa i takt 
med denna utveckling om inget görs åt det. Enligt Sumecki et al. (2011) är det viktigt att 
organisationer blir mer medvetna om hur och när emails skall användas inom organisationen och 
även sprida denna kultur genom hela organisationen i sig. Samma sak hävdar Virji et al. (2006) i 
hopp om att detta leder till lyckligare och mindre stressade anställda. De menar att det är beteendet 
som måste ändras för att lösa problemen. Brown och Duck (2014) som studerat emails och hur detta 
är en stressfaktor har mer konkreta förslag. Enligt Brown och Duck ska organisationer gå in och 
styra upp och uppmuntra till att inte skicka onödiga emails och att man inte ska skicka email utanför 
arbetstid. Också att göra det mer tydligt om hur email ska användas, då exempelvis ovissheten 
gällande förväntan på svar utöver antalet emails också sågs som en stor stressfaktor.  !
Många studier lutar alltså åt att organisationerna måste ta tag i problemet, analysera hur deras 
kommunikation ser ut och komma med någon form av policy som styr upp det hela. Ramsay och 
Renaud (2012) undersökte email overload och kom fram till en rad saker som just skulle behöva 
finnas med i en sådan kommunikationspolicy. Bland annat att organisationer aldrig ska tvinga sina 
anställda att sköta email hemifrån och inte använda sig av massutskick. Däremot noterar Ramsay 
och Renuad att det är svårt att få personer att hålla sig till en policy, då man alltid kan ignorera att 
följa en policy.  !
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Ett annat tillvägagångssätt föreslås av Bellotti et al. (2005) som hävdar att email overload 
åtminstone till viss del kan hanteras med design av emailklienter och hur email hanteras i olika 
verktyg. Detta med en ny inställning och filosofi till hur en emailklient ska fungera.  Att lösa 
problemet med gränssnittsdesign skulle på ett annat sätt lösa problemet då gränssnittsdesignen 
bestämmer vad som faktiskt går att göra med en emailklient. Detta, till skillnad från policys, går 
inte att ignorera eller komma undan. !!!!!!!!!
!
!
!!

!
!7



3. Metod 

Följande kapitel beskriver de metoder som tillämpats i den föreliggande studien. Först beskrivs den 
första fasen, förstudien (3.1) som beskriver hur intervjuerna genomfördes och sedan hur dessa 
analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet från den tematiska analysen användes senare i 
designfasen av studien (3.2) där teman omvandlats till designidéer som utforskades. Ett urval av 
dessa designidéer vidareutvecklades därefter till konkreta designförslag. Dessa designförslag 
utvärderades senare i utvärderingsfasen (3.3) med hjälp av en heuristisk utvärdering, där problem 
med de framtagna designförslagen hittades. !
3.1. Förstudie 
För att först skapa en bild av problembilden gällande kommunikation inom organisationer samt hur 
organisationer hanterar dessa problem genomfördes intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade 
och följde en intervjumall. Intervjumallen och därmed även intervjufrågorna behandlade några 
huvudsakliga områden som diskuterades under intervjuerna. Dessa var hur kommunikationen ser ut 
i organisationen i dagsläget (vilka kommunikationsmetoder som används och hur de används), vilka 
problem som upplevs med kommunikationen (om det leder till stress eller minskad produktivitet), 
samt vilka policys som existerar inom organisationen gällande kommunikation och om dessa 
policys löser de upplevda problemen. Om inte några sådana policys existerande diskuterades istället 
hypotetiska policys som intervjupersonen skulle kunna tänka sig att kunna implementera i 
framtiden. Intervjuerna tog mellan 35 och 60 minuter där de flesta tog runt 45 minuter. 

3.1.1. Rekrytering och deltagare 
Intervjupersonerna rekryterades med ett bekvämlighetsurval med existerande kontakter inom de 
organisationer som intervjuades. Totalt genomfördes intervjuer med 10 personer inom 4 
organisationer. Intervjupersonerna bestod av både män och kvinnor som i sin respektive 
organisation hade en arbetsroll vilket inkluderade någon form av personalansvar. De flesta av dessa 
var chefer. Att huvudsakligen chefer valdes som intervjupersoner var till följd av ett antagande om 
att personer som just besitter en chefsroll har en god insikt i existerande policys inom 
organisationen samt har en bild över hur kommunikation sker, upplevs och skulle kunna ändras. 

3.1.2. Genomförande och analys 
Intervjuerna spelades in i de fall som intervjupersonen gav sitt medgivande till detta. Intervjuerna 
genomfördes också i enlighet med de forskningsetiska principerna informationskravet (studiens 
syfte förklarades för intervjupersonerna), samtyckeskravet (intervjupersonerna hade själva rätt att 
bestämma över sin medverkan), konfidentialitetskravet (personuppgifter har hanterats 
konfidentiellt) samt nyttjandekravet (insamlade data används endast till studiens syfte i 
forskningsändamål) från Vetenskapsrådet (2002). !
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Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de grovt för den kommande analysen. I de fall då 
intervjuerna inte spelades in antecknades det under intervjun i form av memos och ytterligare 
anteckningar och renskrivning av anteckningar tog plats direkt efter intervjun (Emerson et al. 2011). !
Intervjudata analyserades därefter med tematisk analys (Howitt, 2013). Denna analys gick ut på att 
hitta återkommande mönster i data från olika intervjupersoner i form av teman. Exempelvis om tre 
olika intervjupersoner under intervjuerna uttryckte att de upplever att skickande av kopior via email 
används i för stor utsträckning skapar detta ett tema som representerar just detta. Ett yttrande som 
låg till grund för att indikera ett sådant tema kunde exempelvis se ut som citatet nedan, taget från en 
av de transkriberade intervjuerna: !
 “De flesta emails som kommer in är kopior, folk skickar kopior till höger och 
 vänster hela tiden och- jag menar i de flesta fall jag läser jag dem inte ens, det 
 är så irriterande att sitta o radera kopior man inte ens vill ha…-”  !
På detta sätt lyftes de gemensamma ståndpunkterna hos samtliga intervjupersoner fram och skapade 
en samling teman som representerar samtliga insamlade intervjudata. Om endast en person nämnde 
någonting (som inte någon annan intervjuperson tog upp) ansågs detta inte tillräckligt för att skapa 
ett tema, utan teman existerar endast om det var återkommande i flera intervjuer. Dessa teman låg 
till grund för designfasen. !
3.2. Design 
För designfasen användes den existerande betaversionen av kommunikationsverktyget Briteback 
som utgångspunkt. Detta innebär att designen tagit hänsyn till email såväl som chatt och 
röstkommunikation (telefonkommunikation) som är tänkt att vara en del av det slutgiltiga 
kommunikationsverktyget. Även om designen tagit hänsyn till detta har fokus legat på email. 

3.2.1. Vidare analys 
Efter att den tematiska analysen genomförts och teman identifieras utifrån intervjudata övergick 
arbetet i designfasen. Teman kunde vid detta skede bestå av flera olika saker. Antingen ett 
problemområde, en lösning på ett problemområde eller ett koncept. Med problemområde menas 
problem som identifierats och som fortfarande behöver någon form av lösning. Lösningar på 
problemområden var existerande eller hypotetiska lösningar på problemområden som uppkom 
under intervjuerna. Koncept var idéer, tankar eller reflektioner, detta huvudsakligen gällande 
funktioner som inte i sig löser något existerande problem men ändå tillför något till att minska de 
upplevda problemen. I samband med övergången från tematisk analys till designfasen genomfördes 
också en hel del brainstorming för att komma fram till lösningar till de problemområden som vid 
det tillfället saknade lösningar, utveckla redan existerande lösningar samt konkretisera de framtagna 
koncepten som uppkommit. Detta för att göra om samtliga teman till designidéer inför skissning. 
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3.2.2. Skissning och utvärdering 
Designfasen i sin helhet bestod av en iterativ process av skissning och kontinuerlig utvärdering av 
skisser enligt Greenberg et al. (2012). En designidé utifrån den tematiska analysen valdes och 
skisser genererades för denna designidé. Först och främst genererades skisser i liten kvantitet för 
samtliga designidéer/teman för att utforska idéerna och snabbt kunna avgöra om de ansågs som bra 
eller inte. Detta gjordes delvis med hjälp av korta punktlistor över positiva och negativa aspekter 
hos en skiss. Exempelvis kunde en negativ aspekt med en skiss vara att gränssnittet skulle på ett 
uppenbart sätt vara oförståeligt eller att en tänkt interaktion skulle ta väldigt många klick jämfört 
med nuvarande implementation eller andra designidéer. Dessa punktlistor över positiva och 
negativa aspekter hos olika skisser för designidéer användes för att förkasta de skisser med många 
negativa aspekter och vidareutveckla de skisser med många positiva aspekter. Den tidigare nämnda 
brainstormingen fortsatte även i denna fas och nya idéer som uppkom utforskades och värderades. I 
vissa fall hämtades inspiration till designidéer i form av designmönster (Tidwell, 2012). 

3.2.3. Urval av designidéer och vidare design 
Då ett eller flera koncept för vardera designidé hade genererats visades dessa upp för intressenten. 
Vid diskussion med intressenten valdes fyra designidéer ut som ansågs som mest passande och av 
störst relevans för intressenten. För dessa utvalda designidéer gick designfasen vidare på samma sätt 
som tidigare, dock denna gång med fokus på just dessa fyra designidéer. Här lades mer fokus på att 
generera variationer på designidéerna snarare än utforskning av idén. Det lades också en större vikt 
på detaljrikedom hos skisserna i detta skede. På samma sätt som tidigare utvärderades dessa 
kontinuerligt fram tills dess att slutgiltiga designförslag tagits fram. Dessa slutgiltiga designförslag 
låg sedan till grund för den kommande heuristiska utvärderingen. !
3.3. Utvärdering 
De tidigare nämnda fyra designförslagen utvärderades i denna fasen med hjälp av en heuristisk 
utvärdering (Lewis och Rieman, 1993). Utvärderingen genomfördes av totalt 3 personer. Dessa 3 
var studenter vid Linköpings universitet som alla hade erfarenhet med heuristisk utvärdering och en 
koppling till Briteback. Vid en heuristisk utvärdering analyseras ett gränssnitt eller en design mot ett 
antal tumregler (heuristiker) i syfte att hitta eventuella användbarhetsproblem. Utvärderarna gick 
igenom de olika designförslagen i tur och ordning. Vid varje designförslag gicks nio tumregler 
igenom och en diskussion fördes om designen och den tänka interaktionen hos designförslaget bröt 
mot någon av tumreglerna. I de fall då det upptäcktes att designen bröt mot en tumregel 
nedtecknades detta med en motivering och potentiella lösningar diskuterades. De nio tumreglerna 
som användes är resultatet från en “factor analysis” av Nielsen (1994) och återfinns fritt översatta 
nedan. 
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3.3.1. De nio tumreglerna: 
1. Synlighet av systemstatus och feedback. Systemet skall alltid informera användaren om vad 

som pågår med relevant feedback inom rimlig tid. 
2. Matcha systemet med verkligheten och tala användarens språk. Använd begrepp och termer 

som den tänkta användaren förstår sig på och utnyttja koncept som den tänkta användaren är 
bekant med.  

3. Användarkontroll, frihet och nödutgångar. Då användaren begår ett misstag skall systemet 
erbjuda tydlig nödutgång för att gå tillbaka, detta utan långa dialoger. 

4. Konsekvens och standarder. Användaren ska inte behöva fundera ifall olika ord, situationer eller 
funktioner betyder samma sak inom olika delar av systemet. Systemet skall vara konsekvent. 

5. Förebygg mot fel. Att förebygga fel är bättre än att behöva ha bra felmeddelanden. 
6. Känna igen är bättre än att återkalla. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från 

en del av systemet till en annan. Istället ska systemet i alla lägen presentera den information 
som användaren kan tänkas behöva. Instruktioner för användning av systemet ska finnas 
tillgängliga eller vara lätta att hämta vid behov. 

7. Flexibel och effektiv användning samt genvägar. Systemet skall erbjuda genvägar och mer 
effektiva sätt att genomföra saker för att vara anpassat till både erfarna och oerfarna användare. 

8. Estetisk och minimalistisk design. Dialoger bör inte innehålla irrelevant information. Den 
relevanta informationen skall lyftas fram. 

9. Lättförståeliga felmeddelanden och indikering av fel. Felmeddelanden ska vara tydliga och 
formulerade på ett sätt som gör dem enkla att förstå. Om möjligt skall också förslag på 
lösningar problem ges. Undvik språk som är främmande för användaren. !!!!
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4. Resultat 

Detta kapitel innehåller resultat från samtliga tre delar av studien. Först beskrivs resultatet från 
förstudien utifrån intervjuer och analys (4.1), efter detta designförslagen från designfasen av studien 
(4.2) och till sist utvärderingsresultatet från utvärderingen av de tidigare framtagna designförslagen 
(4.3). !
4.1. Intervjuresultat & Analysresultat 
Nedan beskrivs resultat från intervjuerna och den efterkommande tematiska analysen. Den första 
delen av detta delkapitel beskriver fynd som gjorts angående vilka kommunikationsmetoder som 
används och hur, hur mycket de används och hur problemen upplevs. Därefter finns en punktlista 
över saker som, utifrån analysen, skulle kunna styras i en kommunikationspolicy. 

4.1.1. Vilka kommunikationsmetoder som används 
Under intervjuerna diskuterades det vilka kommunikationsmetoder som används inom 
organisationen. Den främsta kommunikationsmetoderna som användes var email och telefon. I 
vissa fall förekom sparsamt även användning av SMS, chatt och konferenssystem. Vid diskussion 
om intervjupersonerna kunde tänka sig att låta andra kommunikationsmetoder än email ta större 
plats så fanns det delade meningar om detta. Vissa ansåg att emails dominanta roll var ett väl 
fungerande system som inte behövde ändras, medan andra var mer öppna för tanken att låta andra 
kommunikationsmetoder få ta mer plats.  

4.1.2. Vad de olika kommunikationsmetoderna används till 
Det diskuterades om vilken typ av kommunikation som tog plats via email jämfört med exempelvis 
telefon. Under majoriteten av intervjuerna framkom det att telefonkommunikation är något som 
används mindre och mindre, då email används istället och att email används till i stort sett till all 
form av kommunikation. Det framgick att email användes som ett substitut för 
telefonkommunikation (eller samtal ansikte mot ansikte) och att detta upplevdes som ett problem. 
Detta på grund av att telefonsamtal upplevdes som en effektivare och rikare kommunikationsmetod 
än email. Också att en diskussion ansågs mer lämpad att genomföras per telefon, då en diskussion 
via email upplevdes som både tidskrävande och ibland leder till missförstånd. !
Då SMS, chatt och konferenssystem diskuterades framkom det att SMS och chatt användes för kort 
och koncis kommunikation såsom korta ja-eller-nej-frågor. Konferenssystem användes för möten då 
de deltagande personer befann sig på olika orter.  

4.1.3. Hur många emails och hur mycket tid går åt till dem? 
Då den huvudsakliga kommunikationsmetoden som användes inom organisationerna var email 
ombads intervjupersonerna uppskatta hur många email de får per dag och hur mycket tid de 
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upplevde att de lägger varje dag på att hantera dessa emails. I snitt fick intervjupersonerna 60 
emails per dag. De upplevde att de lade ner i snitt 2 timmar på att hantera emails en typisk 
arbetsdag.  

4.1.4 Kommunikationspolicys 
Då en diskussion fördes om det existerande någon form av kommunikationspolicy inom 
organisationen så fanns det endast detta inom en av de intervjuade organisationerna. Denna 
kommunikationspolicy var inte en detaljerad sådan och innehöll mest småsaker såsom att komma 
ihåg att fylla i ämnesfältet och vara noga med att använda en signatur i utgående emails. Personerna 
som intervjuades inom den organisation som hade denna policy ansåg inte att den löste de problem 
som upplevs med email och annan kommunikation. 

4.1.5. Problemupplevelse 
Under intervjuerna diskuterades det hur intervjupersonerna upplevde de problem som diskuterats 
ovan, såsom mängden inkommande meddelanden eller ovissheten om när man ska svara på emails 
beroende på när sändaren förväntar sig svar. Många av intervjupersonerna hade löst sådana problem 
med att bygga upp sina egna system, rutiner och konventioner som de höll sig till. Exempelvis att 
man endast svarar på emails på morgnarna eller att man satt en egen policy för sig själv att man 
alltid ska svara på inkommande emails inom 24 timmar. Således upplevde inte alla 
intervjupersonerna de problem som diskuterades under denna studie som faktiska problem då de 
hade själva tagit fram ett sätt att hantera dessa problem. Vid diskussion om detta medgavs dock att 
om de inte hade dessa egna uppsatta regler så skulle de uppleva problemen som mycket jobbiga och 
stressande. !
De problem som främst upplevdes var följande: 
• Antalet emails man får. 
• Längden på emails man får.  
• Antalet kopior som skickas och inte fyller något syfte. 
• Att emails används istället för annan typ av kommunikation som skulle vara mer lämplig. 
• Att man känner sig pressad till att svara på emails så fort de kommer. 
• Att man blir störd av inkommande emails. 
• Att emailhantering tar upp mycket arbetstid.  

4.1.6. Saker som skulle kunna styras med en policy 
Den största delen av analysen gick ut på att identifiera saker som redan i dagsläget till viss del styrs 
av eller som i framtiden skulle kunna styras av en kommunikationspolicy inom organisationerna. 
Nedan finns en punktlista över de teman som uppfyller ovanstående och som identifierades under 
den tematiska analysen. !
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Teman över saker som skulle kunna styras med en kommunikationspolicy: 
• När på dagen man ska få skicka meddelanden till sina kollegor. Detta för att minska den stress 

som orsakas av att personer kommunicerar utanför arbetstid. 
• När på dagen eller hur många gånger per dag som det ska gå att ta emot inkommande 

meddelanden. Samma orsak som ovanstående tema. Också för att inte arbetet ska störa en person 
utanför arbetstid.  

• Hur många olästa meddelanden som ska få ligga i inboxen. Detta för att förhindra att inboxen blir 
full av olästa emails som utgör en stressfaktor för vissa personer samt leder till att vissa emails 
glöms bort. 

• Vilken sorts information eller vilka sorters ärenden som ska gå via vilka kommunikationskanaler, 
vad chatt ska användas till, vad emails ska användas till och vad telefonkommunikation ska 
användas till. Detta på grund av att vissa saker anses mer passande att gå via vissa kanaler. 
Exempelvis korta frågor via chatt och diskussioner via telefon. 

• Hur man ska använda prioriteringsindikatorer för meddelanden, sätta fasta riktlinjer för vad som 
uppfyller kriterierna för att meddelanden ska få klassas som “hög prioritet”. Detta på grund av att 
sådana indikatorer som existerar idag används väldigt subjektivt och vad en person anser vara 
högprioritet inte alltid stämmer överens med andras uppfattningar. 

• När man ska förvänta sig svar på inkommande meddelanden. Det finns en ovisshet när man ska 
svara på inkommande meddelanden vilket gör att många personer svarar så fort de kan och att de 
känner sig pressade till detta.  

• Hur långa olika sorters meddelanden ska få vara. I många fall ansågs korta emails vara mer 
passande som chattmeddelanden och långa emails mer passande som telefonsamtal. 

• Kunna anpassa sin kommunikation till andra personer utifrån deras status och tillgänglighet. Detta 
på grund av att information som ibland blir långa emails som är tidsödande att skriva och läsa 
samt svara på skulle ta mindre tid som ett telefonsamtal. Att göra valet att ringa personen blir 
lättare om man vet att personen är tillgänglig. 

• Olika etablerade typer av email. Detta för att det ibland råder förvirring över syftet hos ett email. 
För organisationen fördefinierade typer av emails skulle till viss del hjälpa till med detta. 

• När och varför man ska skicka kopior samt det generella förhållningssättet till kopior. Många 
inkommande emails är kopior som i många fall inte är av intresse för alla mottagare och används i 
olika syften från person till person. 

• Användning av mappar och filter i inboxen. Det ansågs av många som tidsbesparande och 
stressminskande att organisera sina meddelanden på ett bra sätt. 

• Statistik för planering av arbetstid. Att få en bild på exempelvis vilka veckodagar som brukar 
kräva mest tid dedikerat åt att exempelvis svara på emails skulle hjälpa i planeringen av sin egen 
arbetstid. 

• Alla utgående emails måste ha en signatur. Detta för att de inte ska råda förvirring om vem det är 
man har blivit kontaktad av. 

• Ämnesfältet i utgående emails måste ha vara ifyllt och deskriptivt. Detta för att underlätta 
sortering av emails och initial förståelse om vad ett email handlar om. !
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• Hur man ska formatera sina meddelanden, exempelvis att förbjuda användning av onödigt stora 
typsnitt. Skrikiga emails med stora, rödmarkerade versaler ansågs inte höra hemma på en 
arbetsplats och därav inte heller i meddelanden.  

• Att alltid ha tillgånger till läskvittenser. Ibland kan det vara viktigt att veta om en viss person har 
läst ett meddelande man skickat till dem. 

• Indikation om när man kommer få ett svar på ett meddelande. Det händer att man av olika orsaker 
vill veta när man kommer få svar på ett visst meddelande, när personen man inväntar svår ifrån 
tänker sig svara. 

• Styra vilka personer inom en organisation man ska få skicka meddelanden till. Det är inte alltid 
passande att meddela vissa personer om vissa saker och ibland missbrukas möjligheten att man 
kan skicka meddelanden till samtliga personer inom en organisation.  

• Ha en etablerad etikett för skrivna meddelanden inom organisationen. !
4.2. Designresultat 
Som tidigare nämnt påbörjades design i form av designidéer för samtliga teman som listats ovan. 
Vid diskussion med intressenten valdes ett urval av dessa designidéer ut som de mest intressanta. 
Dessa designidéer fick vidare design med ett större djup med mer detaljrikedom och blev senare 
konkreta designförslag. Följande teman är de som utvecklades till designförslag:  
• Kunna anpassa sin kommunikation till andra personer utifrån deras status och tillgänglighet. Detta 

på grund av att information som ibland blir långa emails som är tidsödande att skriva och läsa 
samt svara på skulle ta mindre tid som ett telefonsamtal. Att göra valet att ringa personen blir 
lättare om man vet att personen är tillgänglig. 

• Hur långa olika sorters meddelanden ska få vara. I många fall ansågs korta emails vara mer 
passande som chattmeddelanden och långa emails mer passande som telefonsamtal. 

• När man ska förvänta sig svar på utgående meddelanden. Det finns en ovisshet när man ska svara 
på inkommande meddelanden vilket gör att många personer svarar så fort de kan och att de 
känner sig pressade till detta. 

• Att alltid ha tillgånger till läskvittenser. Ibland kan det vara viktigt att veta om en viss person har 
läst ett meddelande man skickat till dem. !

Nedan följer en beskrivning av vart och ett av designförslagen till dessa teman. 

4.2.1. Designförslag #1: Kontaktlista med statusar för kanalval 
Till det första designkonceptet, att kunna se status på sina medarbetare för att lättare kunna besluta 
hur man ska kommunicera med dem, togs inspiration från existerande chattklienter och sociala 
nätverk såsom Skype och Facebook. Konceptet går ut på att först få information om en persons 
tillgänglighet innan man väljer via vilken kanal (vilken kommunikationsmetod) man ska kontakta 
personen. Detta genom en kontaktlista som alltid är tillgänglig i klienten. I denna kontaktlista kan 
man se samtliga kontakter och ifall en kontakt använder samma klient så kan man se deras status. 
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Man kan också via denna kontaktlista välja att kontakta personen med en kommunikationsmetod 
man anser passande beroende på deras aktuella status och plats.  !
Vad dessa statusar består av är inte något som har lagts fokus på i designprocessen, men idén är att 
de ska bestå av utökade versioner av standardstatusar som “Tillgänglig”, “Tillfälligt borta” eller 
“Stör ej”. Exempelvis skulle det kunna finnas statusar som förmedlar att man är tillgänglig men 
man har inte möjlighet att ta emot telefonsamtal för tillfället och skulle föredra kontakt via email 
eller chatt. Detta skulle kunna uppnås med att antingen ha fördefinierade statusar som är tydliga i 
sig eller tillåta användare att skriva ett kort meddelande som en utökning till existerande statusar för 
att på ett bättre sätt signalera till andra hur pass tillgängliga de är och vilken kommunikationsmetod 
de skulle föredra. Också mer långvariga statusar skulle kunna användas för frånvarohantering, som 
att kunna se att ens kollega har en veckas semester.  !
Tanken är också att hur detta statussystem och kontaktlistan i sig fungerar ska kunna styras. En 
admin inom organisationen ska ha möjligheten att kunna skapa, modifiera eller ta bort statusar så att 
utbudet av statusar passar organisationen i fråga. På detta sätt kan det skräddarsys till organisationen 
i sig, vilket eliminerar tvetydigheter eller oklarheter om vad istället fördefinierade statusar innebär 
för just den arbetsplatsen. Nedan finns fyra skisser över designförslaget.  !!!!!!!!!!
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Figur 1: Kontaktlistan syns längst till höger som en sidobar. !
Den ovanstående skissen (Figur 1) visar inboxen i kommunikationsverktyget Briteback. Kolumnen 
längst till vänster är en huvudmeny, kolumnen till höger om denna huvudmeny är en lista över 
emails som finns i inboxen. Det översta emailet är markerat och kan läsas i sin helhet till höger. 
Designförslaget i form av den ovannämnda kontaktlistan kan ses längst till höger i bilden. Där finns 
kontaktlistan i form av en sidobar. Om man klickar på denna sidobar så expanderas kontaktlistan. !
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!    
Figur 2: Efter ett klick på kontaktlistan kommer den fram. !

Ovanstånde skiss (Figur 2) visar hur kontaktlistan ser ut då den har expanderats. Om man igen 
klickar på den gråa sidobaren kommer kontaktlistan att återgå till sin tidigare, minimerade form 
som kunde ses i Figur 1. Längst upp i kontaktlistan finns en meny där användaren kan välja sin 
egen status. Under denna meny finns en lista över användarens kontakter. Varje rad består av en 
kontakt och innehåller kontaktens namn till vänster och till höger en statussymbol. Den befintliga 
statussymbolen i skissen är inget slutgiltigt förslag för statussymbolen eller hur dessa ska fungera 
utan endast en platshållare. Statussymbolen är tänkt att indikera en persons status med antingen 
olika sorters symboler för olika statusar eller olika färger. 
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!  
Figur 3: Ytterligare kontaktinformation då man håller musen över en kontakt. !

Då man håller musen över en kontakt i kontaktlistan så kommer en ruta upp som visar ytterligare 
information om personens status. Vad denna information består av beror på vilken status personen i 
fråga har eller exempelvis om personen har ett meddelande av något slag kopplat till statusen. Det 
går också att se vilken plats personen befinner sig på. !!!!!!!
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!  
Figur 4: Meny för att välja kommunikationsmetod då man klickar på en kontakt. !

Om man klickar på namnet på en person i kontaktlistan kommer en meny upp med olika 
kommunikationsmetoder. I denna meny kan man välja en kommunikationsmetod och beroende på 
val så rings personen upp, en ny chatt startas med personen (om en befintlig inte redan existerar) 
eller ett tomt email öppnas upp adresserat till personen. 

4.2.2. Designförslag #2: Längden på meddelanden och kanalval 
För den andra punkten, hur långa olika sorters meddelanden får vara togs en design fram som 
fokuserar på en ordräknare. Designen inkluderar en indikator då man skriver antingen ett 
chattmeddelande eller ett email. Denna indikator visar kontinuerligt antalet ord i ett skrivet 
meddelande och hur pass välanpassad ordmängden anses vara till den meddelandetyp man för 
tillfället skriver (det vill säga om man skriver ett chattmeddelande eller ett email). Indikatorn visar 
också, i form av rekommendationer, när det vore mer lämpat att byta meddelandetyp. Exempelvis 
om man skriver ett email som är väldigt kort så visar indikatorn detta och rekommenderar att man 
skickar meddelandet i form av ett chattmeddelande istället. Med ett enkelt klick på en ikon i 
indikatorn kan man då konvertera om den skrivna texten till den andra meddelandetypen och välja 
att skicka sitt meddelande som ett chattmeddelande istället. På samma sätt fungerar detta åt andra 
hållet. Om man skrivit ett väldigt långt email kan indikatorn rekommendera att man istället ska 
ringa upp personen istället, vilket också kan göras lätt med ett klick på en ikon på indikatorn.  !
Detta skulle även integreras med de ovan beskrivna statusarna. Om man har skrivit ett långt email 
och detta skulle lämpa sig mer som ett telefonsamtal kommer indikatorn att rekommendera att man 
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ringer upp personen istället, men samtidigt också ge information om statusen för personen i fråga. 
Alternativt kommer indikatorn inte att rekommendera att man ringer en person som har en status 
som innebär att personen är upptagen eller otillgänglig. !
Ordgränserna för ovanstående är något som kan kontrolleras av en admin. Det kan skilja sig mellan 
olika organisationer vad som anses som ett för långt email och det är därför viktigt att gränserna för 
när ett email ska rekommenderas att skickas som chatt, vice versa, samt en övre gräns på tillåten 
längd av emails (om detta önskas) ska kunna sättas på ett sådant sätt att det passar respektive 
organisation som använder klienten. Nedan finns tre skisser som visar designen. !

!  
Figur 5: Indikator för antalet ord i ett email.  !

Skissen ovan (Figur 5) visar gränssnittet då man författar ett email i Briteback. Till vänster finns en 
kolumn där användaren skriver in vem emailet skall skickas till. Till höger skriver man emailets titel 
och brödtext och det finns även redigeringsmöjligheter. Längst ned till höger finns en knapp för att 
skicka iväg emailet. Allra längst till höger kan designförslaget ses i form av en sidobar. Denna 
sidobar fylls upp (den gråa arean) i takt med att man skriver brödtexten. Indikatorn har också två 
symboler som indikerar vid vilken ordmängd det anses passande (utifrån inställningar) att byta 
kommunikationsform. Om nivån i sidobaren befinner sig under pratbubblan (chattsymbolen) är det 
mer lämpat att att skicka den skrivna texten som ett chattmeddelande. Om nivån befinner sig 
ovanför telefonen är det mer lämpat att ringa personen istället. !
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!  
Figur 6: Förfrågan om annan kommunikationsmetod på grund av lågt antal ord. !

Om användaren trycker på knappen “Skicka” då ordmängden i emailet befinner sig på den nivån att 
det anses mer lämpat att skicka ett chattmeddelande istället möts användaren av en dialogruta. 
Denna dialogruta påpekar att den skrivna texten är kort och frågar användaren om denne vill skicka 
den skrivna texten som ett chattmeddelande istället. Användaren kan då välja två alternativ. 
Antingen att godta rekommendationen och skicka den skrivna texten som ett chattmeddelande (som 
då görs automatiskt av kommunikationsverktyget) eller skicka den skrivna texten som ett email. Det 
finns också möjlighet att trycka på “Cancel” för att stänga dialogrutan och fortsätta skriva eller 
redigera den skrivna texten. !
Om nivån hade befunnit sig mellan chattsymbolen och telefonsymbolen hade denna dialogruta ej 
kommit upp. Emailet hade då skickats då användaren trycker på “Skicka”-knappen. Om nivån hade 
befunnit sig över telefonsymbolen i sidobaren hade en liknande dialogruta kommit upp och frågat 
användaren om denne vill ringa upp personen istället. Om detta val görs så sparas den skrivna 
texten som ett utkast och kommunikationsverktyget ringer upp personen. 
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!  
Figur 7: Kort notis om att man överskridit ordgränsen.  !

Då man författar sitt email kommer också en kort notis upp då man passerar en ordgräns i 
indikatorn. Denna notis kommer upp automatiskt och behöver inte stängas ned manuellt då den 
endast visas i några sekunder. Denna notis syftar till att uppmärksamma användaren om att denne 
har överskridit ordgränsen för den aktuella kommunikationsmetoden (i detta fall email) och gör 
även här en rekommendation om en mer lämpad kommunikationsmetod. Om användaren skulle 
vilja godta rekommendationen kan denne i sådana fall klicka på symbolen i fråga och utifrån 
symbolen konverteras den skrivna texten om till ett chattmeddelande eller så rings personen upp. 

4.2.3. Designförslag #3: Förväntan på svar 
En stor stressfaktor hos många av intervjupersonerna var det faktum att man kände sig manad till att 
svara på meddelanden omedelbart då man gjorde ett antagande att personerna bakom inkommande 
meddelanden ville ha svar så fort som möjligt. Det förekom också att man ibland svarade på 
meddelanden till vilka avsändaren inte förväntade sig ett svar, vilket orsakar slösad tid för båda 
parter. För detta problem togs en design fram som möjliggör att förmedla information om hur pass 
snart man önskar sig svar. Detta med en enkel funktion att man i en chattkonversation eller i ett 
email ställer in när man önskar sig svar, om man så vill. !
Detta med hjälp av en valbar lista eller någon annan form av input kunna exempelvis indikera att 
man önskar ett svar inom 8 timmar eller 48 timmar. Detta skulle orsaka att meddelandet hos 
mottagaren har en indikator om hur mycket tid denne har på sig att svara på meddelandet. 
Meddelandet hamnar även i en speciell mapp vid namn “Inväntar svar”. I denna mapp kommer 
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meddelanden eller konversationer vara sorterade i kronologisk ordning, med kortast svarstid längst 
upp. Nedan finns tre skisser som visar designförslaget.  !

!  
Figur 8: Meny i författande av email för att begära ett svar. !

I skissen ovan då användaren författar ett email finns en meny längst ned i rutan mellan 
redigeringsmenyn och “Skicka”-knappen. Denna meny är den ovannämnda inputen för att begära 
ett svar från mottagaren/mottagarna av emailet inom en viss tid. !!
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!  
Figur 9: Val av svarstider i menyn. !

Om användaren klickar på menyn kommer flera olika valbara svarstider upp. Dessa alternativ är 
något som kan ändras av admin för att passa organisationen. Om exempelvis “8h” väljs så kommer 
mottagaren av emailet se att avsändaren önskar ett svar inom 8 timmar från dess att emailet 
skickades.  !!
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!  
Figur 10: Emails som inväntar svar. !

Skissen ovan visar mappen “Inväntar svar”. Denna mapp innehåller alla de inkomna emails som har 
från avsändaren en begärd svarstid. De emails som inväntar svar i denna mappen är sorterade i 
kronologisk ordning. Det email som har kortast svarstid kvar ligger längst upp i listan. Detta 
designförslag skulle också kunna utvecklas till att innehålla påminnelser om att svara på emails då 
den begärda svarstiden är nära att gå ut.  

4.2.4. Designförslag #4: Manuell markering av lästa emails 
För många av intervjupersonerna fanns det ett intresse av att veta när deras emails hade blivit lästa. 
Det framkom också under intervjuerna att det fanns problem med att emails i inboxen markeras 
automatiskt som lästa då man öppnar ett email (men inte nödvändigtvis läser det). Det beskrevs som 
vanligt förekommande att man öppnar ett email för att få en uppfattning om vad det handlar om, 
med avsikten att läsa det ordentligt vid ett senare tillfälle. Däremot har emailklientens automatiska 
markering av dessa emails som “lästa” gjort att man glömt bort att läsa dem.  !
För dessa två problem togs en design fram som innebär att emails inte längre blir automatiskt 
markerade som lästa bara för att man öppnar dem. Istället måste man manuellt markera ett email 
som läst med en knapp. Samtidigt som man gör detta skickas också en läskvittens till avsändaren av 
detta email i formen av en notifikation. På detta sätt finns informationen om vem som har läst vems 
emails, samt vilka av ens egna emails man har läst, alltid tillgänglig. Att se vilka som har läst ett 
email man själv skickat ska också kunna gå att kontrollera i listan över skickade emails.  !
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Till vilken grad man vill att systemet automatiskt skickar läskvittenser då man markerat ett email 
som läst ska kunna ställas in av en admin. Också om man vill få läskvittenser som notifikationer 
eller ej ska kunna ställas in av varje individuell användare. Grundfunktionaliteten att man måste 
manuellt flagga ett email som läst skulle också kunna vara valbart.  !

!  
Figur 11: Knapp för manuell markering av att ett email är läst. !

Skissen ovan visar designförslaget i form av en knapp längst ned i det aktuella emailet användaren 
har valt i sin inbox. Om användaren klickar på denna knapp så markeras emailet som läst. Detta gör 
att den tomma, vita cirkeln i det valda emailet då fylls i. Den tomma, vita cirkeln och de ifyllda, 
svarta cirklarna är i skissen ovan indikatorer på om ett email är läst eller ej. Denna indikator fylls 
endast i då man klickar på knappen “Markera som läst”. !
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!  
Figur 12: Notifikationer och läskvittenser. !

Ovan visas ett förslag på hur en implementation av notifikationer skulle kunna se ut. Om 
användaren har valt att denne vill få notifikationer om att utgående emails har blivit lästa kommer 
läskvittenser att komma upp i form av notifikationer i mappen “Notifikationer” ovan. Läskvittensen 
innehåller information om vilket email som avses och vilken person det är som har läst det.  !!
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!  
Figur 13: Titta vilka som läst skickade emails. !

I skissen ovan är mappen “Sent” vald och listan över emails är de emails som användaren har 
skickat till andra personer. Här kan tillgången till läskvittenser användas i form av att användaren 
klickar på öga-symbolen vid respektive email.  !!!
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!  
Figur 14: Vilka som har läst ett skickat email. !

Då användaren klickar på öga-symbolen vid ett email kommer dialogrutan ovan upp. Dialogrutan 
innehåller information om vilka mottagare för emailet i fråga som har läst emailet. Som kan ses i 
skissen ovan så har Kalle och Lisa läst emailet, medan Anna inte har det.  !
4.3. Utvärderingsresultat 
Den heuristiska utvärderingen kom fram till vissa problem med den framtagna designen, vilka listas 
nedan, ett problem presenteras i vardera stycke. Först presenteras problemet, vilken tumregel 
problemet bryter emot följt av en problembeskrivning och slutligen nämns en möjlig lösning på 
problemet som gör att designen inte längre bryter mot tumregeln i fråga.  

4.3.1. Problem som hittades med designförslag #1:  
Problem: Det är inte uppenbart att mer information finns tillgängligt och att vissa saker är 
klickbara. 
Bryter mot: Tumregel 1 
Problembeskrivning: Även om inte designförslaget och skissen i sig tog upp några faktiska statusar 
eller statussymboler så diskuterades risken att dessa symboler kan bli för abstrakta för att lätt förstå 
och bryter därmed mot tumregel 1. Det framgår heller inte av deras design att man kan hålla musen 
över dem och att detta får fram mer information. Det framgår heller inte att man kan klicka på 
namnen i kontaktlistan och att detta får upp en meny.  
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Möjlig lösning: Att implementera en hjälp-funktion som kan utnyttjas då en ny användare lär sig 
hur klienten fungerar. Dialogrutor som indikerar vad som är möjligt och vilka funktioner som finns 
kan då förmedla denna gömda information samt att vissa saker är klickbara.  !
Problem: Det finns en risk att begrepp och beskrivningar som används blir abstrakta och otydliga. 
Bryter mot: Tumregel 2 
Problembeskrivning: På samma sätt som det kan vara otydligt vad statussymbolerna betyder kan 
också språket som beskriver statusarna eller namnet på olika statusar i sig bli vagt, abstrakt eller 
oförståeligt. Även detta sågs som en risk med designen. 
Möjlig lösning: Då olika statusar tas fram och etableras att vara noga med hur dessa statusar 
uppfattas och tolkas. !
Problem: Relevant information saknas och användaren måste istället komma ihåg informationen. 
Bryter mot: Tumregel 6  
Problembeskrivning: Då man klickar på ett namn och får upp menyn i vilken man kan välja att 
kontakta personen finns det en risk (beroende på implementation) att rutan för denna meny täcker 
statusen. I bästa fall sker detta inte, utan statussymbolen är synlig. Däremot i dessa fall återstår 
problemet att man kan behöva komma ihåg den informationen man får genom att hålla musen över 
statussymbolen för att få upp mer utförlig statustext. Denna information bör vara närvarande i 
ovannämnda meny.  
Möjlig lösning: Ha statusinformationen tillgänglig i denna meny. !
Problem: Kontaktlistan potentiellt störande då den alltid är synlig. 
Bryter mot: Tumregel 8 
Problembeskrivning: I den tänkta designen finns kontaktlistan alltid tillgänglig i höger sida av 
fönstret i form av en sidobar. Det är dock inte alltid nödvändigt att kontaktlistan ska vara tillgänglig 
och kan vid de tillfällena bli störande.  
Möjlig lösning: Ha en inställning som tillåter användaren att välja när sidobaren ska vara synlig.  

4.3.2. Problem som hittades med designförslag #2: 
Problem: Statiska symboler indikerar ej att de är klickbara.  
Bryter mot: Tumregel 1 
Problembeskrivning: Det är inte uppenbart att ikonerna i indikatorn är klickbara och därmed att det 
finns en funktion som inkluderar dem i och med att man klickar på dem.  
Möjlig lösning: Samma lösning som för första problemet för designförslag #1. Att hjälpfunktioner 
som introducerar nya användare till systemet påvisar denna funktionalitet. En annan lösning vore att 
med animationer påvisa att ikonerna är klickbara.  !!
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Problem: Tvingar användaren att komma ihåg innehåll vid dialogruta. 
Bryter mot: Tumregel 6. 
Problembeskrivning: Då man försöker skicka exempelvis ett email och man möts av en dialogruta 
som frågar om man verkligen vill skicka den skrivna texten som ett email så döljer denna dialogruta 
texten man har skrivit. Att se texten man skrivit kan vara nödvändigt då man tar ställning till vad 
man vill göra och därmed vad man ska klicka på i dialogrutan. 
Möjlig lösning: Ha den skrivna texten med i den uppkommande dialogrutan. 

4.3.3. Problem som hittades med designförslag #3: 
Problem: Saknas funktion för att ta bort begäran på svar. 
Bryter mot: Tumregel 3 och Tumregel 5. 
Problembeskrivning: I den existerande designen kan man välja att begära ett svar inom en viss tid. 
Däremot finns det inte möjlighet att ta bort detta val när man väl gjort det.  
Möjlig lösning: Inkludera “Begär ej svar” som ett val i menyn.  !
Problem: Ingen bekräftelse för begäran av svar. 
Bryter mot: Tumregel 3. 
Problembeskrivning: Om man i menyn valt att man vill ha ett svar inom ett visst antal timmar och 
exempelvis sparar det man skrivit som ett utkast (då man blir störd av att telefonen ringer, till 
exempel) är det inte säkert att man kommer ihåg att man valt att man begärt ett svar vid ett senare 
tillfälle då man skriver klart och ska skicka sitt email. Vid detta skede kanske inte heller tidsspannet 
man valt att begära svar inom längre stämmer. 
Möjlig lösning: Låt användaren bekräfta att denne begär ett svar inom en viss tid. Detta till exempel 
med en dialogruta. 

4.3.4. Problem som hittades med designförslag #4: 
Problem: Inte uppenbart vad som går att klicka på. 
Bryter mot: Tumregel 1. 
Problembeskrivning: Det är inte uppenbart att öga-symbolen går att klicka på eller vad den 
signalerar. 
Möjlig lösning: Samma lösning som liknande problem som bryter mot denna tumregeln. För nya 
användare informera om funktionaliteten.  !
Problem: Markera ett email som oläst. 
Bryter mot: Tumregel 3. 
Problembeskrivning: Det finns en knapp för att markera ett email som läst, dock ingen knapp för att 
markera emailet som oläst igen om man råkade klicka på denna knappen av misstag. 
Möjlig lösning: Inför funktionalitet eller knapp för att markera ett email som oläst. !
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Problem: Ingen snabbgenväg för att markera email som lästa. 
Bryter mot: Tumregel 7. 
Problembeskrivning: Det kan hända att användaren har läst ett eller flera emails men glömde 
markera dessa emails som lästa med knappen längst ned i emailet. Användaren skulle då behöva gå 
in i vardera email, scrolla ned (om emailet är långt) och trycka på knappen. Detta blir både 
irriterande och tidsödande. 
Möjlig lösning: Inför en snabbgenväg för att markera ett eller flera emails som lästa.  
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5. Diskussion 

Följande kapitel tar upp och diskuterar först de resultat som studien kommit fram till och huruvida 
dessa resultat stämmer överens med tidigare studier samt ifall resultatet svarar på 
frågeställningarna. Därefter diskuteras metoden som används i studien och hur detta påverkat det 
redan diskuterade resultatet. Slutligen förs en diskussion om studien och dess resultat i ett vidare 
sammanhang. !
5.1. Resultatdiskussion 
Resultatet från studien består av flera delar, resultat från intervjuerna och analysen, designresultatet 
i form av både idéer och designförslag samt utvärderingsresultatet från utvärderingen av 
designförslagen. 

5.1.1. Analysresultat 
Något som blev uppenbart då intervjufasen av studien påbörjades var att de bakomliggande 
teorierna stämde väldigt bra överens med verkligheten. Det fanns en viss oro om att det skulle bli 
svårt att få ut data från intervjuerna, detta var dock inte något problem överhuvudtaget. Nästintill 
alla intervjupersoner var mer än villiga att prata om hur de kände sig stressade och pressade av 
främst email men också generellt om hur kommunikationen skedde inom respektive organisation. 
Som resultatet från intervjuerna visar i resultatkapitlet var email den dominanta och främsta 
kommunikationsmetoden som användes. I vissa fall var dock chatt på ingång, men hade inte i någon 
av organisationerna etsat sig fast som en etablerad kommunikationsmetod ännu. Detta är något som 
stämmer bra överens med Cameron och Webster (2005), att organisationer är på väg att införa chatt 
allt mer. Utöver detta så använde samtliga organisationer också telefoni till att kommunicera. I och 
med detta är frågeställning 1 (“Vilka kommunikationsmetoder används inom organisationer?”) 
besvarad. Främst används email, utöver detta telefonkommunikation. SMS används sparsamt och 
chatt används ibland och är på ingång. I vissa fall förekom också användandet av konferenssystem. !
Vilka problem som upplevdes som förknippades eller upplevdes med dessa 
kommunikationsmetoder (frågeställning 2), stämde också överens bra med litteraturen och redan 
existerande studier inom email, kommunikation och stress. Att antalet emails som kommer in under 
en dag är något som ökar och orsakar stress stämmer bra överens med den trend som påvisats av 
Grevet et al. (2014). Det stämde också bra överens med att chefer är en grupp som får väldigt 
många emails, som påpekats av Dumaine (2014). Dock befann sig inte antalet emails 
intervjupersonerna fick per dag (60) riktigt på de nivåerna som Dumaine beskrev (200-300 emails 
per dag). Mängden tid som intervjupersonerna lade på att hantera varje arbetsdag (2h) stämde också 
bra överens med tidigare fynd (Gupta et al., 2011). !!! !
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Ovissheten om svarstider var något som många av intervjupersonerna nämnde och upplevde stress 
kring. Även detta stämmer bra överens med tidigare fynd (Tyler och Tang, 2003; Renaud et al., 
2006). Att intervjupersonerna upplevde stress förklarade de också själva just med att de kände att de 
inte hade kontroll över situationen. Detta är just det som Virji et al. (2006) som hävdade som en 
orsak till stress angående emails.  !
Då diskussionen under intervjuerna fördes över till existerande kommunikationspolicys blev det 
tyvärr uppenbart att etablerade policys inte var något som användes flitigt. Endast inom en av de 
organisationer som intervjuades fanns det en kommunikationspolicy, åtminstone enligt 
intervjupersonernas vetskap. Denna kommunikationspolicy var väldigt kortfattad och innehöll inte 
alls mycket information. Det som fanns inom denna kommunikationspolicy var små riktlinjer såsom 
att inte glömma att fylla i ämnesfältet i ett email och att alltid ha en signatur i utgående emails. Att 
kommunikationspolicys inte var något som existerade inom organisationerna fanns det föraningar 
om, som bevisades vara sanna. Intervjumallen var dock framtagen med avseende på detta och 
snarare än att diskutera en existerande policys så diskuterades hypotetiska policys. Således kan 
svaret till frågeställning 3 (“Existerar kommunikationspolicys inom organisationer för hur olika 
kommunikationsmetoder skall användas?”) sägas vara att kommunikationspolicys existerar i väldigt 
liten utsträckning. Då intervjupersonerna i den organisationen som hade en kommunikationspolicy 
tillfrågades om den existerande policyn hjälpte till med att lösa de upplevda problemen var svaret 
på denna frågan ett enhetligt nej (frågeställning 3a). Den existerande policyn ansågs för vag, 
detaljfattig och tunn för att verkligen lösa problemen. Det noterades också att policyn var “något 
man kände till” men inte brydde sig så mycket om. De flesta kunde inte ens komma ihåg vad som 
stod i policyn, utan var tvungna att leta fram den. Policyn i fråga var alltså något av ett bortglömt 
dokument. Detta är något som stämmer bra överens med det som Ramsay och Renaud (2012) 
diskuterar, just att en policy kan ignoreras väldigt lätt.  !
Vad som saknades i den policyn som existerande inom en organisation och vad samtliga 
intervjupersoner skulle kunna tänka sig föra in i en framtida policy var många saker (frågeställning 
3b). Det bästa svaret på denna fråga är den punktlista som återfinns i 4.1.6. då dessa är saker som 
intervjupersonerna gärna skulle se införda i en policy. Vad som blir uppenbart över dessa saker är att 
de måste lösas på olika sätt. Denna studien har varit inriktad på att lösa problemen med hjälp av 
design, men detta är inte möjligt för samtliga problem. Exempelvis att styra upp när och varför man 
ska skicka kopior är specifikt till respektive organisation och inte något man kan lösa med design. 
Därav stämmer mycket av de tidigare fynd om att organisationerna själva måste ta tag i problemen, 
se över sin kommunikation, förbättra den och utbilda sin personal om hur kommunikation ska 
(Sumecki et al. 2011; Virji et al. 2006). Bara det faktum att många av intervjupersonerna hade satt 
upp egna regler för sig själva tyder på att policys är något som behövs men saknas i dagsläget. !
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5.1.2. Designresultat 
Som ett resultat av designfasen av studien finns fyra designförslag som är beskrivna i 
resultatkapitlet ovan. Dessa designförslag har syftet att ge stöd åt hypotetiska policys som 
organisationer kan tänka sig införa för att minska den omtalade stressen kring email och 
kommunikation. !
Det första designförslaget (designförslag #1) togs fram då många intervjupersoner pratade om 
skillnad mellan email och telefonkommunikation. De lyfte fram att man oftast skickar ett email 
istället för att ringa för att man inte vet om personen man behöver få tag på är tillgänglig. Detta 
ansågs som väldigt synd då ett telefonsamtal tar mycket mindre tid än att skriva ett email, men det 
hade blivit praxis att göra på detta viset. Också att skicka email istället för att ta itu med något direkt 
och på så sätt slippa ta ansvar för det (alltså “buck passing”, Phillips och Reddie (2007)) nämndes 
som ett problem. Intervjupersonerna önskade därav att de kunde se statusen på sina kollegor så att 
de på ett bra sätt skulle kunna avgöra det bästa sättet att kontakta dem från situation till situation. 
Huruvida denna design dock skulle göra skillnad i detta återstår att se, då designen inte har provats. !
Denna designen och även till viss del övriga designförslag som utnyttjar samma princip (att kunna 
ta del av en annan persons aktuella status) leder till ett etiskt ställningstagande för organisationen. 
Mer specifikt för de personer inom organisationer som väljer att implementera och använda ett 
system som erbjuder detta. Hur pass mycket information man ska tvinga anställda till att delge 
under arbetstid kan vara en känslig fråga då det kan leda till en känsla av att bli övervakad. Det blir 
också en fråga mellan hur pass mycket integritet man blir beredd att offra för de eventuella fördelar 
i produktivitet och dylikt en implementation såsom denna skulle bidra med. !
Det andra designförslaget, (designförslag #2) att ha en indikator för antalet ord i ett meddelande är 
baserat till stor del på att samtliga intervjupersoner uttryckte ett ogillande mot långa emails. Det kan 
tyckas att indikatorn blir en väldigt stor del av gränssnittet då man skriver ett email. En design som 
förkastades var bland annat att endast ha en liten siffra (som betecknar antalet ord i meddelandet) 
som ändrade färg då man överskrider en gräns. Detta ansågs dock som något man lätt kunde välja 
att ignorera och som man efter ett tag inte bryr sig om. Att designen därför är så pass stor och tar 
mycket plats är för att användaren hela tiden ska ha i åtanke att antalet ord är något som man bör 
anpassa sig till. Detta är något som också styrks av tidigare studier och stämmer bra överens med 
dessa studiers resultat. Detta främst av Bellotti et al. (2005) som beskriver att just ta emot långa 
emails tar upp mycket tid och energi.  !
En intressant aspekt här är också det asymmetriska förhållande som beskrivs av Renaud et al. 
(2006) mellan att skicka och ta emot emails, där skicka emails inte upplevs som något som tar upp 
väldigt mycket tid eller energi så kan det ändå konstateras att skriva långa emails uppenbarligen tar 
längre tid än att skriva korta emails. Så även om författandet av korta emails inte upplevs som något 
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som tar mycket tid och energi kommer indikatorn att spara in tid även på denna punkt om 
användandet av indikatorn leder till att man fattar sig kortare. En viktigt paradox som här uppstår är 
dock att indikatorn förhoppningsvis inte leder till att personer fattar sig för kort, då detta kan leda 
till kryptiska och ofullständiga meddelanden. Detta är tyvärr inte något som kan tillgodoses med 
hjälp av en design, utan är upp till slutanvändaren av designen.  !
Det kan också ifrågasättas hur pass bra det är att basera indikatorn endast på antalet ord. Givetvis 
kan det vara så att vissa emails behöver vara väldigt korta och att man ibland skickar ett långt 
chattmeddelande. Därav så är antalet ord kanske inte den bästa saken att gå på just när det kommer 
till att definiera vad som särskiljer email och chattmeddelanden. Istället bör det kanske styras upp i 
en kommunikationspolicy inom en organisation vilka sorts ärenden eller vilken sorts information 
som ska skickas via email respektive chatt. Däremot så är det svårt att skapa en design som stödjer 
en sådan policy. Den data som finns tillgänglig att designa kring är just antalet ord i ett skrivet 
meddelande. Att kunna ändra i kommunikationsverktyget hur många ord som anses vara ett lämpat 
chattmeddelande och så vidare gör att designen ändå kan vara användbar och skräddarsys 
åtminstone delvis för olika organisationer.  !
För det upplevda problemet att man blir stressad då man inte vet när man kommer få svar på ett 
utgående email eller när avsändaren till ett inkommande email förväntar sig svar togs designförslag 
#3 fram. Detta problem är något som uppmärksammades av Renaud et al. (2006) som noterade att 
en ständig press på sig att svara på emails orsakar stress. Att förväntan på svar var något som 
orsakade stress var något som återfanns i intervjudata, däremot så låg problemet där inte så mycket i 
pressen på att svara på emails utan snarare ovissheten om när man förväntades svara. Problemet kan 
alltså enligt intervjudata ses som en variation på det problem Virji et al. (2006) tar upp, om att det är 
känslan av att man tappar kontroll över situationen som orsakar stress.  !
Designen för detta problem är en mycket simpel sådan, men bör ändå lösa detta problemet till stor 
del. Då problemet ligger i ovisshet och designen i sig eliminerar denna ovisshet blir problemet löst. 
Dock finns det risker att designen i sig ger upphov till nya problem. Exempelvis det faktum att man 
har en mapp med email som inväntar svar kan utgöra en stressfaktor då man har en lista med 
svarstider som bokstavligen tickar nedåt. Däremot så ger detta en mycket större kontroll över 
situationen, vilket då kan hjälpa att minska stress. Det blir en potentiell avvägning om vad som är 
bäst. !
Designförslag #4 är intressant då det modifierar ett grundkoncept inom de flesta emailklienter som 
existerar idag. Nämligen att emails blir automatiskt markerade som lästa då de markeras i inboxen. 
Intervjudata pekade på att denna automatik inte alltid var önskvärt, då man ibland läste igenom 
endast en del av ett email med avsikten att läsa klart det vid ett senare tillfälle. Då emailet vid detta 
tillfälle redan markerats som läst så hände det att man glömde bort att läsa det. Utöver detta fanns 
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det också indikationer på att ett problem existerade i och med att man inte visste om ens emails 
hade blivit lästa av mottagare. Designförslag #4 löser båda dessa problem. !
Huruvida denna designen dock skulle utspela sig i praktiken är svårt att förutse. Vad händer 
exempelvis om person A ser att person B inte har läst det email som person A skickade för en vecka 
sedan? Uppstår det då ett missnöje hos person A som då orsakar en konflikt mellan dessa två 
personer då person A ifrågasätter person B angående detta? Detta blir en fråga om hur mycket man 
vill delge till sina kollegor om vad man gör på sin arbetstid och hur man själv väljer att lägga upp 
sitt arbete. Om alltför mycket information finns öppet, orsakar detta i sin tur nya problem? En 
intressant fråga som skulle kunna utforskas i en framtida studie.  !
Samtliga designförslag som diskuterats ovan besvarar frågeställning 4 (“Hur kan stöd för 
kommunikationspolicys designas i kommunikationsverktyget Briteback?”). Tyvärr har dessa 
designförslag inte implementerats på riktigt och testats på slutanvändare. Det är därför svårt att med 
säkerhet hävda att de kommer lösa de problem de är designade för att lösa. Det är också svårt i 
nuvarande läge att förutse alla möjliga konsekvenser med designförslagen. Kanske kommer nya 
problem att uppstå om dessa designförslag fanns implementerade? Kommer något av 
designförslagen kunna missbrukas på något sätt och leder detta i sin tur till ännu mer stress? För att 
avgöra dessa frågor skulle designen behöva implementeras och en studie genomföras som 
utvärderar användandet av designförslagen.  

5.1.3. Utvärderingsresultat 
De olika designförslagen som tagits fram är som det nämndes i 1.3 konceptuella sådana och är 
därav inte fullt färdigutvecklade förslag på hur det tänkta gränssnittet faktiskt ska se ut. På grund av 
detta fanns det vissa svårigheter att genomföra den heuristiska utvärderingen på dessa designförslag 
då de ibland saknade detaljrikedom och integration med resten av systemet. Det gick dock bra att 
genomföra en heuristisk utvärdering på en konceptuell nivå och en del problem med 
designförslagen identifierades. Det är fullt möjligt att om designförslaget vidareutvecklades till fullt 
färdiga designförslag som är implemenationsfärdiga så skulle ännu fler användbarhetsproblem 
kunna identifieras med en heuristisk utvärdering eller liknande utvärderingsmetoder. Detta är något 
man bör ha i åtanke om dessa konceptuella designförslag kommer att vidareutvecklas och användas 
i framtiden.  !
De utvärderingsresultat som återfinns under 4.3 pekar på att det fanns en hel del småproblem med 
de framtagna designproblemen. Samtliga problem har tämligen simpla lösningar och orsakar inte att 
grundkonceptet hos designförslagen behöver ändras. Dessa utvärderingsresultat besvarar 
frågeställning 4a (“Vilka är de viktigaste användbarhetsproblemen med en sådan design?”). !
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5.2. Metoddiskussion 
I studien intervjuades 10 personer och detta inom 4 olika organisationer. Detta göra att studiens 
pålitlighet kan ifrågasättas. Det hade varit fördelaktig att intervjua fler personer för att säkerställa att 
återkommande mönster som hittades under den tematiska analysen är något som finns hos en stor 
grupp människor. Särskilt för de teman som endast hittades i få fall. Det är möjligt att flera teman 
som inte blev starka under den tematiska analysen (då de förekom väldigt sällan i intervjudata) och 
inte finns med i resultatet på grund av detta är av stor vikt men på grund av mängden 
intervjupersoner framkom inte detta. !
Just att chefer valdes att intervjuas gör också att resultatets validitet blir väldigt fokuserat just på 
chefsrollen inom organisationer. Hur pass representativt är resultatet för övriga roller inom en 
organisation? Däremot kan resultatet också vara generellt för samtliga personer inom en 
organisation som använder email. Bland annat konstaterade Fisher et al. (2006) att problemen de 
hittade i sin studie fanns hos ett flertal olika roller inom arbetsplatsen.  

5.2.1 Designprocessen 
Processen att skissa och kontinuerligt utvärdera skisserna är en subjektiv process. Detta gör att 
resultatet av studien riskerar att falla offer för en enskild persons smak och uppfattningar gällande 
design. Antingen skulle detta kunna lösas med en mer omfattande designmetod eller att genomföra 
skapandet av designidéer och designförslag i en grupp om flera personer. På detta sätt skulle 
designprocessen inte ha samma risker gällande just denna punkt. Att genomföra designfasen i grupp 
skulle också leda till större divergens och konvergens, då olika personer skulle kunna komma fram 
till radikalt olika idéer och lösningar på egen hand vilka sedan kan diskuteras och utvärderas 
tillsammans (Greenberg et al., 2012). Detta skulle troligen leda till fler förslag och idéer än en 
enskild person kan komma på och potentiellt leda till bättre designförslag. 

5.2.2. Utvärdering 
Något som tidigare nämnts är att det vore väldigt fördelaktigt att testköra designförslagen i en riktig 
miljö. Detta för att säkerställa sådana saker som diskuterats ovan, att designförslagen uppfyller de 
funktioner de är tänkta att uppfylla och löser de problem de är tänkta att lösa. Också att 
designförslagen i sig inte ger upphov till nya problem. Ett annat möjlig upplägg av studien eller 
något som framtida studier skulle kunna göra är att utvärdera designen med prototyper istället för en 
heuristisk utvärdering. Då skulle utvärderingen på samma gång kunna samla in data om hur 
designförslagen upplevs och om det är något som testpersonerna skulle vilja se implementerat och 
använda i sin dagliga rutin. En bra metod för detta skulle kunna vara testning av en prototyp med ett 
tänka-högt-protokoll där användaren hela tiden berättar hur den tolkar och uppfattar designen och 
motiverar sin interaktion (Greenberg et al., 2012). !
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Att just en heuristisk utvärdering utfördes på designförslagen går också att ifrågasätta då 
designförslagen befann sig på en konceptuell nivå så försvårade detta utvärderingen. Om dessa 
designförslag utvecklas vidare och hur de är implementerade grafiskt ändras så gäller inte längre 
resultaten den heuristiska utvärderingen kom fram till. Det betyder inte att den utvärdering som 
genomförts var fruktlöst då tidiga användbarhetsproblem hos designen kan avvärjas. Däremot så 
finns behovet av framtida utvärderingar om designen utvecklas vidare. !
Det nämns också av Lewis och Rieman (1993) att en heuristisk utvärdering är något som ger bättre 
resultat desto fler personer som genomför den. I den aktuella studien genomfördes utvärderingen 
endast med 3 personer. Statistik visar att detta är i minsta laget och att 3 utvärderare 
uppskattningsvis kommer fram till max 75% av alla problem som finns. Detta förutsatt att dessa 
personer är experter på området och är erfarna med gränssnittsdesign. Samtliga personer som 
genomförde utvärderingen var studenter vid Linköpings universitet som alla genomfört en 
heuristisk utvärdering tidigare och har viss erfarenhet med att designa och utvärdera gränssnitt. 
Däremot om denna erfarenhet är tillräcklig för en heuristisk utvärdering är svårt att avgöra. Det är 
därför svårt att säga hur många problem som hittades och därav hur många som återstår. !
5.3. Arbetet i ett vidare sammanhang 
Att email och stress relaterat till email och kommunikation är något som är väl utbrett i dagens 
samhälle verkar vara något som de allra flesta är till viss del medvetna om eller upplever själva. 
Dock verkar det, som intervjudata påpekat i denna studien, vara så att att man tar saken i egna 
händer, försöker lösa problemen på egen hand och leva med dem. Istället för att bota symptomen 
har denna studie riktat in sig på problemen som står bakom och lösa dessa. Att lösa dessa problem 
kommer på sikt vara något oerhört viktigt om trenderna att man skickar allt fler och fler emails 
fortsätter. Dessutom när det ständigt kommer nya kommunikationsmetoder så riskerar vi att falla 
offer för “technology overload” även med dessa (Karr-Wisniewski och Lu, 2010). Tiden att lösa 
dessa problem nu och inte när problemen har spridit sig så pass att det börjar bli ett allvarligt 
arbetsplatsproblem och därmed ett problem för hela samhället.  !
Resultaten och designförslagen som denna studie har kommit fram till kan hjälpa en bit på vägen 
mot att lösa dessa problem. Utöver detta behövs mer forskning angående de förknippade problemen 
med elektronisk kommunikation och problemet behöver angripas från alla håll. Det ska inte vara 
helt upp till varje enskild person inom en organisation att lösa sina emailproblem och inte heller helt 
och hållet upp till ledningen inom organisationen. Saken kan heller inte lösas helt och hållet med 
design och utveckling av kommunikationsverktyg. Det behövs mer kunskap, förståelse och framför 
allt mer lösningar på dessa problem. Om inte så ser framtiden mörk ut för de organisationer som 
redan i dagsläget lider av minskad produktivitet och stress på grund av dessa problem.  !
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6. Slutsats 

Studiens syfte var först att undersöka hur organisationer tar itu med, eller skulle kunna tänka sig att 
ta itu med, existerande problem med email och kommunikation. Studien har visat att dessa 
existerande problem fanns i samtliga organisationer som undersöktes och att det gjorts väldigt lite 
för att ta itu med problemen och att kommunikationspolicys är något som existerar i väldigt liten 
utsträckning. Vidare syftade studien till att ta fram designförslag för existerande/hypotetiska 
kommunikationspolicys. Studien kom fram till flera olika saker som skulle kunna styras med en 
kommunikationspolicy och erbjudas designstöd, dock fokuserades det på 4 av dessa som sedan 
utvecklades till designförslag. Dessa designförslag utvärderades sedan med en heuristisk 
utvärdering som fann några användbarhetsproblem med designen. Huruvida designen skulle 
fungera i en riktigt miljö återstår dock att se. !!
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