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Sammanfattning
Detta arbete har utförts inom ramarna för SIDUS-projektet AIR och fokuserar på
interaktion mellan människa och autonoma och sociala robotar. Inom fältet för människarobotinteraktion (MRI) ökar medvetenheten kring hur viktigt en positiv användarupplevelse (eng.
user experience, UX) av dessa interaktioner är. När intresset för UX blir större ökar också behovet
av att kunna arbeta med det på ett korrekt och lämpligt sätt. Idag finns det ett stort behov av
metoder och tekniker för UX-arbete som är anpassade efter detta komplexa gränssnitt. Det
övergripande syftet med detta arbete är därför att minska detta behov genom både en teoretisk
litteraturstudie samt ett empiriskt arbete. I litteraturstudien kunde endast två ramverk ämnade för
UX-utvärdering av MRI identifieras, varav ett av dem, USUS-ramverket, anses erbjuda en god
grund för arbete med UX-utvärdering inom MRI. Fokus för det empiriska arbetet har sedan varit att
förbättra och modifiera detta ramverk genom att integrera UX-mål som en del av det. UX-mål pekas
ut som en central del för all sorts UX-arbete och är något som också kan optimera de utvärderingar
som sker. Därför bör det också vara en del av det UX-arbete som sker inom MRI-fältet. Detta
presenteras sedan i en ny version av USUS-ramverket, kallat USUS Goals. Baserat på dessa
teoretiska och empiriska studier presenteras sedan riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med UXutvärdering inom MRI bör ske. Slutresultatet visar bland annat att utmaningarna med att integrera
UX som del av MRI-fältet är större än vad som först antagits. Utmaningen ligger inte endast i att
skapa användbara och anpassade UX-metoder, det är snarare ett ömsesidigt ansvar för båda
domänerna att mötas för att tillsammans adressera dessa utmaningar.

Nyckelord: UX, människa-robotinteraktion, sociala robotar, utvärderingsmetoder.

Populärvetenskaplig sammanfattning
UX har från början sitt ursprung i människa-datorinteraktion (MDI) där det används för att designa
produkter och system som är lätta att förstå och som ger en positiv upplevelse för den som använder
dem. Nu har det också på senare år uppmärksammats i robotikvärlden där det börjat ta en allt större
plats när forskare och utvecklare av robotar börjar förstå hur viktigt det är med en positiv
användarupplevelse av interaktioner mellan människa och robot (MRI). Fler och fler robotar blir
också en del av våra vardagliga liv och de kommer bli mer kommersiella i framtiden. Det finns
många fördelar med att arbeta med UX, så som glada och nöjda användare, vilket faktiskt gör att
produkter säljer bättre och företag kan få bättre rykten. De här fördelarna som uppstår när man
arbetat med UX gäller troligtvis också för MRI. Men det betyder däremot inte att metoder för UXarbete kan kopieras och appliceras rakt av eftersom robotar och datorer är väldigt annorlunda. Den
största skillnaden är interaktionen som sker mellan en människa och robot, den är betydligt mer
komplex eftersom roboten är mer förkroppsligad än en dator. Till skillnad mot en dator är också
dessa sociala robotar också autonoma, alltså självgående och behöver kunna anpassa sig efter
rådande omständigheter. En människa och robot, måste även kunna koordinera sina handlingar med
varandra, ofta öga mot öga. Detta har gjort att det idag finns ett stort behov av metoder för UXarbete som är anpassade efter det här komplexa och ganska unika gränssnitt som MRI innebär. Det
här arbetet har utförts som en del av forskningsprojektet AIR och det övergripande syftet har varit
att minska det här behovet av lämpliga metoder som kan användas för utvärdering av UX. För att
kunna göra det har arbetet utgjorts av en teoretisk litteraturstudie och analys samt ett praktiskt
arbete. I litteraturstudien identifierades hur begreppet UX används inom MRI, vilka aspekter av UX
som vanligtvis utvärderas och även vilka metoder som oftast används för detta. Efter att
litteraturstudien genomförts så kunde bara två ramverk ämnade för UX-utvärdering av MRI
identifieras. Det här betonar då än en gång bristen på, och behovet av, användbara metoder för UXutvärdering. Utav dessa två ramverk ansågs ett av dem, USUS-ramverket, erbjuda en bra grund för
denna typ av utvärderingar. Men det fanns brister även i USUS, den största var att det ansågs för
otydligt och abstrakt. Vad som också kunde hittas när litteraturen undersöktes var att UX är något
som robotutvecklare arbetar med först när de befinner sig i utvärderingsfasen, UX får alltså inte
vara en del av hela utvecklingsprocessen. Det visades också att det inte arbetas något med UX-mål
vilket är synd eftersom UX-mål kan pekas ut som en central del för all typ av UX-arbete och är
något som kan optimera de utvärderingar som sker. Därför undersöktes det fortsättningsvis genom
empiriskt arbete hur UX-mål kunde integreras som en del av USUS-ramverket för att kunna bidra
till en större tydlighet i ramverket och även generera i mer kunskap kring hur UX bör utvärderas.
Detta presenteras i en ny version av USUS-ramverket, kallat USUS Goals. Ur de teoretiska och
praktiska studierna så har sedan riktlinjer tagits fram kring hur det fortsatta arbetet med UXutvärdering inom MRI bör ske. Slutresultatet visar bland annat att utmaningarna med att integrera
UX som del av MRI-fältet är större än vad som först trotts. Utmaningen ligger inte enbart i att skapa
användbara och anpassade UX-metoder utan det är ett ömsesidigt ansvar för båda fälten att mötas
för att tillsammans kunna möta dessa utmaningar.
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1. Inledning
UX är ett begrepp som har blivit en viktig del inom MDI-fältet på senare år. Det har växt fram ur
begreppet användbarhet som har använts för att se till att interaktionen mellan användare och
gränssnitt sker på ett effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. UX skiljer sig dock från
detta genom att även omfatta andra aspekter och ta ett bredare, mer holistiskt perspektiv. Som
namnet antyder innebär UX den upplevelse som användaren har när denne interagerar med en
artefakt, system eller mjukvara och inkluderar då alla element som kan påverka denna upplevelse.
Även saker som användaren kan ta, höra och lukta på eller interagera med utöver den fysiska
interaktionen, så som digitala gränssnitt och människor är intressanta aspekter för den upplevelse en
användare har (Hartson & Pyla, 2012; Unger & Chandler, 2012). Upplevelsen inkluderar också de
initiala förväntningarna inför och reflektionerna efter över själva interaktionen (Bevan, 2009).
Målet med att arbeta med UX, är enligt Bevan (2009), att optimera utförandet och tillfredsställelsen
hos användarna. Det kan generera i stora fördelar för utvecklare och företag då en produkt som
generar i en positiv upplevelse oftast säljer bättre än de produkter med enbart hög funktionalitet. En
god användarupplevelse kan dock i sig själv visa vägen för användaren så att denne hittar till, samt
förstår alla funktioner och kan då använda produkten fullt ut vilket gör att inga resurser läggs på
funktioner som inte används (Hartson & Pyla, 2012). Positiv UX kan också resultera i ökad
produktivitet och effektivitet och bidra till nöjdare kunder som blir ett resultat av att utförda
uppgifter tar kortare tid, färre fel görs och användare får en positiv känsla av att använda produkten
(Anderson, McRee & Wilson, 2010; Rajanen, Iivari & Keskitalo, 2012). Utvecklingsprocessen för
UX består av fyra olika faser; analys, design, prototyp och utvärdering som itereras för att uppnå en
optimal UX-design (Hartson & Pyla, 2012).

1.1. UX och sociala robotar
Från att främst användas inom MDI finns det nu en trend som visar på en ökad medvetenhet om UX
även inom MRI-fältet (t.ex. Alenljung & Lindblom, 2015; Lindblom & Alenljung, 2015). De
utmaningar som finns inom MRI är dock annorlunda och mer komplexa än de som finns i MDIfältet. Det betyder att även om tekniker och metoder från MDI och UX-fältet kan erbjuda mycket
inspiration och nytta för MRI så kan de inte appliceras rakt av eftersom robotar och datorer är två
olika tekniker. Största skillnaden är typen av interaktion och hur den sker, interaktion mellan
människa-robot är mer förkroppsligad och de olika parterna behöver koordinera sina handlingar och
aktiviteter i ett fysiskt rum, i realtid och ofta öga mot öga. Det betyder att en robot måste klara av att
”leva” och anpassa sig till den riktiga världen och interagera med människor (Breazeal, 2004;
Dautenhahn, 2007a; Lindblom & Alenljung, 2015). Ytterligare en avgörande faktor som separerar
robotar från andra teknologiska artefakter är att de måste kunna agera autonomt i sin omgivning.
Med autonomt menas att de måste kunna fatta egna beslut och anpassa sig till gällande
omständigheter (Alenljung & Lindblom, 2015).
Detta betyder dock inte att de fördelar som positiv UX resulterar i inte gäller för användare och
utvecklare av robotar och MRI. Som tidigare beskrivits handlar UX om de känslor som uppstår hos
en människa medan de använder en artefakt, system eller mjukvara. Därför har UX också möjlighet
att påverka hur väl en användare upplever en robot. Om användaren får negativa upplevelser eller
känslor så kan det resultera i negativa konsekvenser så som att de känner en motvillighet gentemot
roboten, hanterar den fel eller sprider ett dåligt rykte om den (Alenljung & Lindblom, 2015). Det
visar att det får konsekvenser både för användare och utvecklare.
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Denna ökade medvetenhet om UX inom MRI och viljan att skapa positiv UX har också lett till ett
ökat fokus på utvärdering och undersökning av UX. Utvärdering är en viktig del av designprocessen
av UX men även här krävs det att metoder för detta anpassas efter den nya kontexten. Därför finns
det ett stort behov av att veta vilka metoder och tekniker som är lämpliga och hur de bör användas
(Alenljung & Lindblom, 2015). Det är också denna utmaning som detta arbete kommer att
adressera.

1.2 AIR-projektet
Följande arbete kommer att äga rum inom ramarna för SIDUS-projektet AIR. AIR står för
”Attention and Intention Recognition” och fokus för projektet är att studera interaktion mellan
människa (användare) och autonomt system (robot) som delar samma fysiska rum. Ett av målen,
samt den största utmaningen, för AIR är att utforska hur en tillräckligt bra ömsesidig förståelse
mellan användare och robot kan uppnås. Med förståelse menas främst hur de kan tolka varandras
avsikter och handlingar i en given situation. Att förstå intentioner och handlingar anses viktigt för
att kunna efterlikna de smidiga interaktioner som sker mellan människa och människa. På så sätt
kan säkerhet och acceptans bland allmänheten för dessa autonoma system uppnås (Högskolan i
Skövde, 2015).
AIR är en distribuerad forskningsmiljö och utöver Högskolan i Skövde är även Viktoria-institutet,
Örebro Universitet och Halmstad Universitet delaktiga i projektet. Tillsammans undersöker de
huvudsakligen tre olika miljöer och scenarier som adresserar mänskligt interaktion: (1) med sociala
och/eller assisterande robotar i hemmet, (2) med autonoma transportfordon i industrimiljö, samt (3)
med autonoma fordon i offentlig trafik. Gemensamt för alla dessa scenarion är att det autonoma
systemet måste bete sig på ett sätt som inte är för påträngande men samtidigt transparent för de
människor som ska interagera med det. De behöver besitta vissa kognitiva färdigheter som gör det
möjligt för användarna att kommunicera sina behov på ett smidigt och intuitivt sätt. Varje scenario
har dock unika utmaningar vilket kräver expertis inom olika områden, såsom kognitionsvetenskap,
experimentell psykologi, human factors, människa-maskininteraktion, robotik, artificiellt seende
och artificiell intelligens, vilket de olika parterna i AIR besitter. Rollen för Högskolan i Skövde är
bland annat att bidra med expertis inom kognitionsvetenskap, kognitiv robotik och experimentell
psykologi och applicera detta inom social människa-robotinteraktion. Därför hålls också detta
arbete inom ramarna för den miljö som rör mänsklig interaktion med sociala robotar.

1.3 Syfte och mål
När intresset för UX ökar inom MRI-fältet så ökar också behovet av att kunna arbeta med det på ett
korrekt sätt. Alenljung och Lindblom (2015) beskriver UX-utvärdering och undersökning av UX
som en aktivitet där utvecklare behöver mer kunskap och vägledning för att kunna utföra det på ett
lämpligt sätt.
Målet med detta arbete är att med hjälp av litteraturen och egna studier undersöka och analysera, ur
ett UX-perspektiv, hur det arbetas med utvärdering av UX i interaktion med sociala robotar idag för
att se vart det finns ett kunskapsgap och sedan minska detta gap genom att ta fram en metod eller
ramverk för hur detta bör gå till. Detta ska sedan ligga till grund för riktlinjer och
rekommendationer för framtida arbete med UX-utvärdering inom MRI-fältet.
Syftet är att överbrygga det identifierade kunskapsgapet genom att bidra med kunskap till
utvecklare av sociala robotar om hur UX kan utvärderas på ett sätt som tar hänsyn till den
komplexitet och det holistiska perspektiv som begreppet innefattar.
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2. Bakgrund
Detta kapitel ger en beskrivning och kort historik av de områden som är centrala för arbetet
och definierar relevanta begrepp. Först kommer begreppen användbarhet och UX att definieras och
aspekter rörande respektive begrepp att beskrivas. Sedan kommer forskningsfältet för MRI och
begreppet robot att inledas med en kort historik för att ledas in på en beskrivning av olika typer av
robotar. Som tidigare nämnts kommer detta arbete att fokusera på sociala robotar, därför kommer
denna typ av robot och den roll som UX har för sociala robotar att beskrivas mer i detalj. Fokus
kommer att ligga på hur UX i interaktion med sociala robotar kan utvärderas och en litteraturstudie
över de metoder och ramverk som används för detta presenteras.

2.1 UX
Begreppet UX har sitt ursprung i termen användbarhet. Användbarhet är en aspekt som används
inom MDI för att kunna se till att interaktionen mellan användare och gränssnitt sker på ett effektivt
sätt. Exakt när begreppet användbarhet i relation till datorer började användas i större utsträckning
är oklart, men intresset för det uppstod på 1980-talet när MDI-fältet föddes. Innan dess användes
termen främst inom industridesign och human factors (Hartson & Pyla, 2012). Det finns olika
definitioner av användbarhet, men det mest vidtagna idag är troligen ISO 924-11:1997 där
användbarhet beskrivs som den utsträckning som en produkt kan användas av en specifik användare
för att uppnå specifika mål på ett effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande sätt i en specifik
kontext eller miljö (ISO, 1997). UX har sedan utvecklats från begreppet användbarhet till att
innefatta mer än endast den effektiva och ändamålsenliga interaktionen med en produkt. Som
namnet antyder är UX den upplevelse en användare har när denne interagerar med en mjukvara
vilket gör att andra element som kan påverka en användares upplevelse också inkluderas och är
relevanta (Hartson & Pyla, 2012; Unger & Chandler, 2012). Definitionen av UX är enligt ISO
9241-210:2010 en persons uppfattningar och respons som är ett resultat från användning eller den
förväntade användningen av en produkt, system eller service (ISO, 2010). Den största skillnaden
mellan användbarhet och UX är att slutmålet är bredare. Målet är inte endast att uppnå effektivitet,
ändamålsenlighet och tillfredsställelse utan att optimera hela användarupplevelsen från de intala
förväntningarna till reflektioner över själva interaktionen i efterhand (Bevan, 2009).
UX innefattar både pragmatiska och hedoniska kvalitéer. Pragmatiska kvalitéer är relaterade till
användbarhet samt nytta och har att göra med användarens mål kan uppnås och utföras på ett
effektivt, ändamålsenligt och säkert sätt. Hedoniska kvalitéer handlar däremot om de tillstånd som
användaren vill uppnå och de emotionella och psykologiska behov som användaren har (Hartson &
Pyla, 2012). Hartson och Pyla (2012) sammanfattar UX som resultatet av alla samlade effekter som
användare känner när de interagerar med ett system, artefakt eller produkt, inklusive aspekter som
användbarhet och den emotionella påverkan både under och efter interaktionen vilket ger en bra och
översiktlig beskrivning över hur omfattande och komplext begreppet är. Oavsett vilken definition av
UX som används så finns det två mål som är desamma. De målen är att optimera människans
utförande samt att optimera människans tillfredställelse med att uppnå dessa hedoniska och
pragmatiska mål (Bevan, 2009). I följande arbete kommer dock de två ISO-definitioner som
beskrivits ovan att användas. Ett extra fokus kommer att ligga på de hedonistiska aspekterna av UX
eftersom de, på grund av sin subjektivitet, kan vara svåra att förstå hur de ska arbetas med för
utvecklare och forskare som inte har något bakgrund i UX-området.
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En användarupplevelse kan sträcka sig mellan positiv och negativ, vilket gör det till en subjektiv
värdering som varierar från användare till användare. Om inte tillräckligt förståelse finns kring vad
UX innebär och hur subjektivt dess värde är så finns risken att det skapas produkter som
användarna inte tycker om eller avvisar (Anderson m.fl., 2010). Det kan också bidra till att
begreppet UX anses svårtolkat, vilket kan resultera i att det inte tas på allvar av de som utvecklar
teknik- och mjukvaror. Eftersom upplevelsen är så subjektiv innebär det också inte att det går att
garantera en specifik upplevelse. Men genom att systematiskt och medvetet designa för en god
interaktion med hänsyn till slutanvändare och användningskontext är det möjligt att positivt påverka
användarupplevelsen (Hartson & Pyla, 2012). Utöver positiva användare och upplevelser så generar
positiv UX även i fördelar för utvecklare och företag. En produkt med hög användbarhet och positiv
användarupplevelse säljer oftast bättre än de produkter med enbart hög funktionalitet. En god
användarupplevelse kan däremot visa vägen till funktioner, samt gör så att användare förstår dem
och då kan använda produkten fullt ut (Hartson & Pyla, 2012). Positiv UX kan också resultera i
ökad produktivitet, bättre effektivitet, ökat förtroende och användande för en produkt, ökad
tillfredsställelse bland kunderna samt generellt reducerade kostnaders. Det bidrar till nöjdare kunder
och produktivare artefakter som kommer till följd av att utförda uppgifter tar kortare tid eller att
användarna gör färre fel (Anderson m.fl., 2010; Rajanen m.fl., 2012). Kostnaderna minskar i och
med att behovet för användare att kontakta kundsupport och/eller utbildas för att använda produkten
minskar. Det kan också bidra till ett minskat behov av att justera och korrigera saker i en artefakt i
senare utvecklingsfaser, då det ofta är omständigt och kostsamt att göra ändringar (Rajanen m.fl.,
2012).
Hartson och Pyla (2012) beskriver fyra olika faser för utveckling av UX-design och det är viktigt att
hela tiden arbeta iterativt med dem för att upptäcka fel och på så sätt kunna förbättra designen (se
figur 1). Med en iterativ process menas att alla faser i utvecklingsprocessern upprepas för att
utforska, fixa eller finjustera en design eller produkt (Hartson & Pyla, 2012). Första fasen, analys,
handlar om att undersöka användarna, deras behov och mål och attityder. De affärsmål som finns
bör också undersökas och kartläggas. Detta för att kunna framställa krav och mål för
interaktionsdesignen. Dessa krav och mål hjälper till att bestämma egenskaper, utseende, känsla och
beteende i interaktionsdesignen och driver designprocessen framåt. De används som en checklista
innan utvärdering av UX blir aktuellt. Fas två, design, handlar om att skapa koncept, hur
interaktionen ska se ut och hur produkten bör kännas och se ut. Fasen inkluderar idégenerering och
skissande för att kunna representera mentala modeller hos användare. Här appliceras de krav som
tagits fram under analysfasen i en konceptuell design. Prototypfasen fokuserar på att skapa
prototyper och att implementera den design som tagits fram för en slutprodukt. Skapandet av
prototyper sker oftast parallellt med designfasen. Prototyper kan se ut på många olika sätt och vara
olika detaljerade, beroende på vad de ska användas för. Fjärde fasen är utvärdering, där utvärderas
interaktionsdesignen för att verifieras och justeras. Det är här som de krav och mål som kartlagts
och implementerats designen bedöms och utvärderas. Metoder som används för att utvärdera UX
kan också vara formativa eller summativa (Hartson & Pyla, 2012). En formativ utvärderingsmetod
används främst med syftet att samla in kvalitativ data för att forma en design innan den är färdig
genom att hitta och diagnostisera fel i en design. Summativ utvärdering hjälper till att summera en
design genom att samla in kvantitativ data för att bedöma nivån på den. Det används ofta för att
bedöma hur UX behöver förbättras efter en formativ utvärdering. Det finns två olika former av
summativ utvärdering, informell och formell. En formell summativ utvärdering baseras ofta på
formella och rigorösa experimentella designer som syftar till att jämföra och testa olika hypoteser.
Informella summativa metoder däremot används ofta tillsammans med formativa utvärderingar för
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att med kvantitativ data bedöma UX-nivån genom kriterier för t.ex. utförande. Det kan användas
som indikationer för hur UX har förbättrats under en designprocess.

Figur 1. Visar de fyra olika faserna som ingår i utveckling av en UX-design. Beskriver vad de olika faserna innebär och
att de ska arbetas med på ett iterativt sätt (Hartson & Pyla, 2012, s.54).

En viktig aktivitet för hela UX-cykeln är enligt Hartson och Pyla (2012) att ta fram UX-mål. UXmål är mål för interaktionsdesignen och uttrycks i form av önskade effekter som en användare ska
uppleva när de använder och interagerar med artefakten. Eftersom det inte går att bestämma vilken
upplevelse en användare ska få går det endast att designas för en upplevelse, vilket gör att UX-mål
blir viktigt genom att fokus riktas åt denna avsedda upplevelse. Därför benämns det också som mål
och inte krav, då de inte kan garanteras för alla användare (Kaasinen, Roto, Hakulinen, Heimonen,
Jokinen, Karvonen, Keskinen, Koskinen, Lu, Saarilouma, Tokkonen & Turunen 2015).
Dessa mål tas fram redan i analysfasen med hjälp av de användarstudier som utförs och kan till
exempel extraheras från företagsmål, varumärke, användarbehov eller tekniska utmaningar och
visioner (Hartson & Pyla, 2012; Kaasinen, m.fl. 2015). UX-målen följer sedan med genom hela
designcykeln som en röd tråd och vägleder arbetet genom att styra det mot ett klart mål. Exempel på
UX-mål är t.ex. lätt att använda (eng. ease-of-use), kraftfullt utförande för experter, undvika fel för
nybörjare eller hög nöjdhet hos kunder. Att framställa UX-mål är en aktivitet som ofta förbises,
antingen på grund av tidsbrist eller avsaknad av kunskap. Detta är synd eftersom det senare kan
minska potentialen i de utvärderingar som utförs. Att ha specifika mål kopplade till UX kan vara en
fördel när UX ska utvärderas då det är lättare att veta vad som ska undersökas. De kan också
erbjuda lämpliga riktmärken för formativa utvärderingar som i sin tur kan hjälpa till att peka ut
exakt vilken justering som kommer ge mest profit. Genom att kontinuerligt utvärdera mot UXmålen är det också lättare att veta när det är dags att sluta iterera och när designen är lyckad
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(Hartson & Pyla, 2012). UX-mål hjälper också till att hålla UX i fokus genom en interdisciplinär
utvecklingsprocess (Kaasinen, m.fl. 2015).

2.2 MRI
I följande delkapitel kommer MRI beskrivas kortfattat. En kort historisk bakgrund av termen robot
beskrivs också för att sedan presentera olika kategorier av robotar som finns idag. Detta leder sedan
in på sociala robotar, som är i fokus för detta arbete. Skillnaden för interaktion inom MDI och MRI
förklaras också för att ge en förståelse för de utmaningar som finns och hur det rör UX.
Trots att MRI-fältet är relativt nytt har människan alltid haft ett intresse och nyfikenhet kring att
avbilda och modellera naturen, speciellt människan själv. Från antikens Egypten har fynd hittats
från rörliga statyer och från 1500-1700-talets Europa finns olika människoliknande maskiner, så
kallade androider. På senare år har artificiell intelligens (AI) växt fram som ett fält där människan
försöker efterliknas, men där ligger fokus inte längre på yttre liknelser utan istället på hur hjärnan
och sinnet, den mänskliga intelligensen, kan avbildas. I nära relation till AI har sedan MRI-fältet
växt fram som ett interdisciplinärt fält som involverar både tekniska och humanistiska utmaningar
från områden som psykologi, kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap, AI, datavetenskap, robotik,
ingenjörsvetenskap samt MDI och UX (Dautenhahn, 2013; Dautenhahn, 2007b; Weiss, Bernhaupt
& Tscheligi, 2011a). En av anledningarna till att fler fått upp ögonen för MRI är det ökade antalet
robotar i vår omgivning. Vissa av dessa robotar passerar obemärkta förbi, till exempel automatiska
gräsklippare eller självgående dammsugare. Andra anses lite mer kontroversiella och har fått mer
uppmärksamhet, såsom de robotar som används inom äldrevård eller i terapeutiska syften
(Dautenhahn, 2013). Medan de flesta servicerobotar som funnits i våra hem fram till idag har
utvecklats för att undvika mänsklig kontakt har MRI-forskningen nu tagit ett annat perspektiv.
Forskare studerar istället hur interaktion mellan människa-robot kan främjas och effektiviseras och
det är just denna interaktion med människor det som utgör huvudingrediensen för MRI-fältet
(Breazeal, 2004; Dautenhahn, 2007b). Målet med att utforska MRI är att studera människors
beteende och attityd mot robotar i relation till deras fysiska, tekniska och interaktiva egenskaper och
utifrån detta skapa en god och naturlig kommunikation och interaktion mellan människa och robot.
Med god kommunikation menas en sådan som är så lik den som sker människa-människa som
möjligt. Syftet med det är att utveckla robotar som underlättar för människa-robotinteraktion
samtidigt som de är ändamålsenliga, accepteras av användarna och möter deras sociala och
emotionella behov och mänskliga värderingar (Dautenhahn, 2013; Dautenhahn, 2007a).
De utmaningar som finns inom MRI-fältet är annorlunda och mer komplexa än de som finns i MDIfältet vilket är viktigt att vara medveten om. Även om tekniker och metoder från MDI-fältet kan
erbjuda mycket inspiration och nytta för MRI så betyder det inte att MRI är endast en förlängning
av MDI anpassat för robotar. Robotar och datorer är två helt olika teknologier. De främsta
skillnaderna är typen av interaktion och hur den sker. Den interaktion som sker mellan människa
och robot är mer förkroppsligad och de olika parterna behöver koordinera sina handlingar och
aktiviteter i ett fysiskt rum i realtid och ofta öga mot öga. Det betyder att en robot måste klara av att
”leva” och anpassa sig till den riktiga världen och interagera med människor (Breazeal, 2004;
Dautenhahn, 2007a; Lindblom & Alenljung, 2015). I försök att möta denna utmaning görs ofta
misstaget som att det antas att kunskap från människa-människainteraktion kan appliceras för
interaktion med robotar. Men så är sällan fallet, människor beter sig väldigt annorlunda mot
tekniska artefakter. Viktigt att veta är också att människans sociala egenskaper och sociala
intelligens är ett resultat av vi lever och har utvecklats i en social värld. Även om en robot
behandlas som en social varelse så betyder det inte att vi skulle missta den för en människa
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(Dautenhahn, 2007a). Ytterligare en avgörande faktor som separerar robotar från andra teknologiska
artefakter är att de måste kunna agera autonomt i sin omgivning. Med autonomt menas att de måste
kunna fatta egna beslut och anpassa sig till gällande omständigheter (Alenljung & Lindblom, 2015).
Denna skillnad är viktig för detta arbete då syftet är att erbjuda utvecklare nödvändigt kunskap från
UX-fältet, men det behöver kunna appliceras på ett lämpligt sätt i den nya miljö som MRI erbjuder.

2.2.1 Olika typer av robotar
Termen robot kan spåras tillbaka till det tjeckiska ordet ”robota” som betyder arbete. Idag finns det
olika definitioner av ordet och även flera typer av robotar och det fortsätter att ständigt förändras i
takt med utveckling av teknik och marknad (Dautenhahn, 2013). Syftet med att utveckla robotar är
att möjliggöra handlingar som annars inte hade varit möjliga att utföra för en människa, att göra de
trevligare att utföra eller att erbjuda underhållning. På vilket sätt de används påverkar också hur de
ofta de behöver kommunicera och interagera med människor. Denna interaktion är dock extremt
viktig att ta hänsyn till vid utveckling och design av robotar för att de ska uppfylla sitt värde. Det är
också just denna interaktion som är av största intresse för MRI-fältet (Alenljung & Lindblom,
2015). Eftersom det finns olika typer av robotar kan de vara uppbyggda och se ut på helt olika sätt.
Vissa har ett mekaniskt utseende (mekanoider) medan andra är mer människolika (humanoida) eller
djurlika (zoomorfiska). Det finns också robotar som är extremt människolika, så kallade androider.
Robotens utseende påverkar hur människan vill och förväntar sig att interagera med den. Människor
har till exempel en förmåga att tillskriva objekt mänskliga egenskaper och interagera socialt även
med icke levande objekt, så som en robot. En människoliknande form väcker ofta förväntningar
rörande robotens förmåga. Har roboten till exempel människoliknande händer och fingrar kan det
uppfattas som att den kan manipulera objekt på samma sätt som en människa kan, ett huvud med
ögon ger intrycket att roboten besitter samma sensoriska förmågor vad gäller syn som en människa
och så vidare. Kort sagt så associeras en människoliknande form och beteende med intelligens,
kunskap och ett sociala egenskaper som skulle vara på samma nivå som en människa. På grund av
begränsningar inom robotteknik och bristande kunskap om hur det kan skapas intelligens och
kognition som skulle motsvara samma nivå som hos en människa sår är det dock svårt att skapa en
robot som uppfyller dessa förväntningar hos alltför människoliknande robotar. Det leder till att
användaren snabbt inser robotens begränsningar och de kan då uppleva frustration och besvikelse.
Därför är det viktigt att vara medveten om hur robotens utseende påverkar användarens upplevelse
(Dautenhahn, 2013).
Thrun (2004) beskriver hur robotar kan grupperas utefter tre huvudsakliga användningsområden:
industrirobotar, professionella servicerobotar och personliga servicerobotar. Industrirobotar
inkluderar de första lyckade kommersiella robotarna och började användas i stor omfattning under
1960-talet. De består av tre huvudsakliga element; de manipulerar sin fysiska omgivning, de
kontrolleras via en dator och fungerar i en industrimiljö. Klassiska användningsområden inom
industrin är t.ex. paketering, transportering, hantering av material och svetsning. Professionella
servicerobotar är en betydligt yngre typ av robot som dock växer väldigt snabbt. Precis som de
robotar som används inom industrin manipulerar även dessa sin fysiska omgivning, skillnaden är
dock att de hjälper och stöttar människor att uppnå sina professionella mål, men oftast utanför en
industrimiljö. De används t.ex. i miljöer som är farliga är otillgängliga för människor, såsom med
att röja minor eller i labmiljöer med farliga/smittsamma substanser, eller som assistenter på sjukhus
genom att transportera mat eller assistera kirurger. Den typ av robot som förväntas öka mest i antal
är dock personliga servicerobotar. De används för att assistera eller underhålla människor i hemmet
eller på fritiden. Exempel på denna typ av robot är t.ex. automatiska dammsugare och gräsklippare,
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receptionister, robotar som används för att assistera äldre eller handikappade människor och
leksaker. Många personliga servicerobotar interagerar med människor/användare som inte har några
tidigare erfarenheter eller kunskaper om hur de ska interagera med en robot. Därför är en stor
utmaning här, till skillnad mot de övriga två robottyperna, att hitta effektiva medel för
kommunikation och interaktion mellan människa och robot (Thrun, 2004).
Även Breazeal (2004) har identifierat fyra paradigm inom MRI. Dessa är baserade på hur roboten
interagerar med människor och även den mentala modell som människan har när de interagerar med
dem. Dessa är fyra paradigm är 1) robot som ett verktyg där människan ser roboten som ett verktyg
som används för att utföra en uppgift, 2) robot som en konstgjord förlängning där de fungerar och
accepteras som en del av människan kropp, 3) robot som en avatar där människan kommunicerar
genom roboten, samt 4) robot som en social partner där en människa interagerar med den på
liknande sätt som om den vore en människa. Det gör också att MRI intresserar forskare med olika
bakgrunder. Robotutvecklare kan vara intresserade av hur de kan skapa robotar som kan hantera
olika situationer och scenarion där de behöver interagera med människor. Psykologer som har ett
mer ”mänskligt perspektiv” kan använda robotar för att få bättre förståelse kring hur människor
interagerar och kommunicerar med andra artefakter. Även forskare inom kognitionsvetenskap och
artificiell intelligens (AI) kan utnyttja robotar för att modellera och testa olika teorier av intelligenta
system av olika slag. En fysiker kan i sin tur använda en robot för att studera ett specifikt
medicinskt eller fysiskt tillstånd (Dautenhahn, 2013).
För detta arbete är det främst de personliga serivcerobotarna som är relevanta eftersom de
interagerar på ett social sätt med människor, och kan ses som en så kallad social robot. Denna typ
av robot kan i sin tur delas upp i fler varianter och typer som kan skilja sig mycket från varandra.
Detta kommer förklaras närmare i kommande avsnitt.

2.2.2 Sociala robotar
Sociala robotar är en speciell typ av interaktiva och förkroppsligade artefakter som kan erbjuda nya
typer av interaktioner med människor. Relationen med dessa kan variera och de kan ha olika roller i
samhället (Dautenhahn, 2013). En stor skillnad mellan sociala och andra mer konventionella robotar
är just hur människor uppfattar dem och skapar förväntningar som formar interaktionen med dem
(Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn, 2003). I Fong m.fl. (2003) definieras sociala robotar som
förkroppsligade agenter som är en del av en heterogen grupp, ett samhälle av andra robotar eller
människor. De kan känna igen varandra och engagera sig i sociala interaktioner, de har en historia
och de kommunicerar med och lär sig från varandra. Extra viktigt blir modeller och tekniker som är
förknippade med mänsklig kognition och rör aspekter som socialt lärande, gester och
kommunikation, emotioner och förmåga att känna igen andra parter/individer. Därför skapas sociala
robotar ofta med syfte att vara assistenter, kamrater, husdjur istället för den traditionella synen av
robotar som tjänare.
Det finns fyra olika klasser av sociala robotar beskrivna av Dautenhahn (2007b) som visar att att
betydelsen av begreppet sociala robotar kan variera. Oftast beror det på varje specifikt tillämpningsoch forskningsämne och skillnaden är främst hur väl roboten kan hantera sociala och interaktiva
scenarion. Dessa fyra klasser är:
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1. Socialt framkallande - robotar som är beroende av den mänskliga tendensen att tillskriva dem
mänskliga egenskaper och utnyttja dessa egenskaper och känslor som framkallas när människor
vårdar eller arbetar med roboten.
2. Socialt situerade - robotar som befinner sig i en social miljö som de uppfattar och reagerar på.
De kan skilja på andra agenter och objekt i omgivningen.
3. Sociala - robotar som aktivt engagerar sig med människor för att tillfredsställa interna sociala
behov såsom känslor. Kräver djup kunskap om mänsklig social kognition.
4. Socialt intelligenta - robotar som visar tendenser till mänsklig social intelligens baserat på
kunskap om mänskligt kognition och social kompetens.
Socialt interaktiva robotar är ytterligare ett begrepp som Fong m.fl. (2003) beskriver som
fortsättning på dessa indelningar/grupper. De har egenskaperna att kunna tolka och uttrycka
emotioner, kommunicera på en avancerad nivå, lära sig och känna igen andra agenter, skapa och
underhålla sociala relationer, använda sig av kroppsspråk som gester och blickar, äga en
personlighet och förmåga att lära sig och/eller utveckla sociala kompetenser (Dautenhahn, 2007b;
Fong m.fl., 2003). Dautenhahn (2007b) beskriver vidare tre olika perspektiv på sociala robotar (se
figur 2). Alla dessa tre ansatser är lika viktiga och behövs för att möta de utmaningar som lär
komma i och med att fler robotar kommer ta plats i vår omgivning i framtiden. Dessa är:

- MRI med roboten i fokus - där roboten ses som en autonom varelse med egna mål motivationer

-

-

och emotioner, interagerar med människor för att kunna tillfredsställa sina ”behov”. Med behov
menas de som har identifierats och programmerats av designern. Fokus ligger på hur roboten kan
överleva i sin omgivning och hur den kan förses med sensomotorisk kontroll och modeller och
arkitekturer för emotioner för att kunna interagera socialt med sin omgivning.
MRI med människan i fokus - där människan och den som ska använda roboten är i fokus. Hur
roboten kan fullfölja sina uppgifter på ett sätt som accepteras och upplevs bekvämt av
människan. Robotens interna arkitektur är inte lika relevant som hur människor reagerar på och
tolkar dess utseende och beteende. De största utmaningarna är hur ett socialt acceptabelt
beteende kan designas och hur nya metoder och ansatser för hur MRI kan studeras samt
utvärderas.
MRI med fokus på robotkognition - har ett mer traditionellt AI-perspektiv och fokuserar på hur
roboten som ett intelligent system eller maskin kan fatta beslut och lösa problem.

A

Figur 2. Visar de tre perspektiven som beskrivs av Dautenhahn (2007b). Triangeln visar också vart i förhållande till
dessa perspektiv som de olika klasserna av sociala robotar hamnar. A= social framkallande, B= socialt situerade, C=
sällskapliga robotar, D= socialt intelligenta och E= socialt interaktiva (Dautenhahn, 2007b, s. 685).
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Detta arbete kommer ske med utgångspunkt i det hörn på Dautenhahns (2007b) triangel som har
människan i fokus. Detta för att ett UX-perspektiv fokuserar på interaktion med användaren i
centrum för att utforska deras upplevelser, behov och mål. Därför är det här som UX och MRI möts.
Utöver vad som redan beskrivits kan sociala robotar användas i olika syften, t.ex. i forskningssyfte,
leksaker, utbildning, terapiverktyg eller som försöksobjekt. De kan också användas för teorier om
social utveckling, då för att utforska hur de underliggande mekanismerna av mänsklig social
utveckling och hur socialt beteende utvecklas genom fysisk och sociokulturell interaktion. Ett
antagande inom MRI är att människor föredrar att kommunicera med maskiner på samma sätt som
de gör med andra människor. Det betyder att dessa maskiner, eller robotar, behöver kunna visa en
viss grad av anpassningsförmåga och flexibilitet för att kunna driva interaktion med olika
människor vilket är en stor utmaning för utvecklare av sociala robotar (Fong m.fl., 2003). De borde
också därför visa en viss grad av social intelligens som påminner om mänskliga uttryck. Det kan till
exempel vara egenskaper som emotionellt uttryck, avancerad dialog, att känna igen människor och
andra robotar, kroppsgester och blickar i kommunikativ syfte. Men det betyder inte att alla robotar
behöver vara sociala genier, det viktigaste för att erbjuda en effektiv interaktion med människor är
att roboten är kompatibel med människans behov, att den går att förstå och erbjuder det stöd för
interaktion som förväntas av den. De behöver heller inte se ut eller bete sig som människor för att
vara socialt effektiva utan kan se ut och fungera på olika sätt. Gemensamt är att de behöver kunna
utföra sina uppgifter väl, integrera sig i den mänskliga kulturen och erbjuda en acceptabel, njutbar
och säker interaktionsupplevelse (Fong m.fl., 2003; Dautenhahn, 2013; Alenljung & Lindblom,
2015). Det är här som UX kan spela stor roll genom att erbjuda rätt verktyg för utvecklare att kunna
skapa denna njutbara interaktionsupplevelse.
Den mest uppenbara anledningen varför det är viktigt att designa för sociala interaktioner kan vara
användbarhet. När en robot ska interagera direkt med en människa kan socialt engagemang såsom
en verbal dialog eller kroppsgester göra roboten lättare att använda för de ovana användarna och
mer ändamålsenliga för de vana. En annan viktig aspekt är hur bekväma användarna känner sig med
att interagera med roboten, genom att designa för social interaktion kan människan förhoppningsvis
känna sig mer bekväma med att dela rum med roboten (Fong m.fl., 2003). Detta beskriver då
ytterligare ett exempel på den roll som UX kan ha i utveckling och design av sociala robotar.
Ytterligare utmaningar för att kunna skapa en meningsfull kommunikation mellan människa och
sociala robotar är att roboten behöver kunna uppleva världen på ett liknande sätt som människan
gör. Vi människor tolkar andras beteenden, tar också hänsyn till kontext och historik och skapar på
så sätt ett slags narrativ för varje interaktion. Allt detta sker för människan helt naturligt medan för
roboten finns det inget naturligt i den bemärkelsen (Dautenhahn, 2013). Beteende hos människor är
heller inte sällan oberäkneligt och egensinnigt vilket gör det ännu svårare för robotar att tolka våra
intentioner (Dautenhahn, 2007a). Roboten behöver kunna se, känna och tolka samma fenomen som
människan, vilket innebär att de måste besitta perpetuella egenskaper som liknar de mänskliga. De
behöver också kunna tolka människans egenskaper och attribut, såsom kroppsdelar, ansikten, verbal
kommunikation, diskreta kommandon, följa sociala normer och konventioner, förstå sociala
ledtrådar som ges av människor och även uttrycka dem själva samt agera i realtid. Utmaningen
ligger inte så mycket i att skapa sensorer liknande de mänskliga hos roboten utan mer i hur de kan
uppmärksamma samma stimuli på ett liknande sätt (Fong m.fl., 2003).
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Även om många studier har gjorts krävs det fortfarande mer kunskap om hur dessa robotar kan bli
mer effektiva och sofistikerade. Det behövs mer studier som utforskar hur människor beter sig och
agerar när en robot blir en del av deras aktiviteter (Fong m.fl., 2003). Det behövs också byggas en
grund av metoder, teorier och verktyg. som gör att studier kan reproduceras och bekräftas och
metoder appliceras av andra forskare (Dautenhahn, 2007b). I följande avsnitt undersöks hur UX i
samband med dessa sociala robotar utvärderas idag.

2.3 Utvärdera UX av sociala robotar
I och med att teknik integreras allt mer i den mänskliga vardagen så har UX blivit ett allt viktigare
koncept. Människan har också vant sig vid detta, vilket gör att förväntningarna på tekniken växer.
De vill ha en positiv upplevelse av att använda en artefakt, vilket är just vad UX kan erbjuda genom
att det fokuserar på hur det positiva kan uppnås och inte bara hur negativa aspekter kan undvikas
(Hartson & Pyla, 2012). Robotar kan ses som en av dessa tekniker som ökar och tar en allt större
plats i människans vardag (Fong m.fl., 2003; Alenljung & Lindblom, 2015). Som Alenljung och
Lindblom (2015) också beskriver så finns det ett särskilt behov av kunskap för utvecklare hur de
ska utvärdera UX på ett lämpligt sätt. I detta delkapitel beskrivs varför det är viktigt att utvärdera
UX inom MRI-fältet med fokus på sociala robotar. Detta sker med fortsatt utgångspunkt ur det
perspektiv i Dautenhahns (2007b) triangel som har människan i fokus. De metoder och ramverk
som används för att utvärdera UX presenteras för att sedan analyseras ur ett UX-perspektiv för att
se hur lämpliga de är och vart det finns ett behov av mer kunskap.
Som tidigare beskrivits så har sociala robotar tagit mer plats i våra vardagliga liv under de senaste
åren. Som turistguider, kontorsassistenter, hushållsassistenter kommer de att fortsätta engagera,
underhålla och även upplysa också i framtiden (t.ex. Alenljung & Lindblom, 2015; Fong m.fl.,
2003). Men det innebär också att det systematiskt behövs arbetas med UX för att kunna uppnå alla
de fördelar vad gäller positiv respons från användare och reducerade kostnader som det kan genera
i. Därför är UX en lika viktig komponent inom MRI som MDI och i och med utvecklingen av
sociala robotar och ökar medvetenheten om dess roll. I dagsläget efterfrågas det specifikt efter mer
kunskap om hur användarupplevelsen kan utvärderas (Alenljung & Lindblom, 2015; Lindblom &
Alenljung, 2015). Ett annat problem som finns inom MRI idag är att UX tas för givet och sällan
beskrivs tillräckligt väl. Eftersom begreppet är så pass komplext så kan det innebära att dess
betydelse förringas om det inte appliceras och beskrivs korrekt. UX blir mer komplext på grund av
dess subjektivitet när det kommer till MRI då användarupplevelsen kan variera mycket eftersom
många olika typer av användare kan komma i kontakt med en robot (Alenljung & Lindblom, 2015).
Därför behövs det också mer kunskap inom MRI om hur komplext UX är och hur många olika
element som faktiskt kan påverka användarupplevelsen av sociala robotar samt hur dessa är
relevanta och vilka som påverkar vilken del av UX. Ofta är det inte möjligt att studera alla aspekter
av UX i samma studie utan ett fåtal element bör väljas ut i förhand. Dessa behöver därför väljas ut
medvetet och med omtanke eftersom vissa kan vara motsägelsefulla beroende på vilken del av
användarupplevelsen som är aktuell att studera för tillfället. Till exempel skulle en egenskap hos
roboten kunna påverka användarupplevelsen på ett positivt sätt medan det samtidigt påverkar andra
aspekter negativt (Alenljung & Lindblom, 2015). UX-fältet erbjuder en mängd olika metoder och
tekniker som är användbara för att kunna utvärdera UX och som kan användas av utvecklare. Det är
dock viktigt att veta att dessa är utvecklade främst för datorer och system som är mer passiva
artefakter. Dessa metoder och tekniker behöver först anpassas för sociala robotar, vilket kräver mer
forskning kring detta (Alenljung & Lindblom, 2015). Några vanligt förekommande metoder
presenteras nedan. Dessa har grupperats efter de största gemensamma nämnarna för att ge en
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överskådligt blick över hur det arbetas med att utvärdera UX av sociala robotar idag. De UXaspekter som utvärderas med respektive metod beskrivs också.

2.3.1 Utvärderingsmetoder som involverar användare
En vanlig metod, eller hjälpmedel för att utvärdera UX, som många använder sig av är
scenariobaserade utvärderingar. I kontrast till traditionella scenarion som sker genom direkt
interaktion mellan agenter eller genom virtuella världar med digitala agenter så använder sig många
utav videobaserade scenarion för att utvärdera MRI (Xu, Ng, Tan, Huang, Tay & Park, 2014). Det
har bl.a. använts för att undersöka hur den sociala kontexten där interaktionen sker i påverkar UX
och utvärderar användarens acceptans (i bl.a. Xu, Ng, Cheong, Tan, Wong, Tay & Park, 2012). De
aspekter som inkluderades i begreppet acceptans var attityd, avsikt att använda, användbarhet,
anpassningsbarhet, lätt att använda, underhållning, orolighet, förtroende, socialt inflytande, social
närvaro och social förmåga (eng. sociability). Aspekterna bedömdes med hjälp av en enkät efter
användare fått titta på interaktionen i videoscenarierna. Resultatet kompletterades med en intervju
för att utvärdera vad deltagarna tyckte om robotens design samt hela MRI-processen. Även i Syrdal,
Otero och Dautenhahn (2008) används videoinspelad interaktion i liknande syfte där attityder hos
användare utvärderades genom att visa videos och sedan intervjua dem om hur de upplevt
interaktionerna de sett. Liknande varianter finns också där videoscenarion har varvats med enkäter
för att utvärdera hur robotens karaktär och egenskaper påverkar hur användare uppfattar den
(Lohse, Hanheide, Wrede, Walters, Koay, Syrdal, Green, Hüttenrauch, Dautenhahn, Sagerer &
Severinson-Eklundh, 2008). Även Strasser, Weiss och Tscheligi (2012) har använt sig av
videobaserade scenarion för att undersöka hur AMP (engelska: affect misattribution procedure) kan
användas för att bedöma UX-aspekter som emotioner och affekt i interaktion med robotar vilket ger
insikt om attityder hos användarna. De använde i sin tur också en enkät för att utvärdera
användarnas upplevelse. AMP-metoden är framtagen för att se hur människor uppfattar abstrakta
tecken, i detta fall kinesiska bokstäver. Innan de får se dessa tecken visas ett annat objekt, här
roboten från videon, för en kort stund. Det är detta objektet som egentligen utvärderas och tanken är
att uppfattningen av detta objekt ”primar” deltagaren när den ska svara på hur det kinesiska tecknet
uppfattas. Om roboten uppfattas positiv kommer också deltagaren att uppfatta tecknet som positivt
(Strass m.fl., 2012).
Som beskrivits kort ovan är det många som använder sig av enkäter för att utvärdera UX. Utöver
Lohse (2008) och Xu (2012) har bland annat också Keizer, Kastoris, Foster, Deshmukh och Lemon
(2014) använt denna metod. De använde dock en enkät före att användare fick interagera med en
robot med syfte att undersöka förväntningar kopplade till aspekter som uppfattad intelligens och hur
omtyckt roboten är (eng. likeability). Deltagarna fick sedan fylla i en likadan enkät efter de hade
interagrerat med roboten för att kunna utvärdera hur dessa förväntningar hade uppfyllts. Intervjuer
kan också användas, ofta med samma syfte som enkäter men de genererar mer kvalitativ data.
Syrdal m.fl. (2008) och Xu m.fl. (2012) beskriver intervjuer som en bra metod för att upptäcka
motiv, attityder och acceptans hos användare.
En klar fördel med scenariobaserade metoder i utvärderingssyfte, som också påpekas av Syrdal
m.fl. (2008), är just att du kan undersöka användarna upplevelser av en specifik interaktion i en
specifik kontext. En annan fördel med att använda sig av videoscenarier är att det är lättare,
snabbare och effektivare att använda än riktiga, fysiska scenarier. Fler användare kan delta i
utvärderingen då det är lätt att distribuera samma video över geografisk spridda platser vilket är en
fördel om det är aktuellt att undersöka en robot som ska användas av flera olika användargrupper.
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Då kan också geografiska och kulturella skillnader i användarupplevelser för samma typ av robot
utvärderas.
Xu m.fl. (2014) presenterar dock olika problem som finns med att använda sig av videobaserade
scenarion för att utvärdera aspekter av UX. Till exempel kan endast vissa aspekter av interaktion
visas upp i en video vilket kan göra det svårt att studera UX på ett holistiskt sätt. Ett problem kan
vara att kunna förutse vilka interaktioner och scenarion som människa-robot kommer att ställas
inför i verkligheten sedan och vilka som har störst betydelse för UX och/eller hur interaktion skulle
kunna utvecklas under tiden. Upplevelsen av att se någon annan interagera med en robot kan också
skilja sig från att själv interagera direkt med den öga mot öga (Xu m.fl., 2014). De presenterar fem
riktlinjer som bör följas för att arbeta med scenariobaserade utvärderingar inom MRI i framtiden.
Kortfattat kan de presenteras som 1) för att undersöka användaracceptans bör metoder som varierar
i presentationsform och grad av interaktivitet användas, 2) förinspelade scenarion, såsom videos,
borde visa möjliga svagheter och osäkerhet i MRI-processen om detta är något som förväntas i den
verkliga interaktionen, 3) emotionella aspekter av UX bör utvärderas med scenariometoder med hög
detaljrikedom samt hög interaktivitet, 4) sociala aspekter utvärderas bäst genom
presentationsformat som har en relativ hög detaljrikedom medans graden av interaktivitet inte spelar
så stor roll samt 5) om attityden hos användare ska utvärderas generellt spelar varken
presentationsform eller grad av interaktivitet någon större roll (Xu m.fl., 2014). Detta skulle då
innebära att videobaserade scenarier inte är tillräckligt effektiva för att studera acceptans hos
användarna som beskrivits ovan, men är däremot lämpligt för att utvärdera generella attityder. En
fördel med det som Xu m.fl. (2014) beskriver är att de aspekter de nämner under UX är sådana som
skulle vara extra relevanta för just sociala robotar.
Många väljer också att kombinera videobaserade scenarier med enkäter och/eller intervjuer vilket
kan vara bra för att generera både kvalitativ och kvantitativ data. En nackdel är dock att detta sker
retrospektivt, efter interaktionen. Det gör att det inte är lämpligt för att utvärdera upplevelsen av
själva interaktionen eftersom känslan efteråt kan skiljas från hur situationen faktiskt upplevdes.
Enkäter och intervjuer vore då mer lämpligt att använda för att undersöka UX-aspekter som rör
förväntningar och attityder innan en interaktion eller de kvarstående emotionerna efteråt. Att enbart
använda enkäter kan också vara begränsande då flera relevanta aspekter kanske inte nämns i en
enkät. Bartneck m.fl. (2009) påpekar också ett viktigt problem då det inom MRI är vanligt att
utvecklare tar fram egna enkäter som ska passa till just deras design. Problemet är då att validitet
och reliabilitet av dessa enkäter ibland inte har utvärderats. Avsaknaden av standardiserade enkäter
gör det också svårt att jämföra resultat från olika forskare och utvecklare. Bartneck m.fl. (2009) har
gjort ett försök att överkomma detta genom att ta fram en enkät kallad ”Godspeed” som kan
användas för att utvärdera antropomorfism, animacitet, omtyckbarhet, uppfattad intelligens och
uppfattad säkerhet inom MRI.
Ytterligare en populär metod som används för att simulera interaktion med sociala robotar för att
utvärdera UX är Wizard of Oz (WOz). Det är en metod som använts inom MDI för att simulera
riktiga interaktioner med användaren och innebär att en människa styr och kontrollerar systemet
”bakom kulisserna” utan att användaren är medveten om det. För att detta ska vara möjligt krävs
dock en färdig prototyp av roboten. Inom MRI används WOz ofta då robotens hårdvara är utvecklad
men inte mjukvaran. Metoden kräver att flera personer är involverade, då minst en eller två stycken
behöver kontrollera roboten och ytterligare försöksledare behövs för att stötta deltagaren
(Dautenhahn, 2013). Weiss, Bernhaupt, Schwaiger, Altmaninger, Buchner och Tscheligi (2009)
beskriver hur denna metod kan användas för att utvärdera olika interaktionstekniker inom MRI i
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termer av UX och hur interaktionen och kommunikationen påverkar användaren. WOz möjliggör
att verkliga interaktioner kan simuleras och på så sätt utvärderas ur ett UX-perspektiv. Det är också
ett bra sätt att undersöka flera UX-aspekter samtidigt som den generella upplevelsen kan utvärderas.
I detta fall användes olika interaktionstekniker, både verbala och icke-verbala, för att få en holistisk
upplevelse som sedan mättes med hjälp av en enkät. Scenarierna där interaktionen ägde rum i
skedde i detta fall med hjälp av simuleringar på en stor skärm, ingen robot i fysisk form användes
vilket visar att metoden kan användas utan en fullständig hårdvara och gör det på så sätt möjligt att
utvärdera UX även i ett väldigt tidigt skede i utvecklingsprocessen. Weiss m.fl. (2009) beskrev
denna metod som ett lämpligt sätt att utvärdera UX i samarbetsaktiviteter med roboten.
WOz har många liknande fördelar som videobaserade scenarier som har beskrivs ovan. Det
kombineras lätt med andra metoder för att bedöma användarens upplevelser, t.ex. enkäter eller
intervjuer. Den variant som presenteras av Weiss m.fl. (2009) är också ett bra sätt att simulera
interaktion och utvärdera UX i tidigt skede. Flera olika aspekter kan också tänkas att utvärderas.
Nackdelar är att det krävs tid och resurser för att programmera scenarier som visas på en skärm som
det exemplet ovan. Det kan också finnas problem med att utvärdera UX i efterhand även här då det
inte speglar den riktiga interaktionen. Fördelen jämfört med videoinspelade scenarier är dock att
användaren kan interagera med roboten på riktigt (om inte de simuleras via en digital robot).
För att överkomma problemen med att utvärdera UX retrospektivt så kan olika mätmetoder för
fysisk och/eller psykisk aktivitet användas. Dessa används under tiden som en användare
interagerar med roboten och involverar ofta användare till en högre grad. I Anzalone, Boucenna,
Ivaldi & Chetouani (2015) undersöktes hur användarengagemang med sociala robotar kan
utvärderas med hjälp av olika fysiologiska mätmetoder. I begreppet engagemang inkluderades UXaspekter som positiv affekt, feedback, interaktivitet, och upplevd kontroll. De lät användare
interagera med en robot samtidigt som kameror med olika sensorer och mikrofoner användes för att
studera hållning och huvudrörelser hos deltagaren. Robotens beteende och status loggades också för
att sedan jämföra båda parterna mot varandra och se hur kroppshållning, huvudrörelser, imitation
och delad uppmärksamhet påverkar engagemanget hos användaren (Anzalone m.fl., 2015).
Baddoura och Venture (2013) har också använt sig av fysiologiska mätinstrument för att kunna
utvärdera familjäritet utifrån användares respons och beteende under en interaktion med en social
robot. Efter deltagare fått interagera med roboten användes även en enkät för att utvärdera hur
användarna upplevde familjäritet, tidigare erfarenheter, roboten sociala förmågor och nytta.
Mätmetoder av dessa slag har en fördel i och med att de används under tiden en användare
interagerar med en robot vilket gör att den verkliga upplevelsen kan utvärderas. Engagemang som
anses vara en betydande aspekt av UX utvärderas på ett lämpligt sätt genom denna metod vilket
beskrivs i Anzalone m.fl. (2015). Beroende exakt på vilken typ av utrustning som används behöver
den inte påverka användaren så mycket, men det bör finnas en medvetenhet om att det kan vara en
störande faktor som kan påverka UX. En nackdel skulle också kunna vara att det är svårt att veta
vad det är som mäts. Det är svårt att kontroller vad användaren faktiskt tänker och reagerar
emotionellt på, det skulle kunna vara något helt annat än roboten som den interagerar med.
Fysiologiska mätinstrument kan inte heller skilja på vilken typ av känsla och upphetsning som
användaren har, om den upplever glädje eller ilska. Därför bör denna metod kompletteras av andra
fysiologiska mätningar t.ex. att observera ansiktsuttryck (Bartneck m.fl., 2009). Anzalone m.fl.
(2015) beskriver vidare dessa fysiologiska mått som ett lämpligt komplement till enkäter.
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2.3.2 Expertutvärderingar
Gemensamt för de metoder ovan som används för att utvärdera UX inom MRI är att användare
involveras till olika grad. Men UX kan också utvärderas med så kallade expertutvärderingar och
inspektionsmetoder, utan involvering av användare. En populär variant av detta är heuristisk
utvärdering som från början är framtagen för MDI-fältet. En heuristisk utvärdering utförs genom att
ett visst antal experter, ca 3-5 personer, går igenom gränssnittet och utvärderar det efter
förutbestämda principer (Nielsen, 1994). I Clarkson och Arkin (2007) beskrivs hur heuristisk
utvärdering kan anpassas även för MRI-kontexter. De har tagit fram åtta heuristiker som är
anpassade för MRI. Dessa är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tillräcklig information.
Synlighet av systemets status.
Lämplig information presenteras.
Match mellan systemet och den verkliga världen.
System och gränssnitt är i syntes med varandra.
Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel.
Interaktionsarkitekturen är flexibel.
Estetik och minimalistisk design.

Weiss, Wurhofer, Bernhaupt, Altmaninger och Tscheligi (2010) anser vidare att detta är en bra
metod för att utvärdera användbarhet inom MRI. De har använt dessa åtta heuristiker framtagna av
Clarkson & Arkin (2007) men ansåg att metoden i sig inte var fullt lämplig för att appliceras på
MRI och har därför modifierat den. Robotar är också svåra att transportera, vilket gör metoden
mindre smidig, den måste i stort sett utföras i ett laboratorium. Det är också svårt att utföra en
heuristisk utvärdering på en robot som inte är färdigutvecklad eftersom det ofta inte finns en
tillräckligt lik prototyp (Weiss m.fl., 2010). Detta har de dock löst på ett bra sätt genom att låta de
experter som ska utvärdera titta på videoinspelade scenarion för att bedöma roboten efter de givna
heuristikerna. Det visar att det finns en medvetenhet om hur viktigt det är att anpassa metoder
hämtade från MDI-fältet. Ett problem med heuristisk utvärdering av sociala robotar är dock att det
kan vara svårt att utvärdera gränssnittet då en robot inte alltid erbjuder synliga, fysiska ledtrådar till
dess funktionalitet. De har inte ett grafiskt gränssnitt på samma sätt som många artefakter inom
MDI. Heuristisk utvärdering är också en metod för at utvärdera användbarhet. Inom begreppet UX
inkluderas dock fler hedoniska aspekter som inte kan täckas av denna metod. Som påpekas av
Weiss m.fl. (2010) kan inte heller påverkan från robotens fysiska närvaro tas hänsyn till i ett
videoscenario. Användbarhet är å andra sidan aktuellt att utvärderas när som helst i en
designprocess eller på färdig samt initial produkt.
Fördelar med en inspektionsmetod som denna är att den är lätt att utföra och kräver inte så mycket
resurser. Sker det med hjälp av videoinspelade scenarion kan det också användas över spridda
geografiska platser och upprepas av många utvecklingsgrupper. Det gör det också lättare att utföra i
ett tidigt stadie när det inte finns en lämplig prototyp då kan video fungera som ett lämpligt
substitut. Samtidigt så krävs det ytterligare resurser för att skapa en video. En fördel som beskrivs
av Clarkson och Arkin (2007) är att det har visat sig inte vara någon skillnad i resultat beroende på
vem som utvärderar roboten med denna metod, om det är någon som har rötter inom robotik eller
MRI, det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om hur utvärderingen utförs vilket gör den
tillgänglig för utvecklare.

!15

2.3.3 Ramverk
De metoder som beskrivits visar de som är vanligt förekommande för att utvärdera UX-aspekter av
MRI och sociala robotar. Litteraturen visar flera olika varianter och även om många använder
samma metoder har de varierat dem och använt på olika sätt. Det finns också stor spretighet bland
de UX-aspekter som utvärderas vilket kan tyda på att det finns ett behov av riktlinjer för utvecklare.
Det finns dock få riktlinjer och ramverk som är framtagna för att utvärdera UX av MRI och sociala
robotar. Detta beskrivs också av Young, Sung, Voida, Sharlin, Igarashi, Christensen och Grinter
(2011) vilka skriver att det saknas tydliga metoder som täcker bredden och djupet av den holistiska
upplevelsen av att interagera med en robot. Enligt dem finns det heller inga ramverk som samlar
flera metoder för att kunna täcka alla aspekter som inkluderas i upplevelsen. Ett försök till ett sådan
ramverk har gjorts av Young m.fl. (2011). De presenterade tre olika perspektiv som kan användas
för att utvärdera upplevelsen av MRI samtidigt som de betonar vikten av att behålla fokus på den
holistiska interaktionsupplevelsen. Det första perspektivet handlar om en användares
känslomässiga, biologiska och intuitiva involvering i en interaktion. Det innefattar faktorer som är
relaterade till reaktioner såsom frustration, glädje, lycka, rädsla och så vidare. Perspektiv två
fokuserar på sociala mekanismer som sociala tekniker och högre nivåer av kommunikation. Det
innefattar mekanismer som en person använder sig av för att kommunicera men även vad de tolkar
som betydelsefullt för interaktionen från robotens sida, t.ex. gester, ansiktsuttryck, kulturella normer
och verbalt språk. Det tredje perspektivet täcker de sociala strukturerna, hur de utvecklas och
förändras genom interaktion mellan olika agenter över en längre tid. Det första perspektivet
beskrivs som väldigt viktigt del av UX genom att det täcker relevanta emotioner som kan ha en stor
påverkan på upplevelsen som helhet. Det är också extra viktigt att ta hänsyn till när MRI och sociala
robotar då robotar har en större förmåga att väcka sådana känslor när de är mer livslika. Young m.fl.
(2011) beskriver sedan hur dessa perspektiv kan användas för att förutse olika interaktioner och
upplevelser från det mänskliga perspektivet respektive robotens med hjälp av brainstorming. Dessa
jämförs sedan med varandra för att upptäcka möjliga relationer och upplevelser.
Vid första anblick verkar det som ett lämpligt ramverk att utgå ifrån när UX ska utvärderas just för
att de betonar vikten av de hedonistiska kvalitéerna. Men det har dock stora brister med att erbjuda
konkreta riktlinjer till forskare och utvecklare om vilka metoder som är lämpliga och hur de bör
appliceras. De perspektiv som förklaras fungerar mer som ”glasögon” att ta på sig, eller
övergripande riktlinjer för att kunna se olika delar av utvecklingsprocessen ur en viss synvinkel och
erbjuder kunskap om hur viktigt det är att utvärdera den holistiska upplevelsen. Det saknas dock
praktiska och konkreta metoder och tekniker som kan användas för utvecklare med att utvärdera
UX ur ett holistiskt perspektiv och bidrar därför inte med den kunskap som behövs då ramverket
inte blir användbart i praktiken.
Ytterligare ett ramverk som inkluderar UX men som erbjuder mer praktisk stöd är USUS, som står
för Usability, Social acceptance, User experience och Social impact (Weiss m.fl., 2011a). Detta
ramverk verkar också vara det mest lovande eftersom det erbjuder mer konkreta metoder att arbeta
utifrån. USUS har också ett holistisk perspektiv då det är baserat på dessa fyra faktorer
användbarhet, social acceptans, UX och social påverkan. Dessa fyra delar utgör sedan
grundstenarna i hela ramverket och syftet är att kunna svara på generella frågor om hur människor
upplever en humanoid robot i ett interaktionsscenario och till vilken grad de accepterar den som en
del av samhället. På så sätt kan en övergripande utvärdering av interaktion med dessa robotar göras.
USUS består av två delar, ett teoretiskt ramverk och ett metodologiskt ramverk. Det teoretiska
ramverket definierar dessa fyra faktorer som är relevanta för utvärdering, för varje faktor anges
också specifika indikatorer som kan vara aktuella för utvärdering (se figur 3). Användbarhet !16

förklaras generellt som hur lätt ett interaktivt system är att använda. Indikatorer relaterade till detta
som ingår i USUS är effektivitet, ändamålsenlighet, läsbarhet, flexibilitet, robusthet och nytta.
Social acceptans - förklaras här som en individs vilja att integrera en robot i en vardaglig social
miljö, baserat på individens tidigare upplevelse av att interagera med en robot. Social acceptans
innefattar indikatorer som attityd mot teknik, förväntningar på utförande, förväntningar på
ansträngning, egen ändamålsenlighet, olika former av gruppering, tillgivenhet och ömsesidighet.
UX - inkluderar indikatorer som förkroppsligande, människoliknande perception, trygghet,
emotioner och delad upplevelse. Social påverkan - kan förklaras som all påverkan introduktion av
robotagenter har på det sociala livet i ett visst samhället vad gäller livskvalité, arbetsförhållanden,
användning och utbildning. Relevanta indikatorer för USUS-ramverket är livskvalité,
arbetsförhållanden, utbildning och kulturell kontext.

Figur 3. Illustration av USUS-ramverket, (Weiss m.fl., 2011a, s.93).
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Den metodologiska delen förklarar sedan hur och med vilka metoder dessa faktorer ska utvärderas
(se figur 3). I USUS-ramverket kombineras kvalitativa och kvantitativa metoder för att tillsammans
bidra till ett komplett, holistiskt perspektiv (Weiss m.fl., 2011a). För ovan nämnda faktorer är
följande metoder lämpliga enligt ramverket: användbarhet - expertutvärdering, användarstudier,
intervjuer. Social acceptans - formulär, fokusgrupper och intervjuer. UX - formulär, fysiska
mätningar, fokusgrupper och intervjuer. Social påverkan - fokusgrupper, intervjuer och formulär.
Weiss m.fl. (2011a) beskriver också mer detaljerat vilka metoder som passar till de enskilda
indikatorerna som nämnts i den teoretiska delen. För UX beskrivs formulär och fokusgrupper som
bäst lämpade för att utvärdera förkroppsligande, emotioner, människoliknande perception, upplevd
trygghet och delad upplevelse. Fysiska mätningar passar bättre för att utvärdera emotioner och
upplevd trygghet. Intervjuer kan lämpa sig för förkroppsligande och emotioner. Ramverket används
genom att först väljs den faktor som ska utvärderas ut, sedan väljs de metoder som ska användas ut
baserat på vilka indikatorer som är relevanta att utvärdera. Slutligen så behöver dessa metoder att
anpassas för den specifika kontexten (Weiss m.fl., 2011a). Hur detta skulle se ut i en
användarcentrerad designprocess visas nedan i figur 4. Ramverket behöver dock valideras
ytterligare och kanske utökas (Weiss m.fl., 2011a). Weiss m.fl. (2011a) skriver också att det vore
intressant att undersöka om ramverket kan användas för att stötta och vägleda forskning inom andra
MRI-kontexter såsom inom utbildning eller i terapeutiskt syfte.

!
Figur 4. Beskriver hur USUS-ramverket skulle appliceras i en användarcentrerad designprocess enligt Weiss m.fl.
(2011a, s.106).
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USUS-ramverket ger en omfattande och holistisk bild av de aspekter som kan påverka UX. Till
skillnad mot det ramverk som tagits fram av Young m.fl. (2011) tillhandahåller USUS bättre
instruktioner om vilka metoder och tekniker som är lämpliga att använda för att utvärdera varje
enstaka aspekt av MRI med sociala robotar. En nackdel med USUS skulle dock kunna vara att det
tar väldigt lång tid om alla dessa faktorer ska utvärderas. Den detaljerade uppdelningen ger tydliga
instruktioner om vilken metod som är lämpad för att utvärdera vilken aspekt vilket gör ramverket
användbart för både experter och noviser. Det kan också tänkas att detta ramverk lätt kan fyllas på
med andra relevanta metoder och tekniker efter behov. Det är också bra att användbarhet inkluderas.
De metoder, tekniker och ramverk som har beskrivits hittills tenderar att antingen utforska
användbarhet eller UX, men användbarhet är en viktig del av hela UX.
Sammanfattningsvis så visar detta kapitel att det finns vissa gemensamma metoder och tekniker
som används för att utvärdera UX. Som tidigare påpekats så finns det däremot få ramverk och
riktlinjer om hur en utvärdering bör gå till och vilka metoder som är lämpliga. Det har också visat
att det finns bristfälliga och spretiga tolkningar av UX-begreppet. Nedan presenteras en tabell (se
tabell 1) över de aspekter relaterade till UX som har utvärderats och vilka metoder som har
förekommit. Tabellen visar en översikt över den spretighet som identifierats inom MRI-fältet vad
gäller utvärdering av UX av interaktion med sociala robotar.
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Tabell 1. Visar de UX-aspekter som funnits i litteraturen och som har utvärderats med vilken metod.

UX-ASPEKT
Användbarhet och
nytta

X

X

Familjäritet

X

X

X

Trygghet

X

X

Social förmåga (hos
robot)

X

X

Socialt inflytande och
närvaro (hos robot)

X

X

Kontroll

X

X

Kommunaktion och
respons

X

Attityd och acceptans

X

Omtyckbarhet

X

Uppfattad intelligens

X

Emotioner och affekt

X

Användarpreferenser

X

Motiv och intentioner

X

Lätt att använda

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Underhållning

X

Anpassningsbarhet

X

X

Orolighet

X

X

Förtroende

X

X

Förkroppsligande

X

Delad upplevelse

X

X

Människoliknande
perception

X

X

Enkät

X

Intervju

X

WOz

METOD
(Baddoura
& Venture,
2013;
Lohse
m.fl., 2008;
Keizer
m.fl., 2014;
Strasser
m.fl., 2012;
Weiss
m.fl.,
2009;Weis
s m.fl.,
2011a; Xu
m.fl.,
2012).

(Syrdal
m.fl.,
2008;
Weiss
m.fl.,
2011a).

(Weiss
m.fl.,
2009).

Video- Fysiologscenarie iska mått
r
(Lohse
m.fl.,
2008;
Strasser
m.fl.,
2012;
Syrdal
m.fl.,
2008; Xu
m.fl.,
2012; Xu
m.fl.,
2014).
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AMP

ExpertFokusutvärdering grupper

(Anzalone (Strass (Clarkson & (Weiss
m.fl., 2015; er m.fl., Arkin, 2007; m.fl.,
Baddoura 2012). Weiss m.fl., 2011a).
& Venture,
2010; Weiss
2013;
m.fl.,
Weiss m.fl.,
2011a).
2011a).

3. Problemområde och frågeställning
Följande kapitel innehåller beskrivning och kort analys över de problem och brister som har
identifierats i litteraturen. Som har beskrivits i kapitel 1 finns det bristande kunskap om hur UX
borde utvärderas på lämpligt sätt i MRI-kontexter med sociala robotar. Här presenteras detta
kunskapsgap mer detaljerat och kommer sedan ligga grund till en frågeställning. Efter den
identifierade frågeställningen presenteras de avgränsningar som gäller för det fortsatta arbetet.

3.1 Problembeskrivning
Ett av de största problemen som visats i litteraturen är att det inte verkar finnas någon djupare
förståelse om UX då begreppet inte används i någon stor utsträckning, istället används hellre termer
som t.ex. acceptans (Xu m.fl., 2012), attityd (Syrdal, m.fl., 2008), emotioner och affekt (Strasser
m.fl., 2012) och engagemang (Anzalone m.fl., 2015) inom MRI. Dessa kan däremot ses som
aspekter av UX och därför har de inkluderats i sammanfattningen. Problemet är dock att UX inte
alltid nämns i samband med dem eller att relationen mellan dessa aspekter och UX inte förklaras.
Det kan tyda på att det inte finns en tillräckligt stor medvetenhet om hur komplext och omfattande
UX är eller att det saknas kunskap om hur det ska utvärderas på ett sätt som tar hänsyn till
hedoniska kvalitéer av UX på ett holistiskt sätt. Detta är också ett vanligt förekommande misstag
som beskrivs av Bartneck m.fl. (2009), att många väljer att dela upp psykologiska begrepp i mindre
delar, i tron om att de då skulle vara lättare att förstå och utvärdera. Denna uppdelning skulle kunna
vara till hjälp, om det finns kunskap om betydelsen av alla delbegrepp och vilken relation de har till
det ursprungliga begreppet. Annars så ersätts bara ett förmodat vagt begrepp med en serie av lika
otydliga begrepp som egentligen inte är lättare att utvärdera och bedöma. Robottutvecklare är ofta
inte medvetna om de metoder som tagits fram av t.ex. psykologer för att undersöka perception och
kognition och skapar ibland egna, naiva, experiment och metoder i tron om att de gör det lättare och
mer konkret att undersöka (Bartneck m.fl., 2009).
När UX-utvärdering beskrivs används också olika termer som t.ex. användarutvärdering (eng. user
evaluation) (se bl.a. Keizer m.fl., 2014; Xu m.fl., 2012) vilket inte stämmer då det inte är
användarna som utvärderas utan deras upplevelse. Att inte använda rätt termer och begrepp påpekas
som viktigt av Hartson och Pyla (2012) då UX-utvärdering handlar om att förbättra en design, inte
att bedöma användare eller utvecklare. Problem uppstår även om korrekta termer används men
appliceras på fel sätt.
Vad som är gemensamt för de allra flesta utvärderingsmetoder som beskrivits är att de utvärderar
UX retrospektivt vilket inte alltid ger en korrekt bild av den faktiska upplevelsen. Detta beskrivs
även som ett problem av Alenljung och Lindblom (2015) samt Hartson och Pyla (2012). Få
utvärderingar görs också i den naturliga användningskontexten, många sker i en kontrollerad
laboratoriemiljö vilket också kan skiljas från den naturliga kontexten och den riktiga upplevelsen.
Det var heller ingen som påpekade de fördelar som UX kan resultera i för företag och utvecklare
som beskrivits (Anderson m.fl., 2010; Hartson & Pyla, 2012; Rajanen m.fl., 2012). Genom att öka
medvetenhet om detta skulle troligen också viljan att lära sig om mer UX öka eftersom det då är
lättare att se hur det kan omsättas i konkreta vinster.
Resultatet av litteraturstudien stämmer överens med det som påpekas av bl.a. Bartneck m.fl. (2009),
det finns ett stort behov av standardiserade utvärderingsinstrument för MRI-fältet. För att fältet ska
kunna utvecklas krävs det att studier kan återskapas och jämföras med varandra. En analys av
beskrivna metoder och ramverk som används visar också att det finns ett behov av mer teoretisk
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kunskap om vilka metoder som är lämpliga för att utvärdera UX av interaktion med sociala robotar.
USUS är det ramverk som ger mest stöd och användbar kunskap åt utvecklare när det kommer till
att arbeta med UX och även användbarhet. Det är också ett ramverk som är specifikt framtaget för
att kunna utvärdera social interaktion mellan människa och robot. Men även USUS har brister som
skulle behöva förbättras. Till exempel saknas det uppdelning av olika aktiviteter utefter Hartsons
och Pylas (2012) UX-cykel. Det erbjuds ingen närmare beskrivning av de olika UX-faserna och hur
det bör arbetas på ett iterativt sätt med dem samt varför det är viktigt. Bland de utvärderingsmetoder
som beskrivs i USUS görs heller ingen skillnad på summativa och formativa metoder.
Att Hartson och Pyla (2012) pekar ut UX-mål som en viktig del av att kunna arbeta på ett bra sätt
med UX genom hela UX-cykeln får ej förbises. Tyvärr verkar det inte finnas någon medvetenhet
om detta, om det beror på bristande kunskap eller resurser är okänt. För att kunna utvärdera UX på
ett optimalt sätt och värdera resultatet av en utvärdering så vore det troligen en fördel om
framtagande och utvärdering av specifika UX-mål var en del av design- och utvärderingsprocessen
för sociala robotar, t.ex. som en del av USUS. Detta skulle som Hartson och Pyla (2012) påpekar
öka potentialen i de UX-utvärderingar som utförs eftersom det är lätt att veta exakt vad som ska
utvärderas och om resultatet av utvärdering är tillräckligt bra och när designen är lyckad. Det kan
troligen också bidra med ökad kunskap kring hur viktigt det är att arbeta iterativt eftersom det ger
klara mål att uppnå. Som kan ses i tabell 1 undersöks flera möjliga UX-mål, men det saknas
medvetenhet om att det görs, vilket gör resultatet svårt att jämföra och veta hur relevant det
egentligen är. Genom att öka kunskapen och medvetenhet om hur viktigt det är att arbeta fram UXmål och hur det kan optimera kan det förhoppningsvis underlätta i utvärderingsprocessen för många
utvecklare av sociala robotar. Lindblom och Andreasson (kommande) påpekar också hur UX-mål
kan vara ett sätt att få upp medvetenhet kring UX inom MRI-fältet.
Ett stort kunskapsgap kring UX, begreppets fulla innebörd och hur det bör utvärderas har här
identifierats. Specifikt finns det stora brister i hur det arbetas med utvärdering av UX då det inte
verkar finnas förståelse för hur det bör göras och den betydelse som UX-mål har för utvärderingen.
Det kan bero på att många forskare och utvecklare inte har någon bakgrund inom UX utan kommer
från andra fält. Men för att robotutvecklare ska kunna arbeta och överkomma de problem som finns
i det hörn på Dautenhahns (2007b) triangel som rör MRI med människan i fokus krävs det andra
kunskaper och kompetenser. Därför behöver detta kunskapsgap minskas för att erbjuda rätt kunskap
till utvecklare av sociala robotar. Genom att adressera detta genom ett UX-perspektiv kan det
förhoppningsvis generera i den kunskap som det finns brist på. Sedan är det självklart så som
beskrivs av Lindblom och Andreasson (kommande) att utmaningen ligger i att alla dessa
involverade fält behöver närma sig varandra. UX behöver också anpassas till de övriga två
perspektiven som presenteras i Dautenhahns (2007b) triangel.
Att arbeta med och utifrån UX-mål är troligen något som kan hjälpa att reducera det problemet
samtidigt som det är väldigt centralt för att utvärdera UX. USUS-ramverket framtaget av Weiss
m.fl. (2011a) kan ses som en bra grund eftersom ramverket samlar olika aspekter av UX samt
lämpliga metoder för att utvärdera dem. Det är heller inte svårt att se hur USUS skulle kunna
modifieras och utvecklas utifrån nämnda brister, t.ex. genom att lägga till framtagande och
utvärdering av UX-mål. Att föra in UX-mål som en aktivitet relaterad till UX-faktorn i USUSramverket skulle troligen kunna bidra till fördjupad kunskap om UX-begreppet och hur det bör
utvärderas. Det beskrevs också av Weiss m.fl. (2011a) att USUS-ramverket kommer att behöva
valideras och utökas ytterligare vilket detta då kommer att göra.
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3.2 Frågeställning
För att minska den lucka i kunskap som beskrivits har följande frågeställning tagits fram:
Hur kan aktiviteter relaterade till framtagande och utvärdering av UX-mål inkluderas som en del av
USUS-ramverket med syftet att bidra med en större tydlighet och riktlinjer för utvecklare av sociala
robotar kring hur de bör arbeta med att utvärdera UX?

3.3 Avgränsning
Arbetet kommer fortsatt vara avgränsat till sociala och humanoida robotar inom MRI. Fortsatt fokus
kommer också att vara på den fas av Hartson och Pylas (2012) UX-cykel som berör utvärdering där
UX-mål troligen kan bidra med stor nytta i och med att kunskap och riktlinjer om hur utvecklare av
sociala robotar kan utvärdera UX med hjälp av att ta fram, utvärdera och arbeta efter dessa mål.
USUS-ramverket kommer att utgöra en bas där detta ska implementeras, men även en avgränsning
av USUS har också gjorts. Den del av ramverket som arbetet kommer att förhålla sig till är främst
UX-faktorn med inkluderande indikatorer och metoder.
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4. Arbetsprocess och genomförande
I följande avsnitt beskrivs hur arbetet har planerats och genomförts. Först presenteras den metod
som ligger till grund för att kunna besvara frågeställningen. Sedan kommer den planerade
arbetsprocessen och dess olika faser att beskrivas. Slutligen beskrivs det faktiska genomförandet.
För att kunna besvara frågeställningen innebär det att en modifierad version av ramverket USUS
ska skapas där UX-mål blir en integrerad del av ramverket. Detta kan då liknas vid den process som
sker vid framtagande av nya metoder även om ingen ny metod eller ramverk kommer att tas fram
helt från grunden. I detta fall blir resultatet då en förändrad och uppdaterad version av USUSramverket som kan ses som en ny metod för UX-utvärdering. Därför kommer en metod för just
metodutveckling att användas som utgångspunkt för att vägleda genomförandet av denna
arbetsprocess.

4.1 Metoder för metodutveckling
Metodutveckling kan enligt Blandford och Green (2008) ses som en typ av designprocess. Det sker
inte alltid medvetet och systematiskt utan kan ibland hända mer av en slump. Därför finns det också
få metoder och källor som beskriver hur utveckling av en ny metod bör ske. Blandford och Green
(2008) har dock beskrivit ett tillvägagångssätt för utveckling av utvärderingsmetoder för interaktiva
system. Denna metod och process anses därför lämplig att använda som grund för detta arbete
eftersom de steg som behöver utföras för att besvara frågeställningen liknar den process som
beskrivs i Blandford och Green (2008), en fördel är också att denna metod kan anpassas efter behov
och situation (Blandford & Green, 2008).
I de flesta fall tar det lång tid att utveckla och testa en ny metod. Väldigt ofta kan processen ta flera
år (Blandford & Green, 2008). Syftet i detta arbete är dock inte att utveckla en helt ny och färdig
metod för att utvärdera UX. Målet är att modifiera ett befintligt ramverk och inkludera nya aspekter
i det vilket innebär att det finns en grund (USUS) att bygga vidare på (genom inkludering av UXmål). Resultatet kommer inte heller att vara en färdig och fullständig metod som är redo att
använda. Därför anses denna metod lämplig att använda för detta arbete. Blandford och Green
(2008) beskriver ett antal nyckelaktiviteter som metodutveckling bygger på. Dessa bör utföras
iterativt och kan också komma att överlappa varandra. Dessa aktiviteter illustreras i figur 5.

5. Testa metod
1. Identifiera
behov

4. Utveckla metod
2. Utveckla mer
detaljerade krav

3. Matcha
möjligheter, behov
och krav

Figur 5. Illustrerar de aktiviteter för metodutveckling som beskrivs av Blandford och Green (2008).
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Den första aktiviteten handlar om att, precis som all design, identifiera ett behov eller en möjlighet
som finns. Detta steg har redan utförts i detta arbete i och med litteraturstudien och
problembeskrivningen i avsnitt 2 och 3. Det visade att det finns ett behov av utvärderingsmetoder
för UX inom MRI. Den andra aktiviteten som beskrivs fokuserar på att ta fram mer konkreta och
detaljerade mål med den nya metoden. Det kan vara mål som vilka att identifiera vilka fördelar den
nya metoden bidrar till. Det kan vara indirekta fördelar, såsom att hjälpa forskare att handskas med
utmaningar relaterade till ämnet, eller mer direkta fördelar som att metoden ska användas direkt för
att påverka design av framtida system (Blandford & Green, 2008). Denna aktivitet har delvis utförts
i detta arbete i och med att det har specificerats att UX-mål kan hjälpa till att överbrygga det behov
av anpassade och användbara UX-utvärderingsmetoder som finns. Ett lovande ramverk som skulle
kunna användas för detta har också identifierats. Det krävs dock en djupare analys av relevant
litteratur kring UX-mål och USUS-ramverket för att bestämma mer detaljerade behov och krav. Här
beskriver Blandford och Green (2008) att aspekter som validitet, omfattning, reliabilitet,
produktivitet, användbarhet, lärbarhet och insikter bör tas hänsyn till och analyseras innan den nya
metoden designas. Det är en fråga som senare kommer behöva adresseras i samband med att USUSramverket utvecklas. Den tredje aktiviteten handlar vidare om hur dessa behovet som har
identifierats kan mötas. Det kan exempelvis ske genom att söka igenom litteratur kring vad som har
gjorts innan och hur. I fjärde aktiviteten designas hela metoden. Här ger inte Blandford och Green
(2008) någon ytterligare förklaring då det enligt dem inte finns några ramar och riktlinjer kring hur
detta bör ske. Sista aktiviteten är att testa och utvärdera den framtagna metoden. Hur den ska utföras
beror helt på vad syftet är med metoden. Den testats förslagsvis utefter de krav och behov gällande
validitet, omfattning, reliabilitet, produktivitet, användbarhet, lärbarhet och insikter som nämns i
aktivitet två. Vad är det viktigaste för den nya metoden och uppfyller den det? Detta arbete syftar
inte till att validera det nya ramverk som tas fram på något sätt utan andra aspekter kommer istället
att vara fokus för utvärdering. Dessa specificeras mer noggrant senare.
Denna metod utgör grunden för genomförandet av arbetet, men alla aktiviteter kommer att utföras
iterativt. I nästa avsnitt beskrivs min planerade arbetsprocess och de aktiviteter av Blandfords och
Greens (2008) som är relevanta för detta arbete samt var de tar plats i arbetsprocessen och hur de
kommer att utföras.

4.2 Planerad arbetsprocess
I följande avsnitt beskrivs hur den planerade arbetsprocessen ser ut. Den är inte avsedd att spegla de
aktiviteter som Blandford och Green (2008) beskriver, de kommer istället utföras som delar av
processen vilket kommer förtydligas i figur 6. Där presenterar vilka faser som arbetet kommer att
följa, ett förtydligande av de två roller som jag kommer att ha och sedan beskrivs det hur
Blandfords och Greens (2008) aktiviteter sker i respektive fas.
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Figur 6. Beskriver den planerade arbetsprocessen och mina två roller som användare och designer.

Genom arbetet kommer jag att växla mellan två olika perspektiv som kan beskrivas som olika roller.
Genom att synliggöra dem så förtydligas de olika aktiviteterna i faserna. Som designer kommer jag
att analysera litteratur, utveckla och designa USUS-ramverket vidare, utvärdera med potentiella
användare samt presentera resultat och riktlinjer som kommer till följd av detta. Som användare
kommer jag å andra sidan att själv testa och utvärdera mitt omdesignade ramverk, som i
fortsättningen kommer att kallas för USUS Goals, genom att agera användare och applicera
ramverket rent praktiskt. Med användare i detta fall syftar jag inte till att ersätta slutanvändares
perspektiv utan mitt perspektiv som användare är utifrån Blandfords och Greens metodcykel (figur
5). Hur dessa roller skiftar och vart de samverkar visas i figur 6. Fas 1-3 kommer vara iterativa,
vilket innebär att efter avslutad fas kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till den föregående, t.ex.
analysfasen för att det har upptäckts något som innebär att litteraturen behöver studeras vidare. Det
kan också innebära att faserna överlappar varandra. Som tidigare påpekats är dessa faser i
arbetsprocessen inte exakt desamma som de aktiviteter som beskrivs av Blandford och Green
(2008) då det inte hade räckt för att presentera den planerade processen och mina olika roller. I
följande avsnitt kommer dock respektive fas i arbetsprocessen att presenteras mer genomgående där
de aktiviteter som ska utföras i varje fas beskrivs mer utförligt.

4.2.1 Analysfasen
I denna analysfas är det meningen att den andra aktiviteten i Blandfords och Greens (2008)
metodutvecklingscykel ska adresseras. Det innebär att fortsätta arbeta med att utveckla mer
detaljerade krav om vad denna nya metod bör innehålla. Gällande de aspekter som Blandford och
Green (2008) beskriver bör identifieras som viktiga i denna aktivitet så kommer användbarhet i
USUS Goals och vilka insikter det kan generera i vara viktigast att ta med i det fortsatta arbetet i
kommande faser. Med användbarhet menas hur väl användarna förstår ramverket och hur väl det
passar in i den kontext där det används. Insikter som det generar i kan förklaras som att ramverket
resulterar i de insikter som användaren behöver för att kunna förbättra sin design och resulterar i en
bättre produkt (Blandford & Green, 2008).
För att kunna utveckla mer detaljerade krav så behöver först den relevanta litteraturen att
undersökas djupare, med hjälp av en fördjupad litteraturanalys. Innebörden av en sådan
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litteraturanalys beskrivs av Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2009) som en systematiskt
utforskning av ett problem genom en analys av publicerade källor, med ett specifikt syfte i åtanke.
Det ska inte förväxlas med det som kallas litteraturstudie där syftet är att bekanta sig med området
och vad som redan har utförts inom det. Syftet med denna analys är att få djupare kunskap om
USUS-ramverket och UX-mål, hur de kan kombineras samt att identifiera vilka brister som finns
och vad som bör förändras.
När en litteraturanalys utförs är det viktigt att ha ett systematiskt tillvägagångssätt för att kunna
avgöra relevansen i det insamlade materialet och om det finns några ytterligare källor som borde
övervägas. Det krävs en försiktig tolkning och analys av varje individuell källa som används
(Berndtsson m.fl., 2009). För att säkerställa att rätt, och relevanta, källor används finns det flera
tekniker för detta. Till exempel så kan bibliografiska databaser användas genom att söka igenom
dem med en uppsättning nyckelord som har identifierats med hjälp av bakgrundslitteraturen och
problembeskrivningen. Vetenskapliga journaler och konferensbidrag kan också användas på
liknande sätt genom att söka igenom innehållsförteckningen efter relevanta artiklar. En av de
svåraste utmaningarna med en litteraturanalys är att veta när den är fullständig. Hur mycket
litteratur som bör inkluderas beror mycket på målet och syftet med undersökningen. Men genom att
ha en tydlig, systematisk process som går att följa, kommer validiteten av resultatet att öka
(Berndtsson m.fl., 2008). Den huvudsakliga litteraturen har i detta fall redan identifierats tidigare i
och består av artiklar från både vetenskapliga journaler, databaser och konferensbidrag. Litteraturen
som kommer att analyseras består främst av USUS-ramverket (i Weiss m.fl., 2011a) samt Hartsons
och Pylas (2012) litteratur relaterat till UX-mål. Även den litteratur som använts för undersöka
utvärderingsmetoder och UX-aspekter inom MRI och som presenterades i kapitel 2.3 kan vara
relevant att studera djupare för att undersöka om det finns ytterligare aspekter av något slag som bör
inkluderas i USUS-ramverket. En komplettering av annan litteratur, främst kring USUS kan också
bli nödvändigt för att undersöka om det finns fall där ramverket använts och hur det har skett och
vad det i så fall har resulterat i.
Resultatet av denna fas blir sedan att veta hur USUS-ramverket ska modifieras och vilken kunskap
kring UX-mål som ska lyftas in. Detta visas i form av en skriftlig lista och ligger sedan grund för
kommande fas där dessa utvalda delar ska byggas samman i en helhet och bilda ett första utkast på
USUS Goals.

4.2.2 Design och utvärderingsfasen
I denna fas, kallad design och utvärderingsfasen, är syftet att ett första utkast på USUS Goals ska
skapas och utvärderas. I denna fas kommer aktivitet 3 och 4 i Blandfords och Greens (2008)
metodutvecklingscykel att besvaras. Det betyder att de identifierade krav, möjligheter och behov
som utgör resultatet av analysfasen här ska matchas och byggas ihop. På så sätt börjar också själva
utvecklingen av USUS Goals. Detta sker med mig i rollen som designer och utvecklare av USUS
Goals. Som Blandford och Green (2008) beskriver så finns det ingen mall för hur en ny metod bör
byggas. Detta är också svårt att specificera hur det skulle gå till innan litteraturanalysen är färdig då
det beror på resultatet av den. Detta kommer sedan att visualiseras på lämpligt sätt.
Efter att ett första utkast på det förändrade ramverket har skapat kommer jag sedan att byta roll och
perspektiv till att vara användare ramverket. Detta för att kunna göra en tidig utvärdering av dess
användbarhet. I detta fall kommer det innebära att det som undersöks är hur väl ramverket passar in
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i det sammanhang där det ska användas, alltså en MRI-kontext, och hur väl de som ska använda
den, robotutvecklare, förstår hur de ska använda det.
Eftersom det finns ont om litteratur som beskriver hur en metod bör utvärderas har jag hämtat
inspiration ifrån Goodman m.fl. (2012). De beskriver en mindre omfattande variant av ett
användbarhetstest, så kallat mikro-test. Ett mikro-test tar ca 15 min och utförs genom att först
identifiera potentiella användare och deras behov för att sedan skapa korta uppgifter som adresserar
dessa mål. Sedan så får personer som skulle kunna vara dessa användare utföra uppgifterna medan
de observeras (Goodman m.fl., 2012). Sedan finns det också fyra olika typer av användbarhetstest.
Det kan vara förklarande - för att testa preliminära koncept och utvärdera dem, bedömande - för att
testa egenskaper under implementering, jämförande - för att jämföra en design mot en annan eller
validerande - för att säkerställa att egenskaperna möter specifika standarder och riktlinjer senare i
en utvecklingsprocess (Goodman m.fl., 2012). Denna utvärdering kan ses som en förklarande
variant av ett sådant test eftersom syftet är att i detta tidiga stadie undersöka och utvärdera USUS
Goals som fortfarande är på en konceptnivå. Utvärderingen kommer däremot inte ske med exakt de
aktiviteter som Goodman m.fl. (2012) beskriver, där deltagare kommer att få utföra en kort uppgift
under observation. Syftet med utförandet av detta mikro-test är inte att utvärdera användbarheten i
ett gränssnitt utan i själva ramverket som i sin tur ska användas för detta.
Som hjälp att utföra detta kommer jag att ta hjälp utav robotikforskare som har erfarenhet och
kompetens inom robotutveckling och forskning samt god kunskap om sociala robotar. De ska dock
inte ha någon djupare kunskap om UX och behöver inte känna till USUS-ramverket sedan innan.
Syftet är att de ska kunna bidra med åsikter och synpunkter från deras perspektiv, som
slutanvändare av USUS Goals, och vilka utmaningar de ser med det.
Den uppgift som ska att utföras för att utvärdera metoden kommer att ske med en NAO-robot
(se figur 7a samt 7b). Det är en 58 cm hög humanoid och autonom plattform som beskrivs som en
omtyckt och interaktiv robotkamrat som består av ett flertal olika sensorer, motorer och ett
skräddarsytt operativsystem (Aldebaran, 2016). NAO-plattformen är designad för att personifieras
genom att lägga till innehåll baserat på färdiga applikationer som finns i plattformen. Den kan då
anpassas och användas efter olika behov och användningsområde. Det är en vanlig plattform för att
testa, utvärdera och utföra olika MRI-scenarier och har bland annat används i terapisyfte, som
underhållning och som receptionist. För detta arbete anses NAO lämplig att använda i detta fall då
den uppfyller de kriterier som arbetet är avgränsat till, eftersom det är en socialt interaktiv och
humanoid robot. Roboten kommer att användas för att skapa ett interaktivt scenario mellan
människa och robot där USUS Goals kan appliceras.

Figur 7a och 7b. Visar den NAO-robot som kommer att användas i utvärderingen av användbarheten i USUS Goals.
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För att sedan kunna besvara hur användbart USUS Goals är och vilka eventuella övriga problem
som finns med det så kommer ett antal förutbestämda frågor att användas som underlag för
utvärderingen. Dessa specificeras dock senare eftersom de beror på hur metoden ser ut. Resultatet
av denna utvärdering kommer vara en lista med förslag på åtgärder som bör utföras för att i nästa
steg fortsätta med att adressera Blandfords och Greens (2008) aktiviteter som handlar om att matcha
möjligheter, behov och krav samt att utveckla USUS Goals.

4.2.3 Implementering och utvärderingsfasen
I denna fas som kallas för implementering och utvärdering kommer USUS Goals att utvecklas
ytterligare och förfinas utifrån resultatet av den utvärdering som skedde i föregående fas. Målet är
att kunskap om UX-målen ska helt implementeras i USUS och resultera i en mer utvecklad version
av ramverket som kan utvärderas ytterligare en gång. Även i denna fas kommer jag att skifta mellan
de två rollerna som designer och användare.
I rollen som designer kommer jag att fortsätta utveckla USUS Goals baserat på resultatet från den
utvärdering som utfördes i fasen innan. De brister som upptäckts ska åtgärdas och resultera i en
förbättrad version, ett naturligt steg i ett iterativt arbete. Här finns det fortsatt ingen mall att utgå
ifrån utan de aspekter som identifierats i tidigare fas kommer att sättas samman. Resultatet av detta
kommer att visualiseras i lämplig form. I samma roll kommer jag fortsätta utvärdera USUS Goals
tillsammans med samma deltagarna som deltar i den tidigare fasens. Bland de aspeker som beskrivs
av Blandford och Green (2008) som lämpliga att utvärdera är fortsatt fokus på att utvärdera
användbarheten i USUS Goals men också vilka insikter som metoden bidrar till. Genererar den i
mer kunskap om UX och varför det är viktigt att arbeta med? Är det lätt att ta till sig det jag kommit
fram till och som presenteras i USUS Goals? Detta kommer ske med genom kvalitativa intervjuer
med samma deltagare som deltar i utvärderingen i fasen innan. Dessa deltagare kan i detta fall ses
som så kallade expertdeltagare. Det innebär att de är personer som känner till området och domänen
väl och kan vara riktiga slutanvändare. Expertanvändare är bra för att generera mycket kvalitativ
data då de förstår uppgifterna och kan säga vad som är bra samt mindre bra och vad som bör
förbättras i en design (Hartson & Pyla, 2012). Syftet här är att genom dessa kvalitativa intervjuer
undersöka deras åsikter kring ramverkets användbarhet, både originalversionen och den förändrade
version som tagits fram under detta arbete, samt om de tror att genom att arbeta med USUS Goals
skulle bidra till större förståelse av UX inom MRI-fältet. Det kommer att utföras i form av en så
kallad semistrukturerad intervju baserad på en intrevjuguide. Det innebär att ett manus över
relevanta och övergripande frågor skapas men dessa kompletteras med följdfrågor under intervjun
och ordningen kan komma att ändras utefter vad som framkommer under tiden (Patton, 2002).
Sedan går jag in i rollen som användare av USUS Goals för att fortsätta utvärdera ramverket genom
att återigen applicera det, eller delar av det. Syftet är att fortsatt utvärdera ramverkets användbarhet.
Resultatet av dessa utvärderingar kommer sedan att vara kvalitativ data gällande ramverkets
användbarhet och de insikter om UX och UX-mål det lyckas generera i. Detta kommer att
presenteras skriftligt och används för att göra eventuella justeringar i USUS Goals i nästa fas. Där
ska sedan USUS Goals uppdateras och justeras en sista gång utefter vad som framkommit under
denna fas.
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4.2.4 Resultat
I denna fas kommer USUS Goals att uppdateras och presenteras en sista gång utifrån resultatet av
den utvärdering som utförts i förgående fas. Det är denna version som sedan utgör slutresultatet av
detta arbete och presenteras i avsnitt 5. Detta sker med mig endast i rollen som designer av
ramverket.

4.2.5 Riktlinjer
Baserat på både det teoretiska och empiriska arbete som utförts kommer också mer konkreta
riktlinjer att extraheras. Dessa riktlinjer är rekommendationer för det framtida arbetet med UXutvärdering inom MRI-fältet och beskriver viktiga lärdomar att ta med sig ifrån detta arbete. Syftet
är att dessa riktlinjer bidra med nödvändigt kunskap för att reducera det gap som tidigare
identifierats i kapitel 2 gällande metoder för UX-utvärdering som är anpassade för MRI-kontexter.

4.3 Praktiskt genomförande och analys
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har genomförts rent praktiskt och hur det följde den planerade
arbetsprocessen. Även delresultaten från respektive fas presenteras här medan slutresultatet
presenteras i nästa kapitel.

4.3.1 Analysfasen
Som planerat utfördes som första steg i arbetsprocessen en fördjupande litteraturanalys. Litteraturen
analyserades utifrån en s.k. top down-teknik (Barnum, 2011) där färdiga kategorier användes för att
sortera in datan i dem. Dessa kategorier utgjordes av frågor som också underlättade genom att
strukturera analysen. Litteraturen som analyserades först var Hartson och Pyla (2012) och frågorna
som denna analys utgick ifrån var följande:
• vilka delar bör tas med i USUS för att ge en introduktion till vad UX-mål är?
• vilka delar relaterat till UX-mål bör lyftas fram för att visa hur det påverkar hela designprocessen
på ett mer övergripande sätt?
• vilka specifika delar av UX-mål skulle vara lämpliga att implementera i USUS-ramverket?
• vilka aktiviter, aspekter eller liknande, är kritiska för arbete med UX-mål?
• övrigt?
För Weiss m.fl. (2011a) som beskriver USUS-ramverket gjordes likadant. De frågor/kategorier som
användes här var:
• finns det delar eller aspekter som inte är bra/bör förändras ur ett UX-perspektiv?
• används alla begreppet och aspekter relaterade till UX på rätt sätt?
• i vilken/vilka delar kan det vara lämpligt att implementera kunskap/aktiviteter/liknande kring UXmål?
• hur skulle ramverket kunna förenklas?
• finns det studier där USUS (eller delar av det) har använts? Övriga källor, hur har de gjort? Har de
dragit några slutsatser om USUS? Kan de erbjuda inspiration?
• vad säger en jämförelse med övriga källor som använts i litteraturstudien?
• övrigt?
Varje fynd som gjordes i litteraturen markerades ut och skrevs sedan upp i en lista för respektive
källa. När listan var komplett analyserades den ytterligare utefter vad som var lämpligt och rimligt
med tanke på resurser och tidsramar för arbetet. Detta resulterade i att de viktigaste fynden från den
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fördjupade litteraturanalysen lyftes fram på ett konkret och tydlig sätt. Sedan analyserades den
litteratur som används i avsnitt 2.3 djupare. De UX-aspekter som är vanligt förekommande i UXutvärdering med sociala robotar (se tabell 1) jämfördes med de aspekter som anges i USUSramverket. Det undersöktes också om det finns studier och tillfällen där USUS-ramverket har
applicerats och hur det i så fall har gått till och vad det genererat i. Detta skedde genom sökningar i
relevanta databaser och vetenskapliga journaler. I denna sökning kunde dock inget sådant fall
identifieras. Slutligen så grupperades den data som identifierats i den fördjupade litteraturanalysen.
Det skedde genom att kategorier skapades utifrån gemensamma nämnare i datan; process, begrepp
och metoder. Datan har sedan analyserats ytterligare till endast de mest relevanta delarna lämpliga
för detta arbete återstod. Detta utgör då resultatet för denna fas och är väldigt kortfattat följande:
Process:
• Hartson och Pyla (2012) beskriver hur UX-mål är en röd tråd, d.v.s. en ledstjärna, genom hela
UX-cykeln (som presenteras i figur 1). Det är de som ska utvärderas i en utvärderingsfas.
• UX-mål ska prioriteras och sättas i början av en utvecklings-/designprojekt (Hartson & Pyla,
2012).
• Så kallade referensuppgifter (eng. benchmark tasks) kan användas som en lättare/mer tillgänglig
metod för att utvärdera UX-mål på ett formativt sätt. Referensuppgifter beskrivs av Hartson och
Pyla (2012) som vanliga och/eller kritiska uppgifter som utförs av användare i UX-utvärdering.
UX-målen omvandlas till mer konkreta mått som sedan bedöms för att kunna skapa
referenspunkter för varje UX-mål som sedan kan jämföras mot en förutbestämd önskad målnivå
(eng. target level).
• USUS som utvärderingsramverk ger intrycket av att vara väldigt rigoröst och summativt.
• Beskrivningen i Weiss m.fl. (2011a) av appliceringen av USUS-ramverket (se figur 4) är svår att
förstå.
Begrepp:
• Weiss m.fl. (2011a) använder vissa begrepp fel sätt, t.ex. användarstudie (eng. user study). Det
stämmer ej överens med t.ex. Hartsons och Pylas (2012) beskrivning av användarstudier, detta
anges dock ej för UX-faktorn i ramverket.
• En analys av de UX-aspekter som vanligtvis utvärderas (enligt tabell 1) och jämförelse med
USUS visade att USUS lyckas inkludera alla dessa aspekter.
Metoder:
• Det saknas en tydlig koppling mellan appliceringscykeln (figur 4) av USUS och den
metodologiska delen av USUS-ramverket (figur 3).
• Observation som är en vanlig metod för att utvärdera UX (Hartson & Pyla, 2012; Goodman m.fl.,
2012) bör eventuellt inkluderas i USUS som en valbar metod då det beskrivs som ett bra sätt att
undersöka användares direkta upplevelser användning samt hur kontexten påverkar detta
(Goodman m.fl., 2012).
Kort sammanfattat visar detta nödvändiga förändringar som bör göras i nuvarande USUSramverket. Gällande processen så är det främst appliceringsprocessen av USUS som bör göras
tydligare och lättare att följa. I Hartson och Pyla (2012) beskrivs det tydligt hur UX-mål ligger som
en röd tråd genom hela designprocessen vilket borde förmedlas även i USUS för att göra processen
lättare att förstå. Det ska också vara tydligt att UX-mål behöver skapas i ett tidigt skede och att de
ska prioriteras. Att använda så kallade referensuppgifter kan enligt Hartson och Pyla (2012) vara ett
lämpligt sätt att arbeta med UX-mål i organisationer där det finns lite erfarenhet, kunskap och/eller
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resurser till UX-arbete. Det beskrivs också som ett bra sätt för att arbeta mer med formativa
utvärderingar vilket gör att dessa mål som utvärderas genom referensuppgifter mer aktivt vägleder
hela designprocessen. Därför skulle detta sätt att arbeta UX-utvärderingen vara relevant att
eventuellt inkludera i USUS, för att undersöka om det skulle generera i en större förståelse för UX
och UX-mål samt göra det lättare att arbeta med UX-utvärdering till en början. Sedan kan detta
utvecklas till att det börjar arbetas mer rigoröst och även summativt. Användning av felaktiga
termer för UX förekommer även USUS och bör således korrigeras eftersom det har konsekvenser
för hur begrepp tolkas och används. I en jämförelse med övriga källor i avsnitt 2.3, där UXbegreppet har delats upp i mindre enheter i tron om att det skulle vara lättare att utforska, så lyckas
USUS behålla ett holistiskt perspektiv genom att specificera tydligare indikatorer för begreppet.
USUS gör det då möjligt att undersöka specifika aspekter samtidigt som ett övergripande fokus
behålls. Det visar också att USUS-ramverket faktiskt lyckas att samla de relevanta aspekterna för
UX-utvärdering gällande sociala robotar. Detta är styrkan i ramverket och det är viktigt att alla
indikatorer som är relaterade till UX-faktorn behålls. En tydligare koppling till hur metoddelen i
USUS ska användas i applicering bör dock göras och observation ska lyftas in som en valbar metod.
Denna data tas med in i nästkommande fas där USUS Goals byggs samman och visualiseras.

4.3.2 Design och utvärderingsfasen
Denna fas startade med mig i rollen som designer där jag skapade ett första utkast av USUS Goals,
som presenteras i figur 8. Detta gjordes genom att sätta samman relevanta delar från resultatet av
den fördjupade litteraturanalysen vilket skedde genom idégenereringsarbete i form av brainstorming
där de olika delarna pusslades ihop i olika varianter och förslag. Figur 8 visar en uppdaterad version
av appliceringscykeln som presenteras av Weiss m.fl. (2011a), (se figur 4), där framtagande av UXmål tydligt inkluderas som en del av förstudien. Målen kopplas också till de scenarier och
användningskontexter som identifieras eftersom de kan variera beroende på användningssituation.
Fjärde steget i originalversionen (se figur 4), att utvärdera mot befintlig plattform, har tagits bort för
att undersöka om det kan vara lättare att arbeta med minder omfattande, formativa utvärderingar i
kortare cyklar istället. Det visas också tydligare exakt i vilken fas där själva USUS-ramverket sedan
är aktuellt för applicering, i fas 5. När en utvärdering ska utföras så appliceras ramverket genom att
först välja vilket scenarie som ska utvärderas, därefter väljs den faktor som ska utvärderas vilket i
detta fall är UX-faktorn. Sedan förs UX-målen för det scenario in i ramverket under relevant
indikator och lämplig metod väljs ut bland de som anges. Här har observation inkluderats som en
valbar metod för att utvärdera emotion och trygghet (eng. feeling of security). Slutligen så utförs
utvärderingen. Processen utförs sedan igen för nästa scenario.
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UX-GOALS

(5)
Evaluate UXgoals

Embodiment
UX-goal

Methods:
questionnaires, focus
groups, interviews

UX-goal
Human-oriented

perception

Methods:
questionnaires, focus
groups

UX-goal
Feeling of security

Scenario
with UXgoals

UX-goal

USER
EXPERIENCE

Methods:
quiestionnaires, focus
groups, phys.measurements,
observation

UX-goal
Methods:

Emotion
UX-goal

focus groups, phys.
measurements, interviews,
questionnaires, observation

UX-goal
Co-experience
UX-goal
UX-goal
Figur 8. Illustrerar den första versionen av USUS Goals.
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Methods:

questionnaires, focus
groups

Sedan växlade jag till min andra roll som användare av USUS Goals för att utvärdera
användbarheten i det genom ett så kallat mikro-test. Målet var dock att endast utvärdera de första
stegen i ramverket där UX-mål placeras in under indikatorerna för att se om detta var möjligt. För
att undersöka detta behövdes först potentiella UX-mål att identifieras vilket inkluderades som ett
steg i denna utvärdering. I en verklig utvärderingskontext är dock extraherande av UX-mål något
som utförs tidigt i ett projekt, i en förstudie, det visas också i figur 8. Syftet med att försöka
”identifiera” UX-mål i detta fall var inte att ta fram tillförlitliga mål i sig, utan endast för att sedan
kunna undersöka om dessa UX-mål sedan kunde placeras in under de olika indikatorerna i USUS
som figur 8 visar.
Som deltagare i denna utvärdering kontaktades två robotikforskare. Dessa två forskare har lång
erfarenhet av MRI-domänen. Deltagare ett är forskare och biträdande lektor med bakgrund i
datavetenskap och arbetar bl.a. i EU-projekten DREAM och NeuralDynamics med forskning som
rör robotkognition, lärande för robotar och terapiverktyg för barn med autismspektrumtillstånd.
Deltagare två är forskare och professor, har bakgrund inom ingenjörsvetenskap och kognitiv
robotik, är också delaktig i DREAM-projektet samt hade en ledande roll i utvecklingen av EUprojektet Robotcub som har skapat iCub-roboten. Med sin expertis inom området ansågs dessa
deltagare kunna bidra med viktiga synpunkter och eventuell diskussion om ramverkets
användbarhet och representera övriga hörn i Dautenhahns (2007b) triangel.
Tillsammans med deltagare nummer ett utfördes ett interaktivt scenario tillsammans med NAOroboten. Deltagaren fick svara på frågor från NAO enligt en applikation kallad ”Want to know you”
där roboten ställer fem stycken slumpmässiga frågor av ”lära känna-karaktär”, t.ex. ”Vad är din
favoritsport?” och ”Vilken årstid tycker du om mest”. Medan deltagaren interagerade med roboten
undersökte jag vilka UX-mål som skulle kunna vara aktuella för detta scenario. Scenariot med
deltagare ett genomfördes utan några problem, sju UX-mål specificerades, prioriterades och
placerades i USUS Goals (se figur 9).
Med deltagare två planerades det att utföra ett likadant scenario men i ombytta roller där jag
interagerar med roboten och deltagaren ger förslag på rimliga UX-mål och försöker placera dem i
ramverket. Syftet var även här att undersöka hur väl det fungerar att placera dessa mål i USUSramverket och hur väl konceptet med UX-mål och denna version av USUS förstås av någon utan
UX-bakgrund. Tyvärr så kunde dock inte detta scenario att genomföras eftersom deltagaren hade
svårt att förstå syftet med uppgiften. Det föreslogs att istället göra detta tillsammans under
diskussion men detta uppfattades inte som relevant av deltagaren.
För att analysera resultatet besvarades följande frågor:
• gick det att placera färdiga UX-målen för ett specifikt scenario in i USUS Goals?
• hur fungerade det att placera UX-målen under indikatorerna?
• upplevdes indikatorerna tydligare genom att göra detta?
• övriga intressanta upptäckter?
Sammanfattningsvis blev resultatet av denna utvärdering att jag identifierade sju stycken potentiella
UX-mål som placerades i ramverket (se figur 9). Vissa mål som var mer specifika gick lätt att
placera in i USUS medan mål som var av mer övergripande karaktär, som ”Interaktionen ska vara
intuitiv för användaren”, var svårt att placera in eftersom de inte gick att koppla till en specifik
indikator. När väl målen har placerats i USUS kan det bidra till att indikatorerna blir lite tydligare
och lättare att förstå. På så sätt skulle det troligen kunna bidra till att ramverk får en högre
användbarhet och är lättare att applicera. För att kunna avgöra detta krävs dock utförligare
utvärderingar av USUS Goals användbarhet i verkliga utvärderingskontexter. De svårigheter som
fanns med att använda mål som i sig själva är väldigt holistiska och övergripande visade dock att
USUS Goals behöver arbetas mer med.
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Embodiment

Scenario: ”Want to know you”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UX goals:
The interaction should be
experienced as intuitive.
The user should enjoy
interacting with the robot.
The user should feel safe
and secure when interacting
with the robot.
The should perceive the
robot as intelligent.
The user should perceive
the robot as a social actor.
Talking to the robot should
feel like talking to a human.
The user should feel that
the body gestures are
relevant.

The user should feel that the body gestures are
relevant.
Human-oriented

perception

The should perceive the robot as intelligent.
The user should perceive the robot as a social actor.

User
Experience

Feeling of security
The user should feel safe and secure when
interacting with the robot.
Emotion
The user should enjoy interacting with the robot.

Co-experience
Talking to the robot should feel like talking to a
human.
Figur 9. Visar några av de UX-mål som skulle kunna vara relevanta för det scenario som utfördes med NAO-roboten
och hur dessa mål sedan placerades i USUS Goals.

Fortsättningsvis så upptäcktes att det fattas tydliga instruktioner kring hur dessa mål ska bedömas
för att de ska vara användbara. Det skulle kunna ske genom en liknande process som beskrivs i
Hartson och Pyla (2012) där UX-mål omvandlas till mer konkreta mått (eng. UX measure), det kan
vara ett eller flera mått för varje UX-mål. Hur dessa mått ska mätas bör också definieras (methods).
I Hartson och Pyla (2012) används dock rubriken mätinstrument (eng. measuring instrument) för
detta, vilket i USUS Goals förvandlas till de metoder som anges som lämpliga i ramverket. Sedan
bör det också specificeras exakt vad som ska mätas (eng. UX metric) och till detta sätts sedan en
basnivå (eng. baseline level) som anger vad som är godtagbart för varje mål. Det ska också anges en
så kallad önskad målnivå (eng. target level) som anger det värde som bör uppfyllas för att målet ska
ses som uppnått och på så sätt generar i en väldigt lyckad UX. De mål som inte uppfylls, allstå inte
når upp till de önskade målnivåerna, kommer sedan vara drivande i eventuell omdesign och fortsatt
utveckling (Hartson & Pyla, 2012). Genom att använda denna tabell så underlättar det att även
bedöma de mål är för övergripande för att sortera in in under en indikator, som det UX-mål ovan
som beskrev att interaktionen ska upplevas som intutiv. Detta kräver att även sådana mål
konkretiseras lite mer, de skulle också du kunna appliceras under flera indikatorer istället. Exempel
på hur detta skulle kunna se presenteras i figur 10.

!35

Emotion
The user should enjoy interacting
with the robot.
Co-experience
Talking to the robot should feel
like talking to a human.
— The interaction should be
experienced as intuitive.

Baseline Target
level
level
4/5
5/5

UX Measure

Method

UX metric

The user is
having fun

Questionnaire

Rating on likert
scale

Want to do it
again

Questionnaire

Rating on likert
scale

3/5

4/5

Response to
commands

Observation

Time on
response

2s

1s

Ease of use

Observation

Number of
errors

1

<1

Figur 10. Visar exempel på hur UX-mål skulle kunna omvandlas till mätbara enheter genom att ange konkreta mått, hur
de ska mätas, basnivå för godtagbart resultat samt den nivå som önskas uppnås.

Detta sätt att omvandla och bedöma UX-mål blir en fortsättning på den procedur som visas i figur 9,
men behöver vidare utvärderas och appliceras för att kunna avgöra om detta är ett lämpligt sätt att
gå tillväga. Detta tas med in i kommande fas där USUS Goals ska appliceras och utvärderas
ytterligare.

4.3.3 Implementering och utvärderingsfasen
I denna fas startade jag som planerat i rollen som designer. Enligt den planerade arbetsprocessen så
skulle USUS Goals uppdateras utefter vad som framkom under den utvärdering som skedde i
förgående fas. Den data ansågs dock inte tillräcklig informativ för att kunna göra några justeringar i
USUS Goals än. Det ansågs istället mer givande att utvärdera ramverkets användbarhet vidare
under de kommande intervjuerna för att samla in mer data inför den slutliga justeringen i USUS
Goals.
För att fortsätta undersöka och utvärdera USUS Goals utfördes nu de planerade intervjuerna.
Fortsatta fokus för utvärdering var att utvärdera Blandfords och Greens (2008) aspekter
användbarhet samt insikter som ramverket skulle kunna generera i. Intervjuerna skedde med samma
deltagare som tidigare deltagit och intervjuerna skedde i en öppen, semistrukturerad form där ett
antal förutbestämda frågor och teman användes som utgångspunkt för diskussionerna. Dessa var:
•
•
•
•
•
•
•
•

brister/problem i originalversionen av USUS
är USUS Goals en förbättring av USUS? gör det USUS tydligare och mer konkret?
brister/problem i USUS Goals
positiva aspekter i USUS Goals
hur väl förstås hela konceptet UX-mål och hur det ska användas?
passar USUS Goals in i de arbetsätt/utvecklingsprocesser som används?
finns det ett behov av att förenkla metoder för UX-utvärdering?
hur mottas idén om att börja arbeta mer formativt med UX-utvärdering, genom t.ex.
referensuppgifter?

Efter tillåtelse från deltagarna spelades varje intervju in och transkriberades. Sedan sorterades datan
in i kategorier utifrån de ovan beskrivna frågor/teman som användes i intervjuerna. Detta beskrivs
sammanfattat nedan.
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Deltagare ett
Deltagare ett beskrev att den största svårigheten med USUS är att indikatorerna relaterade till UXfaktorn är svåra att tolka, det behöver brytas ner och göras tydligare för att bli mer konkret. USUS
skulle kunna kompletteras genom att endast arbeta med att förtydliga och konkretisera det.
Deltagaren bekräftade att krav för mjukvara och funktion vanligtvis sätts efter att scenarier har
definierats. Att sätta UX-mål på samma sätt är därför inte någon främmande tanke. Sen så är det
dock inte i alla projekt där man utgår ifrån fördefinierade scenarier som visas i USUS Goals.
I en agil utvecklingscykel så tycker deltagare ett att originalversionen av USUS passar väldigt bra,
medan den cykel som presenteras i USUS Goals passar bättre om utvärderingsfaserna är tunga och
rigorösa. Deltagare ett tyckte inte att originalversionen av USUS är för omfattande eller tungrott
och att den skulle behöva göras lättare genom referensuppgifter. Det beror istället på vilken typ av
utvecklingsprocess som används. Agila metoder kanske inte alltid funkar i robotsammanhang där
det inte går att slänga fram snabba prototyper så lätt. Om man väljer att fokusera mer på krav och
mål så hamnar man mer mot en så kallad skelettarkitektur eller testdriven utveckling. då utvecklare
går igenom designcykeln utefter dessa krav/mål. Det är troligen också så här de flesta
utvecklingsteam är vana att arbeta. Deltagare ett tyckte då att UX-mål är ett bra sätt att försöka få in
UX i de arbetsprocesser som används idag eftersom utvecklare är vana vid att arbeta med
kravspecifikationer. I projekt där olika medlemmar är utspridda geografisk och kommunikationen
inte alltid funkar så faller arbetet också ner mycket på krav- och checklistor. Då skulle UX-mål
kunna vara en naturlig del av detta, även om det inte handlar om krav på samma sätt.
Den största utmaningen är enligt deltagare ett att få in UX och UX-mål som en del i det naturliga
utvecklingsarbetet, och inte att en metod eller ramverk ska vara så lätt och smidig som möjligt.
Deltagaren tyckte då att USUS Goals har större möjligheter att göra detta än originalversionen av
USUS. För att få in UX, och även HRI, i en traditionell utvecklingscykel så måste det dock brytas
ner och struktureras upp mer för att visa hur man ska plocka in detta.
Deltagare två:
Deltagare två ansåg att USUS-ramverket inte var användbart över huvud taget då det är för abstrakt,
speciellt de indikatorer som används för att bryta ner UX-faktorn. Denne tyckte det saknades
förklaring om hur indikatorerna skulle kunna konkretiseras mer för att göra det möjligt att bedöma
dem. Deltagaren påpekade också att det saknades indikatorer för engagemang, involvering och UX
över tid, d.v.s. en användares önskan om att få återuppleva interaktionen. Ytterligare en sak som
också uppgavs saknas i originalversionen av USUS är den önskade användarupplevelsen och
målnivåer.
Deltagare två tyckte inte att implementeringen av UX-mål i USUS-ramverket tillförde något
eftersom detta ansågs vara implicit och självklart att det faktiskt arbetas med UX-mål och att det är
dessa som utvärderas. Deltagaren tyckte vidare att det inte var en bra idé att placera in UX-målen
under olika indikatorer i USUS eftersom UX-mål ska vara mer övergripande. Det är troligen heller
ingen bra idé att arbeta med enklare och/eller formativa metoder för UX-utvärdering, t.ex. genom
referensuppgifter, eftersom det riskerar att dela upp UX och då förloras det holistiska perspektivet.
Det vore då bättre att arbeta med rigorösa och summativa utvärderingar men där viktiga aspekter
prioriteras högre än andra istället.
Deltagare två gav också konkreta exempel på hur USUS-ramverket skulle kunna förbättras. Till en
början så borde det anges mer specifika kriterier för varje indikator. Varje kriterium har sedan
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graderingsskala, t.ex. 0-5, där det under utvärderingen bedöms till vilken nivå varje kriterium har
uppfyllts. Det är också viktigt att det för varje enskild grad på skalan, så kallad fästpunk (eng.
anchor point) skapas en målnivå. Denna målnivå är extremt viktig eftersom den talar om vad
punkten innebär. Varje indikator bör sedan prioriteras procentuellt och det är så ramverket kan
anpassas efter varje scenario och utvärderingstillfälle. Resultatet av utvärderingen bör sedan
jämföras med den önskade användarupplevelsen.
Sammanfattnings så visade resultatet från dessa intervjuer att flest synpunkter som framfördes var
gällande originalversionen av USUS-ramverk. Dessa synpunkter handlade främst om att ramverket
behöver förtydligas och konkretiseras för att blir användbart. Mycket diskussion kretsade kring
befintliga arbetsprocesser vilket kan tolkas som viss angelägenhet eller oro för att en ny metod,
framtagen för UX-utvärdering, inte kommer att passa in i de arbetssätt som finns. De aspekter som
skulle utvärderas i dessa intervjuer presenteras mer detaljerat nedan.
Ramverkets användbarhet
Det som framkom angående användbarheten i USUS Goals visade att det behöver förtydligas
ytterligare för att bli ett användbart ramverk i praktiken. Det verkar dock passa bra in i den kontext
där det ska användas i, vilket enligt Blandford och Green (2008) är en aspekt av användbarhet. Det
visade sig också att det största problemet med båda versionerna av USUS är att de indikatorer som
används för att förtydliga UX inte är tillräckligt tydliga. UX-mål verkar dock inte främmande att
arbeta med, även om det behövs en större medvetenhet om dess innebörd. Men det verkar passa bra
in i de utvecklingsprocesser som används. Det uttrycktes också att det inte är en bra idé att placera
in UX-mål i ramverket, som t.ex. i figur 10, då de är för övergripande för att konkretisera på detta
sätt. Men som Hartson och Pyla (2012) beskriver så kan UX-mål vara väldigt generella eller mer
specifika för en specifik användare eller uppgift, de kan också omvandlas till mer konkreta enheter
som visas i figur 10. Enligt Kaasinen m.fl. (2015) så är det också vanligt att det ifrågasätts hur
lämpligt det är att konkretisera UX till mer specifika UX-mål. Finns det inte risk att tappa det
holistiska perspektivet då? Men som i alla designaktivitet är det nödvändigt att fokusera och
konkretisera för att kunna klargöra och kommunicera designmålen (Kaasinen, m.fl. 2015). De
förbättringsförslag som deltagare två gav angående USUS var väldigt likt de ändringar som gjorts i
USUS Goals, men det kan dock tyda på att USUS Goals inte var tillräckligt tydligt och sammansatt
än.
De insikter ramverket genererar i:
Vad gäller de insikter om UX och UX-mål som USUS Goals genererar i är svårt att bedöma efter
endast två intervjuer. Båda deltagarna sa sig förstå innebörden av UX-mål och syftet med att arbeta
med det, även om det inte nödvändigtvis inte sker på just detta sättet. Deltagare uttryckte att UXmål redan var en implicit och underförstådd del av ramverket så det var ingen ny kunskap för
denne. Alenljung och Lindblom (2015) har beskrivit detta som ett problem inom MRI, att UX ofta
tas för givet och inte problematiseras vilket resulterar i att tillförlitligheten i resultat från UX-arbete
kan minska. Därför finns det då en fara i att utgå ifrån att det skulle vara implicit. Speciellt inom en
domän där det ännu inte finns tillräckligt med kunskap och rutiner för UX-utvärdering. Detta styrks
också av den litteratur som analyserats i avsnitt 2, där UX-mål inte nämns eller används i någon av
de källor, samt av andra påståenden om att mycket av utvecklingsarbetet faller ner på konkreta
checklistor. Därför är det viktigt att UX-mål fortsättningsvis behålls som en tydlig aspekt i USUS
Goals. Om någon aspekt, som UX-mål, lämnas utanför finns det då en risk att det faller bort helt.
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Efter att ha analyserat datan från intervjuerna gick jag återigen in i rollen som användare av
ramverket för att kunna utvärdera och undersöka dess applicerbarhet vidare. Syftet med denna
utvärdering var fortfarande att utvärdera användbarheten i USUS Goals, nu genom att undersöka
om det är möjligt att utvärdera UX-målen på det sätt som föreslagits i figur 10. För denna
utvärdering användes data från den tidigare utvärdering och scenario som utförts tillsammans med
deltagare 1. Under det tillfället observerades deltagaren medan denne deltog i interaktion med
NAO-roboten. Anteckningar från denna observation används nu för att bedöma nivån på UX-mål
där observation skulle kunna vara en lämplig metod att använda enligt USUS Goals. För att bedöma
övriga mål fick deltagaren i efterhand svara på påståenden som mättes enligt vad som anges i tabell
2. Detta visar också tydligare hur de metoder som anges i USUS Goals kommer till användning,
även om det endast var två av dessa som var lämpliga i detta fall. På grund av att detta utfördes med
redan befintlig data kunde inte alla UX-mål bedömas. Målet med tabell 2 är endast att illustrera hur
denna process skulle se ut och genomföras.
Tabell 2. Visar hur några av UX-målen har bedömts genom att använda några av metoderna som finns i USUS Goals.

Indicator

UX-goal

Emotion

The user should
enjoy interacting
with the robot.

UX
Measure

Baseline Target Result
level
level

Method

UX metric

The user is
having fun

Questionnaire

Rating on
likert scale

4/5

5/5

4

Want to do it
again

Interview

Answer on
yes/no
question

Yes

Yes

Yes

Coexperience

Talking to the robot
should feel like
talking to a human.

Response to
commands

Observation

Time on
response

2s

1s

1s

General

The interaction
should be
experienced as
intuitive.

Ease of use

Observation

Number of
errors

1

<1

0

Feeling of
security

The user should feel
safe and secure when
interacting with the
robot.

Trust that the
robot wouldn't
hurt me

Questionnaire

Rating on
likert scale

5/5

5/5

5

Resultatet av denna utvärdering, som visas i tabell 2, med mig som användare av USUS Goals visar
att detta kan vara ett lämpligt sätt att konkretisera UX-målen i USUS Goals för att göra dem
bedömningsbara. Det upplevdes också av mig som en smidig process. De metoder som anges i
USUS Goals var relevanta, även om alla inte var möjliga att utföra i detta fall, och UX-målen blir
med denna process mer hanterbara och tydliga vilket troligen gör hela ramverket mer användbart
och applicerbart. Det blir också tydligare hur utvärdering av UX-mål på detta sätt kan användas för
formativa utvärderingar då en önskad målnivå anges, t.ex. så har inte den önskade målnivån för hur
roligt deltagaren uppnåtts vilket skulle kunna tyda på att det behöver arbetas vidare med. Detta bör
dock jämföras med den prioritering av UX-målen som gjorts för att se hur viktigt det är. Andra mål
kan vara viktigare att arbeta vidare med i första hand. I nästa fas presenteras slutresultatet där denna
tabell, tillsamman med figur 9, infogas i USUS Goals.
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5. Slutresultat
I detta kapitel presenteras slutresultatet (5.1) som är den slutgiltiga versionen av USUS Goals.
Ramverket modifieras här en sista gång baserat på delresultatet av samtliga faser i arbetsprocessen.
Ur hela detta arbete, både det empiriska genomförandet och de teoretiska litteraturanalyser som har
gjorts, extraheras sedan också riktlinjer (5.2) för vad som är viktigt att ta hänsyn till och adressera i
det fortsatta arbetet med UX inom MRI.

5.1 Resultat - USUS Goals
Utifrån resultatet av de utvärderingar som gjorts av användbarheten i USUS Goals har ramverket
modifierats en sista gång genom att alla delar har satts samman. Figur 8 och 9 där UX-målen
placeras i ramverket har sammanfogats vilket presenteras i figur 11. Där har tabell 2 också
inkluderats i USUS Goals för att visa hur UX-målen konkretiseras och mäts för kunna avgöra om
målen uppnåtts. Senare i figur 12 visas hur USUS Goals appliceras i en, enligt Weiss m.fl. (2011a),
användarcentrerad designcykel.
I figur 11 visas hur ramverket används. De UX-mål som har satts för respektive scenario placeras
under relevant indikator. I vissa fall kan ett mål beröra flera indikatorer och bör då placeras under
alla dessa. Med hjälp av tabell 2 som tidigare presenterats omvandlas UX-målen till, ett eller flera,
konkreta UX-mått som ska bedömas. Där visas också hur metodkitet blir aktuellt genom att bidra
med lämpliga metoder som kan användas för att bedöma dessa mått. I tabellen omvandlas först UXmålen till mer konkreta mått eller enheter, det kan vara ett eller flera mått för varje UX-mål. Sedan
definieras hur dessa mått ska mätas, alltså med vilken av de metoder som anges som lämpliga i
USUS Goals. Sedan specificeras exakt hur målet ska mätas. För detta sätts en basnivå som anger
den godtagbara nivån för varje mått. En önskad målnivå anges också för att visa vad som ska
eftersträvas för att kunna avgöra om UX-målet är uppnått eller inte, d.v.s. vad som generar i lyckad
UX. Detta görs i förväg, innan utvärdering påbörjas (se figur 12). De röda pilarna visar hur det
observerade resultatet jämförs sedan mot denna målnivå för att se om målet är uppfyllt och hur det
samlade resultatet ställs mot de ursprungliga prioriterade målen för att se vilka som är uppfyllda
eller inte. De mål som inte har nått upp till den önskade nivån, och därmed inte uppfyllts, kommer
sedan vara drivande i eventuell omdesign och fortsatt utveckling. Prioriteringen hjälper att peka ut
var det är viktigast att lägga resurser i en eventuell omdesign. De mål som ej uppfylls och som är
högt prioriterade bör vara fokus för fortsatt design och utveckling.
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Scenario:
UX goals:
Goal1
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Figur 11. Visar hur USUS Goals ska användas och hur UX-målen placeras i ramverket samt hur tabellen används för att
konkretisera och mäta UX-målen. De röda pilarna visar hur det observerade resultatet jämförs mot målnivån och
slutligen mot den ursprungliga listan på målen.

Hur USUS Goals skulle passa in och appliceras i en användarcentrerad designcykeln beskrivs i
figur 12. Eftersom det under intervjuerna framkom att originalversionen av USUS-ramverket (se
figur 4) ansågs mest lämplig och anpassad för befintliga arbetsprocesser än den förenklade process
som presenterades i figur 8 så har det återgåtts till en liknande cykel. USUS Goals bör appliceras
som följande:
1) Bestäm behovet av USUS Goals.
2) Identifiera användningskontexter och scenarier.
3) Ta fram kravspecifikationer och UX-mål för dessa kontexter/scenarier. Dessa mål utgör den
önskade användarupplevelsen. Målen ska här även prioriteras.
4) Här används USUS Goals genom att i förväg specificera hur UX-målen ska bedömas. Det görs
med hjälp av tabellen där konkreta mått, metoder, basnivåer och önskade nivåer anges. Dessa nivåer
skulle kunna sättas genom att utvärdera mot en befintlig plattform på liknande sätt som beskrivs i
originalversionen av USUS (se steg fyra i figur 4).
5) Utveckla och designa systemet/plattformen.
6) Här används USUS Goals då UX-målen ska utvärderas. Vad som ska utvärderas kan prioriteras
genom att välja ut de högst prioriterade målen.
7) Jämför resultatet med de angivna målnivåerna för att se vilka UX-mål som har uppfyllts. Finns
det mål som ej uppnåtts återgå till fas 4 och arbeta vidare med dessa. Analysera dem vidare för att
undersöka om de är rimliga och varför de inte uppnåddes för att sedan förbättra designen och
utvärdera dem igen. Upprepa sedan utvärderingsprocessen för nästa scenario som ska utvärderas.

UX-GOALS

(4)
Set baseline and
target levels

Figur 12. Visar hur USUS Goals ska appliceras i användarcentrerad designcykel. Markerade också ut de faser där
ramverket används.
!42

Vidare så har detta arbetet varit avgränsat till utvärdering av UX och således har då inte hela denna
designcykel och arbetsprocess varit fokus för de förändringar som har skett i USUS-ramverket då
den berör andra faser i designarbetet. Men för att visa och betona hur UX-mål är centralt för hela
designprocessen har det illustrerats i figur 12. USUS Goals appliceras däremot endast i
utvärderingsfaserna, vilka har markerats ut. Denna cykel skulle troligen också kunna anpassas efter
behov och vad som faktiskt lämpar sig för varje individuellt utvecklingsprojekt.

5.2 Riktlinjer för fortsatt arbete med UX inom MRI
Utöver USUS Goals utgörs även slutresultatet av riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med UXutvärdering av MRI bör ske. Dessa riktlinjer presenteras i form av rekommendationer nedan och bör
inte endast ses som nyttig kunskap utan också som nödvändiga aspekter att adressera för att komma
vidare i detta arbete och möta de utmaningar som tidigare identifierats gällande bristande kunskap
och metoder för UX-utvärdering. Riktlinjerna har extraherats utifrån hela arbetet och är således en
syntes av det det teoretiska i kapitel 2 och empiriska arbetet som presenteras i kapitel 4.
• Att integrera UX-mål som en del av MRI kräver fokus på hela designprocessen
I enlighet med syftet med detta arbete (se kapitel 1.3) har fokus endast varit att förbättra
möjligheterna att arbeta med UX-utvärdering inom MRI-fältet. Under det empiriska arbetet
upplevdes det dock svårt att integrera UX först i utvärderingsfasen, speciellt UX-mål som är
centralt för hela designprocessen. I figur 4 försöker Weiss m.fl. (2011a) visa hur USUSramverket skulle ta plats i en designcykel, troligtvis krävs det även att det förtydligas ytterligare
hur UX-mål och aktiviteter relaterat till det tar plats i alla faser av denna cykel. För att UX ska
bli en väl integrerad del i MRI-domänen krävs det troligen ett mer långsiktigt arbete och
perspektiv vilket även påpekas av Alenljung och Lindblom (2015) som beskriver vikten av att
arbeta mer med övriga faser av UX än endast utvärdering. Det är viktigt att ansträngningar görs
för att integrera UX i alla delar av designprocessen, UX-mål kan fortsättningsvis vara en bra
början på detta arbete då det pekas ut av Hartson och Pyla (2012) som en viktigt komponent för
att kunna arbeta med UX på ett lämpligt och bra sätt genom hela designcykeln. Men för att
kunna skapa lämpliga och användbara metoder för UX-utvärdering, och även för andra syften, så
kommer det troligen krävas att dessa utvecklas i nära samarbete med de robotutvecklare som
faktiskt kommer att använda och applicera metoden. Ett bra exempel på detta ges i Kaasinen
m.fl. (2015) som i sin studie arbetade med att ta fram UX-mål i olika industriella miljöer. Deras
fokus låg då främst på framtagande av mål, men liknande tillvägagångssätt kanske kan användas
i denna domän för att utforska hur UX-mål kan bli en naturlig del även i tidigare designfaser.
• Det finns fortsatt stort behov av metoder anpassade för UX-utvärdering
Många synpunkter som framkom under de intervjuer som utfördes rörde originalversionen av
USUS-ramverket. Det sades till exempel att ramverket var alldeles för abstrakt och då inte
användbart. Detta kan tyda på att ramverket inte är så lämpligt och lovande som det först verkade
i jämförelse med övriga ramverk och metoder som identifierades i litteraturstudien i kapitel 2.3.
Eftersom endast två ramverk ämnade för UX-utvärdering kunde identifierades och USUS var det
mest lovande av dessa, så styrker det vad som tidigare påpekats av bl.a. Alenljung och Lindblom
(2015) angående brist på metoder för UX-utvärdering inom MRI. Det finns ett fortsatt stort
behov av metoder och tekniker som är anpassade för denna domän och således går att faktiskt
använda. För att möta utmaningarna som finns med dessa autonoma och sociala robotar, att de
ska kunna integreras i den mänskliga kulturen genom ett socialt acceptabelt beteende och kunna
erbjuda en njutbar och säker interaktionsupplevelse (se bl.a. Fong m.fl., 2003; Dautenhahn,
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2013; Alenljung & Lindblom, 2015), så är det återigen viktigt att påpeka hur viktigt det är att
adressera detta behov inom snar framtid.
• Hämta inspiration från andra domäner som haft liknande utmaningar
Under de intervjuer som gjordes i det empiriska arbetet kom mycket att handla om befintliga
utvecklingsprocesser och hur detta ramverk passar in i dem eller inte. Det kan tolkas som att det
fanns en viss oro hos deltagarna kring eventuella förändringar som nya metoder med grund i
andra discipliner kan medföra. Men för att UX ska kunna integreras i denna nya domän så
kommer det troligen krävas förändringar i befintliga arbetsprocesser vilket i sig även innebär
förändringar i invanda tankesätt. Dessa utmaningar och svårigheter påminner om de som uppstått
när UX har introducerats till andra områden och organisationer, t.ex. inom mjukvaruutveckling.
Där har en av de största utmaningarna varit att anpassa aktiviteter och processer för UX-arbete
till övriga delar av organisationen då det handlar mycket om att föra in en designkultur där det
inte funnits en tidigare. Där har också mognadsgraden i själva organisationen eller företaget i sig
visat sig spela en stor roll för hur väl UX tas emot (se bl.a. Gray, Toombs & Gross, 2015 samt
Fraser & Plewes, 2015). Inom mer industriella kontexter så har också konkreta UX-mål, när de
väl används, visat sig vara speciellt nyttiga, då de underlättar för alla intressenter att komma
överens om vad som ska designas (Kaasinen m.fl., 2015). Detta skulle troligen vara en bra
anledning att börja arbeta med UX-mål inom MRI då det i intervjuerna beskrevs att det i projekt
med robotutveckling ofta sker genom flera delaktiga intressenter spridda geografiskt. Kaasinen
m.fl. (2015) är också ett bra exempel på när inspiration hämtats från andra domäner för att kunna
arbeta med framtagande på UX-mål på ett lämpligt sätt. Även om det inte är samma fokus som
för detta arbete så ger deras studie bra inspiration vad gäller vikten av att undersöka närliggande
fält och områden. I slutändan har också UX haft stor framgång i dessa områden och borde
således få det även inom MRI-fältet. Men i och med att gränssnittet i detta fall är mer komplext
än traditionella digitala gränssnitt så kanske även utmaningarna är större och komplexare här.
Trots detta så skulle en analys av hur andra domäner och fält, som bl.a. ovan nämnda, har
överkommit dessa problem eventuellt kunna bidra med nödvändig kunskap om hur UX ska
lyckas integreras även här.
• Skapa gemensam förståelse för centrala begrepp
Både USUS-ramverket, USUS Goals och UX-mål fick under intervjuerna i det empiriska arbetet
kommentarer om att vara abstrakt, vilket visar att det är väldigt viktigt att tydliggöra och
konkretisera begrepp, aspekter och metoder som introduceras till en ny domän. Det är vidare lika
viktigt att fälten skapar en gemensam förståelse för varandras processer och begrepp, vilket till
exempel skulle kunna ske genom en gemensam begreppsmodellering där centrala begrepp bryts
ner och konkretiseras. Då skulle troligen också problemen som identifierats i litteraturstudien i
det teoretiska arbetet gällande att UX-begrepp appliceras fel minska. Viktigt att påpeka är att
detta inte är en utmaning som är unik för MRI-fältet, samma behov har identifierats i övriga fält
likaså. Blackwell, Britton, Cox, Green, Gurr, Kadoda, Kutar, Loomes, Nehaniy, Petre, Roast,
Roe, Wong och Young (2001) identifierade ett liknande problem inom kognitiv teknologi där
många av de utvärderingsmetoder som användes kom från modeller om maskinergonomi och
fokuserade på ändamålsenlighet istället för att utforska lämpligheten för användaren. För att
integrera dessa delar med varandra insågs de att ett ramverk behövdes skapas för att möjliggöra
att metoder, processer och begrepp från fälten kunde synliggöras för att lättare kunna diskuteras.
Detta ramverk, döpt till ”Cognitive Dimensions framework”, går troligen inte att applicera i detta
fält. Men det visar att det här inte är något nytt och unikt problem som uppstått. Även i Rogers
(2012) så diskuteras hur hela MDI-fältet stått inför liknande problem gällande begreppsförvirring
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när nya metoder, och även forskningsfält, har inkluderats inom MRI-fältet. Detta har inte varit en
lätt utmaning, men i många fall nödvändigt för att fältet ska kunna utvecklas. Utförs en
begreppsmodellering eller liknande minskar också troligen risken med att vissa saker antas vara
implicita och underförstådda för vissa, vilket också framkom under intervjuerna. Att anta att
vissa aspekter är underförstådda kan få konsekvenser som att de lätt kan hamna i skymundan
eller glömmas bort om de inte synliggörs. Därför bör det arbetas aktivt med att tydliggöra UX
samt aspekter och aktiviteter för UX-utvärdering inom MRI utan rädsla för att vara övertydlig.
• Andra perspektiv med UX bör också lyftas fram
Trots att ömsesidiga ansträngningar från både MRI- och UX-fältet krävs så är det viktigt att UXfältet fortsätter att försöka övertyga om varför det är viktigt att arbeta med UX och vad det kan
bidra med. I varken det teoretiska eller empiriska arbete som utförts har fall där övriga fördelar,
utöver nöjda användare och felfria produkter, som UX kan bidra till (se bl.a. Anderson m.fl.
2010; Hartson & Pyla, 2012) nämnts. Dessa bör lyftas fram mer. Kanske kan ett ekonomiskt
perspektiv fungera som ytterligare en pådrivande kraft för att få fler robotutvecklare att börja
arbeta mer med UX. Den ökade profit som god UX kan resultera i (se bl.a. Rajanen m.fl., 2012)
kan fungera som en viktig konkurrensfaktor. Detta kommer troligen vara av stor vikt i framtiden,
när dessa autonoma och sociala robotar tar mer plats i människors hem och när robotutvecklare
inte längre är slutanvändare. Då blir troligen bl.a. vinstfördelarna en tungt vägande faktor för de
som utvecklar dessa robotar.
• Ett ömsesidigt ansvar för alla berörda fält att tillsammans möta behovet av nya metoder
Slutligen, för att möta alla dessa utmaningar inom MRI-fältet som inledningsvis beskrevs av
Alenljung och Lindblom (2012) i kapitel 2 gällande brist på UX-metoder som är anpassade för
MRI, och vad som senare stärkts i bl.a. litteraturstudien (se kapitel 2.3) samt
problembeskrivningen i kapitel 3, så är det väldigt viktigt att påpeka att det är ett ömsesidigt
ansvar för alla berörda domäner och fält att tillsammans möta detta. Som påpekas av Lindblom
och Andreasson (kommande) behöver alla de perspektiv som synliggörs i Dautenhans (2007b)
triangel (se figur 2) mötas och närma sig varandra för att överkomma det gap som finns mellan
dem. Det är inte endast UX-fältet som behöver anpassa de metoder och tekniker som ska
användas utan det kommer troligen också kräva förändringar i de arbetsprocesser som
robotutvecklare arbetar med och utgår ifrån. Ökad medvetenhet och kunskap om varandras
domäner krävs för detta. Detta bör dock inte ses som att göra uppoffringar, troligen har fälten
också mycket att lära av varandra. Genom att se det som ett kunskapsutbyte istället för
kompromisser och anpassningar kan det förhoppningsvis bidra till att både UX- och MRI-fältet
får ny, och kanske nödvändig, kunskap för att de ska kunna utvecklas och möta framtidens
utmaningar.
Dessa rekommendationer bör tas hänsyn till och analyseras djupare innan det fortsatta arbetet med
metoder för UX-utvärdering av MRI sker. Vidare är dessa rekommendationer väldigt generella och
övergripande, de fokuseras således inte endast på utvärdering av UX utan gäller också för övrigt
arbete med att UX och utmaningarna med att integrera hela domänen i MRI-fältet. Genomgående
för dem är dock att detta är ett ömsesidigt ansvar, att tillsammans adressera dessa utmaningar.
Därför riktar sig dessa rekommendationer till forskare och utvecklare inom både UX- och MRIfältet för att de ska kunna närma sig varandra. Mycket av det som framkommit under arbetet och
ligger grund för rekommendationerna bekräftar också vad som tidigare identifierats i
litteraturstudien i kapitel 2.
!45

6. Diskussion och slutsatser
I detta kapitel diskuteras slutresultatet av arbetet, den metod och arbetsprocess som använts samt
vilka konsekvenser det har ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras även
hur detta påverkar framtida forskning inom området och hur resultatet bör tolkas och arbetas vidare
med. Avslutningsvis i delkapitel 6.5 presenteras de slutsatser som kan dras utifrån arbetet.

6.1 Resultatdiskussion
Utifrån frågeställningen som löd ”Hur kan aktiviteter relaterade till framtagande och utvärdering
av UX-mål inkluderas som en del av USUS-ramverket med syftet att bidra med en större tydlighet
och riktlinjer för utvecklare av sociala robotar kring hur de bör arbeta med att utvärdera UX?” så
var mitt förväntade resultat en uppdaterad version av USUS-ramverket där UX-mål är en del av det
samt riktlinjer och rekommendationer för vidare arbete med UX inom MRI.
I USUS Goals anser jag att UX-mål har integrerats på ett naturligt och rimligt sätt och det beskrivs
tydligt hur dessa ska användas och utvärderas. Eftersom resultatet av den fördjupade
litteraturanalysen (kapitel 4.3.1) samt vad som framkom i intervjuerna (kapitel 4.3.3) visade att
ramverket var alldeles för abstrakt och otydligt för att kunna användas som det var har UX-mål
inkluderats på ett sätt som konkretiserar ramverket mer. Därför bidrar också USUS Goals till en
större tydlighet för utvecklare av sociala robotar om hur de bör utvärdera UX. Jag anser därför att
jag har lyckats besvara den delen av frågeställningen. Sex riktlinjer har också tagits fram för att
vägleda det fortsatta UX-arbetet inom MRI. Dessa blev dock lite mer övergripande än vad som
förväntats då de handlar om UX-arbete generellt och inte enbart utvärdering. Men detta är ett
resultat av problem och utmaningar som identifierats under arbetets gång, t.ex. så visade det sig att
det största problemet idag inte handlar om att det inte finns lämpliga metoder i sig, utan mer om att
integrera en UX-kultur i befintliga arbetsprocesser. Detta presenteras bland annat i riktlinjerna och
vidare är förhoppningen att dessa kan bidra med en bättre utgångspunkt för hur gapet ska fortsätta
minskas. Därför har då samtliga riktlinjer haft ett öppet och mer långsiktigt fokus.
Vissa tveksamheter finns däremot kring den del av frågeställningen som berör aktiviteter relaterade
till just framtagande av UX-mål vilket endast kan ses som delvis besvarat. Det beror främst på att
arbetet varit avgränsat till just utvärdering av UX-mål, framtagande av dessa mål sker i analysfasen
(se figur 1) vilket då inte omfattats av detta arbete. Däremot har det i den cykel som presenteras för
USUS Goals i figur 12 förklarats var målen ska tas fram. Med tanke på gällande avgränsning och
tidsramar för arbetet så känns det rimligt att presentera det på detta sättet. Men för att USUS Goals
ska kunna användas på ett optimalt sätt så krävs det troligen att övriga aktiviteter relaterade till UXmål integreras i alla faser i utvecklingsprocessen av sociala robotar. Det krävs då vidare arbete med
detta och min förhoppning är att USUS Goals utgör en bra utgångspunkt och motivationskälla för
det fortsätta arbetet med att integrera UX-mål inom MRI.
Även om USUS Goals är mer lämpligt och användbart än originalversionen av USUS-ramverket då
det är mer tydligt så finns det såklart även brister med USUS Goals. En av de största nackdelen är
relaterat till vad som precis diskuterats. De som ska använda ramverket måste planera det innan
designprocessen börjar för att ta fram UX-mål. Utan UX-mål blir USUS Goals oanvändbart och det
minskar också potentialen i övrigt UX-arbete som sker. Men om potentiella användare har förstått
när UX-mål ska sättas så är det också ramverkets styrka då det även indirekt, just genom att kräva
UX-mål, optimerar det design- och utvecklingsarbete som sker innan själva utvärderingen. Därför
kan USUS Goas bidra med viktiga insikter om UX-mål till hela MRI-fältet på detta sätt. Vidare bör
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också figur 9-10 och tabell två inkluderas som illustrativa exempel när ramverket beskrivs och
presenteras i fortsättningen. Det kan vara ytterligare hjälp till att tolka ramverket och göra det mer
tydligt hur det ska användas. Viktigt att påpeka är också att USUS Goals inte är ett färdigt ramverk
utan kräver fortsatt arbete med bl.a. validering vilket diskuteras mer i delkapitel 6.4.
Det övergripande syftet för arbetet var att minska det behov av kunskap kring UX-utvärdering som
tidigare beskrivit av bland annat Alenljung och Lindblom (2015) och som styrkts ytterligare i detta
arbete. Arbetet har då aldrig syftat till att överbrygga detta gap helt utan endast att bidra med
nödvändig kunskap för att reducera det genom att utveckla ett användbart utvärderingsramverk i
form av USUS Goals. Att behovet av anpassade metoder för UX inom MRI styrkts ytterligare
genom arbetets gång ger det endast mer tyngd. Resultatet kan även påverka hur andra arbeten inom
samma område kommer att ske och hur de bör tolkas. Förhoppningsvis hjälper det till att lyfta
blicken och inse att det inte endast räcker med att arbeta fram användbara utvärderingsmetoder utan
den stora utmaningen kanske istället ligger i hur UX som disciplin kan integreras i hela MRI-fältet.
Det har också satt en press på båda fälten att anstränga sig mer för att möta varandra.

6.2 Metoddiskussion
Gällande val av metod så finns det också aspekter att diskutera. Mitt största problem var att det inte
finns många metoder ämnade för utveckling av metoder eller ramverk att välja bland. Den metod av
Blandford och Green (2008) var den som passade bäst i detta fall då den handlade om utveckling av
metoder för utvärdering av interaktiva gränssnitt. Men tillvägagångssättet och de fem olika
aktiviteterna som beskrivs av Blandford och Green (2008) var för övergripande och abstrakta. Mitt
syfte har heller aldrig varit att skapa en helt ny eller färdig metod/ramverk vilket Blandford och
Greens (2008) tillvägagångssätt är ämnat för. Därför valde jag att beskriva min arbetsprocess på ett
mer detaljerat sätt i figur 5. Jag bedömer den processen bättre beskriver det iterativa arbete som jag
strävade efter och tycker är viktigt i en vanlig designprocess.
De två perspektiven som synliggörs i figur 5 är också till för att göra det extra tydligt för läsaren att
förstå min arbetsprocess. Syftet har aldrig varit att mitt perspektiv som användare ska ersätta de
tänkta slutanvändarnas. Några slutgiltiga slutsatser om användbarheten i USUS Goals kan heller
inte dras förrän det har använts och utvärderats av de som ska använda ramverket i slutändan i den
riktiga användningskontexten. Att använda detta upplägg har dock varit ett nödvändigt steg för mig
som designer av ramverket att kunna samla in data kring hur det bör förändras. Eftersom dessa
utvärderingar har skett i ett väldigt tidigt stadie av utveckling av USUS Goals så har det också
inneburit att ramverket inte varit komplett eller helt färdigt när det utvärderats vilket troligen hade
gjort det svårt för eventuella slutanvändare att förstå hur de skulle använda det. Därför var det mer
lämpligt att det var jag som provade ramverket i detta skede. Ett naturligt nästa steg, nu när USUS
Goals är komplett, skulle vara att låta de riktiga slutanvändarna, robotutvecklare, prova att använda
ramverket. Om jag hade valt att utvärdera andra aspekter som nämns av Blandford och Green
(2008) som t.ex. validitet eller reliabilitet, och inte användbarhet eller insikter, så hade det däremot
inte varit lika lämpligt att jag agerat användare på detta sätt. Att växla mellan dessa roller var dock
inte helt problemfritt. Det var lite svårt att koppla bort de olika perspektiven från varandra, att inte
tänka i rollen som designer när jag var användare t.ex. Viss oro kan uttryckas kring att jag kan ha
missat relevanta aspekter ur ett användarperspektiv på grund av detta. Men återigen så är det viktigt
att betona att mitt användarperspektiv endast var som användare för att kunna utvärdera metoden i
sig, medan en slutanvändare använder metoden för att utvärdera en interaktion. Det har varit lite
svårt att förklara detta på ett tydligt och kortfattat sätt i rapporten, men jag hoppas att det har
framkommit.
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Detta arbete kunde också ha lagts upp på ett annorlunda sätt. Jag skulle t.ex. kunnat ha utgått ifrån
tre större faser där jag först utvecklat ett färdigt utkast på USUS Goals, sedan utvärderat det genom
att applicera och intervjua för att kunna göra i nödvändiga justeringar innan resultatet hade
presenterats. Nackdelen då hade varit att varit att med tanke på den begränsade tidsramen hade inte
många iterationer hunnits med. Det har också varit svårt att både hinna med att utveckla en färdig
version av USUS Goals och göra ett större test eller utvärdering av det. Önskvärt hade också såklart
varit att involvera mer slutanvändare i arbetsprocessen, men tyvärr så hade jag bara tillgång till ett
begränsat antal för detta arbete då det inte finns så stort antal robotikforskare att få tag i. Arbetets
utforskande karaktär var också en utmaning för mig när jag skulle planera min arbetsprocess.
Eftersom delresultaten av alla faser fungerade som utgångspunkt för nästa fas så var det svårt att
planera i detalj då jag inte kunde förutspå delresultaten. Det var till exempel svårt att planera exakt
hur utvärderingarna skulle ske eller vad som skulle utvärderas. Det var ytterligare en anledning till
att jag valde att planera in mindre faser och kortare iterationer.
I mitt fall, i detta tidiga skede då jag utforskade USUS Goal främst som ett koncept, spelade inte
tillförlitligheten i den data som använts för att ”fylla ut” ramverket (t.ex. UX-målen i figur 9 eller de
olika värdena samt resultatet i tabell 2) någon större roll då de inte direkt påverkade de aspekter
som utvärderades. Tyvärr så uppstod vissa problem p.g.a. arbetets konceptuella karaktär. Det
visades tydligt i den första utvärderingen där deltagare två inte ville utföra uppgiften eftersom denne
sa sig inte förstå syftet med att göra ett sådant scenario då det inte var ”på riktigt”. Troligen förstod
deltagaren inte meningen med att blanda in potentiella slutanvändare (deltagaren själv) i ett så tidigt
skede där ramverket inte var komplett och där validiteten inte var fokus för den utvärdering som
skulle göras. Det finns troligen flera saker som kunde gjorts annorlunda för att undvika detta. Jag
kunde i det mail där jag kontaktade deltagarna i ca 2 veckor innan beskrivit mer detaljerat hur
utvärderingen skulle gå till. Tyvärr så visste jag dock inte detta då eftersom första utkastet av USUS
Goals var under utveckling fortfarande. Jag tyckte däremot jag var tydlig med att förklara innan
scenariot skulle utföras vad syftet var, att mitt främsta mål var att samla in synpunkter kring hur det
fungerar att placera in UX-mål i USUS Goal och inte att validera ramverket.
Det var dock här som jag började förstå att integrera UX som en del av MRI-fältet kanske är en
större utmaning än vad jag först trott. Detta bekräftades också vidare under intervjuerna där
deltagare två påpekade ett flertal gånger att USUS Goals och UX-mål inte var rätt väg att gå.
Deltagaren gav dock egna exempel på hur denne tyckte att USUS-ramverket borde förbättras på
istället. Tyvärr så insåg jag dock först efteråt att vi egentligen pratade om samma sak. Deltagaren
ville dela upp indikatorerna i USUS till mer konkreta kriterier med graderingsskalor vilket faktiskt
är väldigt likt det jag gör med hjälp av tabell 2 som inkluderats i ramverket (se figur 11). Tyvärr
hade jag inte ett färdig förslag på detta i det skede vilket kanske gjorde det svårt att förstå. Vi
pratade egentligen om samma saker, men i olika termer och ur olika perspektiv. Det är då främst här
som rekommendationen om att skapa sig gemensam förståelse för centrala begrepp grundar sig. Det
blir då extra viktig för att man ska kunna kommunicera och samarbeta optimalt. Å andra sidan så
visar detta i efterhand att jag faktiskt är på rätt spår med USUS Goals då jag har arbetat med att
konkretisera, förtydliga och göra indikatorerna i USUS mätbara.

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter
Inom MRI-fältet i helhet så finns det mycket att diskutera kring etik och samhälleliga aspekter då
robotar tar en allt större plats i det mänskliga samhället. Etiska frågor inom robotutveckling är något
som generellt utforskats mycket i och med den snabba utveckling som sker av teknik och kanske
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främst inom AI och beskrivs vidare i bl.a. Dautenhahn (2013). Weiss, Igelsböck, Wurhofer och
Tscheligi (2011b) undersöker frågor relaterade till denna snabba utveckling och de ökade antal
robotar i vårt samhälle samt ger en bra historisk överblick när de undersöker åsikter och attityder
kring vad de kallar ett framtida robotsamhälle. Därför är det också viktigt och väldigt bra att social
acceptans och påverkan av MRI faktiskt är två grundpelare i USUS-ramverket, utöver UX och
användbarhet.
Specifikt för mitt arbete så tror jag det är av stor vikt att fortsätta integrera UX som en del av denna
domän då UX inte bara har en stor påverkan på hur människor upplever interaktion med sociala
robotar utan jag tror att det också kan påverka hur människor beter sig och reagerar i dessa
interaktioner. Genom att börja sätta UX-mål för t.ex. upplevd säkerhet och trygghet, som är aspekter
som ofta utvärderas enligt tabell 1, så kommer troligen chansen för att uppnå detta öka.
En väldigt intressant vinkel på detta framkom under diskussion med en av deltagarna. Då
diskuterades framtiden för dessa sociala och autonoma robotar i vårt samhälle. Fram till nu har de
sociala robotar som utvecklats främst haft ett annat huvudsakligt syfte än att endast vara sociala.
Det som troligen kommer att bli mer vanligt i framtiden är robotar vars enda syfte är att vara
sociala. Men varför skulle en människa välja att interagera med en sådan robot istället för en annan
människa? Vad får den ut av det och vad blir ”mervärdet” för användaren? Vill vi sträva efter ett
samhälle där vi ersätter mänsklig interaktion med just robotar? Vad säger det i så fall om oss som
människor, och medmänniskor? Vad får det för konsekvenser för de barn som växer upp med
robotar som leksaker och kanske till och med kamrater? Frågor som dessa diskuteras idag av bland
annat Sherry Turkle (2012), men kommer bli viktigare och viktigare att fortsätta att undersöka och
besvara i framtiden.
Jag tror dock att UX är en av nycklarna till framgång här. Är användarupplevelsen dålig, eller
medelmåttig, finns det ingen anledning att ”bara” vara social med robot. För de företag som
utvecklare sociala robotar så kommer UX troligen också bli avgörande ur ett vinst- och
konkurrensperspektiv. Jag tror också att UX kommer bli en allt viktigare komponent för
robotutveckling när det blir mer kommersiellt och när robotutvecklare inte längre är slutanvändarna
själva. Då kommer högre krav på användbarhet och UX att ställas automatiskt. Ur ett etiskt
perspektiv tror jag att UX tillför mycket inom hela MRI-domänen och även för samhället då det
fokuserar på slutanvändares perspektiv. Kärnan i UX är just slutanvändarnas upplevelser och kräver
hög grad av användarmedverkan. På så sätt kan en större förståelse för hur dessa robotar upplevs av
användare och av samhället fås samtidigt som man kanske då inser vissa etiska problem och
utmaningar som man inte tidigare tänkt på. Detta gör det ännu viktigare att fortsatt fokusera på att ta
fram lämpliga metoder för UX-arbete inom denna domän eftersom det påverkar kvalitén i det arbete
som utförs.

6.4 Framtida arbete
Som Blandford och Green (2008) beskriver så är framtagande av en ny metod ofta en lång process
som inte sällan tar flera år. Med tanke på gällande tidsram så har jag inte syftat till att utveckla ett
färdigt USUS Goals. Nästa steg är nu att börja validera ramverket samt låta slutanvändarna,
robotutvecklare, att testa och använda det i praktiken. Jag föreslår också att metodkitet bör ses över
ytterligare en gång för att undersöka om de fortfarande är lämpliga att använda i USUS Goals. Även
de aspekter som deltagare två föreslog skulle ingå i ramverket, hur UX upplevs över tid, tycker jag
bör inkluderas då både initiala förväntningar och kvarstående emotioner efteråt påverkar UX (se
bl.a. Bevan, 2009). USUS Goals skulle kunna testas vidare med inspiration från vanliga
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användbarhetstest som beskrivs i bland annat Goodman m.fl. (2012). Det bör också undersökas
vidare hur dessa UX-mål bör tas fram och hur detta ska ske som en naturlig del i utvecklingen av
sociala robotar. Inspiration för detta skulle kunna hämtas från Kaasinen m.fl. (2015) som gjort en
studie där de försökte integrera UX-mål som en del i designprocessen av industrisystem där UX inte
heller varit en självklar del av arbetet tidigare.
Nästa steg är också att utöka min version av USUS Goals som endast har fokuserat på UX-faktorn
till övriga tre faktorer i USUS-ramverket. Det bör fungera på samma sätt, att mål, dock inte kallat
UX-mål, sätts för alla faktorer och bedöms på liknande sätt som UX-målen. Självklart bör detta
undersökas närmare innan validering av ramverket börjar. Det skulle förslagsvis kunna göras genom
en liknande process som jag har gjort för att utvärdera om UX-mål gick att integrera på lämpligt sätt
i USUS. Jag tror dock att för att skapa en metod som är användbar och som slutligen också används
på riktigt så krävs det att den utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna. Därför hade det varit
önskvärt att de kunde involveras mer redan för detta arbete.
Lindblom och Andreasson (kommande) beskriver hur viktigt det är att alla tre hörn i Dautenhahns
(2007b) triangel närmar sig varandra. Jag tycker att detta arbete är ett tydligt bevis på detta. Det
räcker inte med att det tas fram UX-metoder som är anpassade för MRI utan det kommer att kräva
ansträngningar från båda håll. Men jag hoppas att mitt arbete, med USUS Goals och de riktlinjer
som presenteras kan utgöra en början för de tre perspektiven att börja mötas på mitten. Jag gjorde
misstaget att tro att de deltagare jag involverade var mer medvetna om behovet av att ta in andra
metoder och integrera mer UX i fältet. Men det visade sig inte riktigt stämma. Därför tror jag att det
är viktigt att undersöka dessa utmaningar med rätt inställning, man kan inte anta att alla andra
kommer att se detta ur mitt perspektiv eftersom vi har har olika referensramar. Troligen så behövs
mognadsgraden för UX inom MRI-fältet undersökas närmare, kanske är den inte tillräckligt hög än.
Men eftersom andra domäner också har mött liknande problem till en början så tror jag det är en
väldigt god idé att undersöka närmare hur detta hanterades där och hur man överkom det. Gray m.fl.
(2015) samt Fraser & Plewes (2015) kan vara en bra start för att börja undersöka detta och se om
det finns några likheter.
Något som kan ifrågasättas är varför jag enbart valt att utgå ifrån en huvudsaklig källa för UX-mål.
Jag har tidigare motiverat detta genom att beskriva att Hartson & Pyla (2012) är den enda källan jag
kunnat identifiera som beskriver UX-mål på ett utförligt sätt och hur dessa används genom hela
designprocessen. Att detta är den enda källan som ansågs lämplig för att beskriva UX-mål och
aktiviteter relaterat till det skulle också kunna vara en anledning till varför det är en svår utmaning
att integrera dessa processer i andra domäner och arbetsprocesser. Om denna information inte finns
lättillgänglig inom sitt eget fält och sina egna forskare och praktiker, hur kan man då förvänta sig att
detta användas lätt av andra domäner? Detta tyder på att UX-fältet har ganska mycket att arbeta
med i framtiden.
Sammanfattningsvis blir mitt bidrag ett användbart och anpassat ramverk för hur UX-utvärdering i
interaktion med sociala robotar bör ske. Detta kräver dock fortsatt arbete med validering samt med
att integrera UX-mål som en naturlig del i övriga faser i utvecklingsprocessen. Men eftersom det
inte finns några lämpliga ramverk enligt den litteraturstudie som gjorts så är resultatet av detta
arbete, ramverket och riktlinjer, väldigt värdefullt för både forskare och utvecklare inom båda
domänerna, UX och MRI. Jag tror fortsatt starkt på att UX-mål är en bra början för att kunna
generera mer kunskap för utvecklare av sociala robotar om hur viktigt det är att identifiera, och
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definiera, vilken användarupplevelse som är önskvärt att uppnå och sedan medvetet designa för den.
Därför skulle jag gärna vilja se fortsatt arbete med detta.

6.5 Slutsatser
Utifrån diskussionen samt allt teoretisk och empiriskt arbete som har utförts dras följande tre
slutsatser:

• En generell slutsats som kan dras ifrån detta arbete är att de utmaningar gällande behov av
lämpliga metoder för UX-utvärdering som tidigt identifierats visade sig vara betydligt större än
vad som först anats. Men samtidigt är detta inget unikt för MRI-fältet. Det är inte första gången
UX integreras i en ny domän och liknande utmaningar har uppstått tidigare. Därför är detta inte
omöjligt att överkomma på något sätt. Men kanske är utmaningarna lite komplicerade i och med
att gränssnittet i sig är så pass komplext.

• UX-mål är troligen en bra väg att gå med att integrera UX i befintliga arbetsprocesser inom MRI
eftersom det berör alla delar av designprocessen. De svårigheter som bl.a. beskrivs av Kaasinen
m.fl. (2015) och som upplevts till viss mån i detta arbete beror troligtvis inte endast på
mognadsgrad i övriga domäner eller arbetsplatser. Det visar också att UX-fältet behöver arbeta
mer med att uppdatera befintliga metoder och tekniker som är centrala för fältet och att det
behöver arbeta mer med att tillgängliggöra aktiviteter relaterade till UX-mål. Vidare är Kaasinen
m.fl. (2015) ett bra och tydligt exempel på hur processer relaterade till UX-mål kan uppdateras
och anpassas till andra domäner. De har där bland annat visat hur UX-mål kan tas fram utifrån
många olika metoder och identifierade fem stycken ansatser som kan utgöra relevant grund för
UX-mål; varumärke, teori, empati, teknologi och vision.

• För att kunna utforska frågor som finns i detta hörn i Dautenhahns triangel där människan är i
fokus, t.ex. hur ett socialt acceptabelt beteende hos roboten kan skapas, så känns det självklart att
UX har en naturlig plats här. Detta kommer troligtvis uppmärksammas mer och mer och UX
kommer troligen spela en större roll inom hela MRI-fältet i den närmsta framtiden. Jag tror också
att UX-utövare, forskare och även praktiker, kommer att inse att de kan spela en viktig roll här.
Utmaningen för dem ligger i att själva vara beredda på att förändra sina invanda arbetsprocesser.
När UX blir viktigare betonas också vikten av lämpliga metoder ännu mer. Förhoppningen är att
USUS Goals, efter nödvändigt fortsatt arbete med exempelvis validering, kommer kunna utgöra
ett bra exempel och verktyg där befintliga metoder och processer har anpassats för att vara
lämpligt att applicera inom MRI.
Många utmaningar gällande UX-utvärdering och arbete med UX generellt inom MRI har
identifierats och diskuterats under detta arbete. En del utmaningar var identifierade tidigt och
bekräftats ytterligare under arbetsprocessen medan andra har upptäckts under arbetets gång. Men
dessa utmaningar och problem är absolut inget som förhindrar de båda fälten att samverka med
varandra. Båda fälten har en väldig nära och naturlig koppling till varandra, men det krävs att de
hinder som finns på vägen synliggörs och adresseras för att kunna övervinnas. Lika viktigt som att
möta dessa utmaningar är det att framhålla den framtidspotential som båda fälten har och se
möjligheterna som också kommer blir tydligare ju mer fälten integreras i varandra.
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