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Abstract 
The use of AR-artefacts in workplaces is showing great potential in many areas. 
However, the research into opportunities with AR-artefacts for communication 
purposes is sparse. This study was aiming to research potential user views on 
the possibilities and limitations of implementing AR-artefacts into their 
workplaces as a media to enhance communication, education and as a 
supportive technology. Our thesis has showed that the greatest potential of AR-
artefacts for communication purposes was as a way to complement the regular 
meetings to strengthen the user presence, both in face-to-face meetings and in 
remote meetings. It could also be a way to help people with social phobia. The 
limitations are mostly about mistrust towards the technology and we can see 
that people have high demands on the technology that will determine the will to 
use the AR-artefacts. 
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1. Introduktion 

Kommunikation med hjälp av digital teknik är i dagsläget väl etablerat på många 

arbetsplatser. Augmented reality är en teknik som har börjat användas på arbetsplatser och 

används inom många områden. Många gånger för att göra något mer verkligt och för att 

underlätta lärande. Augmented reality används i dagsläget i liten utsträckning när det 

kommer till kommunikation. Istället används bl.a. videokonferenser som digitalt stöd, men 

dessa kan i många fall inte konkurrera med ett möte face-to-face (F2F). Forskning visar på 

att det är viktigt att ha åtminstone ett F2F möte i ett projektarbete och än så länge finns det 

inget som mäter sig med det i teknisk väg (Oshri et al, 2007). Vi vill därför undersöka hur 

augmented reality skulle kunna optimera kommunikation och kan därför vara ett bättre 

substitut än videokonferenser till F2F.   

Det denna undersökning studerar är möjligheten att förbättra möteskommunikation med 

ytterligare element för att på så sätt skapa bättre kommunikation på arbetsplatsen. 

Informationsteknik [som till exempel augmented reality] har möjlighet att förlänga och 

förstärka människans förmågor skriver Lunell (2011). Det handlar likt det vi skriver om, om 

något nytt som påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra i kommunikationssituationer. 

Den teknik som detta arbete handlar om är augmented reality. En augmented reality-

artefakt, vilket vi hädan efter kommer att kalla för AR eller AR-artefakt, är en IT-artefakt som 

förstärker den verkliga världen med digitala influenser. IT-artefakter är verktyg vars struktur 

och funktionalitet möjliggörs av informationsteknik (Löwgren & Stolterman, 2004). AR är en 

teknik som påverkar hur vi upplever verkligheten genom att lägga till virtuella objekt, som att 

till exempel kunna se en virtuell klocka i ditt verkliga vardagsrum. AR-tekniken gör det 

möjligt att interagera med de virtuella elementen samtidigt som du interagerar med den 

verkliga miljön (Doil et al, 2003). Möjligheterna för att underlätta och effektivisera 

kommunikation med sådana IT-artefakter är många. Det har länge funnits teknik för att 

underlätta kommunikation, men nu kommer verktyg som ger ännu bredare möjligheter 

gällande kommunikationen. Att kunna förflytta hela mötet till en annan miljö bidrar kanske 

till att hålla alla deltagare vakna. Kan man dessutom förflytta människor från hela världen in 

till ett rum så är det mer än bara underhållande utan ett praktiskt bra sätt att hålla möten 

(Wheatley, 2016). Det är ett steg som kanske kan bidra till att det fysiska mötet inte längre är 

en faktor som måste uppfyllas för ett lyckat möte.  

Wilson et. al. (2014) skriver i sin artikel om det positiva och möjligheterna med virtuella 

möten. De har studerat Online CME som är ett slags virtuella möten som används inom 

medicin i USA för att hålla de som arbetar inom området uppdaterade om den senaste 

informationen och det är ett effektivt sätt att nå ut till en bred publik. Detta sätt att hålla i 

möten gjorde det möjligt att kunna få dit talare som inte haft möjlighet att delta annars. Den 

nya tekniken bidrar med möjligheter att på olika sätt skapa praktisk nytta, som att kunna 

förflytta deltagare till en virtuell mötesatmosfär utan att de behöver vara fysiskt närvarande.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

AR på arbetsplatser är ett relativt nytt fenomen och därför finns det begränsat med forskning 

inom ämnet. Den forskning som finns inom området har till stor del ett fokus mot sektorer 

som t.ex. tillverkning, design och utbildning, vi upptäckte att forskningen är begränsad kring 

hur dessa verktyg ska kunna finnas på arbetsplatser utöver ovan nämnda områden. Vi gör 

denna undersökning för att se hur AR-artefakter kan ta plats på arbetsplatser ur ett 

kommunikationsperspektiv. 

Fokus med denna undersökning är att ta reda på hur AR-artefakter kan förändra 

kommunikation på arbetsplatser och därför bidra med viktig kunskap till forsknings-

området. Det ska undersökas med hjälp av denna frågeställning: 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser potentiella användare med AR-artefakter på 

arbetsplatsen när det gäller kommunikation, utbildning och som tekniskt stöd? 
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2. Relaterad forskning 

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom relaterad forskning som är relevant för vår 

studie. Den forskningen vi har tittat på har vi kategoriserat under rubrikerna:  AR i 

mötessammanhang, AR i arbetet samt AR vid inlärning. 

2.1 AR i mötessammanhang 

I studien av Kantonen et al (2010) har författarna utvärderat ett system som syftar till att 

vara ett substitut för videokonferenser. I detta system ser användare virtuella avatarer av de 

andra mötesdeltagarna. Författarna kom fram till att i framtiden kan detta sättet att utföra 

3D-möten, även om de inte tror att det kan ersätta F2F möten, vara ett billigt men effektivt 

alternativ för att utföra affärsmöten. Författarna kom också fram till att det är viktigt att 

system som används i detta ändamål är förfinade och buggfria eftersom att minsta pixelfel 

uppfattades som störande.  

Det Lebeck et al (2016) kommer fram till i sin artikel angående vilka utmaningar som 

finns med AR-implementation, styrker det Kantonen et al (2010) kommer fram till i sin 

studie på samma ämne. Trots att artikeln av Lebeck et al (2016) i huvudsak handlar om 

säkerhet vid implementation av AR-artefakter så tar de upp vissa tekniska aspekter. De 

nämner utöver kravet på att det ska vara buggfritt att det är viktigt att hologrammen inte 

skymmer nödvändiga aspekter i verkligheten eller överlappar varandra, så att användaren får 

se det den verkligen vill se. Speciellt då man tillåter hologrammen att “free-draw”. “Free-

draw” innebär att applikationerna som körs på AR-artefakter tillåts att projicera objekt fritt i 

den miljön användaren ser.  

Artiklarna av Kantonen et al (2010) och Lebeck et al (2016) anser vi vara relevanta för vår 

studie då deras studier nämner att det är viktigt att systemen är lika enkla att använda som 

traditionella möten. Likaså att det fungerar som planerat och att det är höga krav på 

artefakten för att den ska kännas verklig. Vilket vi tror kan vara relevant då vi undersöker 

begränsningar. 

Oshri et al (2007)  nämner i deras artikel att det är viktigt med åtminstone några F2F-

möten i distribuerat arbete. Under ett distribuerat arbete är det viktigt att först träffas för att 

introduceras till de normer, attityder och beteenden som finns i arbetsgruppen. Sedan bör 

man träffas igen för att kunna diskutera och komma överens om hur kommunikation ska 

skötas och för att lösa [eventuella] samarbetsproblem. En tredje träff bör anordnas efter att 

arbetet pågått ett tag för att än en gång kunna diskutera arbetets syfte och se över 

kommunikationsprocessen. Den tredje träffen kan enligt författarna hållas med digitala 

hjälpmedel, men de nämner att det är fördelaktigt med F2F eftersom att man då får in fler 

kommunikationsaspekter. 

Vi ser att den här studien av Oshri et al (2007) angående F2F-kommunikation är relevant 

för vår studie då att den visar på att AR-artefakter kanske inte kan komma att ersätta F2F 

möten eftersom att F2F-kommunikation får in allra flest kommunikationsaspekter, men att 

det kanske kan vara ett supplement till dessa möten.  
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Microsoft lanserade i mars 2016 en funktion till sin AR-artefakt som kallas för 

Holoportation. Detta innebär att en annan individ med hjälp av kameror och rörelsesensorer 

kan synas som ett hologram på en eller flera andra användares AR-artefakt. På så sätt kan en 

individ projiceras upp hos de andra parterna och detta kan användas för att få 

mötesdeltagare att delta på ett möte med hög närvarokänsla utan att vara där fysiskt. Den här 

funktionen tillåter även användare att ur ett tredjepersons-perspektiv titta på på sparade 

händelser. Holoportation kan även projicera upp virtuella objekt i den verkliga miljön för att 

ge användarna en känsla av att de är i samma miljö. (Wheatley, 2016) 

Den här artikeln är högst relevant för vår studie eftersom att det är exakt den här sortens 

användning av AR-artefakter vår studies fokusområde ligger kring. Den visar på att AR-

artefakter faktiskt verkar kunna öka känslan av närvaro och deltagande. Man kan ur artikeln 

och videon däri även se att det finns potential till ett bra dokumenteringssystem i och med 

funktionen att titta på sparade händelser ur tredjepersonsperspektiv. 

2.2 AR vid inlärning 
Borsci et al (2015) visar i sin studie att AR-artefakter verkar ha positiva effekter vid 

utbildning av personal. Att utbilda personal med hjälp av denna teknik resulterar i att 

utbildningstiden blir kortare och mindre fel begås än med traditionella lärosätt. Denna teknik 

som lärosätt uppfattas positiv eftersom att den hjälper den lärande att förstå uppgifterna 

bättre.  

    Studien av Serio et al (2013) visar att jämfört med traditionella arbetssätt så ökar AR-

artefakter uppmärksamhet och motivation till lärande. Tekniken verkar jämfört med 

traditionella arbetssätt öka mängden kunskap och information en individ kan ta in under en 

viss tid.  

Utbildning diskuteras vidare i en studie av Gavish et al (2015) där de kommer fram till att 

det med hjälp av AR-artefakter blir färre olösta fel i träningsprocessen. De säger att tekniken 

hjälper till att utveckla den lärandes kognitiva förmåga genom att då en AR-artefakt används 

så sparas mer information i långtidsminnet. AR uppfattas i deras studie som bättre än 

traditionella lärosätt på att hjälpa den lärande att förstå uppgiften. Även den här studien 

kommer fram till att det blir färre olösta fel då en AR-artefakt används för lärande än vid det 

traditionella inlärningssättet. En skillnad i den här studien gentemot studien av Borsci et al 

(2015) var att den gruppen som i den här studien använde en AR-artefakt tog längre tid på 

sig än den gruppen som använde det traditionella inlärningssättet. Författarna tror att detta 

kan bero på att användarna var oerfarna med tekniken samt att detta vare ett nytt sätt att 

öva.  

Fonseca et al (2014) testar AR som ett verktyg inom högre utbildningar. Det visar sig att 

det skulle kunna vara användbart på många punkter inom till exempel områden som kemi 

och geografi. De vill föra fram vikten av att se på verktyget som ett komplement till den mer 

traditionella läroplanen. De påstår att AR-artefakter kan komma att agera som en 

läroplattform för andra program att använda sig av.  

Dessa studier av Borsci et al (2015), Serio et al (2013), Gavish et al (2015) och Fonseca et 

al (2014) kan hjälpa oss att styrka att det finns möjligheter till ett ökat lärande om man för in 
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AR-artefakter i sin arbetsprocess. Den visar även på att det finns vissa begränsningar då 

tekniken är ny då de flesta inte kan tekniken och måste lära sig ett helt nytt sätt att arbeta. 

2.3 AR vid arbetsprocesser 
Det finns relaterad forskning som visar att AR-artefakter på ett positivt sätt kan förstärka 

arbetet för människor som arbetar med monteringsarbeten och reparationer. I en studie av 

Henderson & Feiner (2011) skriver de om en situation förstärkt av en AR-artefakt. I den 

studien presterade mekaniker bättre med AR-stöd, än då arbetet utfördes på det traditionella 

tillvägagångssättet. Tekniken möjliggjorde att mekanikerna kunde se sin arbetsuppgift 

snabbare, de behövde inte heller vända sig bort från arbetet för att titta på någon fysisk 

arbetsbeskrivning och detta reducerade då mekanikernas huvudrörelser och ökade 

arbetstillfredsställelsen. 

Fox (2010) har utfört en studie inom samma område där han påstår att mänskliga 

aspekter inom tillverkning, montering och underhållsarbete fortsatt kommer att vara viktigt. 

Däremot skriver han att IT-stöd som till exempel AR-artefakter kommer att vara användbart 

för att visa manualer och som ett stöd då någon skall dela med sig om kunskap kring arbetet. 

Enligt studien så är en förutsättning för att AR-artefakterna ska vara mer fördelaktiga än det 

traditionella sättet att dela med sig av kunskap, att visa för hand, är att stort fokus ligger vid 

interaktions och kommunikationsdesign då dessa AR-artefakter tas fram. Detta för att se till 

att informationen AR-artefakten tillhandahåller ej blockerar viktiga väsentliga aspekter i den 

verkliga miljön. Artikeln nämner också en studie som är baserad på två olika grupper som 

skulle lära sig att montera något. I studien var den ena gruppen försedd med en AR-artefakt 

och den andra gruppen var utan. Studien visar på att den gruppen som fick instruktioner av 

en handledare som för hand visade vad som skulle göras uppfattade det som att läraren till 

viss del skymde uppgiften med händerna.  

Doil et al (2003) har tillverkat och utvärderat ett system där en AR-artefakt används för 

att projicera upp modeller i den faktiska lokalen då industrilokaler ska utrustas med 

maskiner och andra konstruktioner. Dessa projektioner visar på förhand hur alla maskiner 

och konstruktioner kommer vara positionerade och hur lokalen kommer att se ut då allt står 

färdigt. Resultatet av deras undersökning visar att system av den här karaktären bidrar till att 

minska kostnader och att datakvaliteten ökar, d.v.s att arbetet kan utföras mer exakt och med 

mindre fel. De kom även fram till att det är viktigt att AR-tekniken är förfinad för att den i 

framtiden skall komma att användas.  

Dessa tre artiklar är relevanta för vår studie eftersom att de visar på att AR-artefakter 

verkar ha en framtid inom arbetslivet förutsatt att dessa är framtagna på ett sätt som 

underlättar för den som utför arbetet utan att blockera viktiga verkliga objekt och händelser. 

Caudell & Mitzell (1992) beskriver hur ett AR-system används för att underlätta för 

flygplansingenjörer att utföra sitt arbete genom att ett headset med heads-up-display 

används för att upphöja ingenjörernas synfält genom att nödvändig information för det 

nuvarande arbetet syns på den plats där ingenjören behöver just den informationen. Detta 

leder då till att ingenjörernas arbete blir effektivare och håller en högre kvalitet. 
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Vi tror att artikelns resultat kommer att kunna styrka vår studie när vi undersöker vad 

som motiverar människor till att använda liknande system. Då den visar på att AR-artefakter 

ökar kvalitet på arbetet men att det är viktigt att den visar rätt information på rätt plats. 
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3. Teori 

Då vi utför vår analys kommer vi att utgå från Media Richness Theory. Vi har gjort en 

tolkning av ursprungsmodellen som är gjord av Lengel & Daft (1989). I vår tolkning av 

modellen har vi delat upp det de kallar för interaktiv media och gjort två nya nivåer som vi 

kallar för videokonferenser och telefonsamtal. Se figur 1.  Vi gjorde detta eftersom att vi anser 

att videokonferenser får in mer kommunikationsaspekter än telefonsamtal i form av 

kroppsspråk, vilket gör videokonferenser till ett rikare medie. Videokonferenser var inte 

heller lika populära att använda när modellen först utvecklades till skillnad från idag, då det 

används i stor utsträckning. Detta i enlighet med Lengel & Daft’s (1989) beskrivning av 

teorin: "The more learning that can be pumped through a medium, the richer the medium"   

Figur 1: Media Richness Theory - hierarkimodell inspirerad av originalet av Lengel & Daft 

(1989).   

 

Lengel & Daft (1989) påstår att ett rikt kommunikationsmedie är fördelaktigt då man ska 

förmedla tvetydig information som har ett högt förklaringsbehov, de säger att ett mindre rikt 

kommunikationsmedie är bättre då man ska förmedla entydig självförklarande information. 

De beskriver F2F-möten som den kommunikation som är rikast och anslagstavlor som den 

kommunikation som är minst rik. Desto bättre ett medie uppfyller följande punkter, desto 

rikare är det: 

 

 Det skall kunna hantera flera olika sorters information samtidigt, till exempel 

kroppsspråk och röst, samt möjliggöra för deltagare att skapa en bred förståelse och 

känna att samtalet har ett personligt fokus  

 Det skall möjliggöra och underlätta för snabb återkoppling  

 Att samtalet får upplevas verkligt i realtid med en känsla av deltagande  
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Då de som ska kommunicera kring ett ämne förstår det som är uppe för diskussion och 

ämnet kan beskrivas som rutin eller välförstått föredrar de flesta att använda ett mindre rikt 

kommunikationsmedie. I de fall då det är ett okänt ämne som inte behandlas av någon rutin 

föredrar de allra flesta att använda ett rikt kommunikationsmedie, allra helst att mötas F2F 

för att få in så mycket kommunikationsaspekter som möjligt, men även telekommunikation 

förekommer i de lägen då F2F inte är möjligt. (Lengel & Daft 1989) Till telekommunikation 

räknar vi in både telefonsamtal och videosamtal. 

Utifrån den beskrivningen och den Media Richness hierarki som visas i figur 1 så kommer 

vi i analysen av vår insamlade data att försöka ta reda på inom vilka kommunikations-

områden som AR-artefakter kan vara fördelaktigt att använda, för att sedan göra en 

bedömning av hur det står sig mot andra kommunikationsmedier.  
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4. Metod  

Vi har utfört en kvalitativ studie där vi undersökte vilka möjligheter och begränsningar som 

finns med AR-artefakter då dessa implementeras på arbetsplatser ur ett kommunikations-

perspektiv, men även vid utbildning och som ett tekniskt stöd.  

I en kvalitativ studie lägger man större vikt vid vad respondenter säger snarare än siffror 

och tabeller. Det är ett sätt att utföra studier där teori anammas utifrån vad 

forskningsresultatet visar, men även att tyngden ligger på en förståelse av hur deltagare 

tolkar verkligheten. (Bryman, 2008) Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom att vi 

studerade ett ämne som i dagsläget endast går att studera utifrån människors tankar och 

känslor. 

Resultatet från datainsamlingen och den relaterade forskningen använde vi för att i 

analysen kunna se hur AR teknik kan tillföra någonting till möteskommunikation i 

organisationer.  

4.1 Forskningsetik 

I den här studien har vi utgått från följande forskningsetiska riktlinjer från vetenskapsrådet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) I vår studie var alla respondenter anonyma i enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Då vi har tagit kontakt med respondenterna har 

vi på förhand förklarat syftet med vår studie. Alla respondenterna i vår studie har deltagit 

under samtycke och av fri vilja. De fick själva bestämma över om och hur mycket de deltog i 

diskussionerna. Respondenterna har när som helst under intervjutillfällena haft möjlighet att 

avbryta och lämna intervjutillfället. Den data vi samlat in av respondenterna under och innan 

våra intervjutillfällen kommer inte att användas i andra syften än för den här studien. Då 

studien är godkänd och publicerad kommer all inspelad och transkriberad data samt enkäter 

att raderas. 

4.2 Metod för datainsamling 

Vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer som är en kvalitativ datainsamlingsmetod 

(Bryman, 2008). Vi ansåg att denna metod lämpade sig bra för den studie vi utfört då ämnet 

som den här studien har behandlat är nytt och dess appliceringar i arbetslivet är nya och 

därför finns det sparsamt med forskning kring detta. Enlig Wibeck (2010) så testar de ofta 

nyheter inom marknadsföring med metoden fokusgrupp och vi ansåg därför att 

fokusgruppsintervjuer är det bästa sättet att samla in data på vilka möjligheter och 

begränsningar potentiella användare ser med tekniken. Wibeck (2010) skriver att 

fokusgrupper lämpar sig för nya områden i ett tidigt stadie. I och med att våra respondenter 

diskuterade kring en idé snarare än en färdig lösning ansåg vi att detta sätt att utföra 

datainsamlingen passade bra. Detta då fokusgruppsintervjuer sägs vara en metod där det är 

högt i tak och möjligheterna till egna reflektioner är viktigt för att generera något nytt i 

ämnet, det finns få begränsningar och respondenterna får tänka fritt utan att att behöva 

förhålla sig till alltför många riktlinjer (Wibeck, 2010).  
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Fokusgruppsintervjuer skapar en kommunikation mellan deltagare som får tänka fritt 

kring ett ämne. Kvalitativa intervjuer har en fördel av att de liknar vardagliga samtal. (Holme 

& Solvang, 1996) Denna kommunikation öppnar upp för diskussion och genererar data som 

annars kan vara svår att uppnå om deltagarna inte har möjlighet att diskutera och ställa 

frågor till varandra (Wibeck, 2010). Deltagare i en fokusgrupp anstränger sig ofta för att 

förstå varandra och ställer därför frågor åt varandra. Dessa frågor kan ibland vara väldigt 

givande för studien och generera relevant data som moderatorn/forskaren inte själv hade 

tänkt på att leta efter. I ett sådant fall är det bra att moderatorn ställer följdfrågor och ber 

deltagarna att fördjupa sitt resonemang.(Wibeck, 2010) Med grund i detta har vi under 

fokusgrupperna varit observanta på när respondenterna har kommit in på något område som 

vi inte hade förberett några frågor för och ställt följdfrågor kring sådant vi fann givande för 

studien. 

4.3 Respondenter 

Till vår undersökning valde vi att använda oss av två stycken fokusgruppsintervjuer där 

samtliga deltagare hade en vana av att arbeta i grupp eller delta i möten. Då vi valde våra 

respondenter försökte vi att få en blandning mellan studenter och arbetsverksamma. För att 

få ihop respondenter till fokusgrupperna skickade vi e-post till ett antal individer. Som nämnt 

ovan ville vi ha en blandning mellan studenter och arbetsverksamma individer, därför 

mailade vi till ungefär lika många studenter som arbetsverksamma. Totalt så kontakade vi ca 

50 potentiella respondenter. Av dessa så kunde åtta medverka på vår utsatta tid för 

fokusgrupperna. 

Den första gruppen innehöll fem deltagare och den andra tre deltagare. I den första 

gruppen hade vi deltagare som skiljde sig i kunskapsnivå kring själva artefakten och 

tekniken. Det är något som skapar möjligheter för mer diskussion från olika sidor (Wibeck, 

2010). Vi hade några respondenter som var mer kunniga och hade mer erfarenhet kring 

ämnet, och några som var mer fritänkande och inte hade lika stor erfarenhet av tekniskt stöd 

på arbetsplatser. I den andra gruppen hade vi tre deltagare som studerade vid olika 

utbildningar på Umeå universitet. Två av dessa hade kunskap om tekniken från tidigare 

studier, och en hade bara hört talas om den.  

Varje respondent fick en kod utifrån tre aspekter: kön, vilken av fokusgrupperna det var 

och löpnummer inom fokusgruppen. Ett exempel på en kod, M12 innebär man, fokusgrupp 

ett och löpnummer två. För lista över respondenter, se bilaga ett.  

4.4 Material 

För att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns med att AR-artefakter 

implementeras i arbetet valde vi att använda oss av Microsoft HoloLens för att kunna utföra 

undersökningen utifrån en artefakt som är tillverkad och har börjat komma ut på 

marknaden. AR verktyg likt HoloLens är ett sätt att skapa hologram i det verkliga livet med 

hjälp av ett HUDset, ett headset med heads-up-display. En heads-up-display är en 

genomskinlig skärm som data projiceras på. De hologram som projiceras är utformade 

som objekt och går att se både tvådimensionellt och tredimensionellt. Hologrammen går att 
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projicera överallt och går i vissa fall ihop med bakgrund eller påverkas av bakgrunden och 

interagerar med denna.(Microsoft 2016) 

I vår studie valde vi att undersöka ämnet med utgångspunkten i de AR-aspekter HoloLens 

har. Detta eftersom att vår studie grundar sig i hur AR-artefakter kan förstärka 

arbetsprocesser i fråga om kommunikation. Microsoft (2016) presenterar HoloLens som en 

Mixed Reality produkt och vi argumenterar inte emot det, däremot har vi valt att fokusera på 

produktens AR-funktioner. 

4.5 Utförande 
Under fokusgrupperna fick våra respondenter teoretiskt diskutera ämnet med hjälp av 

artefakten Microsoft HoloLens, artefakten fanns alltså inte på plats utan teoretiserades 

enbart kring. För att deltagarna skulle få en bättre förståelse för artefakten och kunna 

diskutera ämnet vidare så visade vi ett videoklipp av Microsoft (2015) där HoloLens 

funktioner och Microsofts tänkta användningsområden beskrivs.  

Vi formulerade ett antal frågor med tydliga öppna meningar på ett kort och 

endimensionellt sätt för att dessa skulle öppna upp för diskussion bland respondenterna. 

Dessa frågor ställde vi som hur- och varför-frågor som tydligt visade vad frågan handlade om. 

Då frågorna ställdes var vi noga med att de inte uppfattades som hotande eller pinsamma för 

respondenterna.  

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade fokusgrupper enligt hur Hartman (2004) 

beskriver den halvstrukturerade intervjumetoden. För att säkerställa att fokusgruppen höll 

sig inom ramarna för ämnet följde vi metodbokens rekommendation att använda en 

intervjuguide i vilken vi hade specificerat de teman vi ville att respondenterna skulle 

diskutera och utreda. Först fick fokusgruppen börja med att diskutera ämnet med mer 

allmänna frågor, men under tiden som fokusgruppen pågick så lät vi frågorna blir mer 

precisa, enligt en så kallad tratt-teknik. (Hartman 2004) Vi hade en del specificerade frågor 

för att vid behov kunna styra intervjun och se till att deltagarna höll sig till ämnet. Detta 

gjorde vi då det rekommenderas av Wibeck (2010). Frågor och intervjuguide, se bilaga två 

och tre. 

Fokusgruppen dokumenterades med ljudinspelning på mobiltelefon. För att se till att de 

olika respondenterna skulle kunna urskiljas hade vi gjort enkäter där respondenterna hade 

möjlighet att fylla i viss personlig information innan intervjun började. Syftet med enkäterna 

var att underlätta kodning och källhantering  

4.6 Analysmetod 
Vår analys utfördes i två steg. Första steget enligt något som kallas analytisk induktion. Det 

innebär att vi väntade med att göra en analys till dess att all data var insamlad för att hålla 

datainsamlingen så teorineutral som möjligt och inte låta någon teori påverka oss under 

intervjuerna. Detta i linje med hur Hartman (2004) säger att en sådan analys bör utföras. Ur 

presentationssyfte för denna uppsats har vi valt att hålla vår teoridel innan metoddelen för 

att underlätta läsning. Under själva datainsamlingen höll vi oss dock teorineutrala och valde 

en teori först efter att vår data var insamlad och behandlad. För att utföra detta 

kategoriserade vi först det transkriberade materialet enligt vad respondenterna såg som 



  12 

 

möjligheter och vad de såg som begränsningar. Under analysen växte det fram tre 

huvudsakliga teman i vad respondenterna sade: Kommunikation gällande möten, 

Artefaktens påverkan på motivation och delaktighet samt Artefaktens plats inom 

arbetsprocesser och utbildning. Vi använde oss av dessa teman för att koppla resultatet mot 

frågeställningen. Då vi hade hittat dessa teman såg vi att Media Richness Theory verkade 

som en bra teori att applicera. Detta eftersom att den teorin jämför olika kommunikations-

medier utifrån hur rikt ett kommunikationsmedie är. Detta var relevant för vår studie 

eftersom att den data vi fick fram visade på att respondenterna kunde tycka att ett mer rikt 

kommunikationsmedie i vissa fall kanske är överflödigt. 

Det andra steget i vår analys var att vi utifrån teorin analyserade det empiriska materialet 

med syfte att koppla samman teori med empiri. Vi ville göra en bedömning av hur rikt 

kommunikationsmedie AR-artefakter är. Till detta använde vi oss av vår teori, Media 

Richness Theory. Det vi gjorde var att vi utvecklade den befintliga teorin för att göra plats för 

AR-artefakter i den modell som presenteras i teorin. Syftet med detta var att försöka se i vilka 

sammanhang det är befogat att använda sig av AR-artefakter istället för de mer traditionella 

kommunikationssätten. 

4.7 Metoddiskussion 

Till vår undersökning valde vi fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod. Det finns många 

andra metoder som hade kunnat fungera. Att intervjua personer individuellt istället för att ha 

en grupp hade kunnat ge en annan uppsättning material. Däremot var undersökningens 

ämne så nytt att vi inte ville riskera att påverka respondenternas tankar kring artefakten. Att 

använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlingssätt i vår studie var lyckat då vi känner 

att vi fått mycket givande data ur dessa intervjuer. Vi är dock medvetna om att fokusgruppen 

innehållande tre deltagare på grund av sitt låga deltagarantal kan ha gett ett tunt och 

missvisande resultat. Eftersom att den data vi fick från den mindre gruppen stämde ganska 

bra överens med den data vi fick från den större gruppen är vi av åsikten att det inte verkar 

ha haft någon större inverkan på resultatet. Det vi hade kunnat få ut om gruppen var större är 

att diskussionen hade kunnat ge oss mer data än vi nu fick ut ur den. 

En svårighet vi stötte på med att använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlings-

metod var att boka in respondenter som kunde vara tillgängliga samtidigt. Vi lyckades få tag i 

en del respondenter som gärna hade deltagit men som inte kunde delta på någon av 

fokusgruppsintervjuernas utsatta tider. Vi var därför tyvärr tvungna att välja bort dessa 

respondenter. I det fallet hade individuella intervjuer kunnat vara ett alternativ, men som 

nämnt tidigare så ville vi använda oss av en metod som gav någonting nytt där 

respondenterna utvecklar tankar gemensamt. 

Att använda HoloLens som referensram för våra intervjuer tycker vi har varit mestadels 

framgångsrikt. En begränsning vi stötte på med detta var att då studien utfördes var tekniken 

inte ute på marknaden än, därför tyckte våra respondenter ibland att det kunde vara svårt att 

diskutera kring ett fenomen som var så pass nytt och främmande. Detta var även en 

bidragande faktor till att vi hade svårigheter med att hitta respondenter. Många var 

intresserade av ämnet, men trodde att de inte skulle ha något att tillföra diskussionen på 

grund av att de kände sig osäkra över vad det skulle handla om och de valde därför att avstå 
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från att delta. Vi tror att det faktum att respondenterna inte fått testa tekniken, kan ha 

påverkat respondenternas uttalanden och idéer. Huruvida detta påverkade studien på ett 

positivt eller negativt sätt kan vi inte säga med säkerhet. 

Att vänta med att anamma en teori tills efter det att datainsamlingen var utförd fungerade 

bra för oss eftersom att vi kunde låta det empiriska materialet styra studien mot rätt teori, 

snarare än att en teori fick styra datainsamlingen. Vi tror att det gav ett bredare datamaterial 

än om vi hade utformat intervjufrågorna baserat på en teori. 
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5. Resultat 

I detta avsnittet kommer vi att redogöra för vad våra respondenter sade under 

fokusgruppsintervjuerna. Detta kommer att presenteras utifrån tre stycken teman: 

Kommunikation gällande möten, Artefaktens påverkan på motivation och delaktighet samt 

Artefaktens plats inom arbetsprocesser och utbildning. 

5.1 Kommunikation gällande möten  

Den första punkten i resultatet är kommunikationen gällande möten. Bland respondenterna i 

den första fokusgruppen fanns det delade meningar om hur viktigt F2F är när det kommer 

till möten. De menade på att det fanns en nytta med att ses, det var det ingen som sa emot. 

Däremot fanns det inga gemensamma tankar om att det var viktigt när det kom till 

kommunikationen. En av respondenterna tyckte ett e-post eller telefonsamtal många gånger 

räcker och att en videokonferens kan vara onödigt för småsaker. Alla respondenterna tyckte 

däremot att man borde ses åtminstone en gång under ett projekt och att detta kunde vara en 

anledning till att ta tillvara på en teknik som sparar pengar och tid, vilket de tror att AR-

skulle kunna erbjuda. De var övervägande överens om att det inte skulle kunna gå att ersätta 

fysiska möten helt, men att en AR-artefakt möjligtvis kunde minska antalet fysiska möten 

som behövs. Angående detta uttryckte sig en respondent såhär: 

 

Ja men det är ju jättetrevligt att man får träffas åtminstone EN gång när man är i ett 

projekt. Så när man är med i ett [...] projekt har man kanske fem möten. Då behöver man 

kanske inte resa till alla möten utan att det räcker att man träffas en gång. (Respondent 

M11) 

 

Respondenterna var överens om att de ser denna AR-artefakt mer som ett komplement till 

ett möte än som en ersättning till F2F-möten. De anser även att tekniken med fördel skulle 

kunna användas inom lärandeverksamhet, men att den i sådana fall lämpar sig bäst inom 

områden som design och modellering. De ansåg att dessa områden är mer välkomnande 

marknader för den här sortens teknik eftersom det inom dessa områden frekvent arbetas 

kring och visas upp 3D-modeller.  

Vidare uttryckte några av respondenterna att de inte tyckte att AR-artefakter passade för 

alla verksamheter och att det var logiskt att design och modellering hittills fått mest fokus. De 

menade på att det inte fanns något egentligt syfte för ett tekniskt förstärkt möte på t.ex. en 

skola som hanterar ämnen som inte är tekniska och inte har ett behov av att visa upp saker 

digitalt.  

En respondent uttyckte sig vidare om att AR-artefakter skulle kunna vara lämpligt på 

vanliga möten om man använder sig av designinslag. Detta skulle kunna vara aktuellt vid 

politiska möten där man ska se på skisser över stadsplanering. Respondenten utvecklade 

med att diskutera idén om att man skulle kunna hålla möten i en miljö som passar mötets 

ursprung, ska man diskutera skogen så kan man med hjälp av tekniken få det att se ut som 
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att man är i skogen till exempel. Det skulle då kunna bli ett mer effektfullt sätt att 

demonstrera det som diskuteras på mötet.  

 

Det blir ju på så sätt både roligare och att det kan leda till någonting positivt och det blir 

bättre lösningar kanske. (Respondent K11) 

 

Ett område där respondenterna ansåg att det skulle finnas ett syfte var möjligheten till att 

spela in mötet för att senare kunna gå tillbaka och kunna se vad man pratade om när det 

skrevs ner. En av respondenterna ansåg att för att detta ska fungera så måste det finnas ett 

smart indexeringssystem för att enkelt kunna välja vad det är man vill gå tillbaka och titta på 

igen. Respondenterna diskuterade detta vidare och nämnde att det hade kunnat finnas någon 

tal-till-text- funktion samt att det kanske kunde finnas någon funktion för att enkelt tagga 

ögonblick under mötet med en handgest eller liknande. För att då kunna gå tillbaka till det 

taggade ögonblicket vid ett senare tillfälle.  

Deltagarna i den andra fokusgruppen var alla överens om att vanliga F2F möten fyller en 

funktion och att en AR-artefakt inte kan ersätta dessa helt. De tyckte att i de fall där en eller 

flera deltagare inte har möjlighet att delta i ett möte kan projektioner via en AR-artefakt vara 

så nära en fysisk träff man kan komma.  

 

Det kanske är det närmaste som kan likna en situation där man är F2F, så varför inte? 

(Respondent M22)  

 

Respondenterna menade dock på att det finns vissa krav för att kunna ha dessa AR-möten 

som skulle innebära svårigheter för få det att fungera i praktiken. I detta fall diskuterade dem 

kring att de förmodligen kommer att behövas ett stort rum för att kunna ha mötet. Att själva 

artefakten i sig inte skapar möjligheten till ett större rum, med tanke på att artefakten bara 

förstärker det ursprungliga rummet och inte manipulerar det.  

Deltagarna tyckte även att videokonferenser i dagsläget ökar känslan av närvaro och en 

AR-artefakt kan öka den känslan ännu mer. De menade på att en sådan här teknik till 

exempel kan komma att visa kroppsspråk som annars går förlorat. De var positiva till att AR-

artefakter skulle kunna bidra med något ytterligare jämfört med vanliga videokonferenser.  

5.2 Artefaktens påverkan på motivation och delaktighet 

Ett återkommande ämne var att den här typen av teknik skulle kunna bidra till en känsla av 

ökad närvaro i jämförelse med vanliga videkonferenser, speciellt när det kom till distribuerat 

arbete där man befinner sig på olika platser. Det en AR-artefakt skulle kunna bidra med är 

att även om någon mötesdeltagare inte fysiskt kan närvara på ett möte så skulle artefakten 

kunna ge möjlighet till att öka deltagares känsla av närvaro. Att AR-artefakten eventuellt 

skulle kunna fånga aspekter som en videkonferens missar. En respondent sade såhär 

angående detta: 

 

[...] det kanske inte kan ersätta ett fysiskt möte, men det kanske kan ersätta en, liksom, 

skypekonferens, [...] så kanske du kan bara slänga på de här glasögonen och sen så i de 
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här tomma stolarna så kanske det ser ut som att det sitter folk där. Då kanske man kan 

interagera lite mer såhär med kroppsspråk och så. (Respondent M13) 

 

De tänkte åtminstone att resten av mötesdeltagarna uppfattar den frånvarande individen 

som mer närvarande. För individen som är frånvarande trodde en respondent dock att detta 

skulle kunna uppfattas som konstigt, förvirrande och onaturligt till en början. 

    Respondenterna ansåg att det krävs väldigt bra teknik för att detta inte ska bli en 

omständig produkt som ingen vill använda i slutändan. En viktig aspekt som de nämnde flera 

gånger var att för att en användare ska känna motivation att använda tekniken måste den 

fungera felfritt. De tyckte att den gärna ska vara plug’n’play (bara att sätta på sig AR-

artefakten och sätta igång) och att det inte ska vara för avancerat att använda denna produkt. 

Några respondenter hade en misstro mot verktyget av anledningen att man inte trodde på 

dess funktion. Det trodde att riskerna för att det kommer att finnas fel i systemet var höga. 

En respondent uttryckte sig såhär då de diskuterade att det viktigt att AR-artefakten inte gör 

processen krångligare: 

 

Och veta HUR ska vi hålla de här mötena för att det ska vara effektivt. Så att det inte blir 

det här strulet kring allting och [...] att mötena börjar ta två timmar istället för en för att 

du ska hålla på fippla med teknik. (Respondent K11) 

 

En respondent presenterade idén kring att detta skulle kunna vara ett hjälpmedel för 

människor med social fobi, att det skulle kunna vara ett verktyg för att hjälpa människor som 

har svårigheter med det sociala, till exempel människor som inte får ta plats i gruppen eller 

bara inte gillar att träffa människor. Dessa personer skulle då kunna sitta i en trygg miljö där 

de är bekväma med att prata och ändå känna delaktighet och närvaro i mötet.  

 

[...] det finns ju en möjlighet där [...] att du sitter på ditt eget rum, där känner du dig 

tryggare att prata.” (Respondent M12)  

 

Det nämndes under den andra fokusgruppen att man under en videokonferens kan “gömma” 

sig om man sitter långt bort från kameran och då minska sin delaktighet. Här såg 

respondenterna ytterligare ett exempel på hur en AR-artefakt kan göra mötesupplevelsen 

mer verklig. En respondent tänkte att om man istället projicerades upp via samma 

mötesbord skulle delaktigheten kunna öka för att man är synligare för resten av gruppen och 

att det inte blir lika enkelt att hålla sig utanför diskussionen.   

 

[…] om man syns vid bordet måste man ändå delta. (Respondent K21) 

 

Respondenterna tycke att det kan vara positivt att man kan projicera upp mötesdeltagare och 

delta utan att fysiskt behöva vara på plats, men en respondent såg en risk i att detta kan få 

oväntade negativa effekter: 
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Det är ju positivt. men sen kanske man sitter i sin ensamhet och bara träffar 

låtsasmänniskor. Det blir nog inte bättre än att träffa nån på riktigt med HoloLens. 

(Respondent K21) 

 

K21 pratar vidare om att det faktiskt skulle kunna underlätta kommunikationen och att finns 

en möjlighet till en ökad känsla av närvaro. Respondenten uttrycker sig såhär:  

 

Jag tror det är det här att man får en mer, ännu mer känsla av att det sitter människor. 

Skype [videokonferenser] förstärker den känslan lite men det här ännu mer om man ser 

den man pratar med blir det kanske lättare att kommunicera. (Respondent K21) 

5.3 Artefaktens plats inom arbetsprocesser och utbildning 

Det var framförallt inom design de nämnde att det skulle finnas ett klart syfte, för att det 

inom både arbete och utbildning då skulle vara enklare att kunna visualisera ritningar och 

modeller. Respondenterna menade att den verkliga vinsten med detta var att kunna 

manipulera själva modellen eller ritningen, att kunna peka och se den ur fler vinklar.  

 

Vad det skulle kunna ge är om man jobbar runt ett specifikt projekt [...]och har ett möte 

om någonting man bygger, kunna peka och skruva lite på en modell. DET ÄR EN 

FÖRDEL! (Respondent M11) 

 

Som tidigare nämnts såg de att tekniken endast var applicerbar inom vissa områden och att 

det skulle vara ett onödigt tillskott på många andra, att många av ämnena på till exempel 

universitetet inte skulle gynnas av detta verktyg. Dels på grund av att det inte skulle finnas 

något egentligt syfte och att det helt enkelt inte finns något uppenbart behov. Även att det 

många gånger skulle vara alltför komplicerat att föra in så pass avancerad teknik. En av 

respondenterna påpekade att det är många lärare på universitetet som i dagsläget använder 

Over-Head-apparater för att visa bilder, att det fortfarande finns kvar gamla IT-artefakter på 

universitetet när det finns nyare varianter som lärare inte väljer att använda. Att många 

eventuellt skulle ha problem med att förstå och kunna använda en AR-artefakt.  

I den andra fokusgruppen hittade respondenterna en del användningsområden och det 

liknade det som diskuterades i den första fokusgruppen. Inom tillverkning av produkter kom 

de fram till att ett det helt klart fanns ett syfte. Istället för att behöva tillverka en faktisk 

modell av produkten skulle det vara möjligt att projicera en 3D-modell av hur produkten ser 

ut, men även en produkt som fortfarande är i planeringsstadiet skulle man kunna visa upp 

projektioner av. Liksom 3D-modeller på hur den färdiga produkten skulle komma att se ut då 

den är färdig:  

 

Tänk byggarbranschen när de ska presentera nya saker för varandra, eller typ visa 

kunden: Så här kommer det se ut, alltså literally så här kommer det se ut. (Respondent 

M21)  
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Gruppen såg även ett användningsområde vid tillfällen där man använder sig av till exempel 

brainstorming. Istället för att använda riktiga post-it lappar eller liknande skulle man kunna 

använda digitala post-it lappar i form av holografiska projektioner. Detta skulle underlätta 

processen eftersom att man slipper plocka ned och sätta upp post-it lapparna gång på gång 

då allt sparas digitalt, men att man ändå får behålla känslan av att man faktiskt arbetar med 

lappar som går att flytta runt av alla deltagare. De tänkte att det skulle vara lättare att 

använda sig av den typen av metod. Respondenterna ansåg även att det i brainstorming 

sammanhang är viktigt att alla får säga sitt och känna sig delaktiga. Respondenterna tyckte 

att det i ett sådant läge kan kännas konstigt att sitta och skriva i ett delat dokument och att en 

AR/Hologram-artefakt i ett sådant läge kan vara att föredra.  

 

Det är närmare och ser mer ut som verkligheten med hologram tror jag. Och därför 

kanske man skulle använda det mer. (Respondent K21)  

 

Respondent M22 påtalade att vid vanliga grupparbeten där inga modeller eller liknande skall 

visas eller arbetas kring så kan det komma att vara en överflödig teknik: “[...] men om man 

skulle haft såna här HoloLens. Det kommer inte vara nån större skillnad mer än att man 

istället för att rita på en tavla så ritar man i luften.” 
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6. Analys och diskussion 

Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar användare ser med 

att implementera AR-artefakter på arbetsplatsen för att underlätta ur ett kommunikations-

perspektiv, men även vid utbildning och som ett tekniskt stöd. Analysen består av två steg. 

Här kommer vi att med hjälp av vårt teoretiska ramverk och de data vi samlat in att analysera 

materialet, detta för att kunna redogöra för studien utifrån vår frågeställning. Vi kommer att 

göra vår analys i två steg, först kommer vi att göra en induktiv dataanalys. Sedan kommer vi 

att göra en analys baserad på vår teori. Detta kommer att redogöras för i fyra avsnitt: 

Möjligheter och begränsningar vid distanskommunikation, Möjligheter och begränsningar 

med AR-artefakter då mötesdeltagare befinner sig på samma plats, Möjligheter och 

begränsningar med AR-artefakter som ett tekniskt stöd vid utbildning samt Koppling till 

Media Richness Theory. Analysen är uppdelad så att 6.1-6.3 är den induktiva analysen och 

6.4 är analysen baserad på vår teori.  

6.1 Möjligheter och begränsningar med AR-artefakter vid 
distanskommunikation 

Som den tidigare forskningen visar på så kan man se att möten som utförs virtuellt med 3D-

avatarer, i framtiden kan komma att vara ett billigt och effektivt sätt att utföra affärsmöten på 

distans förutsatt att tekniken är felfri och fungerar bra. Objekten i en sådan artefakt måste 

interagera på ett sätt som gör att det inte skymmer varandra eller verkligheten. Vi ser nu att 

den framtiden börjar närma sig och att tekniken börjar bli så pass raffinerad att den effektivt 

går att använda. Så sent som för bara någon vecka sedan lanserade Microsoft en funktion till 

sin AR-artefakt HoloLens, som kallas för Holoportation. Holoportation innebär att du kan se 

ett hologram av den du för ett samtal med i din egen miljö med hjälp av HoloLens [AR-

artefakten] som de kommunicerande parterna har på sig. Denna funktion till HoloLens visar 

på att tekniken nu börjar vara i det stadiet att den går att praktiskt tillämpa. Denna hypotes 

stödjs av de data vi samlat in i och med att flera av våra respondenter tyckte att det var viktigt 

att tekniken skulle vara enkel att använda och fungera felfritt för att detta skall vara 

användbart. En respondent betonade även vikten i att den här tekniken inte får vara krånglig 

och bidra med extraarbete då möten hålls då det i sådant fall kan leda till att tekniken inte 

används.  

Respondenterna var alla överens om att så länge tekniken fungerar kommer den här 

tekniken att hjälpa till att öka närvaro, samt ge ökade möjligheter till interaktion vid 

distanskommunikation. De såg AR-tekniken som ett bra supplement till distansmöten då 

någon som inte har möjlighet att delta fysiskt ändå kan vara så närvarande som möjligt. 

Detta på grund av man med AR-tekniken kan se den man talar till i samma miljö som man 

själv är i och att aspekter som kroppsspråk då visar sig mer verkligt. Detta påstående 

överensstämmer med det forskningen säger om att AR-artefakter ökar datakvalitet.  

Vår data visar även på att F2F möten verkar uppfattas som viktiga eftersom att man i den 

sortens kommunikation enligt Media Richness Theory får med alla kommunikationsaspekter. 

(Se avsnitt 2.1) Forskningen visar på att i varje projekt är det viktigt att träffas åtminstone en 



  20 

 

gång, forskningen visar även på att F2F är det bästa sättet för att förmedla normer, attityder 

och beteenden. Det sägs att man helst skall träffas mer än en gång för återkoppling och 

diskussioner kring arbetet och för att lösa eventuella samarbetsproblem. Både våra 

respondenter och tidigare forskning är alltså överens om att man bör träffas F2F ibland, 

oavsett vilken teknik man använder. Varför framkommer inte riktigt, men detta är troligtvis 

på grund av att tekniken inte kan uppnå samma verklighetskänsla som F2F. Än är vi långt 

ifrån att till exempel kunna utföra en handskakning på distans. Som det beskrivs i artikeln av 

Wheatley (2016). 

 

[...] several key parts of human interaction are still missing. The most obvious one is that 

holoportation [HoloLens funktion för att se andra personer som hologram] users can’t 

touch each other – in fact, they’ll walk right through each other if they try to embrace. 

(Wheatley 2016) 

 

En begränsning våra respondenter såg med tekniken var att även om man utför mötet på 

distans så måste man ändå boka det stora konferensrummet för att ha en miljö att projicera 

upp alla användares hologram i. Detta eftersom tekniken i sig inte utvidgar rum och inte 

skapar virtuella rum. Som tekniken fungerar enligt den relaterade forskningen vi har hittat så 

verkar det snarare som att alla mötesdeltagare måste befinna sig i ett rum stort nog för att 

kunna projicera upp alla deltagare i. Då menar vi inte på att tekniken inte är kapabel att 

skapa virtuella miljöer, utan snarare att om ett virtuellt rum skapas för alla mötesdeltagare 

har teknikens användningsområde gått från AR till någonting annat. Då slutar det var en 

förstärkt verklighet och blir istället en annan typ av artefakt. Där kan vi alltså se en stor 

begränsning för användning i distansmöten eftersom att risken är stor att vissa mötes-

deltagare kommer att sakna tillgång till ett sådant rum.  

Under förutsättning att alla mötesdeltagare har tillgång till en miljö stor nog att rymma 

alla andra deltagares hologram anser vi att det sättet att hålla möten på kommer att vara 

väldigt närliggande F2F. Den enda aspekten som kommer att saknas är fysisk kontakt, till 

exempel handskakningar, som kanske inte är nödvändigt för alla mötessituationer. 

Ögonkontakt och kroppsspråk under mötet är kanske viktigare för verklighetshetskänslan än 

att röra vid varandra. Detta kan som sagt vara bra i en uppstartsfas av ett projekt, vilket går 

att läsa ut ur den relaterade forskningen. Även det klassiska handslaget då en affär eller 

liknande avslutas anser vi vara viktigt att få med och därför ser vi att man bör ha ett F2F 

möte även i ett avslutande skede av projektet eller affären.  

6.2 Möjligheter och begränsningar med AR-artefakter då 
mötesdeltagare befinner sig på samma plats 

I relaterad forskning har vi hittat ett antal artiklar som beskriver hur AR-artefakter, dock 

främst inom tillverkning och montering, effektiviserar arbete i och med att modeller och 

arbetsbeskrivningar kan visas på eller bredvid den ytan personen arbetar på. Även fast dessa 

artiklars fokusområde ligger inom tillverkning och montering, så ser vi att det går att koppla 

dem till mötessammanhang då alla deltagare är på samma plats. 
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De användningsområden våra respondenter såg för AR-tekniken på icke-distansmöten var 

nästan enbart om att visa upp modeller eller planer för hur man tänkt att någonting ska bli. 

De såg ett behov av att alla ska kunna titta på samma modell samtidigt och då kunna peka 

och vrida på den modellen för att tydligare kunna visa och förklara. Likt det som sades 

angående distanskommunikation tyckte våra respondenter även inom detta område att det är 

viktigt att kvaliteten på tekniken är utmärkt för att det inte ska bli jobbiga eller krångliga 

störningsmoment som kan dra ut på mötets tid. 

Respondenterna såg en möjlighet att kunna använda denna teknik för att dokumentera 

det som sägs på möten för att sedan kunna gå tillbaka till viktiga punkter i mötet. Det är 

något som även nämndes i artikeln om Microsofts Holoportation, att man kan gå tillbaka och 

titta på en Holoportation-händelse man själv deltagit i ur ett tredjepersons-perspektiv. Något 

våra respondenter påtalade kring detta som inte nämndes i artikeln angående Holoportation 

är att det är viktigt med ett bra indexeringssystem för detta. Till exempel handgester för att 

tagga viktiga ögonblick under mötet samt att det hade kunnat dokumenteras med en tal-till-

text funktion. Vi ser att en sådan funktion har stor potential då detta, förutsatt att det 

indexeras på ett bra sätt, hade förenklat processen kring att dokumentera och se tillbaka på 

tidigare möten. Vi ser att detta fenomen har så stor potential att det i framtiden kan reducera, 

eller kanske till och med ta bort, behovet av att ha en sekreterare närvarande vid möten. 

6.3 Möjligheter och begränsningar med AR-artefakter som ett 
tekniskt stöd vid utbildning 

Forskningen inom detta område verkar vara överens om att AR-artefakter som stöd vid 

inlärning och utbildning ger ökad kunskap, kontra det traditionella lärosättet, inom ämnet 

man försökar lära sig om. Användarna av AR-artefakter vid utbildning har färre fel i sitt 

slutresultat. Trots att slutresultatet blev bättre, så visade en studie på att det tog en grupp 

som använde sig av en AR-artefakten längre tid på sig än en grupp som arbetade traditionellt. 

De som utförde studien trodde att detta beror på att de som använde AR-artefakten var 

ovana med tekniken. 

Vi anser att detta inte kommer att vara ett långsiktigt problem och att det borde bli bättre 

allt eftersom att användares vana ökar och de blir bekvämare med tekniken. 

De användningsområden våra respondenter såg inom utbildning var på flera punkter 

väldigt likt det som sågs inom kommunikation på både distans och icke-distans. Till exempel 

att kunna visa 3D-modeller eller att på ett bra sätt kunna delta på distans ifall att man inte 

fysiskt har möjlighet att närvara. 

Trots att våra respondenter inte såg några användningsområden för AR-artefakter 

förutom inom de områden där modeller eller liknande hanteras, ser vi att det kan finnas vissa 

möjligheter med tekniken utanför dessa områden. En respondent nämnde till exempel att 

AR-artefakter som stöd för arbete kan hjälpa mötesdeltagare som har social fobi genom att 

tillåta dessa individer att delta på mötet från en trygg miljö. Vi anser att detta går att 

applicera även inom utbildning som stöd för studenter som känner sig otrygga vid 

exempelvis redovisningar och liknande. 

Utöver detta tyckte ett par respondenter att AR-artefakter kan användas för att underlätta 

vid brainstorming i både arbete och utbildningar. De ansåg att den här tekniken kunde 
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ersätta ett av de vanliga sätt man idag brainstormar på, med post-it lappar. Lapparna skulle 

kunna ersättas med hologram som går att flytta runt precis som vanliga lappar. Då skulle 

brainstorming-sessionen behålla verklighetskänslan och tillåta alla att delta, samtidigt som 

tekniken skulle möjliggöra att alla dokumenten alltid är tillgängliga för alla och därför öka 

gruppkommunikationen. Då man ställer detta mot den tidigare forskningen (Se avsnitt 3) så 

kan man se att detta sätt att brainstorma på skulle reducera risken för att dokument 

försvinner och därmed även reducera risken för att något går fel. Detta samtidigt som man 

till största delen behåller de verkliga aspekterna från traditionell brainstorming.  

6.4 Koppling till Media Richness Theory 

I detta avsnitt kommer vi att visa på varför vi tycker att AR-artefakter räknas som ett rikt 

kommunikationsmedie, samt att utifrån den data vi tagit del av visa på vart i Media Richness 

hierarkin vi anser att AR-artefakter kan ta plats. För att utföra den diskussionen kommer vi 

att utgå från de punkter vi presenterade i teoriavsnittet angående vilka kriterier som finns för 

att ett kommunikationsmedie ska räknas som rikt. 

Utifrån den relaterade forskningen och den empiriska data vi tidigare presenterat kan vi se 

att AR-artefakter är ett rikt kommunikationsmedie som hamnar precis nedanför F2F-

kommunikation i Media Richness hierarkin. Vi anser det eftersom att AR-artefakter, förutom 

F2F, verkar få in mer kommunikationsaspekter än de andra kommunikationsmedier som 

används i dagsläget. 

Inom vissa kommunikationsområden finns det skäl att tro att AR-artefakter kan passa 

bättre än F2F, i andra sämre. Vi anser att det är så då vår studie visar på att i vissa 

sammanhang är det onödigt att använda ett rikt kommunikationsmedie, då ett mindre rikt 

medie som t.ex. mail eller telefonsamtal kan vara ett bättre alternativ. Bara för att en artefakt 

klassificeras som ett rikt kommunikationsmedie behöver det inte betyda att den har störst 

funktionalitet i alla avseenden. Det är t.ex. onödigt att boka in ett F2F-möte för att berätta att 

du inte kan delta på nästa möte. 

För att enklare kunna illustrera vart vi tänker att AR-artefakter passar in i Media Richness 

Theory har vi valt att utveckla ursprungsmodellen av Lengel & Daft’s (1989) Media Richness 

hierarki som vi presenterat i teoridelen. Vi har gjort två egna tolkningar av den modellen för 

att illustrera hur hierarkin kan förändras då AR-artefakter räknas in. Först har vi gjort en 

figur för att visa hur Media Richness hierarkin kan se ut då AR-artefakter är inräknad som en 

egen entitet (Se figur 2.). Sedan har vi gjort en figur för att visa hur AR+F2F tillsammans kan 

ta plats i hierarkin, vi återkommer till det sistnämnda lite längre ned i detta avsnitt.  
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Figur 2: Modell av förslag på ändringar på Lengel & Dafts (1989) ursprungliga modell. 

 

Anledningen till att vi väljer att placera AR-kommunikation under F2F-kommunikation 

beror på att tekniken inte tillhandahåller samma verklighetskänsla som F2F-kommunikation 

gör. Då användare inte fysiskt kan interagera med varandra försvinner kommunikations-

inslag som till exempel handskakningar. 

Utifrån vad vi tidigare nämnt här i diskussionen kan man se att respondenterna tycker att 

det är viktigt att en AR-artefakt som ska användas i kommunikationssyfte förstärker 

verkligheten och ökar antalet kommunikationsaspekter som användaren upplever. Enligt 

Media Richness Theory sammanfaller detta med definitionen av ett rikt 

kommunikationsmedie. Av den anledningen ser vi att AR-artefakter som syftar till att 

användas inom kommunikation hamnar näst högst upp i hierarkin (se figur 2.), ovanför 

videokonferenser men under F2F-kommunikation. Med undantaget för de tillfällen då AR-

artefakten används för att förstärka ett F2F-möte, då hamnar kombinationen AR+F2F högst 

upp. Se figur 3. 
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Figur 3: Den andra förslaget på ändringar på Lengel och Dafts (1989) ursprungliga 

modell.  

 

Att vi valt att sätta kombinationen AR+F2F högst upp trots att AR-artefakter ligger under 

F2F-kommunikation i hierarkin beror på att F2F-kommunikation, trots att det enligt Media 

Richness Theory rankas som rikast, enligt oss inte är fulländat som kommunikationsmedie. 

Som tidigare nämnts i den här uppsatsen (se avsnitt 6.1) kan man se att F2F-kommunikation 

på ett antal sätt går att förstärka med AR-artefakter. F2F-kommunikation kombinerat med 

en AR-artefakt ser vi kan höja rikheten hos kommunikationen ännu mer. Vi ser att om 

tekniken tillhandahåller ett bra sätt att visa 3D-modeller som alla deltagare kan titta på och 

diskutera kring samtidigt så kommer det att förenkla kommunikationen kring modeller, 

speciellt då det handlar om stora modeller. Vi anser att det är betydligt enklare att sitta runt 

ett bord och titta på en exakt 3D-kopia i mindre skala av till exempel ett hangarfartyg än att 

fysiskt behöva gå runt fartyget för att se hur det ser ut. Ett annat exempel vore om artefakten 

dokumenterade mötet automatiskt, i detta fall hade den som tidigare deltog i mötet som 

sekreterare kunnat ha en annan arbetsuppgift. 
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7. Slutsatser 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur AR-artefakter kan förändra sättet att 

kommunicera på arbetsplatser. För att ta reda på detta utgick vi från frågeställningen: Vilka 

möjligheter och begränsningar ser potentiella användare med AR-artefakter på 

arbetsplatsen när det gäller kommunikation, utbildning och som tekniskt stöd?  

För att undersöka detta utförde vi fokusgruppsintervjuer med individer som är vana att 

arbeta i grupp och/eller delta i möten. Vår data visade på något som går att klassificera som 

både en möjlighet och begränsning och det är potentialen i mötessammanhang. För det 

första att tekniken inte bör ersätta utan snarare användas som ett komplement till F2F-

möten, då tekniken inte kan ersätta verkligheten fullt ut i dagsläget. Däremot finns det en 

möjlighet att använda AR-artefakter för att underlätta till exempel modellvisning, inlärning 

och för att dokumentera möten. Den sågs även som användbar vid distanskommunikation då 

en eller flera deltagare som inte fysiskt hade möjlighet att närvara ändå kunde delta i mötet 

med en hög känsla av närvaro.  

Gällande AR i utbildning finns det en plats för AR-artefakter inom många områden, men 

inte inom alla. Det kan bli ett överflödigt tekniskt stöd till utbildning som inte är i direkt 

behov av AR-teknikens funktioner.  

Analysen visade på att i arbetssammanhang finns det många möjligheter med AR-teknik 

på arbetsplatser är kopplat till hur väl dessa fungerar i praktiken. Det är en absolut 

nödvändighet att de är buggfria och att de är lätta att förstå för att det ska ske användning. 

I vår analys såg vi att AR-artefakter kombinerat med F2F-kommunikation har potential 

att göra mötet rikare än enbart F2F och därför kan förändra Media Richness hierarkin som 

presenteras i teori-avsnittet. I och med detta är det inte längre en självklarhet att F2F är det 

rikaste sättet att hålla möten, vi ser att AR+F2F som kombination har en chans att ta över 

högsta positionen i hierarkin.  

Även om vi anser att det var viktigt att utföra en studie innan färdig etablering för att 

bättre kunna utveckla produkter till marknaden ser vi att framtida studier inom området 

behövs. Vi föreslår att dessa studier utförs då tekniken är mer etablerad, detta eftersom att då 

vi utförde den här studien fanns tekniken knappt på marknaden. Även för att våra 

respondenter i den här studien har spekulerat utifrån hur de själva tror att det kan bli utan 

att egentligen ha testat tekniken. Vi tror därför att det hade varit enklare för respondenterna 

att diskutera kring teknikens möjligheter och begränsningar om de hade fått testa tekniken 

och vetat mer om vad tekniken är kapabel att göra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Respondentlista 

 

Fokusgrupp 1 Kön/ålder/sysselsättning/kod 

1 Kvinna 25 Student K11 

2 Kvinna 24 Student K12 

3 Man 52 IT-pedagog M11 

4 Man 29 Projektledare M12 

5 Man 26 Student M13 

 

 

Fokusgrupp 2 Kön/ålder/sysselsättning/kod 

1 Man 21 Student M21 

2 Man 24 Student M22 

3 Kvinna 24 Student K21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2 - Enkät till deltagare 

 

Inför fokusgruppsintervju 
 
 
Namn 
Ålder 
Kön 
Sysselsättning 
 
 
1) Har ni hört talas om den här typen av teknik tidigare? (Augmented reality, 
mixed) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Vilken teknik använder ni i dagsläget vid gruppkommunikation? 
(Skoluppgifter, möten på arbetsplatser etc.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Tror ni att augmented/mixed reality verktyg kan förbättra 
gruppkommunikation?   
 

 

 

 



  

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

 
Vi tänkte att ni ska få diskutera hur AR/MR tekniker kan hjälpa till att förändra hur möten 
utförs. Med möten räknar vi in allt ifrån möten på arbetsplatsen till gruppmöten under 
utbildning. Augmented reality och mixed reality är när en teknik förstärker verkligheten med 
digitala influenser. Det vill säga att till exempel ett hologram eller en HUD förändrar hur du 
ser på verkligheten. 
 
För att göra denna undersökning använder vi oss av MS HoloLens som exempel för att det är 
ett sånt typ av verktyg vi vill undersöka. Microsoft hololens är ett AR/MR headset där 
hologram projiceras på verkliga ytor i vardagen, till exempel så kan du välja att på just den 
här platsen(pekar) ska en klocka alltid visas. 
 
Användningen i dagsläget är ute i produktion och konstruktion, att planera, skissa, montera 
m.m. Vi tänkte istället röra oss mot kommunikation på arbetsplatser och hitta nya sätt att 
göra möten mer givande med hjälp av detta verktyg. 
 
För att ge exempel och lite bättre förståelse för verktyget visar vi denna: 
Visa den här https://www.youtube.com/watch?v=aThCr0PsyuA1 
 

 Vad är era förväntningar på den här sessionen? 
 

Kommunikation 
x: Vad tycker ni är viktigt för att kommunikationen på ett möte ska bli lyckat? (Är F2F viktigt 
för detta?) 
x: Hur/varför är det viktigt att ha tillgång till F2F kommunikation? 
x: Vilka begränsningar har ni stött på när det kommer till online-möten? (videokonferenser, 
samtal via skype etc.) 
x: Hur ser ni på att öka känslan av delaktighet och närvaro med hjälp av Hologram i 
mötessammanhang? 
 
Ökad motivation och uppmärksamhet 
x: Hur tror ni att den här tekniken kan användas för att förstärka motivation till delaktighet 
och uppmärksamhet i mötessammanhang? 
x: Hur kan denna teknik öka gruppsammanhållning och förstärka företagskulturen på företag 
som arbetar distribuerat där medarbetare sällan träffas fysiskt? 
 
Kring tekniken (mer specificerat) 
x: Hur tror ni att hologram tekniken skiljer sig ifrån vanliga videkonferenser? 
x: Vilka begränsningar tror ni att det kan finnas? 
x: Har ni några övriga tankar eller så att ta upp innan vi avslutar? 
Forskning visar på att det är viktigt att socialisera med sina arbetskamrater även utanför 
formella mötessammanhang, hur tror ni att den här tekniken kan stötta detta? 
x: Känner ni att det är viktigt att träffa sina kollegor även utanför formella 
mötessammanhang?  

 

                                                        
1 Video som visar hur HoloLens enligt Microsoft är tänkt att fungera.  


