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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka omfattningen av tillit som en operatör upplever vid 

samarbete med en kollaborativ robot. Tidigare forskning inom människa-robotinteraktion och 

människa-robotkollaboration visar på att det inte är tillräckligt att utvärdera säkerhet för att 

förbigå olycksfall mellan operatörer och robotar. När den fjärde industrirevolutionen 

inkorporeras i tillverkningsindustrin och kollaborativa robotar och operatörer ska arbeta i 

symbios med varandra utan säkerhetsgrindar och galler, kommer aspekten av säkerhet och 

tillit inom människa-robotkollaboration vara än viktigare att utvärdera. Genom 

litteraturstudien i detta arbete identifierades att det inte fanns en strukturerad 

utvärderingsmetod eller teknik för att utvärdera en operatörs upplevelse av tillit. Insikten 

resulterade i en vidareutveckling av ramverket USUS-goals till USUS-Tillit. Genom att 

använda ramverket USUS-Tillit som utvärderingsmetod har omfattningen av tillit kunnat 

utvärderas genom dels en heuristiks utvärdering och UX-testning där flera testdeltagare har 

genomfört ett scenario med en röststyrd kollaborativ robot. Scenariot handlade om att 

tillsammans med roboten bygga ihop en enklare leksaksbil där testdeltagaren och roboten 

genomförde arbetsmoment var och en för sig, men även tillsammans. Resultatet av testningen 

visade på att testdeltagarna upplevde begränsad tillit under samarbetet med roboten, något 

som bland annat kunde kopplas ihop med osäkerhet till sin egen förmåga, där osäkerheten var 

starkt sammankopplad till robotens avancerade interaktionsparadigm. Industrin är en viktig 

motor för Sveriges välfärd och eftersom industri 4.0 kommer innebära nära samarbete mellan 

robotar och operatörer, kommer operatörens upplevelse av interaktionen med roboten bli 

viktigare. Att utvärdera operatörers upplevelse av tillit kan vara en pusselbit som saknats när 

det kommer till att kunna garantera säkerheten för operatörerna i industrin. UX kompetensen 

kommer därför vara starkt efterfrågad i industridomänen i framtiden då UX uteslutande 

fokuserar på en användares (operatörens) upplevelse. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I framtidens industri kommer operatörer och robotar vara medarbetare.  

Robotar kommer inte längre anses som ett verktyg utan jobba tillsammans med operatören i 

industrierna. Anledningen till att rollen för robotarna förändras beror på att industriföretagen i 

Europa måste bli starkare och smartare för att kunna konkurrera med industrier där 

arbetskraften är billigare som Asien och Östeuropa. Strategin för att göra detta kallas industri 

4.0 och den innebär bland annat att robotar kommer samarbeta med operatörer (MRK) utan 

säkerhetsgrindar och galler, något som innebär större risker för de som ska arbeta nära 

robotarna. En av de saker som utvärderas och testas flitigt inom industrin är säkerhet, och en 

del i det är tillit. När det kommer till tillit inom industrin brukar det mestadels handla om 

tekniska aspekter, till exempel att det går att lita på robotens effektivitet eller produktkvalitet. 

Problemet som upptäckts är att det inte räcker med att utvärdera tillit ur ett tekniskt perspektiv 

eftersom det fortfarande inte går att utesluta olyckor som sker när operatörer samarbetar med 

industriella robotar. Den litteratur som skriver om operatörernas upplevelse av tillit vid 

samarbete med robotar är idag begränsad. Det kan vara en av anledningarna till att inte 

operatörernas upplevelse av interaktionen utvärderas, något som kan vara en ledtråd till att 

kunna förebygga olyckor. En annan anledning kan också vara att det tidigare inte funnits 

några utarbetade metoder för att kunna utvärdera upplevelsen av tillit. Genom att använda sig 

av en befintlig metod som handlar om människa-robotinteraktion samt bygga på denna med 

en metod för att utvärdera tillit mellan människor, samt komplettera med de tekniska 

aspekterna som används vid utvärdering av tillit i industrin, har en ny metod för att utvärdera 

användarupplevelsen (UX) av tillit skapats. Genom att använda metoden som kallas för 

USUS-Tillit har en testning med operatörer genomförts. Operatörerna fick samarbeta med en 

industriell robot som är röststyrd, utför moment på egen hand samt tillsammans med 

operatören. Roboten kommunicerar även med operatören via en stor TV-skärm där 

textinstruktioner och visuella bilder visas. Uppgiften operatörerna skulle genomföra 

tillsammans med roboten var att färdigställa en enklare leksaksbil. Resultatet från 

utvärderingen visade att operatören upplever begränsad tillit vid samarbete med roboten, 

vilket kan påvisas med flera olika förklaringar. En av förklaringarna till att operatören 

upplever begränsad tillit kan till exempel vara att det sätt som operatören och roboten 

kommunicerar med varandra under samarbetet skiftar, vilket gör operatören osäker. Osäkerhet 

hos operatören bidrar till att hen tvivlar på sin egen förmåga att kunna genomföra uppgifter.  

Om en anledning till att olyckor sker när operatörer samarbetar med industriella robotar är att 

de upplever begränsad tillit, kommer det krävas mer omfattande utvärderingar av tillit vid 

samarbete med robotar. Eftersom UX-domänen fokuserar på en användarens upplevelse av 

interaktion med en dator, ett system eller en produkt kommer UX-kompetensen vara 

eftertraktad i industridomänen i framtiden. Industrin är viktig för Sveriges framtid och välfärd 

och när Industri 4.0 kommer införas blir digitaliseringen av industrin en verklighet. Något 

som då kommer det bli oerhört viktigt är att se till att arbetsmiljön för operatörerna är säker så 

att industriföretagen kan erbjuda en spännande, säker och rolig arbetsplats samt bidra till en 

hållbar utveckling. Vilket kommer gynna industriföretagen i Sverige, samt Sveriges ekonomi. 
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1. Inledning 

De flesta domäner idag är beroende av teknologi och olika typer av informationsteknologiska 

(IT)-system. Industrin har genom åren genomgått flera revolutioner genom upptäckter som 

ångmaskinen, elektriciteten och på senare år informationsteknologin och har bidragit till hur 

tillverkningsindustrin ser ut idag (Russwurm, 2014). En femtedel av Sveriges BNP kommer 

från tillverkningsindustrin och möjliggör otaliga arbetstillfällen på arbetsmarknaden 

(Sanandaji ,2015). Ökad global konkurrens har orsakat en stagnerad tillväxt för nya 

industriföretag i Sverige (Schönemann m.fl., 2015). Industri 4.0 ämnar ta digitaliseringen in i 

industrin för att öka lönsamheten samt hejda konkurrensen från lågprisländer och har sedan 

begreppet myntades 2011 på Hannovers industrimässa spridit sig som en löpeld över Europa. 

Industri 4.0 kommer innebära en tillväxt av smarta fabriker med högteknologiska 

kollaborativa robotar (Ny Teknik, 2018). Kollaborativa robotar används för deras 

kostnadssparande egenskaper men även på grund av robotars positiva effekt på operatörens 

ergonomi och säkerhet (Bauer, Wollherr & Buss, 2007). Genom implementeringen av Industri 

4.0 förväntas operatörer och robotar samarbeta på gemensamma arbetsytor istället för 

avskilda från varandra med gallerburar och säkerhetsgrindar. Detta kommer innebära nya 

arbetsuppgifter samt kräver ytterligare åtgärder för att skärpa säkerheten för operatörerna 

utformas samt hur samarbetet ska utvärderas. De studier som är gjorda utifrån operatörens 

säkerhet i samarbete med kollaborativa robotar har visat på goda och nödvändiga resultat ur 

ett tekniskt perspektiv men det är ändå inte tillräckligt för att kunna utesluta olyckor mellan 

robotarna och operatörerna (Bicchi, Peshkin & Colgate, 2008) eftersom operatörernas 

upplevda tillit till robotarna torde vara av avgörande betydelse. Det har visat sig att tillit (eng. 

trust) är en indikator för sociala robotars funktionalitet och sociala acceptans (Gaudiello, 

Zibetti, Lefort, Chetouani & Ivaldi, 2016). Det har lyfts fram av forskare att 

användbarhetsfaktorer såsom effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse samt 

användarnas olika subjektiva upplevelser (eng. user experience, UX)2, är av samma betydelse 

vid studier av användaracceptans av sociala robotar (De Graaf & Allouch, 2013). Detta torde 

innebära att liknande tendenser finns för operatörernas acceptans av kollaborativa robotar 

inom industrin. Detta är den övergripande utgångspunkten för detta examensarbete.  

Användarens upplevelse (UX) har blivit ovärderlig för den informationsteknologiska 

forskningen och utvecklingen, har nu hittat in i den industriella domänen. Resultat visar att 

UX hos operatörer är något som kan kopplas till produktkvalitet, ökad produktivitet och en 

gynnsam och säker arbetsmiljö för operatörerna i fabriken (Kaasinen m.fl., 2015). Genom att 

industrin använder sig av ett UX-perspektiv och dess agila, iterativa utvecklings-och 

utvärderingsmetoder, skulle operatörers subjektiva upplevelse av tillit vid kollaboration med 

en robot kunna utvärderas utifrån ett mer hedoniskt UX-perspektiv snarare än enbart utifrån 

ett funktionellt och pragmatiskt perspektiv.  

 

 

 

                                                 
2 Under resterande arbete kommer användarupplevelse refereras som UX. 
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Detta examensarbete utförs inom ramarna för EU-projektet SYMBIO-TIC3 där Högskolan i 

Skövde är en av de medverkande parterna. SYMBIO-TIC-projektet bemöter viktiga frågor för 

att kunna erbjuda en säker, dynamisk, intuitiv och kostnadseffektiv arbetsmiljö när industrin 

nu går mot sin fjärde revolution där industrirobotar och människor ska arbeta tillsammans i 

symbios. De utmaningar som industrin möter i och med revolutionen är bland annat brist på 

anpassningsförmåga och brist på flexibilitet och det projektet ämnar bidra med är innovativ 

teknik till framtida industriföretag för att de ska kunna vara slagkraftiga på den globala 

industrimarknaden. Ett av projektets huvudfokus är att bland annat utforska hur man skyddar 

operatörer som interagerar på en gemensam arbetsyta utan säkerhetsgrindar. När den 

europeiska robotindustrin förflyttar sig mot en ny generation med industrirobotar kräver 

säkerhetsaspekterna omformas och kräver en säker och effektiv arbetsmiljö där robotar och 

människor kan samarbeta. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt man kan utvärdera en operatörs 

upplevelse av tillit ur ett UX-perspektiv. Eftersom det i dagsläget inte verkar existera någon 

strukturerad metod för att just undersöka operatörers tillit ur ett hedoniskt perspektiv vid 

interaktion med robotar är ett annat identifierat syfte även att försöka utveckla en metod som 

fungerar. Metoden ska i slutändan kunna besvara frågeställningen som lyder: I vilken 

omfattning upplever operatören tillit vid samarbete med en kollaborativ robot på en 

gemensam arbetsyta men med separata arbetsuppgifter? 

Rapporten är strukturerad är fortsättningsvis indelad på följande vis. Kapitel två beskriver 

bakgrunden till arbetet samt förklarar de grundläggande begrepp som används inom domänen 

människa-robotinteraktion och människa-robotkollaboration Kapitel tre presenterar det 

berörda problemområdet samt den identifierade frågeställningen för arbetet. I kapitel fyra 

beskrivs arbetsprocessen och det praktiska genomförandet som delats upp i två olika faser. 

Fas ett är en heuristisk utvärdering och fas två är en rigorös UX-testning. Kapitel fem redogör 

för slutresultatet samt presenterar de två förändringsförslagen utifrån de erhållna delresultaten 

från fas 1 och fas 2. Rapporten avslutas med kapitel sex som diskuterar det erhållna resultatet 

och de slutsatser som kan dras från det, metodaspekter samt samhälleliga och etiska 

perspektiv samt förslag på fortsatta studier/arbete. 

 

 

  

                                                 
3 http://www.symbio-tic.eu/ 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel ämnar ge en kortare historik som ligger till grund för detta arbete, eventuella 

begreppsförklaringar kommer även att redogöras för under samtliga delkapitel. Första 

delkapitlet kommer hantera UX och användbarhet, begreppen kommer därefter förflytta sig 

till den industriella domänen för att förklara rollen för UX inom industri. Kapitlet fortsätter 

sedan med att förklara begreppet Industri 4.0 som efterföljs av ett delkapitel med människa-

robotinteraktion och människa-robotkollaboration samt skillnader och likheter för att till sist 

hantera arbetets fokus som är operatörens tillit till kollaborativa robotar och exempel på 

tidigare studier som har utvärderat olika aspekter av tillit. 

2.1 Användarupplevelse  

Användarupplevelsen (eng. user experience, UX) har blivit allt viktigare på grund av 

digitaliseringen i världen och användarens högre krav på de produkter, system och tjänster 

som de använder. Användarupplevelse (UX) definieras enligt ISO 9241–210 som ”En persons 

uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad användning 

av en produkt, ett system eller en tjänst” (ISO.org, 2010). Begreppet UX har sina rötter i 

området människa-datorinteraktion (MDI) där fokus från början utgått från de tekniska 

aspekterna av datorns instrumentella användbarhet (eng. usability) (Barnum, 2011; Pucillo & 

Cascini, 2014; Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Användbarhet har också en ISO-definition 

9241–210 som är närbesläktat med ISO-definitionen av UX. Den lyder: ”Till vilken grad en 

produkt kan användas av specifika användare för att uppnå specifika mål med effektivitet, 

ändamålsenlighet och tillfredsställelse i en specifik kontext av användning” (ISO.org, 2010). 

Skillnaden mellan användbarhet och UX, förklarar Bevan (2009), är att UX ämnar utöka 

målet och tillgodose en användarupplevelse som utöver de pragmatiska aspekterna som 

effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse bidrar till mer hedoniska aspekterna som 

glädje, motivation och njutning. Dix (2010) förklarar att en fras som användes tidigt inom 

MDI-området var ”lätt att lära-lätt att använda” och att det ansågs vara lösningen på 

användarens eventuella problem och krav vid interaktion med en dator. Detta var 

nödvändigtvis inte tillräckligt menar Bernhaupt (2015) på grund av de komplexa fenomen 

som uppstår när en människa interagerar med teknik, som till exempel en dator, sker bortom 

den instrumentella användbarheten. Något som Rogers (2012) bekräftar genom att definiera 

UX som en konsekvens av användarens interna tillstånd snarare än effekten av en produkts 

egenskaper. Uppmärksamheten har förflyttats från själva produkten för att istället fokuseras 

på användaren och de känslor som uppstår vid interaktionen med produkten hävdar 

Hassenzahl m.fl. (2006) det vill säga ett mervärde, en nytta (eng. usefullness) med produkten. 

Detta är något Hartson och Pyla (2012) förklarar mer i sin bok, att en produkt som är 

anpassad efter användaren inte nödvändigtvis behöver handla uteslutande om produktens 

funktionalitet utan att god UX bidrar till ett mervärde för användaren som till exempel 

förbättrad livskvalitet. 

Hartson och Pyla (2012) skriver att i en UX-centrerad utvecklingsprocess sker arbetet iterativt 

på grund av att man kontinuerligt itererar sina fynd från utvärderingar av produkten eller 

tjänsten i processen. Detta styrker Barnum (2011) genom att förklara möjligheterna med att 
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använda sig av UX-livscykeln är att det under arbetets gång ges tillfälle för användaren att 

utrycka sitt perspektiv så att kontinuerligt återkoppla till den man designar för. Det iterativa 

arbetssättet som används inom UX tillåter ett mer lättrörligt tillvägagångssätt när det gäller de 

verktyg och metoder som behöver användas under utvecklingsprocessens faser (Arvola, 

2014). Att kunna iterera mellan de olika faserna och mellan olika metoder och verktyg bidrar 

till noggrannhet då man under genom itereringen dels upptäcker nya förbättringar och dels för 

att man tidigt i utvecklingsprocessen kan upptäcka eventuella problem. 

2.1.1 UX:s livscykel  

Hartson och Pyla (2012) beskriver denna iterativa process som en livscykel (se figur 1) där de 

olika faserna består av analys, design, prototyping och utvärdering där de fortlöpande kopplas 

till upplevelsemål (eng. UX goals UX-mål)4.  

 

Figur 1. UX-livscykel (Hartson & Pyla, 2012 s.360)5 

Den första fasen kallas för analysfasen vilket består av olika typer användarstudier som till 

exempel intervjuer, enkäter eller observationer för att göra sig bekant med den användare som 

arbetet fokuserar på och i vilken kontext produkten ska användas i. Barnum (2011) summerar 

analysfasen med att det handlar om vad som motiverar en användare, vilka drivkrafter och 

önskemål som bidrar till att användaren vill använda produkten. I analysfasen sammanställs 

en förteckning över krav både från användaren och de krav som företaget ställer (Hartson & 

Pyla, 2012). Förteckningen kan sedan under hela UX-cykeln fungera som en checklista för att 

kontrollera att UX-mål och företagsmål tas i beaktning. Efter analysfasen kommer 

designfasen där man skapar idékoncept om produkten, om hur användaren ska interagera med 

den och hur den ska upplevas och se ut. Ett verktyg som används flitigt under designfasen är 

skissande för att kunna ta fram konceptuella modeller utifrån det insamlade materialet från 

analysfasen. Under designfasen är det viktigt att låta UX-målen styra för att fokusera på de 

                                                 
4 Upplevelsemål kommer hädanefter benämnas som UX-mål. 

5 Figurer som saknar figurförteckning är sammanställda av rapportförfattaren. 



5 

 

problem som har störst påverkan på användaren menar Barnum (2011) vilket är något 

prototyper kan hjälpa till med för att tidigt upptäcka fel och brister innan slutprodukten börjar 

tillverkas. 

Nästa fas kallas för prototypfasen något som enligt Wilson (2014) är den fas då UX-designern 

får kombinera sina kunskaper inom mänsklig kognition tillsammans med de lärdomar och 

kunskaper i användbar design för att skapa idékoncept och prototyper. En prototyp definieras 

av Arvola (2014) som ett tidigt utkast eller en testmodell, något som underlättar 

kommunikation och visualisering av idéer som representerar den färdiga produkten. Det kan 

innebära att man gör en prototyp av att en viss del av slutprodukten eller hela. Prototypen kan 

innefatta enklare skisser till pappersprototyper eller mer avancerade prototyper på hi-fi-nivå 

(Arvola, 2014). Hartson och Pyla (2012) förklarar att i prototypfasen implementeras den 

färdiga produkten i dess verkliga miljö för att de tilltänkta användarna ska kunna interagera 

med produkten detta för att se att slutprodukten uppfyller användarmål, att produkten är 

användbar och ger ett mervärde till användaren. Den sista fasen i UX-cykeln behandlar 

utvärdering av den färdiga produkten eller tjänsten men forskare inom UX är alla eniga om att 

på grund av det iterativa arbetet som används tillåts utvärdering användas under samtliga faser 

i utvecklingsprocessen (Arvola, 2014; Barnum, 2011; Tullis & Albert, 2008; Wilson, 2014). 

Wilson (2014) och Arvola (2014) förklarar att utvärderingsfasen ämnar utvärdera produkten 

genom olika utvärderingsmetoder som till exempel expertutvärdering, användbarhetstestning 

och olika typer av tester med verkliga användare för att återigen se till att produkten 

motsvarar användarens mål. En utvärdering kan vara formativ eller summativ där en formativ 

utvärdering syftar till att utforska eventuella fel i designen innan slutdesignen av produkten, 

vilket är både billigare och effektivare. Den summativa utvärderingen syftar till att bedöma 

nivån på den färdiga produkten (Hartson & Pyla, 2012). Hartson och Pyla (2012) betonar att 

livscykeln görs om och om igen i en iterativ utvecklingsprocess, data samlas in, analyseras 

och designas, innan den implementeras i den slutgiltiga produkten. I området 

informationsteknologi har UX och dess iterativa arbetssätt under senare år övergått till att vara 

ovärderliga för den informationsteknologiska marknaden när det gäller att fokusera på 

användarens mål skriver Arvola (2014) men försäkrar att UX-metoder kan användas i alla 

typer av domäner som exempelvis sjukvård, skola, nöjesliv och tillverkningsindustri. 

2.1.2 UX inom industridomänen 

Teknologi och IT-system har blivit något som människan är beroende av i de flesta domäner 

och när design av dessa började adressera användarens upplevelse insåg forskare att man inte 

kunde reducera en interaktiv produkt eller system enbart efter dess funktionalitet och dess 

enkelhet att användas (Pucillo & Cascini, 2014). Något som Marchitto och Canas (2011) samt 

Pucillo och Cascini (2014) redogör för genom att tidig MDI-forskning påpekade på missnöjet 

hos användarna på grund av så kallade ’mjuka fel’ det vill säga att produkten eller systemet 

fungerar enligt dess funktionella specifikationer men levde ändå inte upp till användarnas 

förväntningar om en positiv UX. Slutsatsen kan därför dras att det länge funnits en brist på ett 

UX-perspektiv under utvecklingsprocessen av många produkter och system. Ett område som 

på senare tid fått mer uppmärksamhet i UX-sammanhang är utvecklingen av produkter och 

IT-tjänster i den industriella domänen. Användarupplevelsen hos operatörer är något som 
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visat sig inte bara påverkar operatörens yrkesroll utan inverkar även på produktkvalitet och 

utvecklingsprocessen av industriella system, något som Kaasinen m.fl. (2015), menar kan 

bidra både positivt och negativt till företagets arbetsmiljö och företagsmål. Idag finns 

begränsad eller väldigt lite forskning som stödjer att operatörens upplevelse och mål i ett UX-

perspektiv tas i beaktning i industridomänen både i utvecklingsprocesser och i arbetsmiljö. 

Inom industrin kan konkreta UX-mål vara en av de mest brukbara metoderna för att stärka ett 

företags varumärke, bidra till ett bra arbetsklimat med nöjda medarbetare samt en ökad 

produktivitet.  

2.2 Industri 4.0 

Industrin har genomgått flera revolutioner genom åren, den första drevs fram med 

användningen av ångmaskiner och förvandlade jordbrukssamhällen till industrisamhällen. 

Den andra industriella revolutionen använde löpande band, drivna av elektricitet vilket bidrog 

till massproduktion och efterfrågan på arbetskraft. I den tredje revolutionen har 

informationsteknologin haft en avgörande roll och är ansvarig för övergången till ett samhälle 

som idag i stor grad är dominerat av varuproduktion och fokus på tjänster (Russwurm, 2014). 

Sanandaji (2015) redogör för att tillverkningsindustrin i Sverige utgör en betydelsefull del för 

ekonomin, så mycket som en femtedel av Sveriges BNP kommer från industrin och bidrar till 

otaliga arbetstillfällen för människor på arbetsmarknaden. Sanandaji (2015) fortsätter förklara 

att många svenska industriföretag påverkades negativt under finanskrisen 2008 vilket innebar 

att många företag förlorade sin konkurrenskraft vilket än idag har satt sina spår i en låg 

tillväxt av nya företag. Sanandaji (2015) och Schönemann m.fl. (2015) drar därför slutsatsen 

att en ökad global konkurrens tillsammans med att produkters livslängd förkortats med en 

konstant efterfrågan på nya produkter och tjänster, har bidragit till att svenska företag 

upplever en mer osäker framtid. 

Industri 4.0 startade i Europa som en vision för att eftersträva högre lönsamhet i 

industriföretagens tillverkning och för att hejda konkurrensen från lågprisländerna. Begreppet 

Industri 4.0 myntades i Tyskland 2011 under den årliga industrimässan Hannover Messe och 

innebär att digitaliseringen tar klivet in i tillverkningsindustrin. Automatiseringen och 

digitaliseringen av industrin i Europa och Sverige har på många håll mottagits med skepsis då 

missuppfattningen är att ökad automatisering leder till färre arbetstillfällen. Detta är något 

som till viss del stämmer hävdar Malmqvist (2017) då han menar att det blir färre arbeten i 

låglöneländerna men för europiska länder och USA kommer det istället att bidra till att fler 

arbeten skapas. Det kommer innebära att man inte behöver fokusera på var produktionen sker 

rent geografiskt men också kompetensmässigt och ekonomiskt (DN, 2018).  

Digitaliseringen i samhället har inneburit att människan förlitar sig på teknologin i det dagliga 

livet, både i privat- och i arbetslivet. Orchard förutspår (2018) att digitaliseringen inom 

industrin i framtiden kommer gynna tillväxten av smarta fabriker och mer högteknologiska 

maskiner som kollaborativa robotar som samarbetar med operatörer. Trots detta uppfattas 

ändå industriella robotar som ett hot på operatörernas arbetsplats (Elprama, Jewell, Jacobs, 

Makrini & Vanderborght, 2017). I en studie gjord av Elprama m.fl. (2017) uttryckte 

majoriteten av alla operatörerna en oro för att bli utbytta eller bli omplacerade vid 
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implementering av kollaborativa robotar. Trots de negativa känslorna som operatörer har när 

det kommer till hotbilden av robotar fanns det även positiva känslor bland operatörerna då de 

ansåg att robotar skulle minska deras arbetsbelastning under dagen (Elprama m.fl., 2017).  

För att betona hur viktig Industri 4.0 kommer att vara för Sveriges industrier ska det belysas 

att regeringens näringsdepartement 2016 gav ett uppdrag till verket för innovationssystem 

(Vinnova) att utveckla en strategi för nyindustralisering för att stärka svenska industriföretags 

konkurrenskraft genom digitaliseringen (Regeringsbeslut, 2016-03-17). Ett så stort skifte som 

inom tillverkningsindustrin som Industri 4.0 kommer förändra hur världen ser på industrier 

och företag som inte applicerar tankesättet kommer inte kunna garanteras överlevnad i 

framtiden (Ny Teknik, 2018). Användningen av kollaborativa robotar har därför blivit 

strategin inom industrin både för dess kostnadssparande egenskaper men även för de positiva 

bidrag som operatörerna kan vinna menar Bauer, Wollherr och Buss (2007). Den fjärde 

industrirevolutionen gör att dagens företag inom tillverkningsindustrin inte längre kräver 

separation mellan operatörer och industrirobotar utan revolutionen förväntar sig snararare att 

de ska samarbeta i olika utsträckningar.  

2.3 Människa-robotinteraktion (MRI) och människa-robotkollaboration (MRK) 

Människa-robotinteraktion (MRI), innefattar all typ av interaktion som sker mellan robot och 

människa. Även om människan sedan flera hundratals år varit fascinerad av maskiner som 

efterliknar människan har det på senare år skett en explosionsartad ökning i intresset för 

robotar hävdar Dautenhahn (2013). HRI som forskningsområde är brett och innefattar 

kognitionsvetenskap, datavetenskap, psykologi, socialvetenskap, ingenjörsvetenskap, MDI 

och robotik, vilket bidrar till en komplexitet i forskningen när så många olika men 

närbesläktade domäner måste samarbeta (Dautenhahn, 2007). Ordet robot kommer från det 

tjeckiska ordet ”robota” som betyder arbete och dess syfte är att möjliggöra handlingar och 

arbetsmoment som för människan kan vara svåra eller farliga att utföra. Robotars utseende 

kan variera från de med mekaniskt utseende så kallade mekanoider till de med ett mer 

mänskligt utseende kallade humanoida och androida robotar (Dautenhahn, 2013). MRI är ett 

tämligen nytt område och den första generella forskningen kan härledas till den senare halvan 

av 1990-talet. De ökade kraven på effektivisering i tillverkningsindustrin när konkurrensen 

om att kunna erbjuda låga priser eskalerat har bidragit till en efterfrågan på högteknologiska 

effektiva robotar, framförallt kollaborativa robotar i industrin (Kaasinen m.fl., 2015). Den 

ökade efterfrågan av avancerade robotar kräver enligt Bicchi, Peshkin och Colgate (2008) att 

man tar större hänsyn till de mänskliga aspekterna eftersom den avancerade roboten delar 

arbetsyta med människor och säkerheten för operatörerna måste kunna garanteras. Något som 

Bartneck, Kulić, Croft, och Zoghbi (2009) hävdar enbart kan göras genom att exempelvis 

beakta faktorer såsom utvärdering av robotens design, kontrollera miljön som roboten agerar i 

och möjligheten att varna operatörer under pågående arbete. 

Moniz (2013) menar att automatiseringen inom industrin står inför många utmaningar när 

framväxten av nya koncept utforskas exempelvis implementering av kollaborativa robotar. 

Företag inom den industriella sektorn har blivit observanta på att den sociala aspekten kan 

vara relevant för hur avancerade arbetsmiljöer utformas. Det är viktigt att göra skillnad på 
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människa-robotinteraktion (MRI) som handlar om att människan använder roboten som 

verktyg där människan och roboten kan arbeta på separata håll mot ett gemensamt mål Vid 

människa-robotkollaboration (MRK) fungerar roboten snarare som en arbetspartner. Det vill 

säga roboten arbetar tillsammans med operatören och utför gemensamma arbetsuppgifter mot 

ett gemensamt mål (Hoffman & Breazeal 2005, 2008). För att kunna visualisera skillnaden 

mellan MRI och MRK har Bütepage och Kragic (2017) konstruerat en figur (se figur 2) där 

man tydligt kan särskilja på graden av kollaboration genom att följa processen fram mot det 

gemensamma målet. Vid MRI sker ingen eller väldigt lite fysisk interaktion mellan operatör 

och robot, även om de båda arbetar mot ett gemensamt mål. Vid MRK kan det utläsas att det 

sker en kontinuerlig interaktion mellan robot och operatör på en gemensam arbetsyta mot det 

gemensamma målet, där kollaborationen delas upp i olika typer något som mer ingående 

förklaras och visualiseras i nästa delkapitel. 

Figur 2. Visualisering av skillnaden mellan MRI och MRK (Bütepage & Kragic, 2017 s.3). Tillägg av pilar med 

gulmarkerad text av rapportförfattaren. 

2.3.1 Kollaborativa robotar  

Industriella robotar har de senaste årtiondena bevisat sin användbarhet både i små och 

medelstora industriföretag (Buchner, Wurhofer, Weiss och Tscheligi, 2012). De förklarar att i 

industrin har användningen av de autonoma industrirobotarna (se figur 4), det vill säga 

robotar som i princip är självgående och som arbetar bakom grindar och säkerhetsgaller, haft 

övertaget om man jämför med dagens robotar som har utvecklats mer och är till större del 

kollaborativa. Människa-robotinteraktion sker ibland oavsiktligt där människor och robotar 

delar samma arbetsyta menar Bicchi, Peshkin och Colgate (2008). Fysisk interaktion kan 

ibland ske även om den normala arbetsuppgiften inte innefattar interaktion mellan robot och 

människa, till exempel för att operatören behöver byta en komponent i roboten, eller för att 

lösgöra ett föremål som fastnat (Buchner m.fl., 2012). Användningen av robotar fortsätter att 

öka hävdar Bicchi, Peshkin och Colgate (2008) och förutspår att framtidens kollaborativa 

robotar säkerligen kommer vara mer avancerade och kan uppnå bättre prestanda både 

gällande effektivitet och produktkvalitet utan att ge avkall på säkerheten för operatörerna.  
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Figur 3 Autonoma industrirobotar. Bild: Creative Commons, 2018 

Kollaboration kan delas in i efter olika typer av interaktion och i vilken typ av kontext som 

operatör och kollaborativ robot samarbetar. Michalos m.fl. (2015) visualiserar de olika 

typerna av kollaboration i fyra olika typer av samarbeten (se figur 5). En operatör kan dela 

arbetsyta med roboten men ändå ha separata arbetsuppgifter. En kollaborativ robot kan vara 

aktiv eller inaktiv när den delar arbetsuppgifter och arbetsyta med operatören. Den sista typen 

av kollaboration som Michalos (2015) beskriver är den som kanske kräver mest av både robot 

och operatör och det är när de samarbetar med gemensamma arbetsuppgifter på samma 

arbetsyta, något som gör arbetsmiljön mer komplex och mer riskfylld.  

 

Figur 4. Olika typer av människa-robotkollaboration (Michalos m.fl. 2015 s.249). 

Som tidigare redovisats är tillämpningen av human factors-synsättet stort inom industrin där 

säkerhet är ett av de största fokusområdena. För att koppla samman de olika typerna av 

kollaboration behöver man titta på olika nivåer av säkerhet. Detta var något som Shi, 

Jimmerson, Pearson och Menassa (2012) gjorde i sin studie och har på så sätt kommit fram till 
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slutsatsen att säkerheten för operatören vid kollaboration kan delas in i tre olika nivåer. 

Nivåerna definieras som låg, mellan och hög säkerhetsnivå och visualiseras i figur 5. Varje 

säkerhetsnivå beskrivs med hjälp av tre eller fyra egenskaper som tillsammans utgör 

interaktionens säkerhetsnivå för operatören. Utifrån tillgänglig litteratur har jag inte påträffat 

några studier där det fastställts vilken grad av kollaboration (figur 4) som kan kopplas till de 

olika nivåerna av säkerhet (figur 5), vilket innebär att det här finns en identifierad 

kunskapsbrist. 

 

Figur 5. Nivåer av säkerhet vid människa-robotkollaboration, utifrån operatörens säkerhet (Shi, Jimmerson, 

Pearson & Menassa, 2012 s.120).  

De industriella robotar som arbetar tillsammans med människor förlitar sig oftast på olika 

typer av sensorer för att kunna orientera och anpassa sig till robotens närmiljö (Bauer, 

Wollherr & Buss, 2007; Bogue, 2017). När framtidens kollaborativa robotar är här, som 

interagerar direkt med människor på en delad arbetsyta, kommer den kognitiva aspekten spela 

en större menar Bicchi, Peschkin och Colgate (2008). Människor och robotar kommer 

interagera nära varandra och samarbeta, via många nya kommunikationssätt som till exempel 

med ansiktsuttryck eller till och med talat språk. Om detta ska kunna bli verklighet behöver de 

som utvecklar industriella robotar och operatörer arbeta tillsammans för att lyfta den 

essentiella mänskliga faktorn menar Obrist m.fl. (2011), så att människor och robotar kan 

samarbeta säkert och produktivt för att gynna företagets mål. Interaktionen mellan operatörer 

och robotar har tidigare varit minimal eftersom säkerheten för operatörerna inte kunnat 

garanteras. Å ena sidan menar Bogue (2017) att om industrin sig av robotar som interagerar 

mer med människor, det vill säga kollaborativa robotar, krävs noggranna riskanalyser för att 

specificera säkerhetsaspekter. Å andra sidan, Bicchi, Peshkin och Colgate (2008) delar inte 

alls den ståndpunkten utan förespråkar snarare mer inblandning av operatörens subjektiva 

upplevelser av acceptans och tillit när det kommer till att utforska säkerhetsfrågor. Såväl 

Bicchi, Peshkin och Colgate (2008) samt Hekkert m.fl. (2003) hävdar att använda sig av 

användarcentrerad design i industriella sammanhang kan ses som en ny effektiv strategi. De 

menar också att för att använda sig av användarcentrerad design behövs det fastställas vilken 
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typ av upplevelse man vill försöka framkalla vid till exempel interaktion med en industriell 

robot. UX har därför fått en mer betydande roll för de tillverkningsindustrier som använder 

sig av kollaborativa robotar eftersom insikten är att operatörers UX av tillit kan bidra till 

positiva resultat, både för företaget och för operatörers säkerhet (Bicchi, Peshkin & Colgate, 

2008). 

2.4 Tillit 

Tillit (eng. trust) är både en emotionell och logisk mänsklig handling, emotionell i den 

aspekten att genom tillit exponerar vi vår sårbarhet inför andra medmänniskor i hopp om att 

ingen ska utnyttja vår ”öppenhet” och missbruka den (Dictonary.com, 2018). Ur ett logiskt 

perspektiv handlar tillit om att bedöma sannolikheten om en eventuell vinst eller förlust 

beroende på hur människan vi interagerar med agerar och reagerar.  

” Trust; To believe that someone is good and honest and will not harm you” 

    (Meaning of” Trust” English Dictionary, 2018)  

Det finns fortfarande mycket att utforska när det kommer till människans tillit till teknik, i 

största allmänhet och i synnerlighet till robotar på grund av att området är relativt nytt finns 

det begränsad tillgång på forskning (Schaefer, 2013). Den vetenskapliga litteraturen gällande 

säkerhet och tillit inom industrin kopplas till human factors som främst är relaterad till den 

teknologiska aspekten av säkerhet genom design av produkter och hur människor interagerar 

med dessa produkter (Sanders & McCormick,1993). Med den snabba utvecklingen som sker 

av användningen av robotar har insikten kommit till att poängtera att vilken nivå av tillit 

människan (operatören) har till roboten kan påverka hur operatörer interagerar med roboten 

både ur ett funktionellt och ergonomiskt perspektiv (Schaefer, 2013). För att kunna utvärdera 

tillit vid MRI behöver man identifiera olika dimensioner av tillit hävdar Park, Jenkins och 

Jiang (2008). De förklarar att dimensionerna som anses vara lämpliga för tillit är 

förutsägbarhet, pålitlighet, noggrannhet, hjälpsamhet, kraft, anpassningsförmåga, förståelse, 

ansvar, lojalitet och prestanda. Utifrån detta kan det antas att det genom dessa dimensioner 

utgår från ett mer pragmatiskt angreppssätt snarare än ett hedoniskt angreppssätt eftersom 

begrepp som pålitlighet, noggrannhet, kraft och prestanda är mer kopplade till användbarhet 

snarare än UX. Detta bekräftar även Salem och Dautenhahn (2015) som menar att det saknas 

en generell definition av tillit kopplat till MRI och att de studier som genomförts oftast har 

genererat resultat kopplat till tillförlitlighet och förutsägbarhet. Charalambous, Fletcher och 

Webb (2016) bekräftar brister på litteratur men påpekar ytterligare en brist, den att det finns 

en ytterligare avsaknad på litteratur som behandlar tillit till kollaborativa robotar. Tillit är 

sammanbunden med vårt undermedvetna och frodas i en miljö av förtroende och pålitlighet 

(Ford, Piccolo & Ford, 2017), starka begrepp som inom industrin associeras med 

säkerhetsarbete och den pragmatiska aspekten av tillit. De studier inom MRK gjorda på 

säkerhet och tillit innefattar uteslutande kvantitativa data som tid (time on task) och antal fel. 

Dessa två aspekter har därför kopplats samman med indikatorn förmåga i Meyers 

tillitsmodell. En människa måste både tro på sin egen förmåga samt tro att den man 

interagerar med klarar av att genomföra sin del av arbetet, detta är grunden till att tillit uppstår 
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och att ett samarbete är produktivt. Begreppet förmåga ligger nära förenat med begreppet 

välvilja som kan utläsas i Mayers tillitsmodell, en människa måste känna tillit till den hen 

interagerar med och tro att den inte vill orsaka skada (Mayer, 1995). Denna aspekt kan 

kopplas inom industrin till att operatörer inte ska uppleva att de kan bli skadade av robotar 

maskiner och utrustning. När man interagerar med en annan människa finns det många 

aspekter att ta hänsyn till bland annat kan tilliten till en människa minska om inte integriteten 

respekteras som även det är en indikator för tillit enligt Mayers (1995). I framtidens industri 

kommer robotar fungera som medarbetare, med detta följer många känslor för de som arbetar 

som operatörer både positiva och negativa. En robot kan ses som ett hot och inkräktar direkt 

eller indirekt på operatörens personliga utrymme, känslan av att bli ersatt påverkar den tillit 

operatören har till roboten som hen samarbetar med. Meyers (1995) tillitsmodell, om än 

åldrad, applicerar ett nytänkande iterativt metodsätt som återspeglar UX-cykeln (Hartson & 

Pyla, 2012) (figur 5) och det arbetssätt som rekommenderas inom UX-domänen. 

 

 

Figur 6 Meyers tillitsmodell (1995 sid. 715) 

2.4.1 Tillit inom människa-robotinteraktion (MRI) och människa-robotkollaboration 

(MRK) 

Robotar har tidigare och till viss del än idag, varit för ”farliga” för att tillåta nära interaktion 

med människor. Säkerhet för operatörer och annan industripersonal brukar ofta lösas genom 

användning av staket, grindar och ljusbommar. Med dessa typer av säkerhetslösningar 

tillkommer oftast högre krav på till exempel driftsäkerhet och flexibilitet, då det för 

operatören oftast tar längre tid att åtgärda störningar som sker i produktionen (Kaasinen m.fl., 

2015). Tillits-aspekterna har inte varit tillräckligt utvärderade och definierade för att försöka 

garantera säkerheten för människan (Bicchi, Peshkin & Colgate, 2008; Buchner, Wurhofer, 

Weiss & Tscheligi, 2012. När industriella robotar först lanserades var säkerheten för 

operatörerna det som var i fokus, även om det mest handlade om att se till att det fanns 

tillräckligt med avstånd mellan människa och robot. Det som finns i litteraturen angående 
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människans tillit vid robotinteraktion är relaterad till säkerhetsregler är det just detta som 

färgat litteraturen, att skapa en säker barriär mellan roboten och operatören. Problematiken 

med att grunda säkerhetsregler på avståndsbedömning är att det inte har minskat de olyckor 

som inträffar menar Bicchi, Peshkin och Colgate (2008). Att, genomföra forskning på 

säkerhet är något som är kostsamt för företagen anser Bogue (2017), något som kan vara 

orsaken till den begränsade forskningen av upplevd tillit när det kommer till operatörens 

säkerhet. En bidragande faktor till att olyckor mellan robotar och människor i den industriella 

miljön inte har minskat kan vara att olyckorna inte alltid sker under robotens normala körtid 

utan när operatören programmerar, uppgraderar eller byter ut komponenter på roboten 

(Bicchi, Peshkin och Colgate (2008). Det är här värt att påpeka att de studier som är gjorda 

utifrån operatörens säkerhet i samarbete med kollaborativa robotar har visat på goda och 

nödvändiga resultat ur ett funktionellt perspektiv men det är ändå inte tillräckligt för att kunna 

utesluta olyckor mellan robotarna och operatörerna (Bicchi, Peshkin & Colgate, 2008) 

eftersom operatörernas upplevda tillit till robotarna torde vara av avgörande betydelse. Det 

har visat sig att tillit är en indikator för sociala robotars funktionalitet och sociala acceptans 

(Gaudiello, Zibetti, Lefort, Chetouani & Ivaldi, 2016) Det har lyfts fram av forskare att 

användbarhetsfaktorer såsom effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse samt 

användarnas olika subjektiva upplevelser är av samma betydelse vid studier av 

användaracceptans av sociala robotar (De Graaf & Allouch, 2013) Detta torde innebära att 

liknande tendenser finns för operatörernas acceptans av kollaborativa robotar inom industrin. 

Detta påstående bekräftas av Billings, Chen och Hancock (2012) som beskriver att 

operatörens nivå av tillit minskade drastiskt när roboten slutade fungera. Utifrån detta kan 

slutsatser dras till att problematiken med olyckor troligtvis har med människans kognitiva 

upplevelser och agerande tillsammans med robotens funktionella brister att göra. Detta kan 

jämföras med en studie gjord av Abd, Gonzales, Nojoumian och Engeberg (2017) som 

undersökte kopplingen mellan tillit, tillfredsställelse och frustration vid interaktion med en 

kollaborativ robot där det påvisades att när roboten misslyckades med sin uppgift blev 

operatören frustrerad och på så sätt minskade deras tillit till roboten. Eftersom 

industridomänen fokuserar mer på de funktionella aspekterna och pragmatiska aspekterna av 

säkerhet kan slutsatsen dras att de hedoniska perspektivet, det vill säga det emotionella 

tillståndet av tillit hos operatören är något som till liten del har utforskats i nuläget.  

2.5 Utvärdering av tillit inom människa-robotinteraktion (MRI) och människa-

robotkollaboration (MRK) 

Som tidigare redogjorts i den här rapporten är vikten av operatörens upplevelse av tillit vid 

interaktionen med roboten av stor betydelse. I det informationsteknologiska området är UX-

forskning och användningen av UX-metoder mer vanligt förekommande än inom industrin 

där det ännu inte är självklart att genomföra utvärdering och forskning utifrån ett UX-

perspektiv. En utmaning med att kunna genomföra studier av operatörers användarupplevelse 

eller kontextuella studier i en industriell miljö är till exempel att forskarens fältarbete inte 

negativt får påverka produktionens effektivitet (Wurhofer m.fl., 2015). Många studier är 

gjorda gällande säkerhetsaspekter och ergonomi men få studier sätter operatörens UX i fokus 

när studierna har ett UX-perspektiv och handlar huvudsakligen om utformningen av olika 
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gränssnitt. Yagoda och Gillan (2011) påpekar att så sent som 2011 fanns det inte några 

användbara metoder för att utvärdera tillit vid interaktion med en robot generellt. Något som 

är ett genomgående tema för den identifierade litteratur som hanterar operatörens upplevelse 

av tillit till robotar är att det finns en uppsjö av datainsamlingstekniker som används för att 

utvärdera upplevelsen av tillit men inget tydligt strukturerat tillvägagångssätt i form av en 

övergripande utvärderingsmetod eller ramverk. Datainsamlingsteknikerna innefattar bland 

annat flera studier som undersökte hur upplevelsen av tillit vid interaktion med en robot 

förändas beroende på vilka uppgifter roboten utförde eller hur den agerar. I en studie av 

Salem, Lakatos, Amirabdollahian och Dautenhahn (2015) fick operatören interagera med en 

robot som efter en stund slutade att fungera och operatören därefter fick utvärdera hur 

upplevelsen av tillit förändrades i och med att roboten slutade fungera. Något som kan liknas 

vid en studie där intervjuer användes som datainsamlingsteknik för att utvärdera hur 

upplevelsen av tillit förändrades genom att ställa frågor till operatören under tiden som 

interaktionen ägde rum (Maurtua, Ibarguren, Kildal, Susperregi & Sierra 2017). 

Sadrfaridpour, Saeidi, Burke, Madathil, och Wang (2016) använder sig av olika lägen, som 

automatiskt läge eller kollaborativt läge på roboten för att utvärdera om tilliten förändras 

genom att skifta mellan de olika interaktionssätten på roboten. Andra datainsamlingstekniker 

som påträffas i litteraturen är fysiologiska mätningar där operatörens syrenivå och temperatur 

mäts för att se om den fysiologiska aspekten kan vara en indikator i förändringen av upplevd 

tillit hos operatören (Desai m.fl., 2012). Slutsatsen är att det fortfarande finns en problematik i 

att hitta generella utvärderingsmetoder som till fullo utvärderar operatörens upplevelse av tillit 

ur ett renodlat i UX-perspektiv. Detta kan bero på att begreppet tillit har använts på ett helt 

annat sätt inom industrin än inom UX, eftersom industrin fortfarande är starkt förankrat i de 

funktionella och tekniska aspekterna av säkerhet, något som kan vara en nackdel i och med att 

UX fokuserar på de mer hedoniska aspekterna. Forskning inom sociala robotar visar att detta 

är två sidor av samma mynt, med andra ord är operatörens upplevelse av tillit en indikator på 

säkerhet, men inte enbart beroende av den aspekten (Gaudiello, Zibetti, Lefort & Ivaldi, 

2016). Jämförelser kan göras med utvärderingar inom MRI av sociala robotar som mer 

frekvent fokuserar på de hedoniska aspekterna, det vill säga fokuserar mer på en användarens 

inre känslotillstånd vid interaktion med en robot snarare än de funktionella och pragmatiska 

aspekterna som säkerhet. Detta antar Syrdal, Dautenhahn, Koay och Walters (2009) vara 

kopplat med den negativitet som utspelar sig mellan de olika forskningsdisciplinerna human 

factors, HRI, användbarhet (MDI), UX och MRK. Anledningen till detta menar Syrdal, 

Dautenhahn, Koay och Walters (2009) kan vara bristen på gemensamma förklaringsmodeller, 

teorier, riktmärken och undersökningsmetoder något som kan hämma kommunikation och 

tillämpning av resultat över olika forskningsgrupper.  
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3. Problemområde och frågeställning 

Följande kapitel innefattar en beskrivning av de möjligheter och begränsningar som 

identifierats i den vetenskapliga litteraturen gällande operatörens upplevelse av tillit ur ett 

UX-perspektiv vid samarbete med kollaborativa robotar. Kapitlet kommer även redovisa en 

frågeställning samt eventuella avgränsningar i arbetet. 

3.1 Problembeskrivning 

Digitaliseringen och implementeringen av industri 4.0 kommer förändra hur världen ser på 

tillverkningsindustrin. Industri 4.0 innebär att industriella robotar som tidigare på grund av 

säkerhetsskäl utfört arbetsuppgifter bakom säkerhetsgrindar kommer till större del bli 

kollaborativa och utföra arbete på gemensamma arbetsytor tillsammans med operatörer. Burar 

och säkerhetsgrindar kommer tas bort och operatörer och robotar förväntas samarbeta. Den 

framtida utmaningen kommer vara hur de nya arbetsmomenten för roboten och operatören ska 

genomföras eftersom de nu ska dela en gemensam arbetsyta. Detta resulterar i en komplex 

arbetsmiljö och komplexa arbetsuppgifter både utifrån robotens tekniska funktionalitet och 

operatörens upplevda tillit till roboten. Människors tillit till teknik är ett tämligen outforskat 

område och i synnerlighet när det kommer till avancerad teknik som robotar. Kollaborativa 

robotar anses vara kostnadssparande för industriföretag samt bidra till en säker och 

ergonomisk arbetsmiljö för operatören (Bauer, Wollherr & Buss, 2007). Den snabba 

utvecklingen som sker inom den industriella domänen har lett till insikten att den tillit som 

operatörer har till robotar är oerhört viktig (Schaefer, 2013). Traditionellt har human factors-

området studerat människa-teknikinteraktion inom industrin och deras funktionella fokus på 

säkerhet har varit nödvändigt men inte tillräckligt för att studera operatörers upplevelse av 

tillit i samarbete med en kollaborativ robot (Bicchi, Peshkin och Colgate, 2008; Sanders & 

McCormick, 1993). När interaktionen som tidigare varit minimal mellan robot och operatör 

nu förändras till ett nära samarbete behöver även den subjektiva upplevelsen av tillit hos 

operatören utvärderas. Utifrån följande resonemang är det angeläget att undersöka operatörens 

UX vid samarbete med kollaborativa robotar, detta omfattar i synnerhet den begränsade 

kunskap gällande operatörens tillit vid samarbete med robotar, något som ligger till grund för 

formuleringen av frågeställning.  
 

3.2 Frågeställning 

I vilken omfattning upplever operatören tillit vid samarbete med en kollaborativ robot på en 

gemensam arbetsyta men med separata arbetsuppgifter? 

3.3 Avgränsning 

Arbetet kommer inte utvärdera säkerheten i interaktionen ur ett funktionellt och pragmatiskt 

perspektiv, utvärderingen kommer uteslutande gälla operatörens upplevelse av tillit ur ett UX-

perspektiv. 
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4. Metod och genomförande 

I det första delkapitlet ’utvärderingsansats’ kommer den övergripande designen förklaras och 

motiveras. I nästa delkapitel presenteras USUS-ramverket samt förklaringar till de gjorda 

modifieringarna gällande tillits-aspekten. Sedan presenteras valet av robot samt scenariot för 

utvärderingen. Den övergripande arbetsprocessen delas sedan upp i två faser. I fas 1 

presenteras utvärderingsmetoden heuristisk utvärdering för människa-robotinteraktion samt 

dess styrkor och svagheter. Därefter redovisas det praktiska genomförandet av den heuristiska 

utvärderingen av den valda roboten, kortfattad analys av insamlade data samt en kort 

redogörelse av erhållet delresultat av den heuristiska utvärderingen. Fas 2 beskriver och 

motiverar den planerade designen av UX-testningen och redogör för det praktiska 

genomförandet. Fas 2 avslutas med en ingående analys av den insamlade datan från 

delmomentet och det mer omfattande delresultatet från UX-testningen samlat i en matris för 

enklare översikt konstruerad av rapportförfattaren. 

4.1 Utvärderingsansats 

UX som domän och expertisområde har de senaste åren blivit oumbärligt när det kommer till 

utveckling av produkter, tjänster och service. För de som arbetar inom domänen ses UX som 

en självklarhet, att sätta användaren i första rummet ska vara lika självklart som andra 

processer i utvecklingen. Industriföretag viktiga för Sveriges ekonomi och välfärd. När 

industrin tar steget in i framtiden med industri 4.0 sker en revolution i hur arbetet genomförs i 

industrierna (Malmqvist, 2017). Robotar kommer delta i produktionen som medarbetare 

istället för att betraktas som verktyg. Genom den litteraturgenomgång som genomförts för 

bakgrundskapitlet, givet det problem som ställts upp, har det inte påträffats några 

strukturerade eller formella metoder för att utvärdera en operatörs upplevelse av tillit vid 

samarbete med robotar (Yagoda & Gillan, 2012). Ytterligare en insikt som gjordes under 

litteraturgenomgången var det faktum att den pragmatiska aspekten kopplad till användbarhet 

till synes verkade vara den uteslutande faktorn att utvärdera när det kommer till MRI och 

MRK inom industrin. På grund av den brist på utvärderingsmetoder lämpade för MRK i 

allmänhet, och inte minst metoder som har ett hedoniskt perspektiv, anses det högst relevant 

och viktigt att utgå från befintliga UX-utvärderingsmetoder och bygga vidare på dessa i 

längsta mån. Detta för att det praktiskt ska kunna genomföras en utvärdering ur ett UX-

perspektiv på en operatörs upplevelse vid MRK. Eftersom industrin är djupt rotat i det 

pragmatiska arbetssättet har UX till viss del bemötts med viss kriticism och misstänksamhet 

på grund av sin hedoniska kärna (Kaasinen m.fl., 2015), något som därför bedöms vara viktigt 

att ha i åtanke när man som UX-designer ska genomföra utvärderingar inom industrin. Utifrån 

rapportförfattarens tidigare erfarenhet av UX-testning och utvärdering har tidigare resultat 

visat på att en rigorös utvärderingsmetod (Hartson & Pyla, 2012) är att föredra då den ger mer 

tyngd åt resultatet. Att triangulera data inom vetenskaplig forskning är väsentligt för att kunna 

validera och verifiera erhållet resultat (Patton, 2015). Därför utgår ansatsen till detta 

examensarbete av man använder sig av flera olika metoder för att jämföra, analysera och ge 

”äkthet” till den insamlade datan. I figur 7 presenteras utvärderingsansatsens arbetsprocess. 
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Utvärderingens första fas består av en predicerande utvärdering i form av en heuristisk 

utvärdering anpassad till HRI (Clarkson & Arkin, 2007) för att identifiera vissa former av 

användbarhetsproblem på ett snabbt och billigt sätt. Det erhållna resultatet från fas 1 fungerar 

som bidrag till fas 2. Syftet med att använda sig av en heuristisk utvärdering som ett pre-test 

är för att utvärderaren ska få en uppfattning om robotens begränsningar och styrkor samt bidra 

med förslag på upplägg till testning i UX-labb. Anledningen till att man använder sig av 

heuristiska utvärderingar är att metoden både är snabb, billig och effektiv och inte kräver en 

stor skala av involverade deltagare, utan kan genomföras av endast en utvärderare (Arvola, 

2014; Hartson & Pyla, 2012; Wilson, 2014). Den andra fasen består av en mer rigorös UX-

testning som mer ingående syftar till att identifiera användbarhetsproblem relaterade till tillit 

något som är mer tidskrävande och kostsam. Forskning visar att denna kombination erhåller 

ett bättre resultat än att tillämpa den ena eller den andra utvärderingen separat (Patton, 2015). 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 USUS-ramverk 

Det finns få ramverk som strukturerat beskriver vilken utvärderingsmetod samt vilka 

datainsamlingstekniker som bör användas vid utvärdering av MRI, än mindre för utvärdering 

av MRK. USUS-ramverket (figur 2) utvecklat av Weiss, Bernhaupt, Lankes och Tscheligi 

(2009) syftar till att förbättra hur människor interagerar med sociala robotar. Ramverket är 

uppbyggt av olika faktorer av UX kombinerat med en ram av metoder och 

datainsamlingstekniker som hämtats från discipliner som sociologi, psykologi, MDI och MRI. 

I ett UX-perspektiv är ramverket USUS det ramverk som i högsta grad ger bäst stöd åt 

utvecklare vid arbete med användbarhet.  

Figur 7 Arbetsprocess 
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Figur 8 USUS ramverk (Weiss m.fl., 2011, s.93). 

Wallström (2016) identifierade flera brister i USUS-ramverket, det inkluderade bland annat 

avsaknaden av koppling till UX-cykeln (Hartson & Pyla, 2012). Att i en utvecklingsprocess 

koppla arbetet till UX-cykeln tillgodoser att man genom processen fokuserar på UX-mål 

något som vid granskning saknades i ramverket enligt Wallström (2016). För att i bästa 

möjliga avseende kunna utvärdera UX bör detaljerade UX-mål vara en aspekt att ta hänsyn till 

i en design- och utvärderingsprocess. Följden av den insikten resulterade i ett tillägg i 

ramverket USUS, där Wallström (2016) inkluderade UX-mål detta ramverk kallas USUS-

Goals (figur 9).  
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Figur 9 USUS-Goals (Wallström, 2016, s.41) 

Varken i USUS-ramverket eller i USUS Goals-ramverket finns ”tillit” explicit med som UX-

faktor. Därför har en modifiering av Ramverket USUS-goals gjorts eftersom det  

Upplevelsen av tillit är något som utspelas när en människa interagerar med en annan 

människa. Det är människans handlingar som är den huvudsakliga faktorn för att bygga och 

bevara förtroendet mellan två parter (Ford, Piccolo & Ford, 2017). Tillit är avgörande för en 

fungerande kommunikation mellan två människor, något som jämföras med en operatörs tillit 

till den robot hen samarbetar med inte går att finna i litteraturen en strukturerad metod för att 

utvärdera upplevelsen av tillit vid MRK. Eftersom likheterna mellan människa-

människainteraktion (MMI) och MRK/MRI är närbesläktade dras slutsatsen att en 

tillitsmodell för MMI även kan användas för att utvärdera MRK. Den modell som förefaller 

bäst lämpad att använda sig av är Mayers (1995) tillitsmodell (figur 4), en modell som dykt 

upp i litteraturen i MRI-sammanhang och som i flera vetenskapliga studier använts som 

utgångspunkt för utvärdering (Groom & Nass, 2007; Miglino, Lund & Nolfi, 1995; Staudte & 

Crocker, 2011;). USUS-ramverket (figur 8) i sin helhet hanterar användbarhet (eng. usability), 

social acceptans (eng. social acceptance), användarupplevelse (eng. user experience) och 

samhällelig påverkan (eng. societal impact).  
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Figur 10 USUS-Tillit (Nordqvist, 2018) 

Genom att ta inspiration av ovan nämnda metoder och tekniker under en kreativ 

designprocess har så en ny utvärderingsmetod för att utvärdera en operatörs upplevelse av 

tillit vid MRK skapats. Metoden kommer att användas för utvärderingen i fas 2. 

 

 

4.1.2 Val av robot 

Frågeställningen som ska besvaras i detta arbete - I vilken omfattning upplever operatören 

tillit vid samarbete med en kollaborativ robot på en gemensam arbetsyta men med separata 

arbetsuppgifter? - fordrar en kollaborativ robot som uppfyller följande kriterier för robot och 

operatör: 

1. Gemensam arbetsyta 

2. Separata arbetsuppgifter 

 

Roboten som till valdes ut är en industriell kollaborativ robot som i dagsläget är en 

demonstrator (figur 10) vilket innebär att den är en hi-fi-prototyp och är ännu inte tillräckligt 

utvecklad för att fungera i industriella miljöer. Att valet föll på just denna robot var att den 

uppfyllde samtliga kriterier för att kunna matcha frågeställningen. Roboten arbetar med en 

arm på en gemensam yta tillsammans med operatören och agerar utifrån röststyrning.  Den 

uppgift som roboten är programmerad att genomföra tillsammans med operatören, det vill 

säga det förutbestämda enda scenariot, är att bygga ihop en enkel bil tillverkad i återvunnen 

plast. En stor tv-skärm visar ur ett fågelperspektiv hur operatören och roboten rör sig under 

interaktionen, detta för att underlätta samarbetet samt tillgodose en ergonomisk gynnsam 

arbetsmiljö. På tv-skärmen får operatören instruktioner om vilka moment som hen behöver 

genomföra, samt förslag på olika röstkommandon som operatören kan använda för att styra 

roboten. Viss vägledning visuellt erhålls även genom pilar på skärmen som markerar moment 

som för operatören är särskilt viktiga att uppmärksamma. Eftersom operatör och robot utför 

arbete på en gemensam yta men har separata arbetsuppgifter och att roboten är aktiv gör att 

den uppfyller minst en grad av MRK enligt (Michalos m.fl. 2015) (se figur 5).  
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Figur 12 Gemensamt arbetsmoment mellan operatör och robot. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Kollaborativ robot. 

Något som gör denna robot extra intressant och viktig att göra utvärderingar på är att den har 

ytterligare en dimension av kollaboration som inte tas upp i Michalos (2015) modell. Roboten 

genomför närmare bestämt två arbetsmoment tillsammans med operatören på den 

gemensamma arbetsytan där både operatör och robot är aktiva samtidigt (figur 11). 

Interaktionsparadigm (Dourish, 2004; Preece, 2002) är de sätt en teknisk produkt interagerar 

med sin användare och har använts främst inom människa-datorinteraktion. Det 

interaktionsparadigm som roboten interagerar med är: via röststyrning, interagerar med 

operatören via visuella bilder, interagerar med operatören via instruktioner i textformat, 

interagerar fysiskt tillsammans med operatören, interagerar på egen hand utifrån programvara 

och utför arbetsmoment. Robotens paradigm kräver att man skiftar mellan de olika 

interaktionssätten under tiden man samarbetar med roboten. Eftersom roboten inte är 

färdigutvecklad och inte testad på riktiga användare när det gäller säkerhet behöver vissa 

åtgärder tas för att säkerställa testdeltagarnas säkerhet under UX-testningen. Efter diskussion 

med utvecklarna för roboten bestämdes att nödknappen för roboten skulle flyttas till att sitta 

ovanpå bordet där roboten är monterad, istället för under där den tidigare var placerad, detta 

för att testledaren enkelt och snabbt ska kunna stänga av roboten vid behov.  
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4.2 Fas 1 Heuristisk utvärdering för HRI 

I fas 1 presenteras den planerade designen av expertutvärderingen samt heuristiker speciellt 

anpassade för människa-robotinteraktion. Sedan beskrivs det praktiska genomförandet, en 

kortare analys av insamlade data samt erhållet delresultat. 

4.2.1 Planerad utvärdering 

I UX-cykeln kan en expertutvärdering, en så kallad heuristisk utvärdering av en produkt göras 

under valfri fas (Hartson och Pyla, 2012). En heuristisk utvärdering kallas även för 

expertutvärdering då den som utvärderar produkten applicerar sina specialkunskaper inom 

domänen för att hitta eventuella användbarhetsproblem (Arvola, 2014). Heuristiker kan 

jämföras med tumregler eller principer som används för att utvärdera gränssnittet eller på 

produkten. Det som granskaren med hjälp av heuristikerna går igenom för att få en bild av hur 

interaktionen mellan användare och system upplevs. För att granska en robot finns det 

utformade heuristiker speciellt ämnade för MRI. Då området MRI fortfarande är relativt ungt 

finns det i dagsläget inte flera olika uppsättningar av heuristiker, men de som vanligtvis 

används för MRI är framtagna av Clarkson och Arkin (2007). En heuristik lämpad för MRI 

kan exempelvis vara lämplig information presenteras som efterliknar heuristiken enkel och 

naturlig dialog vilket tyder på att det endast existerar minimala skillnader mellan heuristiker 

utformade för MDI respektive MRI. I litteraturen verkar det inte finnas heuristiker speciellt 

anpassade för MRK. Utifrån den situationen beslutades att använda heuristikerna för HRI 

(figur 12) (Clarkson & Arkin, 2007).  

 

 
Figur 13 Heuristiker för HRI (Clarkson & Arkin, 2007). 

 

4.2.2 Praktiskt genomförande 

Under det praktiska genomförandet var roboten uppställd på ASSAR Industrial Innovation 

Arena. Utvärderaren hade i förväg skrivit ut heuristikerna på papper och fäst dem på en 

skrivtavla för att lättare kunna anteckna under genomgången. Eftersom samarbetet med 

roboten både kräver att man har båda händerna fria fick en omdirigering av utvärderingen 

göras. När en heuristisk utvärdering vanligtvis genomförs går experten igenom heuristikerna 

en och en och anteckningar samtidigt gjorda observationer för den aktuella heuristiken. 
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Eftersom expertutvärderaren behövde ha sina händer fria fick hon först praktiskt gå igenom 

samarbetet med roboten och i efterhand föra anteckningar på gjorda observationer. För att 

bekräfta de funna observationerna ombads sedan en medhjälpare att genomföra samarbetet 

ytterligare tre gånger då samtliga heuristiker återigen granskades av expertutvärderaren vilket 

bidrog till en bekräftelse på funna användbarhetsproblem samt upptäckten av nya problem. 

Varje utvärderingsrunda med roboten tog ca 5 min och sammantaget tog utvärderingen 50 

minuter. 

4.2.3 Analys och delresultat  

De 10 användbarhetsproblem som identifierades under den heuristiska utvärderingen 

kategoriserades sedan utifrån en skala där de rangordnades utifrån allvarlighetsgrad (Barnum, 

2011; Arvola, 2012). Delresultatet av den heuristiska utvärderingen av den kollaborativa 

roboten presenteras utifrån följande allvarlighetsskala (figur 14) där värdet 1 representerar 

allvarliga användbarhetsproblem för samarbetet mellan operatör och robot. 2 representerar 

allvarliga användbarhetsproblem men att samarbetet ändå kan återhämta sig från problemet. 

Värdet 3 representerar mindre användbarhetsproblem som inte påverkar samarbetet till större 

grad. 4 representerar att det inte finns några användbarhetsproblem i samarbetet eller att det 

finns kosmetiska problem som inte påverkar samarbetet. 

 

 

Figur 14 Allvarlighetsskala  

I figur 15 visas hur de funna användbarhetsproblemen kategoriserats utifrån 

allvarlighetsskalan. Texten som visas i respektive färgkoordinerad ruta med 

användbarhetsproblem är skrivna direkt från de anteckningar som gjordes under själva 

utvärderingen.  
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Figur 15 Kategorisering och färgkodning av användbarhetsproblem utifrån allvarlighetsgrad funna vid heuristisk 

utvärdering anpassad för MRI på den kollaborativa roboten.  

Det sammanfattade resultatet från den heuristiska utvärderingen gav ledtrådar till vilka sätt 

som var möjligt att utvärdera tillit med riktiga användare och uteslöt datainsamlingstekniker 

som inte var fysiskt möjliga att använda sig av under en UX-testning. Detta innefattade bland 

annat uteslutandet av tekniken ”tänka högt” (Hartson & Pyla, 2012) som innebär att 

testdeltagaren ”tänker högt” under tiden interaktionen sker. Detta är en teknik som bidrar med 

värdefulla data som speglar testdeltagarens aktuella känslotillstånd och tankar under den 

praktiska testningen. På grund av att roboten som används under utvärderingen styrs med 

röstkommandon skulle denna teknik inte fungera. Att använda sig av heuristikerna för HRI 

resulterade även i flera designförslag till ändringar av robotens gränssnitt som presenteras 

senare. 
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4.3 Fas 2 UX-testning 

Under delkapitlet Planerad UX-testning kommer UX-testningens design presenteras. 

Delkapitlet förklarar och motiverar gjorda val under planering inför UX-testningen. 

4.3.1 Planerad UX-testning 

Enligt litteratur inom UX-domänen bör den miljö man använder när man med verkliga 

testdeltagare genomför tester av en produkt vara så verklighetstrogen den miljö som 

produkten ämnas användas i som möjligt, detta för att samla så realistiska data som möjligt 

(Arvola, 2014; Kaikkonen, Kallio, Kekäläinen, Kankainen & Cankar, 2005). Tillgängligheten 

för att kunna testa den kollaborativa roboten i dess rätta miljö är i dagsläget helt begränsad då 

roboten inte är en helt färdig produkt utan anses snarare vara en hi-fi prototyp. Detta innebär 

att den inte ännu används i en existerande industriell miljö, utan används som en demonstrator 

i lärande och utforskande syfte. Högskolan i Skövde har ett användbarhetslaboratorium 

(kommer hädanefter benämnas som UX-labb) som är uppbyggd som en fiktiv studentlägenhet 

med filmkameror och ett observationsrum bakom ett glasfönster utrustad med spegelfilm med 

insynsskydd för att testledare obemärkta ska kunna observera testdeltagare (figur 15). UX-

labbet speglar inte alls den industriella miljö som roboten ämnas användas i men bidrar till en 

kontrollerad testmiljö där man enkelt och effektivt kan samla in data under testningen. UX-

labbet ger även utvärderaren möjlighet till snabb hjälp vid tekniska problem med roboten 

eftersom robotens designer befinner sig i samma byggnad som UX-labbet är lokaliserat i, 

vilket bidrar till en trygghet för utvärderaren som saknar den tekniska kunskapen om roboten. 

 

Figur 16 UX-labb på Högskolan i Skövde. 

 

Vid rekrytering av testdeltagare är det viktigt att man får ett representativt urval av deltagare 

(Hartson & Pyla, 2012; Arvola, 2014; Unger & Chandler, 2012). Ett representativt urval 

innebär inte som i många andra domäner ”ju fler deltagare desto bättre”. Inom UX är det 

viktigast att de deltagare man rekryterar bidrar med nya perspektiv på produkten samt att de 

representerar den autentiska användaren. Roboten som kommer användas under UX-

testningen ämnas inom en snar framtid användas i en industriell miljö där den kommer att 

samarbeta med operatörer. Testdeltagare som arbetar som operatörer idag eller har arbetat 
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som operatör tidigare, både under kortare perioder eller längre anses därför vara ett 

representativt val av målgrupp för den tilltänkta testningen av roboten. För att täcka ett så 

brett spann av framtida användare av roboten kan man använda sig av underkategorier till 

målgruppen (Barnum, 2011). Operatörer i olika åldrar och med olika stor erfarenhet av arbete 

med automation kan vara exempel på olika underkategorier. Eftersom det finns flera 

begränsningar i och med att roboten är placerad i UX-labbet på högskolan och att 

testdeltagarna förmodligen får delta i testningen på sin fritid anses det inte nödvändigt att i 

första hand definiera underkategorier då detta kan begränsa rekryteringen. Eftersom det i 

förhand är svårt att beräkna hur många deltagare som skulle vilja delta i testningen har det i 

första hand satts upp preliminära mål för rekryteringen. Målet för denna testning är 5–10 

deltagare som alla är eller har varit operatörer inom industrin. Beslutet att endast använda sig 

av 5–10 deltagare är grundat på de rekommendationer som ges inom UX samt av egen 

tidigare erfarenhet vid gjorda UX-testningar. Detta bekräftas av Hartson och Pyla (2012) som 

anser att man kommer långt med att lita på sin intuition och egna erfarenheter som 

användbarhetsexpert för att kunna bedöma hur många testdeltagare som behövs. 

Testdeltagarna kommer efter genomfört test erbjudas kompensation i form av en påse med 

diverse godsaker som tack för deras deltagande. Kompensationen kommer bekostas av 

utvärderaren personligen. En testdeltagare ska också rekryteras för att några dagar innan UX-

testningen genomföra ett pilottest då upplägget av testningen kommer utvärderas och därefter 

eventuellt justeras. UX-mål utformades med hjälp av de indikatorer som finns i det 

modifierade USUS-Tillit (figur 10). Eftersom UX-testningen ämnar undersöka användarens 

upplevelse av tillit vid samarbete med roboten och inte syftar till att utvärdera robotens 

användbarhet fungerar kommer UX-målen användas som mått för att beräkna omfattningen 

av operatörens tillit vid samarbetet med roboten. Samtliga indikatorer i det modifierade 

ramverket användes för att skapa UX-målen. Samtliga UX-mål nedan fungerar som enskilda 

mål men i detta arbete syftar de till att tillsammans ge en bild om omfattningen av operatörens 

upplevelse av tillit vid samarbetet med den kollaborativa roboten. 

 

Förmåga 

1. Operatören ska uppleva att den information som ges under samarbetet är tillräcklig för att 

kunna montera bilen korrekt (Intervju) 

2.Operatören ska ange att hen känner sig kompetent nog att genomföra samarbetet 

(Likertskala). 

 

Välvilja 

1. Operatören ska känna sig lugn och avslappnad under samarbetet (Likertskala, Intervju). 

2. Operatören ska uppleva att samarbetet är positivt (Intervju). 

 

Integritet 

1. Operatören ska uppleva att hen vet vad hen ska göra (Likertskala). 

2. Operatören ska kunna läsa av robotens intentioner vid arbetsmoment (Intervju). 

 

Upplevd säkerhet 

1. Operatören ska uppleva samarbetet med robot som positivt (Likertskala, Intervju). 

2. Operatören ska ej uppleva att det finns risk för kollision med roboten under samarbetet 

(Likertskala, Intervju). 

 

Tid 

1.Operatören ska uppleva att hen har förmågan att genomföra samarbetet inom rimlig tid 

(Likertskala). 
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2.Operatören ska genomföra samarbetet under ett tidsspann på 3 min – 4 min 

(Observation UX-labb, granskning videomaterial). 

 

Antal fel 

1.Operatören ska kunna slutföra bilen utan konstruktionsfel (Observation UX-labb, 

granskning videomaterial). 

2.Operatören ska genomföra samtliga instruktioner utan fel 

(Observation UX-labb, granskning videomaterial). 

 

För att enkelt kunna jämföra och undersöka om vilka UX-mål som uppnåtts samt i vilken 

omfattning de återspeglar operatörens upplevelse av tillit konstrueras en matris (fig.16) för att 

efter UX-testningen kunna registrera testresultaten i (Hartson & Pyla, 2012). Utifrån den 

heuristiska utvärderingen och hur utvärderaren upplevde samarbetet med roboten under 

utvärderingen sattes olika nivåer för målen för att kunna avgöra målet uppnåddes. Till 

exempel så genomförde upphovsmakaren till roboten scenariot med roboten på tiden 2 min 

och 18 sekunder och rapportförfattaren genomförde samarbetet på 3 min och 10 sekunder 

varav det kunde förutspås att testdeltagarna under UX-testningen förmodligen skulle befinna 

sig i ett tidsspann av 3–4 minuter för att genomföra samarbetet med roboten. Genom den 

heuristiska utvärderingen kunde även sannolika fel som testdeltagarna eventuellt skulle kunna 

begå under testningen beräknas. Utifrån rapportförfattarens egna erfarenheter under 

samarbetet med roboten (detta var första gången rapportförfattaren interagerade med roboten) 

förutsågs att testdeltagarna skulle ligga på cirka 2 fel som bäst. 

Indikator visar på vilken aspekt av tillit som ska utvärderas och vid varje indikator presenteras 

UX-målen. Datainsamlingsverktyg samt en kortare ”vägledning för förväntat resultat”. 

Metriken redogör för vilket typ av data som samlas in. Baslinjenivå anger den nivå som 

räknas som godkänt resultat av UX-målet och maxnivå visar på den önskade nivån på 

resultatet.  

 

 Figur 17 Matris för sammanställning av insamlat material 
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De datainsamlingstekniker som USUS-Tillit (figur 10) med presenterar, kommer att användas 

i UX-testningen. De datainsamlingstekniker som kommer att användas under testningen är 

observation i UX-labb, Likertskalor och intervju. Observationen genomförs i efterhand med 

hjälp av det insamlade videomaterialet. Detta eftersom utvärderaren under samarbetet behöver 

övervaka testdeltagaren på grund av att roboten vid felaktig hantering kan orsaka klämskador 

(figur 18). De observationer som kommer att göras kommer inte ske under pågående testning 

utan kommer i efterhand observeras utifrån det inspelade videomaterialet. De 

datainsamlingstekniker som innefattar observationen är beräkning av tid (time on task) samt 

antal fel gjorda av testdeltagarna, men även övriga observationer av testdeltagarens beteende. 

Observationerna i efterhand ämnar även att användas för att kunna koppla ihop 

testdeltagarnas beteende under samarbetet med roboten med de svar de lämnar under 

intervjun och via Likertskalorna.  

 
Figur 18 Positionering av testledare vid testning. 

 

 

En svaghet med att i efterhand utvärdera testdeltagarnas upplevelse är att de får tid att fundera 

och reflektera över sina intryck och åsikter. Det är viktigt att fånga upp testdeltagarens 

känslotillstånd under interaktionen när den sker. För att undvika att testdeltagarna analyserar 

sin upplevelse i efterhand kommer de få fylla i Likertskalor vid tre olika tillfällen under 

interaktionen med roboten. Ett pre-test innan interaktionen med roboten påbörjas, detta för att 

fånga upplevelsen av de förväntningar och farhågor testdeltagarna har när de inte exakt vet 

vad de ska göra med roboten och är påverkade av sitt första visuella intryck av roboten. Ett 

utförande-test, det vill säga någon gång under själva interaktionen då testdeltagarna blivit 

något bekanta med roboten men ändå inte har fullföljt hela samarbetet, detta för att kunna 

avgöra skillnader i känslotillståndet hos testdeltagarna när de blivit mer förtrogen med att 

samarbeta med roboten. Slutligen får testdeltagarna fylla i en post-test Likertskala för att i 

efterhand reflektera över sina upplevelser av tillit vid samarbetet med roboten. Styrkan med 

att använda sig av Likertskalor på detta sätt är möjligheten att samla in subjektiva data som är 

”levande”, vilket innebär att man kan följa testdeltagarnas upplevelse av tillit över tid. Det 

finns även olika strategier att använda sig av vid utformning av Likertskalor. Bland annat kan 

skalorna se ut på olika sätt, de kan vara uppbyggda av ord, nummer eller bilder. För denna 

utvärdering består skalorna av en gradering (figur 18, se även: Bilaga D), det vill säga 
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nummer, något som stimulerar till reflektion hos testdeltagarna (Derham, 2011). Graderingen 

kommer att bestå av 6 nivåer, detta för att undvika att testdeltagarna av likgiltighet lägger sig 

på ”mitten”. Vid en 6-gradig skala tvingas testdeltagarna att ta ett beslut mellan en 3 eller en 4 

vilket säger mer om hur personen upplever interaktionen. 

 

 
Figur 19 Likertskala "innan". 

För att ytterligare styrka den insamlade datan från Likertskalorna kommer även en kortare 

intervju med testdeltagaren genomföras efter samarbetet med roboten är avslutat, något som 

erfordras vid en rigorös utvärdering (Hartson & Pyla, 2012). Till skillnad från Likertskalorna 

får nu testdeltagaren mer utrymme att uttrycka sig med egna ord vilket adderar ytterligare data 

till UX-testningen. Intervjusvaren bidrar även till möjligheten att jämföra likheter och 

skillnader vad testdeltagaren svarar gentemot hur de agerar under samarbetet genom det 

inspelade videomaterialet. Intervjufrågorna (se: bilaga D) kommer att skapas utifrån 

Likertskalorna för att enkelt kunna göra jämförelser mellan den samlade kvalitativa datan med 

den kvantitativa. 

4.3.2 Praktiskt genomförande 

När UX-testning genomförs med riktiga användare finns det specifika förhållningssätt att ta 

hänsyn till. Till exempel bör de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2018a) tas i 

beaktning detta för att det ökar tillförlitligheten i resultatet som man lämnar efter till 

forskningen. De forskningsetiska principerna 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. 

• Informationskravet är att testdeltagaren ska informeras om att undersökningen är frivillig 

och kan avbrytas om testdeltagaren önskar, vad testdeltagarens uppgift är samt villkor för att 

delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2018b). 

• Nyttjandekravet innebär bland annat att man inte får använda sig av insamlat material från 

testdeltagare i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2017b). 

• Samtyckeskravet är kopplat till att testdeltagaren ska lämna samtycke till att delta i 

undersökningen samt villkoren för tillvägagångssättet  

(Vetenskapsrådet, 2017b). 

 
• Konfidentialitetskravets betydelse är att man till högsta grad ska skydda 

testdeltagarnas identitet från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017b). 
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Dagen innan UX-testningen genomfördes ett pilottest med en rekryterad testdeltagare ur 

utvärderarens bekantskap. Testdeltagaren som rekryterades hade inte tidigare arbetat som 

operatör inom industrin men var sedan tidigare bekant med kollaborativa robotar inom en 

annan domän och ansågs därför som lämplig testdeltagare för pilottestet. Pilottestets syfte var 

att kontrollera att upplägget på UX-testningen fungerade. Inget i upplägget förändrades efter 

pilottestet men manuset justerades något för att ge testdeltagaren ytterligare information om 

roboten. Resultatet av pilottestningen ansågs bidra med relativa och viktiga data så beslut togs 

om att räkna med testdeltagarens resultat för pilottestet till de övriga rekryterade 

testdeltagarnas. Testningen pågick under två dagar. Sammantaget genomfördes testningen 

med 7 testdeltagare i åldern 22–51 år där 4 deltagare var män och 3 deltagare var kvinnor. 

Samtliga testdeltagare var eller hade tidigare erfarenhet som montör eller liknande 

arbetsuppgifter inom industridomänen. Själva samarbetet med roboten tog ca 10 min 

inklusive ifyllande av Likertskalor och efterföljande intervju med testdeltagaren ca 10 min. 

För att följa de forskningsetiska principerna användes ett manus i textform (bilaga A) för 

utvärderaren för att ge inledande information till testdeltagaren innan UX-testningen påbörjas. 

Manuset är till för att följa informationskravet och nyttjandekravet men bidrar även till att 

utvärderaren ger samma information till samtliga testdeltagare. Samtliga testdeltagare 

informeras om att utvärderaren utvärderar upplevelsen av samarbetet med roboten men 

utlämnar aspekten av att det är tillit som utvärderas för att inte påverka testdeltagarna inför 

testningen. Även ett samtyckesformulär (bilaga B) delades ut till samtliga testdeltagare för 

underskrift innan testningen påbörjades. Samtyckesformuläret syftade till att ytterligare en 

gång ge testdeltagaren information om rättigheter (information om rättigheter gavs även 

muntligt genom utvärderarens manus) samt genom sin underteckning godkänna användandet 

av det insamlade materialet, något som Hartson och Pyla (2012) rekommenderar. Figur 20 

visar det faktiska händelseförloppet under UX-testningen för varje testdeltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 20 Händelseförlopp vid UX-testning 
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I figur 21 kopplas USUS-Tillit ihop med UX-testningen utifrån vilken datainsamlingsteknik 

som används för att utvärdera respektive indikator i ramverket. Resultatet kommer presenteras 

senare. 

 

Figur 21 Koppling mellan USUS-Tillit och UX-testning 

4.3.3 Analys och delresultat 

I delkapitlet kommer först delresultaten av UX-testningen redovisas utifrån indikatorernas 

UX-mål. För att få en överblick över samtliga delresultat kommer dessa sedan att visualiseras 

i matrisen (figur 25) där man vid varje indikator kan utläsa datainsamlingsteknik samt 

baslinjenivå (förväntat resultat), maxnivå samt det aktuella resultatet. I nästa kapitel kommer 

slutresultatet sammanfattas och redogöras för.  

Under indikatorn Förmåga var ett av UX-målen att operatören under samarbetet skulle 

uppleva att den information som gavs, tillräcklig för att kunna montera bilen korrekt. 

Datainsamlingstekniken för detta UX-mål var intervju och frågan som ställdes till operatören 

var: ’Vad är dina upplevelser av den information som gavs under samarbetet?’ Samtliga 

testdeltagare (N=7) hade stora eller medelstora problem att förstå den information som gavs 

genom gränssnittet.  

”Inte först men sen när jag inte fattade instruktionerna då blev jag väldigt osäker, undrade 

vilka uppgifter jag skulle göra efter och så. Jag blev rädd för att göra fel liksom, eller inte fel, men att 

jag inte skulle få ihop bilen” (Testdeltagare 6) 

 

Troligt resultat förväntades vara att 4/7 testdeltagare skulle vara positivt inställda till den 

information som gavs samt kunna förstå den. En testdeltagare förstod ena halvan av 

informationen som gavs men inte andra varav resultatet visade på att endast 1/7 (14,28 %) 

hade en positiv upplevelse av den information som gavs. Detta visar på att UX-målet ej är 

uppnått och att vidare utveckling av gränssnittet bör göras. Det andra UX-målet under 

Förmåga var att operatören ska ange att hen känner sig kompetent nog att genomföra 
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samarbetet med den kollaborativa roboten, datainsamlingstekniken som användes var 

Likertskalor (innan, under och efter samarbetet) där påståendet var ’Jag känner mig 

kompetent nog för att kunna genomföra uppgiften’ testdeltagarna fick därigenom värdera sin 

egen kompetens på en skala mellan 1 (som var positivt) och 5 (som var negativt). Förväntat 

resultat var att minst två deltagare skulle deltagare skulle ange att de känner sig kompetenta 

nog och där maxnivå bedöms vara 1. Det sammanslagna resultatet för Likertskalan (innan, 

under, efter) gav ett medelvärde på 1,52 ( �̅�= 1,52) vilket tolkas som att målet är uppnått, det 

vill säga testdeltagaren uppger att hen känner sig kompetent nog för att genomföra samarbetet 

med roboten. Vad många testdeltagare uttryckte var dock en osäkerhet under samarbetet 

vilket kan vara en indikation på att man inte riktigt litar på sin förmåga. 

 
”Lite osäker när roboten gick ner och väntade på mig och då fattade jag inte vad jag skulle 

göra. Den är ju så självständig liksom och det ska ju robotar vara, eller man är van vid att robotar 

bara sköter sig själva. Men det är nog bara jag, jag är ovan” (Testdeltagare 4) 

 

De UX-mål som ställdes under indikatorn Välvilja var: ’Operatören ska känna sig lugn och 

avslappnad under samarbetet och ’Operatören ska uppleva samarbetet som positivt’. De 

datainsamlingstekniker som användes här var först Likertskalor och för det andra målet 

användes intervjufrågor. Det påstående som operatören ställdes inför vid Likertskalan var ’Jag 

känner mig avslappnad’ och det förväntade resultatet som ställdes var att testdeltagarna skulle 

svara en 2: a eller lägre. Även om det tydligt gick att utläsa ett positivt händelseförlopp på 

testdeltagarens reaktion under interaktionen visade ändå resultatet (�̅�=2,24) på att målet inte 

uppnåddes. Under den efterföljande intervjun fick testdeltagarna svara på frågan ’Hur 

upplevde du samarbetet med roboten? Beskriv interaktionen i ord’ där det förväntade 

resultatet sattes till att minst 2 testdeltagare skulle uttrycka sig med positiva ord om 

samarbetet. Ett ord som förekom oftast bland testdeltagarnas svar var bland annat, spännande. 

”Spännande, innovativt, nytänkande liksom, kul” (Testdeltagare 5) 

 

Resultatet visar på att 5/7 (71,4 %) upplevde samarbetet med roboten som positivt vilket 

uppfyller det satta UX-målet. Indikatorn Integritet hade som mål att ’Operatören ska uppleva 

att hen vet vad hen ska göra’ och ’Operatören ska kunna läsa av robotens intentioner vid 

arbetsmoment’, vid båda användes Likertskala som datainsamlingsteknik. För det första målet 

uppskattades det förväntade resultatet till att testdeltagarna skulle ange den totala upplevelsen 

som en 3: a på påståendet ’Jag förstår precis vad jag ska göra’, det vill säga på den positiva 

sidan av skalan. Resultatet blev 2,43 (�̅�=2,43), det vill säga det förväntade målet är uppnått. 

Det andra målet skulle testdeltagarna ange den totala upplevelsen som en 2: a, det vill säga att 

de upplevde samarbetet som lätt. Påståendet som användes i Likertskalan var ’Jag tycker att 

uppgiften är lätt att genomföra’. Det sammanslagna resultatet (innan, under och efter) visade 

ett medelvärde på 2,52 (�̅�=2,52) vilket innebär att målet inte är uppnått. Här bör tilläggas att 

samtliga testdeltagare påvisade en positiv utveckling under interaktionen (se figur 22), men att 

detta ändå inte räckte för att uppnå målet då den totala upplevelsen påvisade ett mer negativt 

resultat. 
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Målet för indikatorn Upplevd säkerhet var ’Operatören ska uppleva samarbetet med roboten 

som positivt’ och ’Operatören ska ej uppleva att det finns risk för kollision med roboten under 

samarbetet’ där den datainsamlingsteknik som användes var intervjufrågor. För första målet 

fick testdeltagarna besvara frågan ’Kan du beskriva i vilket känslotillstånd du befann dig i 

under samarbetet’. Baslinjenivån (det förväntade resultatet) var att 6/7 testdeltagare skulle 

befinna sig ett positivt känslotillstånd under samarbetet. Intervjusvaren redovisade att 

samtliga testdeltagare 7/7 (100%) upplevde samarbetet som positivt och tryggt vilket visar på 

ett uppnått mål. Det andra målet för indikatorn upplevd säkerhet var att ’Operatören ska ej 

uppleva att det finns risk för kollision med roboten under samarbetet och frågan som ställdes 

till testdeltagarna var ’Upplevde du att du kunde röra dig som vanligt under samarbetet?’. 

Frågan kan konstruerades för att vara riktad. Detta för att kunna avgöra hur testdeltagaren 

fysiskt interagerade under samarbetet med roboten till skillnad med hur det svarade på 

intervjufrågan. Det förväntade resultatet var att mer än 3 testdeltagare skulle svara att de 

kunde röra sig som vanligt under samarbetet av samtliga testdeltagare svarade 6/7 

testdeltagare (85,68%) att de faktiskt kunde röra sig som vanligt, vilket visar på att målet är 

uppnått.  

Den testdeltagare som upplevde att hen inte kunde röra sig vanligt svarade: 

  
”Nääää, det kan jag verkligen inte säga. Man visste liksom inte vad roboten skulle göra eller 

hur den skulle bete sig. Så man var lite på spänn liksom hela tiden. Första intrycket är ju 

liksom panik, är det farligt att hålla här, sen när man fick se hur den rörde sig sen var det 

liksom lugnt, men i början nä” (Testdeltagare 1) 

 

Och skillnaden på svar hos någon som svarade positivt på att hen kunde röra sig som vanligt 

var exempelvis: 

 
”Ja det kände jag, det var bara i slutet när roboten skulle återgå till sitt ursprungsläge som det 

kändes som att man inte visste riktigt vart den skulle ta vägen, den kom mot en liksom. Det var ju 

aldrig någon kollisionsrisk, jag stod ju en bit ifrån, men ändå blev det liksom OJ!” (Testdeltagare 4) 

 

Vid vidare granskning av videomaterialet som samlats in under testningen visar snarare att 

endast 1/7 deltagare (14,28%) på ett ”normalt” rörelsemönster. Den pragmatiska indikatorn 

Tid krävde två olika datainsamlingstekniker, Likertskala och granskning (observation) av 

videomaterial, där tidtagning på samarbetet registrerades. Målen för indikatorn var 

’Operatören ska uppleva att hen har förmågan att genomföra samarbetet inom rimlig tid’ och 

målet att operatören skulle genomföra samarbetet under ett tidsspann på 3–4 minuter. 

Testdeltagarna fick information innan testet påbörjades att man inte skulle stressa utan 

genomföra samarbetet i lugnt tempo och vara noga med att läsa instruktionerna. Syftet med att 

registrera tid var snarare att se hur testdeltagaren uppfattar sin egen förmåga än att mäta hur 

snabbt de genomförde samarbetet. Likertskalans påstående var ’Jag tror jag kommer 

Figur 22 Graf för känsloutveckling under interaktion med roboten under fråga 5 
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genomföra uppgiften inom rimlig tid’ Det förväntade resultatet var att majoriteten skulle svara 

en 2: a i Likertskalan dock blev resultatet något högre då medelvärdet för den totala (innan, 

under och efter) upplevelsen blev 2,33 (�̅�=2,33). Även om medelvärdet ligger inom ramen för 

att UX-målet är uppnått har en separat granskning av samtliga testdeltagare enskilt påvisat att 

innan och under samarbetet upplevdes inte att de skulle genomföra uppgiften inom rimlig tid, 

utan detta var något som uppgavs efter samarbetet var genomfört. I figur 23 kan detta 

fenomen utläsas. På grund av denna observation kan inte UX-målet godkännas som uppnått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den testdeltagare som genomförde arbetsuppgiften snabbast gjorde det på 3 min och 32 

sekunder och den testdeltagare som var långsammast genomförde arbetsuppgiften på 6 min 

och 30 sekunder. Den sammanlagda tiden för samtliga deltagare uppgick i 34 min och 28 

sekunder där medelvärdet blev 4,55 ( �̅�=4,55) vilket innebär att det satta målet inte är uppnått 

Även indikatorn Antal fel som är pragmatisk, observerades i efterhand genom videomaterialet 

och genom en Likertskala under interaktionen. Målen för indikatorn var ’Operatören ska 

kunna slutföra bilen utan konstruktionsfel’ och ’Operatören ska genomföra samtliga 

instruktioner utan större svårigheter. Ingen av testdeltagarna klarade att genomföra hela 

samarbetet utan fel vilket var att förvänta med tanke på att det är en förstagångsinteraktion 

med roboten. Utifrån den heuristiska utvärderingen sattes UX-målet till att alla utom två 

skulle klara arbetet helt utan fel och fem skulle genomföra arbetet endast med två fel. Efter 

observation av videomaterialet så kan det konstateras att samtliga deltagare (N=7) inte kunde 

genomföra samarbetet helt utan fel. Den testdeltagare som hade flest fel hade 5 och den som 

hade minst fel, 2. Totala mängden fel för samtliga deltagare var 24 med medelvärde 3.43 

(�̅�=3,43) vilket innebär att målet inte är uppnått. Genom påståendet ’Jag tycker att uppgiften 

är lätt att genomföra’ i Likertskalan sattes det förväntade resultatet även här till 2 för att 

utvärdera operatörens upplevelse av om samarbetet var lätt eller svårt. Resultatet visade ett 

medelvärde på 2,57(�̅�=2,57) vilket utifrån att observera testdeltagarna separat inte visade 

enligt mig på ett korrekt resultat, utan att resultatet snarare borde ligga högre (se figur 24).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23 Graf för känsloutveckling under interaktion med roboten under fråga 4. 

Figur 24 Graf för känsloutveckling under interaktion med roboten 

under fråga 5 
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Nedan i figur 25 redovisas samtliga resultat mer överskådligt i matrisen. Matrisens syfte är att 

fungera som ett hjälpmedel för utvärderaren vid analys av resultaten.   

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25 Matris för resultat vid UX-testning 
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5.Slutresultat  

Kapitlet inleds med en syntes av resultatet samt reflektioner och slutsatser utifrån 

slutresultatet samt de för arbetet fyra viktigaste förklaringarna till det erhållna resultatet. 

Kapitlet avslutas genom att redovisa två förbättringsförslag för robotens gränssnitt. 

5.1 Syntes  

Frågeställningen syftade till att undersöka i vilken omfattning en operatör upplever tillit vid 

samarbete med en kollaborativ robot på en gemensam arbetsyta men med separata uppgifter. 

Slutresultatet från Fas 1 har bidragit till förståelse för problematiken i robotens gränssnitt, det 

vill säga de instruktioner och information som operatören tog del av för att kunna genomföra 

samarbetet med roboten. Den problematik som identifierades genom den heuristiska 

utvärderingen visar på allvarliga användbarhetsproblem som negativt påverkar operatörens 

kognitiva förmågor. Kommunikationsproblem mellan människa och robot är en av 

huvudorsakerna till begränsad tillit. Resultatet från Fas 1 användes som utgångspunkt för att 

sammanställa och planera UX-testningen i Fas 2. UX-testningen bekräftade samtliga 

identifierade användbarhetsproblem från Fas 1 vilket bidrog till relevanta förklaringar till hur 

och varför operatörerna upplevde tilliten till kollaborationen, vilken härstammade delvis från 

designen av robotens gränssnitt och blandningen av olika interaktionsparadigmen och som 

påverkade kollaborationen negativt. Resultatet från UX-testningen visar sammantaget på en 

begränsad tillit för utförandet av uppgiften i scenariot av MRK, vilket inte enbart innefattar 

tillit till roboten i sig, utan att den största delen av tillit-aspekten härstammar från 

operatörernas omfattning av att hur väl de litar på sin egen förmåga att kunna bidra till 

samarbetet med roboten. Den begränsade tilliten för MRK från detta arbete är i linje med vad 

tidigare forskning inom MRI visat (Bicchi, Peshkin & Colgate, 2008; De Graaf & Allouch, 

2013; Gaudiello, Zibetti, Lefort, Chetouani & Ivaldi, 2016), det vill säga att det inte enbart 

räcker med säkerhetsaspekter för att operatören ska uppleva tillit. Samarbetsaspekterna i 

genomförandet av uppgiften spelar roll, oavsett om det är en människa eller robot. För just 

den kollaborativa robot som användes i detta arbetet för att utvärdera tillit främst med hjälp av 

UX-testning visar sammantaget på en begränsad tillit vilket besvarar den formulerade 

frågeställningen. I följande avsnitt kommer olika förklaringar till den begränsade tilliten att 

presenteras.   

5.2. Reflektion och förändringsförslag 

Något som definitivt bör understrykas är att det för samtliga testdeltagare var en 

förstagångsinteraktion vilket kan visa på en isolerad företeelse av beteende. Dock ger det 

erhållna resultatet med en begränsad tillit en vägledning på hur en operatörs 

förstagångsupplevelse av samarbete med en kollaborativ robot kan upplevas. Genom 

testningen kunde flera resultat förutspås innan på grund av hur människor agerar utifrån att 

man ställs inför okända uppgifter. Många, för människan typiska, beteenden kunde utläsas 

under samarbetet både genom hur de agerade men också genom hur svaren på Likertskalorna 

skiljde sig åt mot det beteende testdeltagaren påvisade, dvs det man menade att man upplevde 

överensstämde inte med det faktiska beteendet. Det kan exemplifieras med att flertalet av 
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testdeltagare agerade osäkert utifrån observationerna men fyllde ändå i ”låg grad av 

osäkerhet” på Likertskalorna. Ett sådan beteende är inte ovanligt och har ingenting med 

oärlighet att göra. Människor vill inte visa sig osmarta eller rädda, det är ett naturligt 

mänskligt beteende. Detta bekräftade att mitt val att använda sig av flera olika 

datainsamlingstekniker för att kunna triangulera datan som ovärderligt. Industridomänen har 

tidigare fokuserat uteslutande på användbarhet för att utvärdera orsaken till att olyckor sker 

mellan operatörer och robotar ur ett pragmatiskt, tekniskt perspektiv. Resultatet av UX-

testningen visar att USUS-Tillit är ett väl fungerande arbetssätt för att hedoniskt utvärdera 

operatörers tillit och att tilliten kopplas till operatörens förmåga snarare än förtroende för 

roboten. De identifierade problemen gällande operatörers tillit vid samarbete med en 

kollaborativ robot involverar främst det faktum att samarbetet fordrar många olika 

interaktionssätt: text-baserad, bild-baserad, röststyrning, fysisk interaktion och att roboten 

agerar på egen hand. För att ytterligare komplicera samarbetet sker flertal skiften mellan de 

olika interaktionssätten under samarbetet (figur 26).  

Figur 26 Interaktionsparadigm 

 

 

Samarbetet mellan roboten och operatören utgör också växlingar mellan olika nivåer av 

kollaboration (figur 27) Något som belastar operatörens kognitiva förmågor och kan leda till 

minskad tillit till sin egen förmåga (Ware, 2008) och tillit till roboten. Sammanfattningsvis 

pekar dock resultatet på att testdeltagarna hade tillit till själva roboten, men blev osäkra på sin 

egen förmåga när de inte kunde avgöra robotens intentioner vid samarbetet samt de 

instruktioner som gavs via robotens olika gränssnitt.  
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Figur 27 Nivåer av kollaboration vid samarbete. 

De fyra viktigaste identifierade förklaringarna till det erhållna resultatet av begränsad tillit är: 

• Robotens avancerade interaktionsparadigm vid vissa moment bidrar till minskad tillit 

till operatörens egna förmåga. 

 

• Vikten av att undvika att använda sig av olika former av interaktionssätt under en och 

samma kollaborativa uppgift mellan robot och operatör. 

 

• Vid begränsad tillit till sin egen förmåga uppvisar operatören osäkerhet.   

 

• Att använda sig av utvärdering under tid, det vill säga innan, under och efter 

utvärderingen eller testningen ger ett mer tillförlitligt resultat av hur interaktionen 

har varit än att enbart utvärdera tilliten efteråt. 

Ett problem som noterades var att samtliga testdeltagare utom en person missade 

andemeningen i ett av monteringsmomentet i robotens gränssnitt, när de skulle hålla emot 

tumskruvarna på motsatt sida. Slutsatsen är att gränssnittet är för otydligt visuellt för att 

testdeltagaren ska förstå att tumskruven som man ska hålla emot sitter på baksidan (figur 28) 

av bilen. Enligt Stickdorn och Schneider (2011) behöver gränssnittet struktureras utefter vart 

användarna förväntar sig att hitta det som de letar efter. Detta är något som inte har 

applicerats i gränssnittsdesignen av roboten och noterades eftersom testdeltagarna inte 

kopplade ’motsatt sida’ med att tumskruven skulle hållas emot på baksidan. De visuella 

pilarna i gränssnittet underlättade inte heller för testdeltagarna då pilarna var riktade på, ett 

enligt testdeltagarna, otydligt sätt. Med enkla medel kan man förbättra gränssnittet så att det 

blir lättare för operatören att förstå instruktionen.  
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Figur 28 Testdeltagare håller emot tumskruv på baksidan. 

En återkommande problematik under testdeltagarnas samarbete med roboten var även att 

förstå instruktionen om att ”leda detaljen” (fig. 30) där hela 5/7 testdeltagare missade denna 

instruktion. Här kan slutsatser dras till att språket anpassats till industridomänen men att 

testdeltagarna inte kunde göra kopplingen att de skulle leda detaljen tillsammans med roboten. 

När man utformar gränssnitt bör det vara så enkelt att vilken person som helst kan tolka det då 

det finns många variationer i vad personer kan eller inte kan (Sundström, 2005). Att roboten 

har ett svårtolkat gränssnitt kan bidra även till en ökad inlärningskurva för nya användare 

(Ware, 2008). 

Detta kan också bero på det avancerade interaktionsparadigm som innefattas av roboten, det 

vill säga att interaktionen med roboten kräver att man skiftar interaktionssätt under tiden 

samarbetet pågår. Just för detta moment så skiftar interaktionen från att testdeltagare och 

robot har separata arbetsuppgifter till att de nu ska samarbeta, testdeltagaren ska fysiskt 

tillsammans med roboten ”leda” detaljen till rätt position. 

 

 

Nedan visas förändringsförslag 1 som hanterar problematiken med tumskruvarna. På bild A 

visas robotens gränssnitt som det ser ut idag. Instruktionen som enligt testdeltagarna var för 

otydlig och registrerades av testledaren eftersom endast 1/7 förstod instruktionen för 

arbetsmomentet. På bild B visas den enkla förändring som med små medel skulle kunna 

förändra hur testdeltagaren uppfattar instruktionen, något som skulle underlätta den kognitiva 

belastningen hos testdeltagarna. 

Figur 30 Gemensamt moment under samarbete. 
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Figur 29 Förändringsförslag 1 

Med enkla medel kan robotens gränssnitt förändras så att operatören bättre borde förstå 

robotens intention när det kommer till att ”leda” detaljen. För att underlätta för operatören bör 

inte ytterligare textinstruktioner läggas till eftersom det negativt kan påverka den kognitiva 

belastningen. Genom att istället illustrera visuellt med bilder vad operatören förväntas göra 

kan en snabbare och enklare informationsbearbetning utföras utan att ytterligare belasta 

operatören. På bild C (i figur 30) visas robotens gränssnitt som det ser ut idag, där man enbart 

får instruktioner via text trots att man byter interaktionssätt. På bild D visas ett förslag på ett 

enkelt sätt att komplettera textinstruktionen med animerade bilder för att underlätta för 

operatören. 

Den sista frågan som ställdes till testdeltagarna under den avslutande intervjun var om de 

själva skulle vilja ändra något på roboten vad det i så fall skulle vara. Som avslutning vill jag 

dela testdeltagarnas förslag på att förbättra roboten. Det första förändringsförslaget från 

testdeltagarna hanterar den information som ges i robotens gränssnitt under samarbetet: 

A B 

C D 

Figur 30 Förändringsförslag 2 
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”Det var bra, men jag missade instruktionen om att man skulle skruva åt skruvarna 

hårt, så det var väl därför en åkte ut när jag skulle vända på bilen” (Testdeltagare 6) 

Återigen går det att med enkla medel förtydliga instruktionen genom att lägga till en kortare 

fras: ’se till att skruvarna är ordentligt iskruvade’. Det andra förändringsförslaget som kom 

från testdeltagarna var bristen på att roboten bekräftar det den gör, dvs avsaknad av feedback. 

Det testdeltagarna önskade sig var att roboten gav ifrån sig ett ljud som bekräftelse och i bästa 

fall bekräftar med en röst som berättar att operatören gjort rätt, alternativt att roboten 

genomför ett moment. 

”Jag känner väl inte att nåt var fel direkt, kanske att den skulle ge ifrån sig ett ljud. Att 

inte bara jag som pratar, att den bekräftar med till exempel -släpper detaljen. Typ. Man vill 

ha en bekräftelse liksom så man vet att man har gjort rätt. Svårt att veta om man skruvat i allt 

korrekt och så” (Testdeltagare 6) 

Det sista förändringsförslaget som kommer från testdeltagarna är robotens förmåga att 

uppfatta vad operatören ger för kommando, något som för många mynnade ut i att man höjde 

rösten snarare än förändrade betoningen på kommandot. Enligt upphovsmannen för 

programmeringen av röststyrningen har hans röst varit den enda som guidat roboten att tolka 

kommandot. Eftersom testdeltagarna både var män och kvinnor och kvinnorna var de som 

hade mest bekymmer med att få roboten att förstå kommandon, gavs förslag på att även 

använda sig av en kvinnlig röst för programmering av röstkommandona.  

”Kanske den skulle vara bättre på att höra vad man säger, men det kanske är jag, 

pratar ju lite knaggligt” (Testdeltagare 2) 

 

Det förbättringsförslag som kom från testdeltagarna överensstämmer väl med vad som 

framkom i den heuristiska utvärderingen samt under UX-testningen.  Det bör understrykas att 

de gjorda förbättringsförslagen bör, i enlighet med UX-cykeln, även utvärderas och testas 

innan man kan implementera förslagen för att säkerställa att de tillfredställande uppfyller de 

aspekter som testdeltagarna upplevde att interaktionen tidigare saknade. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras slutresultatet och slutsatserna, arbetsprocessen och de metoder och 

tekniker som använts under arbetet. Diskussionen innefattar även vilka konsekvenser 

slutresultatet har ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv samt hur arbetet påverkar framtida 

forskning inom domänen för människa-robotkollaboration och människa-robotinteraktion. 

Utifrån frågeställningen: ”I vilken omfattning upplever operatören tillit vid samarbete med en 

kollaborativ robot på en gemensam arbetsyta men med separata arbetsuppgifter?”  

Den första av de viktigaste förklaringarna till det erhållna resultatet av begränsad tillit från 

UX-testningen var: 

Robotens avancerade interaktionsparadigm bidrar till minskad tillit till operatörens egna 

förmåga. I bakgrunden redogjordes för hur implementering av robotar i industrin mottagits av 

operatören med en viss misstänksamhet, oftast var detta kopplat till att känslan av att 

robotarna skulle ersätta operatören på det existerande arbetet. Detta kan vara förståeligt då 

implementeringen av kollaborativa robotar kan göra att operatörens arbetsuppgifter förändras, 

vilket kan anses som hotfullt för operatörens integritet (Elprama, Jewell, Jacobs, Makrini & 

Vanderborght, 2017). Något som har uppmärksammats genom UX-testningen är det faktum 

att en stor del av misstänksamheten och oron från operatören kan bero på den teknologi som 

operatören förväntas interagera med. Teknologi som för dem kan uppfattas som avancerad 

och svår, kan bidra till att operatören tvivlar på sin egna förmåga att kunna hantera roboten. 

Att vara misstänksam mot ny teknik är ingen ny mänsklig företeelse, vi har i alla tider tvivlat 

på det mesta som är nytt och okänt. Detta fenomen är inte heller kopplat till ålder utan mer till 

vilken erfarenhet man har sedan tidigare. När man ställs inför att samarbeta med avancerad 

teknik är det en naturlig reaktion att tvivla på vad man kan något som jag tror är anledningen 

till det negativa bemötande och den begränsade tilliten i den här studien av den kollaborativa 

roboten (eller alla industriella robotar över lag). Det som har fastställts genom denna 

utvärdering är att den roboten som användes under UX-testningen inte egentligen är svår att 

samarbeta med, det är snarare robotens skiften mellan olika typer av interaktionssätt under 

samarbetet som gör att operatörerna tvivlar på sina kunskaper då de inte tydligt kunde läsa av 

robotens intentioner. 

 

Den sista förklaringen är: Att använda sig av utvärdering under tid, det vill säga innan under 

och efter utvärderingen eller testningen ger en mer trovärdig bild av hur interaktionen har 

varit. Ett exempel på detta är till exempel den känsloutveckling som testdeltagarna uppvisade 

under samarbetet genom Likertskalorna gällande tid där jag kunde utläsa ett beteendemönster 

genom att jämföra Likertskalorna som testdeltagaren lämnade innan samarbetet med roboten 

påbörjades, med skalan under samarbetet och den som fylldes i av testdeltagaren efter 

samarbetet var färdigt. Jag informerade testdeltagarna innan att det inte går ut på att vara 

snabbast utan att testdeltagaren ska ta den tid som hen behöver för att genomföra 

arbetsuppgiften. Värdena innan visade på att testdeltagaren uppgav att de hade stor tillit till 

sin förmåga att kunna genomföra samarbetet under en kortare tid. Under samarbetet uppger de 

flesta av testdeltagare att de förmodligen inte kommer kunna genomföra samarbetet inom 

rimlig tid, det vill säga testdeltagaren hade under samarbetet en minskad tillit till sin egen 

förmåga. Det spännande här är att den Likertskala som testdeltagarna angav efter samarbetet 

var färdigt var i princip på samma nivå som de lämnade innan, det vill säga att de hade tillit 

till sin egen förmåga att kunna genomföra samarbetet under rimlig tid. Om jag inte använt 

mig av tekniken att använda mig av Likertskalor även under samarbetet hade inte ovanstående 

observation kunnat göras. I bakgrunden beskrevs de datainsamlingstekniker som används vid 
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utvärdering av MRI och MRK, som till exempel Likertskalor. Inom industri är det vanligaste 

sättet att låta testdeltagaren fylla i dessa innan, alternativt efter. Resultatet av att göra på det 

viset kan bidra till att man missar viktiga aspekter av vad som sker med testdeltagaren under 

interaktionen, aspekter som kan vara avgörande både för säkerheten och användbarheten av 

roboten. Jag anser att den pusselbit som saknats, när det gäller MRK i industridomänen, är 

just denna, att kunna pussla ihop operatörens upplevelse genom hela interaktionen för att få en 

enhetlig bild av operatörens säkerhet samt användbarheten med de kollaborativa robotarna. 

 

6.1 Metoddiskussion 

När det kommer till val av metoder och tekniker finns det flera aspekter att belysa. 

Inspirationen att använda sig av ramverket USUS-Goals (Wallström, 2016) var på grund av 

bristen på strukturerade metoder och tekniker för att utvärdera MRK. Även om USUS-goals 

berör interaktion med sociala robotar så var det närmaste jag kunde komma när det gäller en 

strukturerad metod för att utvärdera MRI. USUS-Goals innefattar UX-mål något som enligt 

riktlinjer för UX alltid bör finnas med i processen när en produkt eller tjänst utvecklas. Något 

som inte omfattades i ramverket var aspekter av tillit. Även om det till synes verkade vanligt 

att utvärdera säkerhet och tillit till robotens säkerhetssystem inom industrin saknades metoder 

och tekniker för att utvärdera operatörens upplevelse av tillit vid interaktion och kollaboration 

med industriella robotar. Det som jag tagit med mig från tidigare utvärderingar och testningar 

inom UX jag genomfört är den centrala betydelsen av att kunna triangulera data. För att göra 

det behövs det samlas in data med hjälp av olika typer av datainsamlingstekniker, både 

kvalitativa och kvantitativa tekniker Jag har vid tidigare UX-testningar erfarit att en 

kombination av Likertskalor, intervjuer och observation ger data som fungerar ypperligt att 

triangulera, det som då utvärderats har varit en användares upplevelse av ett gränssnitt eller en 

produkt. En kollaborativ robot har ett gränssnitt och är på sätt och vis en produkt så 

förhoppningarna var att genom att använda sig av just de tre datainsamlingsteknikerna kunna 

besvara frågeställningen. Genom skapandet och vidareutvecklandet av ramverket USUS-Tillit 

samlades de vanligaste utvärderingsmetoderna och datainsamlingstekniker som framkommit 

genom bakgrundens litteraturgenomgång. De datainsamlingstekniker som valdes ut är 

tekniker som är väl kända i UX-domänen sedan tidigare, men som kanske inte vanligen 

appliceras i den industriella domänen. Det är viktigt att understryka att USUS-Tillit inte är ett 

helt färdigt ramverk utan vidare arbete krävs för att kunna validera metoden och dess 

datainsamlingstekniker. Något som hade varit intressant hade varit att genomföra 

testomgångar upprepade gånger, att testdeltagarna hade genomfört samma scenario 2–3 

gånger. Detta för att se hur tilliten eventuellt förändrades från det första testet och distribuerat 

över tid, det vill säga med några dagars mellanrum. Det fanns inte tid och möjlighet att göra 

en sådan omfattande utvärdering inom ramen för detta arbete. 

6.2 Samhälleliga och etiska aspekter 

Industriföretag är viktiga för Sveriges ekonomi och framtid. Digitalisering, hög kompetens 

och hållbar utveckling är några av de taktiska strategier som svensk tillverkningsindustri 

behöver anamma för att kunna ta en ledande roll på världsmarknaden när Industri 4.0 

proklameras som förfaringssätt. Utveckling av ny teknik och digitalisering alstrar stora 

möjligheter för Sveriges industrier genom att höja produktkvaliteten, öka värdet för kunderna 
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samt sänka produktionskostnaderna. Sverige är också ett land med en befolkning som blir allt 

äldre och industridomänen som den ser ut idag kommer inom kort sakna arbetskraft då 

arbetsbördan i industrin är tung. Digitaliseringen av industrin kommer bidra till en gynnsam 

arbetsmiljö i tillverkningsindustrin för operatörer, något som kommer främja Sveriges 

arbetsmarknad när det gäller att ha kvar erfarna operatörer som har hög kompetens på sina 

arbeten. Industridomänen kommer med digitaliseringen locka arbetskraft genom att industrin 

blir en plats för ny teknik. Det vetenskapliga bidraget är metoden UX-Tillit som skapats 

genom detta arbete och som kommer kunna användas av andra forskare och yrkesverksamma 

inom UX-domänen för att ytterligare utvärdera tillit ur användarens perspektiv något som 

tidigare inte fanns. Arbetets resultat bidrar också med ny kunskap till den industriella 

domänen att använda sig av UX-metoder samt bidrar med inspiration för andra 

yrkesverksamma inom UX att prova en annan domän än IT.  

6.3 Framtida arbete 

Eftersom industri 4.0 innebär att robotar och operatörer ska arbeta tillsammans på 

gemensamma arbetsytor kommer den här typen av forskning och arbete att vara nödvändig för 

att industrin ska överleva och utvecklas. Nästa steg är att ytterligare befästa och implementera 

nyttan och behovet av att utvärdera både pragmatiska och hedoniska aspekter av MRK. Detta 

kräver dels en förståelse för och insikter i att arbeta interdisciplinärt, dvs att de som utvecklar 

av de kollaborativa robotarna förstår behovet att utföra utvärderingar och ta in den formen av 

kompetens i hela utvecklingsprocessen av kollaborativa robotar. Det finns en uppenbar risk att 

lägga utvärderingsuppdragen på robotutvecklarna själva eftersom det krävs en omfattande 

UXD-kompetens för att både designa, genomföra, tolka resultaten av UX-utvärderingen samt 

att ta fram relevanta förbättringsförslag. Det finns en uppenbar risk att en begränsad 

kompetens i UXD av kollaborativa robotar kan resultera i ofullständiga utvärderingar och 

skeva utvärderingsresultat som negativt. Den kollaborativa roboten som använts i arbetet är 

programmerad efter ett enda scenario, vidare vore det nyttigt att testa USUS-tillit på 

kollaborativa som genomför mer avancerade scenarion. Något som jag anser kommer vara en 

verklighet när väl de kollaborativa robotarna blir naturliga medarbetare i 

tillverkningsindustrin, är att de även kommer uppenbaras i andra domäner som till exempel 

sjukvården. För att detta ska bli verklighet behöver forskningen med de kollaborativa 

robotarna inkludera alla typer av människor inte bara operatörer, jag tror då att UX kommer 

behöva ta en större roll i den typen av forskning. Testningen i detta arbete genomfördes 

endast vid ett tillfälle med operatörer som aldrig tidigare interagerat med kollaborativa 

robotar. I samband med vidare forskning skulle jag inkludera en mer ingående utvärdering 

och testning för att undersöka hur operatörens tillit förändras över en längre tid och kanske 

förändras genom att arbetsuppgifterna med roboten blir mer avancerade. Möjligheterna för 

fortsatt arbete med USUS-Tillit och dess datainsamlingstekniker på kollaborativa robotar är 

oändliga och jag ser med glädje fram emot andra som är villiga att testa den. Med tanke på 

industri 4.0 och att kollaborativa robotar kommer fungera som medarbetare i 

tillverkningsindustrin i framtiden kommer behovet av utvärdera tillitsaspekten vara stor.  

Säkerhet är idag nödvändigt och viktigt i tillverkningsindustrin men det är inte tillräckligt för 

att kunna erbjuda operatörerna en säker arbetsmiljö. Human factors har stor fokus inom 

industri och behandlar viktiga aspekter om operatörernas arbetsmiljö gällande ergonomi och 

säkerhet. Det human factors saknar är aspekten av operatörernas upplevelse av den interaktion 
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som sker mellan robot och operatör ur ett säkerhetsperspektiv, vilket visar på att human 

factors och UX kompletterar varandra. Att kombinera human factors och UX kan vara den 

sista pusselbiten som saknas för att ge operatörerna en säker arbetsmiljö när de samarbetar 

med kollaborativa robotar. Genom digitaliseringen av industrin och implementeringen av 

industri 4.0 i Sveriges tillverkningsindustrier, kommer därför UX-kompetensen vara starkt 

efterfrågat. 
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Bilaga A 

Manus för testledare 

Välkommen! 

Jag heter Malin Nordqvist och läser just nu min sista termin på programmet User experience 

design. Denna testningen är en del av mitt examensarbete. 

 

Syftet med den här testningen är att utvärdera operatörens (det vill säga din) upplevelse av att 

samarbeta med en industriell robot. Jag kommer inte att bedöma din prestation av arbetet utan 

jag är enbart intresserad av din upplevelse. Arbetsuppgiften som du och roboten kommer 

genomföra är att ni tillsammans ska bygga ihop en enklare leksaksbil. Innan du påbörjar 

samarbetet kommer du få fylla i en enkät. Du kommer även få fylla i en enkät i mitten av 

samarbetet samt en enkät efter att samarbetet är avslutat. (Jag kommer att säga till). Efter att 

samarbetet är färdigt skulle jag även vilja ställa några frågor till dig. 

Roboten som du ser här är röststyrd och du får under arbetet instruktioner på skärmen i 

textformat för vad du ska använda för röstkommando. Du kommer under samarbetet styra 

roboten med din röst med hjälp av det här headsetet. Du kommer alltid att få två olika 

kommandon att välja emellan om roboten har svårigheter att uppfatta vad du säger. RÖD text 

vid röstkommandot innebär att roboten inte har uppfattat vilket kommando du har gett. 

Upprepa kommandot alternativt byt form på kommandot för att roboten ska uppfatta ditt 

kommando, texten blir GRÖN när den uppfattar dina instruktioner. 

Det är viktigt att du under hela samarbetet inte stoppar in fingrar eller händer inuti gripklon då 

det finns en klämrisk. Här kan du ta på roboten: 

Jag kommer för din säkerhet övervaka samarbetet och står beredd att ingripa om något 

oförutsett händer. Jag står även här för att kunna svara på eventuella frågor som du har under 

samarbetet. Var lugn och stressa inte vid samarbetet, läs instruktionerna ordentligt. Under 

samarbetet kommer vissa moment innebära att du och roboten fysiskt samarbetar. 

Det är viktigt att du inte är för våldsam med delarna då de inte är gjorda för att böjas. 

Samarbetet kommer att spelas in på film och ljud från intervjun kommer att bandas. Detta 

material kommer enbart användas av mig för att kunna analysera och kommer inte delas eller 

visas för obehöriga eller användas i kommersiellt syfte. Din identitet kommer inte röjas i 

examensarbetet utan du kommer enbart benämnas som deltagare 1, 2, osv. 

Har du några frågor? 

Då kör vi! 
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Bilaga B 

Samtyckesformulär 

 

 

Deltagandet i testningen är frivilligt och du kan när som helst under testningen välja att 

avbryta utan förklaring. Testningen kommer att filmas och intervjuerna kommer att spelas in. 

Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och inte delas eller visas för obehöriga 

utan kommer enbart användas som underlag vid analyser. I den slutgiltiga rapporten kommer 

deltagaren enbart benämnas som deltagare 1 deltagare 2 osv. 

 

Jag har läst ovan information och har fått chans att ställa frågor om mitt deltagande i 

testningen. Jag samtycker till att delta i testningen och godkänner användandet av insamlat 

material i det slutgiltiga examensarbetet. Jag samtycker även till att det insamlade materialet 

används i vidare forskning av den kollaborativa roboten. 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift 

 

Testledare Malin Nordqvist 
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Bilaga C 

Likertskalor 
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Bilaga D 

Intervjufrågor 

• Hur upplevde du samarbetet med den kollaborativa roboten? 

På vilket sätt menar du? Kan du utveckla lite? 

 

• Vad är dina upplevelser av den information som gavs under samarbetet med roboten? 

Med information menar jag de instruktioner du fick genom TV-skärmen. 

  

• Kände du dig någon gång osäker under samarbetet med den kollaborativa roboten? 

JA: Kan du beskriva varför? 

NEJ: Vad var det tror du som gjorde att du kände dig säker vid interaktionen? 

 

• Om du skulle beskriva din interaktion med den kollaborativa roboten i ord, vilka ord 

tänker du då spontant på? 

Positiva ord? Negativa ord? 

 

• Kan du beskriva vilket känslotillstånd du befann dig i under samarbetet med roboten? 

Vad kan det bero på? Hur menar du då? 

 

• Om du tänker dig in i en verklighet där den här roboten skulle vara din medarbetare, 

hur tror du att du skulle uppleva det?  

Kan du beskriva lite mer? 

 

• Upplevde du att du kunde röra dig som vanligt under samarbetet med den 

kollaborativa roboten?  

Varför är så tror du? Kan du utveckla? 

 

 

• Vad skulle du ändra på hos roboten för att samarbetet skulle ge en (ännu) bättre 

upplevelse? 

Om du tänker dig in i situationen att roboten är din medarbetare? 
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Bilaga E 

Kurvor från Likertskalorna 

 

 


