
�

Telepresence communication för 
människor i kontorsmiljö 
En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic 
Telepresence  

Joakim Bergqvist  

Institutionen för informatik 
Digital medieproduktion 
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 
SPB 2017.04



Abstract 
As companies are more globalised and teams become more geographically distributed, the 
demand for technical solutions to bring more variety of communication increases. The aim 
of this study is to get a deeper understanding of how Mobile Robotic Telepresence is 
perceived by people  that is working in an office for a non-technological oriented company, 
and is interacting with it for the first time. The study was conducted at the participants 
office during workday where they got to control and practically explore the robot through a 
computer. The result shows that there is a positive attitude towards new technology and 
possible solutions for people that would like to cut down on work-related travels or a new 
way to arrange meeting. even though there were positive attitude, only half of the 
participants saw a clear use for the robot in their current work environment.  
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1. Inledning 
Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Det har aldrig varit så enkelt som nu att ta del av 

information och kommunicera med människor från hela världen. Det blir vanligare att företag som 
driver kontorsverksamhet befinner sig i flera länder med arbetslag som jobbar tillsammans från 
geografiskt skilda platser (McDonough, Kahn, & Barczaka, 2001). Problematiken i att ha arbetslag i 
olika delar av världen är att skapa gemenskap och sammanhang. Liknande värderingar och 
gemensamma mål är avgörande för ett framgångsrikt proffesionellt samarbete (Bos et. al., 2010). 
Ett annat problem med geografiskt uppdelat samarbete är att det uppstår fler konflikter jämfört 
med arbetslag som befinner sig på samma plats. Utöver detta kan man även konstatera att 
spontana social interaktioner är bra för samhörighet mellan kollegor vilket resulterar i effektivare 
arbete eftersom problem identifieras och kan redas ut innan de eskalerar (Hinds & Mortensen, 
2005).  

Nya arbetsförhållanden i kontorsmiljöer har ökat efterfrågan på teknik som stödjer 
kommunikation mellan geografiskt skilda kollegor. Möjligheten att kommunicera är en av 
byggstenarna till ett lyckat samarbete (Maier et. al., 2009) och därmed en mer framgångsrik 
verksamhet. I dagsläget sköts kommunikation via telefon, mail, videosamtal och personliga möten, 
men det förväntas även av många anställda att resa i jobbet. På många arbetsplatser har det blivit 
standard att ha möten via video. Ett annat alternativen som utvecklas är tekniken mobile remote 
presence vars syfte är att förkroppsliga personer genom en skärm på en robot som går att köra 
runt. Fri rörlighet i ett kontorslandskap har potentialen att vara ett flexibelt redskap som går att 
ringa in till vilket kan resultera i mindre resdagar för många.  

Med tanke på den snabbt växande marknaden är det sannolikt att många människor inom en 
snar framtid kommer interagera med mobile remote presence på en daglig basis vilket gör det 
högst relevant att studera hur användarvänliga dessa robotar är. Resultatet kommer bidra till 
förbättrad design som hjälper nybörjare att komma igång snabbare med ny teknik. Mycket 
forskning som studerat kontorsmiljöer har dessutom varit etnografiska och jobbat mot företag 
inom teknikbranscher. Detta är anledningen till varför den här studien riktar sig till människor i 
kontorsmiljöer som inte befinner sig i teknikbranschen för att få ett nytt perspektiv på mobile 
remote presence i kontorsmiljöer. 

1.1.Syfte & Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur kontorsarbetande människor utanför teknikbranschen 

upplever mobile robotic telepresence.  

- Hur användbar är roboten? 

- Vad ser informanterna för potential i roboten? 

- Vilka designförbättringar kan föreslås? 

1.2.Begrepp 
I studien refereras det till förkortningar och termer som är bra att veta innan man läser vidare. 
- Beam – Märke på roboten som används under testet 
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- Lokal användare – Person som befinner sig i samma rum som roboten och interagerar med 
piloten 
- MRP – Mobile robotic telepresence 
- Pilot – Personen som kontrollerar roboten via en dator 
- Robotens kropp – Detta syftar på den delen av roboten mellan basen upp till under skärmen 
- UX – User Experience 
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2. Tidigare forskning 
Telepresence robots är en teknik som kombinerar videosamtal med fjärrstyrd mobilitet och ger 

användaren fri rörlighet utan att behöva vara där fysiskt. Piloten kan via fjärrstyrning interagera 
med människor som befinner sig i samma miljö som roboten (Neustaedter et. al. 2016). Tekniken 
har forskats på under en längre tid och 2004 kom en av de första studie som undersöker 
möjligheterna kring MRP (se Jouppi et. al. 2004) men termen telepresence myntades redan på 80-
talet (Tsui & Yanco, 2013).  

Ny teknik som används i sociala sammanhang utmanar ibland våra sociala normer. Exempel på 
detta är hur robotens höjd påverkar den lokala användares inställning till piloten. Höjdskillnader 
påverkar nämligen hur människor uppfattar och bemöter varandra (Moeller, Robinson & Zabelina, 
2008). Rae, Takayama och Mutlu (2013) studerade detta genom att ha piloter interagera med 
lokala användare via robotar i olika höjd. Vad de noterade var att lokala användare bemötte piloter 
i lägre MRP på ett mer dominant sätt. De kunde även konstatera att piloter som kommunicerade 
genom de kortare robotarna uppfattades som mindre övertygande än dem som kontrollerade de 
längre robotarna.  

Kawaguchi et. al. (2016) jämförde olika typer av MRP för att studera vilka effekter robotens 
form och storlek har på hur piloten uppfattas genom att jämföra MRP med en roterbar skärm. 
Samma studie forskade också på effekten av robotens storlek genom att jämföra robotar i olika 
format. Resultatet tydde på att robotar som förkroppsligar piloten skapar en bättre känsla av 
igenkänning och ansåg sig vara en del av sammanhanget. 

Den sociala upplevelsen kan också påverkas av hur rörlig piloten känner sig. Möjligheten att 
kontrollera vart man kollar och hur nära personer man står kan ha stora konsekvenser på 
användarupplevelsen. Stora skillnader uppstår mellan att bara konversera genom en stationär 
skärm och en som kan styras (Biehl, Avrahami & Dunnigan, 2015).  

Rörligheten skapar en gemenskap och känslan av delaktighet. Kommunikation som sker genom 
MRP innehåller alltid en fysiskt klyfta mellan piloten och den lokala användaren. Avståndet går att 
minska med hjälp av justering av robotens höjd för att befinna sig i ögonhöjd (Kristoffersson, 
Severinson Eklundh & Loutfi, 2013).  

2.1.Studier i medicinska miljöer 
Det finns ett flertal studier som undersöker olika aspekter av sjukvård och MRP:s möjligheter 

att förbättra eller komplettera olika områden. Många studier som fokuserat på vården har noterat 
positiva reaktioner till MRP från patienter, anhöriga och anställda. Daruwalla, Collins och Moore 
(2010) studerade patienter och sjuksköterskors interaktion med MRP på en ortopedklinik i syfte 
att mäta inställningen till tekniken samt dess användbarhet. Alla patienter höll starkt med om att 
MRP ska vara en större del av vården och om de hade blivit inlagda igen hade de gärna haft dagliga 
interaktioner med personal via MRP. Daruwalla, Collins och Moore (2010) påpekar dock att 
nätverksproblem, oförmågan att öppna dörrar samt röra sig mellan våningar utan hiss är 
problematiskt och måste förbättras för att kunna implementeras till fullo.  

Det har även visat sig att patienter kan knyta personliga kontakter via MRP vilket gick att se i 
Ellison et. al. (2007) studie som noterade en majoriteten av tillfrågade patienter föredrog att prata 
med sin doktor via MRP istället för en ny doktor som besökte dem fysiskt och 2/3 av patienterna 
höll med om att tele-rundor (rutinbesök med MRP) bör vara standard i behandling av patienter. 
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MRP har även funnit en roll under operationer. I en studie (Vespa, 2005) som tog plats på 
UCLA:s medicinska center användes MRP under operationer där läkaren inte var fysiskt 
närvarande men ändå kunde kommunicera med personalen på plats och röra sig fritt i rummet. 
Detta har visat sig användbart för kirurger under utbildning som kan ha med sig en mer erfaren 
kirurg via MRP. 

2.2.Studier i kontorsmiljöer 
Många av de studier som gjorts kring MRP har tagit plats på teknikföretag, exempelvis Google 

eller Microsoft, varav en majoritet har involverat människor med teknisk bakgrund. Forskningen 
har dessutom ofta varit etnografiska som tagit plats under en längre tid i kontorsmiljö (se exempel 
Tsui, et. al., 2011; Guizzo, 2010; Lee & Takayama, 2011; Fish, et. al., 1992). Unikt för denna studie 
är att den riktar sig till personer och företag som inte befinner sig i teknikbranschen och 
undersöker den initiala interaktionen vilket är ett viktig del av användarupplevelsen. Det är i detta 
skede som information kan uppdagas kring emotionell respons eller de första tankarna som väcks 
vid första kontakten (White paper, 2011). Relevansen i att studera MRP på företag i andra 
branscher ligger i att få nya perspektiv eftersom det är en teknik som växer och man kan anta att 
det inom en snar framtid kommer vara ett kommunikationsverktyg för många människor i ett 
flertal olika branscher. 

En av MRP:s säljpunkt mot företag är möjligheten att minska antalet resdagar och därmed 
resekostnader genom att vara ett alternativ för kontorsarbetare att vara närvarande på geografiskt 
skilda platser. Lee och Takayama (2011) konstaterade att MRP möjliggör för enklare och mer 
avslappnade konversationer samt förenklar nya bekantskaper med kollegor eftersom piloten enkelt 
kan köra upp till personens kontorsplats och inleda ett samtal.  

Lee & Takayama (2011) noterade att normer som man inte tänker på i vardagen blev väldigt 
påtagliga, som en testpilot i studien pratade om när roboten befann sig i sociala miljöer. En pilot i 
studien beskrev interaktioner med människor som svåra och ovana exempelvis när han försökte ta 
sig förbi en grupp med människor. I vanliga fall hade han inte behövt säga något utan en blick hade 
räckt. Via MRP var det oklart hur han skulle agera. Lokala användare upplevde liknande problem. 
Det uppstod en situation där roboten stod i vägen och personen ville be den att flytta på sig vilket 
visade sig vara en väldigt onaturlig interaktion på många plan, exempelvis fungerade det inte att 
knacka personen på axeln som annars hade varit hans sätt att ta kontakt för att be personen flytta 
på sig.  

Man kan inte prata om studier kring MRP i kontorsmiljöer utan att nämna informella möten 
vilket är oplanerade sociala interaktioner mellan arbetskollegor ansikte-mot-ansikte. Detta är en 
frekvent aktivitet på många kontor och skiljer sig från andra former av kommunikation som email, 
telefon och videosamtal i dess spontana natur. Informella möten har visat sig avgörande för många 
arbetsplatser när det kommer till att bygga företagskulturer, koordinering av grupprelaterade 
aktiviteter och team-building (Whittaker, Frohlich, & Daly-Jones, 1994). En avsaknad av dessa 
spontana möten och interaktioner mellan kollegor visar på en markant minskning av effektivt 
samarbete (Kraut, Egido & Galegher, 1988; Hinds & Mortensen, 2005). Spontana möten kan vara 
svåra att uppnå när kollegor är geografiskt utspridda. Flera studier undersöker detta problem för 
att se om MRP är tekniken som kan lösa det. Lee och Takayama (2011) studerade detta och 
konstaterade att tekniken gynnade informell kommunikation mellan arbetskollegor som befann sig 
på kontoret och piloterna som var närvarande via MRP. Hälften av piloterna uppgav att dem ibland 
använde MRP även när det inte var ett specifikt ärende utan av sociala skäl. Det hände att personer 
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ringde in och ställde roboten på sin plats vilket signalerade att dem var närvarande och öppnade 
därmed upp för spontana sociala interaktioner. 

Den här studie studerar inte informella möten på något djupare plan eftersom fokus ligger på 
användarupplevelsen vid första interaktionen. Detta beror på att en studie kring sociala 
interaktioner kräver tid för att människor ska vänja sig och hitta de sätt som funkar för dom. Det är 
dock relevant att förstå de sociala aspekterna av tekniker och vilka områden som hittills har 
studerats i kontorsmiljöer och därmed få en djupare förståelse kring potentialen.  
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3. Teori 
Inom området UX kan det argumenteras för att det inte finns standardiserade ramverk eller 

teorier som ligger till grund för utvärderingar av användarupplevelser (Obris et. al., 2012). Det har 
studerats olika individuella aspekter kring områden som involverar UX men det finns inga 
övergripande riktlinjer för hur man ska gå tillväga (Mahlke, 2005).  

Syftet med studien är att undersöka hur kontorsarbetande människor utanför teknikbranschen 
upplever mobile robotic telepresence. För att förstå vad som skapar en bra användarupplevelse och 
varför, använder sig studien av modellen The hedonic/pragmatic model of user experience som 
bygger på hur personer upplever interaktiva produkter och användarupplevelser (Hassenzahl, 
2007). 

3.1.Den hedoniska/pragmatiska modellen av 
användarupplevelse 

Modellen antar att människor har underförstådda föreställningar om hur produktens 
egenskaper är förknippade med antingen hedoniska eller pragmatiska kvaliteter. En simpel design 
kan till exempel vara förknippad med pragmatiska mål medan unika mer komplicerade aspekter 
kan förknippas med det hedoniska. 

Modellen mäter användarupplevelse genom att dela upp den i två separata dimensioner; 
hedoniskt och pragmatiskt. Dessa två dimensioner anses vara oberoende av varandra och den ena 
har sällan en påverkan på hur den andra uppfattas (Hassenzahl, 2007). Det är dock viktigt att 
påpeka att dessa två inte är varandras motpoler utan snarare två dimensioner som oberoende av 
varandra bidrar till helhetsintrycket (Diefenbach, 2012).  

Det pragmatiska omfattar produktens kapacitet att uppfylla göra-mål (do-goals) vilket kan vara 
saker som att ringa ett telefonsamtal eller hitta en bok i en bokhandel online, fokus ligger på 
funktionalitet och användbarhet (Diefenbach & Hassenzahl, 2011). Pragmatiska aspekter 
undersöks i studien genom konversationer mellan piloten och den lokala användaren samt ta 
instruktioner som ges för att interagera med omgivningen. Teorin hjälper till att förstå varför 
personen föredrar vissa typer av design. 

De hedoniska aspekterna undersöker vad Hassenzahl (2007) benämner som vara-mål (be-
goals). Hedoniska aspekter handlar om produkters förmåga att tillfredsställa människors 
psykologiska behov. Dessa grundläggande psykologiska behov innefattar personlig utveckling, 
möjligheten till personligt uttryck samt tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). I utvärderingar av de 
hedoniska aspekterna undersöks användares jag, alltså varför vill någon använda en specifik 
produkt (Hassenzahl, 2007). I den aktuella studien är det flera frågor som fokuserar på detta för att 
förstå om det är något som människor vill använda i sitt arbete och i så fall varför. En del av 
fokuset ligger på att förstå hur deltagarna känner inför att träffa kollegor eller personer från andra 
företag genom MRP.  

Modellen delar också upp den hedoniska dimensionen i tre olika underkategorier; stimulering, 
som handlar om personlig utveckling och förbättring av färdigheter. För en produkt att 
åstadkomma detta behöver användaren uppleva nya intryck, möjligheter och insikter. Den andra 
underkategorin är identifikation, som handlar om hur individer kan uttrycka sig genom produkter. 
Sättet att uttrycka sig är helt drivet av det sociala och handlar om hur man vill bli sedd och 
uppfattad av människor i sin omgivning (Hassenzahl, 2003). Ett exempel på detta kan vara det 
som har nämnts tidigare att vi inte vill uppfattas som mindre auktoritära genom en liten robot eller 
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bli sedda ur en dålig kameravinkel. Den tredje underkategorin är framkallande, vilket handlar om 
nostalgiska minnen som kan väckas genom produkten (se Hassenzahl, 2003).  

Skillnaden mellan de två dimensionerna är att pragmatiska aspekter brukar vara funktioner som 
användaren antar ska fungera, exempelvis bra bild eller enkla kontroller på roboten är kvaliteter 
som är förväntad att vara bra och inget som uppmärksammas så länge det fungerar. Det är först 
när det slutar fungera som funktionen, eller bristen av funktion uppmärksammas. Däremot 
kvaliteter som telefonens design eller interface kan kopplas till våra hedoniska behov av status, 
eller självuttryck. Pragmatiska kvaliteter är de som möjliggör bra användarupplevelser medan 
hedoniska kvaliteter är motivationen till varför vi vill använda vissa typer av produkter (Diefenbach 
& Hassenzahl, 2011). 

Det har uppmärksammats ett dilemma kring hedoniska aspekter av produkter. Forskning har 
visat att det är ofta hedoniska kvaliteter som gör att vi vill ha en produkt men har svårt att erkänna 
detta utan rättfärdigar våra val med att referera till pragmatiska kvaliteter (ibid). Människor 
rättfärdigare sina val av produkt med pragmatiska kvaliteter och om valet ligger mellan hedoniska 
eller pragmatiska kvaliteter så är det svårt att välja den fina produkten över den mer användbara 
(Diefenbach & Hassenzahl, 2009). Liknande resultat visades i en studie där personer fick välja 
mellan 50$ presentkort till en mataffär och 50$ presentkort till en fin restaurang. Många erkände 
att dom tyckte restaurangerbjudandet var mer lukrativt men valde ändå pengarna för att köpa 
råvaror. Detta är ett klart exempel på när vi gillar det hedoniska (restaurangkupongen) mer men 
inser att det pragmatiska (mataffärskupongen) är mer praktiskt (Okada, 2005). 
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4. Material & Metod  
Studiens metodansats är kvalitativ. Valet av kvalitativ metodik härstammar från studiens syfte 

som är att undersöka användarupplevelsen med MRP. 
Kvalitativa studier används ofta när personers erfarenheter, kunskaper, föreställningar och 

intryck ska dokumenteras vilket förhoppningsvis leder till nya perspektiv, information och idéer. 
Det finns även en möjlighet att diskutera innehållets betydelse som leder till en ömsesidig 
förståelse kring ämnet och tillslut mer meningsfull och rik data (Alvesson & Deetz, 2000). 
Deltagarna i studien fick testa MRP och prata om upplevelsen vilket öppnade upp för dialoger 
mellan intervjupersonen och forskaren, vilket ibland visar sig vara väldigt viktigt för att förstå 
varandra. 

Studiens frågeställning vill förstå bra och dålig användarupplevelse kring MRP i kontorsmiljöer. 
Personerna som deltar behövde dessutom testköra roboten som en del av studien för att besvara 
frågeställningen.  

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en studie är och om det går att göra om alla steg och få 
samma resultat. Koncepten är något som främst används inom kvantitativ forskning och det har 
debatterats kring hur aktuella dessa koncept egentligen är i kvalitativa studier. Det kan nämligen 
vara svårt att göra om en kvalitativ studie och få samma resultat eftersom så mycket handlar om 
tolkningar (Ritchie et. al. 2014). Öppenhet kring hur studien genomförts ökar trovärdigheten och 
upprepbarheten vilket även gör det enklare för dem som tar del av den att följa med i processen. 
Reflektion och diskussion kring metodval, tillvägagångssätt och begränsningar är viktigt i en studie 
och dess metoder diskuteras i detta kapitel.  

4.1.Urval 
Urvalet gjordes bland annat genom en variant av snöbollsurval vilket är ett tillvägagångssätt 

som bygger på att forskaren blir hänvisad vidare. Processen börjar med att prata med en person 
som troligtvis kan hänvisa vidare till andra som har möjlighet att vara med (Patton, 2002). 
Personerna som tillfrågades fick veta vilka typ av målgrupp som efterfrågades och pratade sedan 
med personer som kunde ställa upp eller hänvisade vidare genom att uppge deras 
kontaktinformationen. 

Kriterierna var att deltagarna jobbade på kontor på ett företaget som inte vara aktivt inom 
teknikbranschen och inte använt MRP tidigare. Deltagarna bestod av fem män och tre kvinnor som 
alla jobbar dagtid på kontor inom företag som inte befinner sig i teknikbranschen. Fyra av 
deltagarna är kollegor på samma företag som finns i flera kontinenter. Företaget tillverkar 
industriella produkter som främst används för biltillverkning. En deltagare driver ett egenstartat 
företag som finns i två städer inom Sverige och jobbar med återvinning av hushållsprodukter. De 
tre resterande är kollegor och jobbar inom verksamheter på universitet där de har kontakt med 
andra universitet runt om i Sverige. Ingen av deltagarna hade tidigare testat den här typen av 
robot. 

4.2.Datainsamlingen 
Datainsamlingen är uppdelad i två segment; semi-strukturerad intervju och observation. En 

kombination av dessa metoder är vanligt inom kvalitativ forskning (Silverman, 2010; Larsson, 
1986; Ritchie et. al., 2014) och kan ge en djupare förståelse kring kontorsarbetares uppfattning och 
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användarupplevelse med MRP. Kombinerade metoder innebär längre tid vid bearbetning men har 
möjlighet att ge en mer varierad data (Silverman, 2010). 

Strukturen var följande; studien börjar med en inledande intervju med allmänna frågor för att få 
en förståelse kring vem personen är och vad de jobbade med. Efter detta testkörde deltagaren 
roboten i en kontrollerad miljö runt en planerad bana som ledde piloten förbi hinder och genom 
smala utrymmen. Under hela testkörningen fanns det en lokal användare i rummet som handledde 
för att maximera testpilotens möjligheter att interagera genom MRP. Tanken är att personen ska få 
ett nyanserat intryck av vad som är möjligt både tekniskt och socialt. Under testkörningen gjordes 
observationer och anteckningar fördes kring vad de sa, hur de styrde roboten, om de visade 
självsäkerhet, hur dem manövrerade, vad som fungerade bra, vad fungerade mindre bra, om de var 
aktiva i samtalet, om dem pratade samtidigt som de körde. Det gjordes även ljudupptagning som 
transkriberades tillsammans med intervjuerna. Problematiken med detta ligger i att roboten 
befinner sig i en kontrollerad miljö. Kritik har riktats mot hur pålitlig datan från labbmiljöer kan 
vara eftersom det ofta är en förenklad artificiell miljö som inte representerar människors naturliga 
omgivning (Alvesson & Deetz, 2000). Med detta i åtanke får deltagaren befinna sig på sin 
arbetsplats under experimentet och intervjun vilket gör att dem känner sig mer bekväm och med 
största sannolikhet agerar mer naturligt. Det var bara roboten som befann sig i en kontrollerad 
miljö men förhoppningen var att eftersom deltagarna befann sig i en bekant miljö inte skulle känna 
av den artificiella testmiljö som roboten befann sig i. Tidsramen för intervjun och testkörningen 
passade bra för att se hur första interaktionen var och sedan höra personernas egna åsikter. Sociala 
interaktioner var något som inte kunde studeras i någon större utsträckning på grund av tidsramen 
vilket kan ses som en brist. Kortare intervjuer och experiment gjorde det möjligt att få en inblick i 
första interaktionen och hur den användarupplevelsen var. Hade deltagarna fått använda Beamen 
en längre tid hade dem sannolikt haft det svårare att beskriva vad dom tänkte och kände de första 
10 minuterna. 

Efter testkörningen genomfördes en avslutande intervju som fokuserar på personens tidigare 
förväntningar och vad de tyckte om användarupplevelsen. Här är frågorna öppnare och hanteras 
mer som ett samtal för att få ut så mycket information som möjligt. 

Pilotstudier används i syfte att testa hur genomförbar metoden är innan den används i ett riktigt 
scenario (Preece, Roger & Sharp, 2015). Det fanns tankar på att genomföra en pilotstudie men fick 
kortas ner till en testkörning och provintervju med en person. Anledningen var brist på tid i 
kombination med att det inte fanns ett utrymme för roboten att testköras i.  

Det viktigaste var att undersöka hur testkörningen fungerade för att förstå hur scenariot 
fungerade på riktigt. Personen fick även samma typer av frågor innan och efter testet för att se hur 
de passade in i sammanhanget samt finna styrkor och brister i utformning. Från den feedback som 
gavs tillämpades ett par förändringar, främst i testkörningens utformning för att få en naturligare 
dialog mellan piloten och lokala användaren.  

4.3.Observation 
Enligt Patton (2002) finns det tre tydliga fördelar med att utföra observationer på plats; det är 

enklare att förstå sig på sammanhanget där människor rör sig och interagerar med andra, det går 
att vara mer empiridriven i observationen samt fokusera mer på vad människor gör i 
sammanhanget utan att behöva luta sig på tidigare uppfattningar. 
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Observationen var ett komplement till intervjun och hade syftet att skapa ett sammanhang som 
senare kan diskuteras tillsammans under intervjun samt uppmärksamma teman och mönster som 
han jämföras med vad personen har sagt.  

I samband med observationen får deltagarna tänka högt vilket är en teknik som används när 
man vill förstå personens inre tankar och den kognitiva processen som sker under genomförandet 
av uppgiften, t.ex. lösa ett problem (Patton, 2002). När personen uttalar sina tankar löser det ett av 
problemen som uppstår när man observerar, nämligen att man inte vet vad personen tänker. Vid 
observation på plats bör man inte vara påträngande då det stör sammanhanget som är tänkt att 
observeras. I kontrollerade miljöer brukar det dock gå bättre att vara något med aktiv med frågor 
(Preece, Roger & Sharp, 2015). Användandet av denna teknik under observationen är viktig för 
datainsamlingen eftersom det går att höra deltagarens initiala tankar kring upplevelsen och får en 
djupare inblick i hur tankarna går när personen använder MRP för första gången. Ibland kan detta 
vara något som många känner sig lite obekväma i. Studien har utformats så att detta ska bli lättare 
och mer naturligt när personen på andra sidan ställer frågor, förklarar och ger instruktioner vilket 
leder till att deltagaren blir mer öppen och känner sig naturlig när hen ställer frågor eller reagerar. 

4.4.Semi-strukturerad intervju 
Intervjuerna var som uppdelade i två segment, det första segmentet var innan testkörningen där 

enklare frågor ställdes för att komma igång med intervjun och få personen att prata om saker som 
hen känner till för att känna sig mer självsäker. Det andra segmentet skedde efter testkörningen 
och försökte gå mer på djupen kring deltagarens användarupplevelse samt tankar och idéer kring 
roboten. 

Semi-strukturerad intervju är en teknik med planerade frågor som ofta börjar relativt öppna för 
att sedan smalna av efter hand. Strukturen utgår från en planerad mall där specifika frågor finns 
men som sedan anpassas efter intervjusituationen. Detta gör att intervjuer skiljer sig från varandra 
beroende på intervjupersonen men ändå handla om samma ämne (Preece, Roger & Sharp, 2015). 
Frågornas utformning är öppna och är i regel frågor som inte går att svara ja eller nej på (Ritchie 
et. al., 2014). 

Den inledande intervjun började med enklare frågor om ålder och arbetsposition. Denna typen 
av frågor fyller syftet att göra intervjupersonen mer bekväm i situationen (Preece, Roger & Sharp, 
2015). Det öppnar även upp för information som går att leda tillbaka till senare i intervjun (Ritchie 
et. al., 2014). Efter experimentet var frågorna vara mer öppna med mål att komma på djupet kring 
reflektioner och tankar om användarupplevelsen. Planerade frågor fungerar som en checklista på 
saker som ska utforskas under intervjuns gång. Varje punkt/fråga på listan blir som ett eget ämne 
som ska utforskas och det kan göras på olika sätt beroende på vart konversationen går. Detta 
öppnar upp för spontanitet för båda parter och möjliggör en större frihet för intervjuaren att 
utforska ämnet (Patton, 2002). Målet är att alla intervjupersoner ska reflektera kring samma frågor 
och det är upp till intervjuaren att ställa följdfrågor om intervjupersonen ger otillräckliga svar 
(Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

4.5.Tematisering 
Datan analyseras med tematiserad kodning. Detta är en vanlig metod för att analysera kvalitativ 

data och kan användas till i princip alla kvalitativa metoder (Boyatzis, 1998). Tematisk analys anses 
vara en relativt enkel och rättfram metod för att analysera kvalitativ data (Braun & Clarke, 2006). 
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Processen för en tematisk analys börjar vanligtvis med att bekanta sig med materialet genom att 
läsa igenom det och göra initiala noteringar och kommentarer (Silverman, 2010). Mönster och 
teman är i detta stadie ofta otydliga och vaga. Datan är verbal och bör därmed transkriberas för att 
kunna tematiseras vilket även är ett väldigt bra sätt att bekanta sig med datan (Braun & Clarke, 
2006). I detta stadie letades det inte efter något speciellt utan gick snarare ut på att skriva ner allt 
som kunde vara av intresse. Detta gjordes en intervju i taget och varje del lästes igenom noggrant. 

I nästa stadie skapas koder som representerar vad som sägs i materialet (ibid). Alla 
anteckningar sorteras i detta stadie in i kluster. Varje kluster innehåller ord och meningar vars 
gemensamma nämnare är att de kom från samma intervjuperson och var från samma stycke i 
intervjun vilket ofta handlar om samma sak. Om intervjuperson A exempelvis svarar på en fråga 
sorterades alla noterade saker i det stycket in i ett kluster.  

Därefter söks koderna igenom efter mönster för att sammanställa övergripande teman och 
därefter förfina mönstren genom att specificera varje tema för se vad som sammankopplar dem. De 
övergripande teman som vuxit fram ur denna process är resultatet (Silverman, 2010). I detta skede 
genomsöktes alla kluster efter gemensamma nämnare som började sorteras ihop och samband med 
detta började teman växa fram och en bild skapas. När detta var klart fanns det ca 20 kategorier 
som kunde börja studeras och sättas ihop till det resultat som var de slutliga tre huvudteman som 
redovisade i den här studien.  

Samma sak gjordes sedan med datan från observationerna för att se om andra teman eller 
mönster kunde upptäckas. Datan som analyserades var anteckningar som fördes under 
observationerna och ljudinspelning från testkörningarna. 

4.6.Etik 
Studiens informantbrev följer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskningsetiska regler (se 

Vetenskapsrådet, 2002). Ibland väljer man att undanhålla information från deltagaren då det kan 
anses vara kunskap som kan påverka svaren som ges under intervjun. I den aktuella studien har 
bedömningen gjorts att det inte finns anledning till att undanhålla information kring varför studien 
genomförs innan intervjutillfället. Deltagarna får veta från första början i vilket syfte jag kontaktar 
dem. De är även informerade om att studien kan avbrytas när de vill utan att behöva ge en 
anledning samt att de har full anonymitet. Behandlingen av deltagares rätt att vara anonyma är 
extra viktig i kvalitativ forskning eftersom det ofta handlar om förre deltagare där relationer mellan 
deltagare kan förekomma. Åtgärder som tagits i studien är att ta bort namnet på personen och 
censurerat allt som namnges under intervjun så informationen inte kan ledas tillbaka till 
intervjupersonen. Datan används bara i den befintliga studien. Allt detta har deltagarna både blivit 
insatta i innan studiens start samt att dom ska fått mail med informantbrev (se bilaga 1) som 
bekräftar deras medverkan, information om studien, deltagarens rättigheter och 
kontaktinformation till både mig och min handledare.  

Under intervjun finns det etiska aspekter som är viktiga att tänka på. Deltagarna tvingades inte 
att svara på frågor om dem inte ville och fick tänka på sitt svar utan att känna press från 
intervjuaren att skynda sig. 
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5. Resultat och analys 
Syftet med studien är att undersöka hur kontorsarbetande människor utanför teknikbranschen 

upplever mobile robotic telepresence. Intervjuerna har analyserats tematiskt. De teman som vuxit 
fram jämfördes med tematiseringen av observationsdatan. Det görs i denna del referenser till 
intervjupersonerna och för att upprätthålla anonymiteten har alla deltagare fått ett fiktivt namn 
som de refereras till. 

Tre teman har kunnat urskiljas ur tematiseringen; sociala interaktioner, teknik & inställningar, 
och flexibilitet. Analysen har gjorts med ett hedoniskt/pragmatiskt perspektiv på interaktion och 
användarupplevelse. Observationen var ett verktyg som gjorde det möjligt att se hur personen 
agerade som pilot. Datan som samlades in under detta moment visade inte några andra teman och 
mönster än intervjudatan. Den bekräftade mestadels vad personerna hade sagt i intervjuerna.  

5.1.Sociala interaktioner 
Mycket av forskningen som genomförts kring MRP i kontorsmiljöer har antingen fokuserat på 

sociala aspekter eller kunnat konstatera att ett stort användningsområde för MRP är av social 
natur. Resultatet från denna studie följer inte det mönstret utan riktade sig främst åt icke-sociala 
användningsområden. Sociala aspekter var fortfarande närvarande i datan och visar tydligt resultat 
som pekar på viktiga delar av användarupplevelse och vad bra design är.  

5.1.1.Relationer med kollegor och chefer 
Ingen av deltagarna ansåg att det skulle kännas olustigt eller på annat sätt vara jobbigt att träffa 

kollegor och chefer genom MRP. Tre personer sa uttryckligen att det viktiga var att ha en etablerad 
relation. Deltagaren Martin kände att det inte fanns några problem med att kommunicera med 
personer han kände genom MRP men att det inte passar så bra för dem som behöver göra ett bra 
första intryck:  

Jag tror inte att det skulle funka exempelvis för en säljare att besöka en kund för första 
gången på detta sättet. Det skulle inte bli rätt relationsbyggande. 

Tre andra tyckte också att det skulle vara svårt att bygga upp nya relationer eller göra bra intryck 
på människor som man inte hade mött fysiskt sedan tidigare, vilket kan ses som hedoniska aspekt 
av användarupplevelsen. Man vill inte göra ett första intryck genom en skärm där den andra 
personen inte ser jaget. Detta har inget med pragmatiska funktioner att göra, utan handlar om att 
vi inte känner att den lokala användaren uppfattar hela personen (piloten).  

Martin utvecklar det han sa tidigare genom att förklara det som en avsaknad av hälsningsfraser 
och andra naturliga ritualer som hör till mötet med nya människor. Han förklarar den ovana som 
kan infinna sig när man börjar kommunicera med en person för första gången: 

Eftersom det är första gången jag pratar med honom (den lokala användaren) så får man 
inte den här naturliga kontakten som man är van vid, som att ta i hand. 

Som tidigare studier har rörlighet och höjd en inverkan på närvaro och känslan av 
förkroppsligande. Sex personer antydde att interaktionen kändes ovan. Alla deltagare var dock 
positiva till att använda sig av tekniken när det handlade om att kommunicera med kollegor där det 
redan fanns en etablerad relation. Ingen av deltagarna tyckte heller att det skulle kännas obekvämt 
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att kommunicera med en chef eller annan person med högre befattning. Ingen deltagare tyckte att 
befattning gjorde någon skillnad vid ett samtal. Robert menar att kommunikation med en chef 
genom MRP inte hade varit någon skillnad eftersom liknande teknik redan används frekvent på 
arbetsplatsen: 

Vi är nog ganska vana vid videomöten här. Vi har haft det i många år och använder det 
dagligen. 

Eftersom liknande former av kommunikation används i dagsläget verkar det som att flera har fått 
in en vana av att kommunicera genom videosamtal. Detta är ett pragmatiskt sätt att se på 
interaktionen eftersom fokuset ligger på de tekniska delarna som ska se till att kommunikationen 
kommer fram. Eftersom vanan redan finns har eventuella stigman kring videosamtal försvunnit 
fokuserar personen på de praktiska delarna med roboten vilket kan ses genom hela intervjun med 
Robert. 

Alla intervjupersoner ansåg att typen av kommunikation skulle vara av formell karaktär där 
man har ett planerat möte eller för att visa runt någon i en verksamhet. Det var få förslag kring 
användningsområden som var av social natur som att upprätthålla sociala kontakter med kollegor 
på annan ort.  

Deltagarna tyckte att samtalens karaktär skulle vara formell och handla om sakfrågor eller 
rundvisningar. Detta säger emot vad tidigare studier har konstaterat vilket är att MRP är ett bra 
verktyg för att upprätthålla kontakter med geografiskt distanserade kollegor och mycket av 
kommunikationen var avslappnad och informell. Detta kan ha med två saker att göra. Det första är 
experimentets struktur. Deltagarna fick följa instruktioner och köra efter försöksledaren i rummet 
för att ta sig förbi hinder och inspektera föremål. Det är egentligen inte så konstigt att tankarna då 
leder till användningsområden som är liknande till det man precis har använt den till. Det andra är 
hur länge deltagarna fick testa den. Sammanlagt varade varje testkörning i ca 10 min vilket 
fungerade bra i denna studie men det är inte tillräckligt för att låta personer själva känna av hur det 
skulle vara att kommunicera och testa sig fram i sociala situationer.  

5.1.2.Lokala användares mobilitet 
Förutom själva kommunikationen genom kroppsspråk så uppmärksammades det även hur bra 

det var att den lokala användaren hade full mobilitet. Fem deltagare såg potential med mobiliteten 
i sammanhang som att visa upp saker eller demonstrera maskiner. Fyra av förslagen kom från de 
deltagare som jobbade på företaget inom bilindustrin. Christer såg detta som ett helt nytt 
användningsområde som han inte tänkt på innan testkörningen och började spekulera i nya 
användningsområden: 

Om man har problem till exempel med någonting i ett labb eller på en monteringsstation 
beroende på vad man är för industri, så kan man ju använda en sådan här också för att till 
viss del visa problemet. 

Christers sätt att se på MRP var nästan uteslutande pragmatiskt. Ett tydligt exempel är en av de 
förbättringar han föreslog som gick ut på att kunna visa dokument eller dela sin skärm på robotens 
skärm så den lokala användaren kan ta del av det. Detta är väldigt pragmatiskt eftersom det enbart 
handlar om funktion som i detta fallet även förminskar den sociala kontakten med lokala 
användare. Dokumentet kommer skymma ansiktet vilket tar bort den visuella kontakten helt.  
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Det är uppenbart att det finns användningsområden för företag utanför kontorets väggar. 
Robotens och den lokala användarens mobilitet är något som öppnar upp för nya möjlighet. Många 
tidigare studier har fokuserat på MRP och dess potential i kontorsmiljöer och då främst 
kommunikation och sociala interaktioner. Den tolkning som gjort av datan är att det finns mycket 
potential för människor som jobbar på kontor där själva funktionen nödvändigtvis inte är till 
socialt bruk. Som tidigare nämnt så kan det vara ett hjälpmedel på ett lager vilket fem personer såg 
som ett ställer där de hade använt MRP. Adam beskriver varför det hade passat för honom:  

Man behöver kolla “har vi den här där” eller “vi måste kolla in det där” och så tar det lång 
tid att åka. Då tror jag en sån robotvariant hade varit jättebra för att vara ögon på plats 
om man vill säga någonting eller kolla på någonting.  

Även här är det de pragmatiska aspekterna som ligger i fokus när deltagarna spekulerar kring 
potentiella användningsområden.  

5.1.3.Ögonhöjd och kroppsspråk 
De två teman ”ögonhöjd” och ”kroppsspråk” kan tyckas handla om samma sak. Är inte viljan att 

hamna i ögonhöjd detsamma som att tyda andra typer av kroppsspråk? Jag argumenterar att det är 
två skilda saker av två anledningar. Det första är sett ur ett hedoniskt/pragmatiskt perspektiv där 
aspekterna kring kroppsspråk är pragmatiskt eftersom det handlar om hur man ser personen på ett 
tekniskt plan. Förändringarna handlar om önskvärda justeringar som underlättar för personlig 
smak kring om man vill se hela personen eller exempelvis bara axlar och huvud. Det handlar om 
do-goals som fokuserar på robotens tekniska möjligheter till att förändra perspektivet för piloten. 
Ögonhöjden kan argumenteras för att den också är pragmatisk eftersom det handlar om pilotens 
möjlighet att justera robotens höjd. Det är dock andra bakomliggande anledningar till varför detta 
är viktigt. Möjligheten att befinna sig i ögonhöjd med personen man pratar med kan vara 
avgörande för hur människor uppfattas vilket gör det till be-goals där roboten är ett verktyg för hur 
man framställs.  

Den andra anledningen handlar om att det är olika typer av sociala normer. Vi är villiga att 
acceptera avsaknaden av kroppskontakt och liknande handlingar för att kommunicera. Däremot att 
befinna sig i olika höjd är inte sociala normer som vi bortser ifrån. 

Kroppsspråket är något som underlättar när vi träffa nya personer. Det är en stor del av hur vi 
kommunicerar och läser av andra människor vilket även märktes när det kom till att interagera 
med den lokala användaren. Det fanns dem som verkligen gillade att man kunde se hela personen 
som man pratade med eftersom det gick att se kroppsspråk. För Pia var detta något som gjorde det 
enklare för henne att interagera med försöksledaren:  

Just att man såg inte bara ansiktet när jag pratade med honom utan man såg ju hela 
honom. 

En helhetsbild gör den lokala användaren mer levande och och enklare att kommunicera med 
eftersom det går att läsa av kroppsspråket. Dessa kvaliteter är hedoniska och förbättrar upplevelsen 
för jaget där hon känner sig bekvämare i situationen när den lokala användaren syns i helbild. För 
Pia hjälpte det till den initiala ovanan av att prata med en person som hon inte kände. Man såg små 
saker som när han stoppade händerna i fickan eller hur han pekade på saker. Att se hela kroppen 
menar hon gör det mer mänskligt i kontakten jämfört med exempelvis ett stationärt videosamtal. 
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Om hon bara hade sett vad hon beskriver som ”skrivbordsdelen” (övre halvan som syns när man 
pratar i ett videosamtal) av en människa så hade hon fått en mycket mindre förståelse och inte 
uppfattat honom på samma sätt. Det blir mer än bara ett ansikte på en kropp vilket gör intrycket 
mer levande.  

Ingrid tyckte dock inte att helhetsbilden var en viktig kvalitet utan saknade istället en specifik 
zoom som kunde zooma in på bara huvud och axlar vid längre konversationer: 

Då struntar jag ju i dina fötter utan då vill man kanske se den här biten (Huvud och 
axlar). 

En specifik zoom hade lyckats lösa detta problem. Lösningen på detta problem är pragmatiskt men 
anledningen till varför det bör implementeras är hedoniskt eftersom piloten vill ha en personligare 
interaktion. En slutsats är att detta ger en artificiell känsla vilket påminner piloten om att man syns 
genom en skärm vilket stör användarupplevelsen.   

Robotens höjd i relation till den lokala användaren var inte något som någon av deltagare hade 
problem med utan tyckte att det fungerade bra. Fem personer tydliggjorde dock att det fungerade 
bra för det sammanhang som dem var i men i andra situationer hade höjden behövt vara mer 
flexibel. De situationer som främst togs upp var möjligheten att sänka skärmen för att komma i 
samma höjd som en sittande person. Martin menade på att om man var för högt upp över personen 
man kommunicerar med kan det lätt bli en artificiell känsla och man blir påmind om att man inte 
är på plats: 

Och kanske inte jättehögt upp heller. Då får man ju mer en robotkänsla om att man sitter 
i någon skärm någonstans. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att många kände en inlevelse när de kontrollerade roboten och 
vill inte bryta den. Grundläggande mänskliga funktioner som justering av höjd och möjligheten att 
zooma kan vara enkla justeringar som gör stor skillnad. Dessa funktioner hjälper till att förstärka 
jaget hos piloten genom hur man känner att man blir uppfattad av personerna i rummet. Det 
påpekades även under en intervju att det inte hade känts så bra att träffa någon som är 
rullstolsbunden eller av annan anledning inte kan ställa sig upp eftersom man då kommer vara 
över den personen hela tiden istället för att kunna sänka sig till ögonhöjd som Anna förklarar: 

Och kan personen inte resa sig så är ju inte det speciellt schyst. Då måste man ju kunna 
sänka. 

Detta kan vara en viktig poäng både för medicinskt bruk och kontorsmiljöer eftersom justering av 
höjden kan hjälpa personer att undvika obekväma situationer. Dessa känslor handlar om 
grundläggande mänskliga, hedoniska känslor där vi vill visa respekt för människor i vår omgivning. 

Möjligheten att justera höjden var även viktig för att inte hamna under personen man 
kommunicerade med eftersom det känns som att vara i underläge vilket är extra märkbart under 
viktigare samtal. Anna tyckte höjden fungerade bra under experimentet men skulle det handla om 
känsligare saker vill hon vara i ögonhöjd:  
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Ska man ha ett samtal där man ersätter mig som person som har ett mer känslomässigt, 
då vill man ju inte hamna i underläge på något sätt. 

Önskan att vara i ögonhöjd för deltagarna stämmer överens med tidigare forskning som har 
konstaterat att höjden påverkar hur man blir uppfattad vilket även gäller via MRP. Som tidigare 
nämnt är detta hedoniska aspekter som kan vara avgörande för om personer vill använda sig av 
MRP. I en kontorsmiljö kan det många gånger vara informellt småprat där höjden inte spela stor 
roll men behöver man prata om seriösare eller mer känslomässiga ämnen bör funktionen att höja 
och sänka vara ett krav för att det ska användas på kontor. Det nämndes dock under intervjuerna 
att höjdskillnaden inte var så märkbar under experimentet eftersom dem satt ner och förmodligen 
tänkt på det mer om dem stod upp. 

Anledningen till att resultatet pekar på icke-sociala användningsområden har sannolikt att göra 
med utformningen av experimentet vilket inte var designat för att testa sociala interaktioner i 
någon större utsträckning. Substantiella resultat som kan säga något om sociala sammanhang 
behöver testas under en längre tidsperiod 

5.2.Teknik och inställning 
Detta tema handlar om deltagarnas inställning, vad de tyckte om styrningen och att 

kommunicera genom roboten samt de mer tekniska avseenden som hur bilden, ljudet och kontroll 
upplevdes. 

5.2.1.Positiv inställning  
Alla deltagare ställer sig positiva till tekniken och visade intresse både innan, under och efter 

experimentet men tre uttryckte osäkerhet kring tänkbara användningsområde inom deras dagliga 
verksamhet. Personerna som såg den klaraste funktionen i deras jobb var deltagarna som jobbade 
på industriföretaget. Alla fyra reste regelbundet i jobbet och kunde tänka sig att MRP hade 
möjlighet att ersätta vissa resor. Företaget har kontor i andra delar av Sverige och i Europa men att 
använda roboten i sociala sammanhang sågs inte som en större tillgång. Deltagare beskrev direkta 
situationer och problem i deras arbete som MRP kanske kan lösa. Pia beskriver sin situation i 
dagsläget: 

Jag reser ju mycket i mitt jobb, och har kommit lite till en punkt där det inte funkar att 
resa så mycket med tanke på familj. 

Hon förtydligar att hon alltid är nyfiken på nya tekniska lösningar som potentiellt kan hjälpa henne 
att resa mindre än vad hon gör idag. Andra studier har sett MRP som ett hjälpmedel för företag 
som letar efter sätt att resa mindre. Det som kan utläsas från intervjuerna är att det finns behov 
och användningsområden för MRP, det är dock inte som en mobil robot för kollegor att hålla 
kontakten. Tre personer tyckte möjlighet att posta roboten hade varit bra så man kan inspektera 
fabriker eller skicka den till tillverkare för att inspektera problem. Möjligheten att självständigt 
styra och kolla på vad man var intresserad av utan att vara beroende av att någon på plats ska visa 
en var helt klart en fördel.  

5.2.2.Teknisk kvalitet 
Den tekniska kvaliteten är något som är väsentligt för att många ska vilja använda olika former 

av kommunikation. Forskning säger dock att teknisk kvalitet i många fall är något som tas för givet 
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och uppmärksammas först när det slutar fungera (Diefenbach & Hassenzahl, 2011). Under 
intervjuerna var tekniska funktioner som bild och ljud uppmärksammade och omtyckta. Detta var 
väldigt tydligt i datan där nästan alla påpekade dessa aspekter aspekter. Alla var positiva till 
robotens ljud och bild vilket även var något som fyra aktivt berättade att dem reflekterade över 
eller uttryckte under testkörningen. På frågan om vad han förväntade sig av roboten och vad han 
tyckte efter tester svarade Robert:  

Det jag reagerade på var att det var bra bild och ljud. Det reflekterade jag över, det var 
klart bättre. 

Denna aktiva reflektion över ljud och bild från flera personer pekar på hur viktigt det är att det 
tekniska ska fungerade bra för att man ska vilja använda MRP för kommunikation men också att 
liknande tjänster har sämre kvalitet. Man kan se hur viktiga de pragmatiska dimensionerna är för 
MRP när det ger bra stöd för kommunikation. Funktioner som ljud, bild och kontroll samt 
uppkoppling till wi-fi eller bluetooth är några av de viktigaste på roboten för att ge en bra 
användarupplevelse. Adam beskriver sin upplevelse i testkörningen ”Det här var ju häftigt. Det 
känns ju som man är där”. 

Det finns ett extra lager när det kommer till MRP som gör dessa kvaliteter samt 
användarupplevelsen så viktig. Piloten behöver känna kontroll över roboten för att fokusera på 
sociala interaktioner eller andra uppgifter som behöver mer fokus.  

5.3.Flexibilitet 
Inom temat flexibilitet räknas det in saker som begränsningar roboten hade samt hur man kan 

förbättra designen. Det handlar även om de användningsområden som togs upp under studien. 

5.3.1.Justeringar av perspektiv 
Under testkörningen var de sju deltagare som ville förändra vinkeln på kameran för att kunna 

vända enbart på skärmen istället för hela robotens kropp. Detta kom på tal när roboten stod stilla 
och den lokala användaren visade saker i rummet. Dessa situationer orsakade en negativ 
användarupplevelse som Oskar liknar med att ha stelopererat nacken och beskrev hela rörelsen 
som onaturlig. Anledningen till varför piloterna ville styra kamerans vinkel hade att göra med att 
kunna se bättre. Vid tillfällen hade piloten svårt att se saker för att det inte gick att justera vinkeln. 
Lösningen i vissa av situationerna var att backa eller rotera roboten. Den andra anledningen 
handlade om att följa med när den lokala användaren rörde sig under ett samtal som Christer 
upplevde det: 

När han pratade så var han precis i kanten av bilden och han har svårt att komma in så då 
skulle man kunna rikta upp kameran när han pratade. 

Det är uppenbart att olika former av finmotorik är önskvärt för att det ska ge en bra 
användarupplevelse. Flera av deltagarna hade designförslag på detta som att ha en knapp som satte 
tillbaka kameran i dess utgångsläge eller möjligheten att ställa in röstkänslighet så kameran 
automatiskt följer den lokala användarens röst. Det designförslag som är mest aktuellt utifrån 
datan är möjligheten att vrida på kameran oberoende av robotens kropp. Detta hade gjort det 
enklare att sitta med på möten eller följa med i demonstrationer.  

!17



Utöver den befintliga kameran uttrycktes det även av 4 deltagare att dem saknade en kamera 
när de backade eller någon form av sensor som varnar när roboten kommer för nära ett objekt. En 
backsensor kan vara ett designförbättring som främst kan finnas där för de som känner sig osäkra 
på kontrollerna. Det bör dock vara en inställning som går att stänga av när man själv bedömer att 
den inte behövs. Backkamera lyftes i samband med ett förslag om att roboten kan användas på ett 
lager. Robert föreslog en kamera som dök upp när man började backa:  

Däremot saknade jag en kamera när jag backade som skulle växlat över bakåt, för du ser 
ju inte när du backar. 

Att backa utan att veta vad som är bakom sig kan kännas olustigt. Speciellt om roboten befinner sig 
på ett lager eller annan trafikerad miljö som kräver extra uppmärksamhet. Det är en olustig känsla 
att inte se vart du styr någonstans. Att piloten känner kontroll över roboten är väldigt viktigt för 
användarupplevelsen. 

Sex deltagare utryckte explicit att dem vill ha större möjligheten att zooma samt större kontroll 
över den. För Ingrid var det, som tidigare nämnt i samband med kroppsspråk, en viktig funktion 
som hade blivit betydligt bättre om den gick att kontrollera och menar på att en närbild hade gjort 
samtal mer personliga. En zoom hade gjort det lättare att inte inkräkta på människors personliga 
utrymme menar Ingrid: 

Sitter man vid ett bord skulle man vilja ha mindre bild. Jag vet inte det kanske går att 
zooma in lite men det kanske blir lite jobbigt med en skärm framför nästan. 

Detta kan även vara bra när man sitter ner med kollegor för att ha längre samtal. En zoom gör att 
man inte känner ett stort avstånd till personen. Andra syften med en mer avancerad zoom, som var 
tydligt pragmatiska motiverade, handlade främst om att göra det lättare att se saker som visades 
under samtalet eller för potentiella arbetssituationer där man behöver se detaljer. Anna beskriver 
hur hon märkte under experimentet att hon saknade en möjligheten att komma närmare utan att 
köra framåt: 

Om vi pratade om någonting i mer detalj där jag skulle vara tvungen att veta mer i detalj, 
då skulle jag haft svårt att använda den där. 

Detta är en tydlig designförbättring där det helt klart går att se en brist på möjligheter till att se 
detaljer. Möjligheten att zooma samt justera kameran är brister som behöver förbättras för att 
förbättra användarupplevelsen. Ska det gå att implementera MRP i kontorsmiljöer måste det gå att 
se detaljerade bilder.  

Möjligheter till att justera vad man ser kan vara på pragmatiskt och hedoniskt motiverat 
beroende på varför man vill göra förändringen. I denna studie var dock möjligheten att justera 
vinkel och zooma var pragmatiskt motiverade. Deltagarna ville ha möjligheten att se saker 
tydligare. Det kan argumenteras för att önskan att vrida skärmen för att det inte ska kännas stelt är 
en hedoniskt perspektiv. Vad som går att utläsa av datan beror anledningen till mer rörlighet på att 
helt enkelt kunna se saker bättre genom att justera vinkeln.  
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5.3.2.Användningsområden 
Under studien fick deltagarna frågan om de  i dagsläget såg något behov av MRP på sin 

arbetsplats. Fyra personer kunde med säkerhet se användningsområden för tekniken, medan två 
var tveksamma kring något behov i dagsläget och två såg inget behov alls av tekniken. Tre av de 
fyra som såg ett klart användningsområde jobbade för industriföretaget och såg möjligheter som 
kan bidra till färre resdagar genom att skicka ut en robot till fabriker för att inspektera 
tillverkningsprocesser, undersöka kvalitetsproblem samt besöka nya fabriker i syfte att skaffa sig 
en uppfattning. Pia hade inte bara förslag på område utan hade idéer som involverade specifika 
situationer:  

Det var ju perfekt så när han började visa mig, tänk om dem kunde visa mig hur deras 
labb ser ut nere hos en leverantör, för jag är väldigt nyfiken på att se hur deras utrustning 
ser ut 

Med hjälp av en MRP kan hon besöka fler leverantörer och kunder än vad hon hade tid med idag. I 
dagsläget sker det nämligen att hon skjuter på besöken när annat kommer i vägen så det tillslut 
inte blir av fören något har gått fel och hon är tvungen att åka dit för att lösa problem. Möjligheten 
att posta roboten är en intressant idé som tyvärr kan bli svårt med den som deltagarna fick testa. 
Det är dock ett nytt potentiellt område som inte har utforskats. Roboten kan vara anpassad för att 
enkelt vikas ihop och skickas  med post för att ersätta resdagar eller som i exemplet tidigare skickas 
i stället för att spara tid.  

Sociala interaktioner via MRP var inte ett område som ansågs speciellt viktigt i deras jobb. 
Attityden från deltagarna skiljer sig från de studier där roboten har testats med positiva resultat 
kring sociala interaktioner via MRP. Vissa mänskliga interaktioner, exempelvis handskakning, är vi 
okej med att vara utan. Det krävs däremot att vi utvecklar nya sociala normer och rutiner mot både 
personer men också kring hur samspel med roboten ser ut. Detta kan komma att ta ett tag då det 
måste utvecklas på egen hand för att kännas naturligt. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka användarupplevelse av MRP för människor som jobbar på 

kontor. För att ta reda på detta har personer inom målgruppen fått interagerat med roboten för att 
undersökt vad dem ser för potential i tekniken med utgång i deras arbetsmiljömiljö.  

Resultatet visade på en positiv inställning till MRP med både en nyfikenhet på ny teknik och en 
önskan från de som reser i sitt jobb att minska antalet resdagar vilket roboten hade potential att 
göra. Men trots denna attityd var det bara hälften av deltagarna som såg ett tydligt 
användningsområde på arbetsplatsen. Studiens resultat är tre övergripande teman; Sociala 
interaktioner (se rubrik 5.1), Teknik & inställningar (se rubrik 5.2) och Flexibilitet (se rubrik 5.3).  

Tidigare forskning (Whittaker, Frohlich, & Daly-Jones, 1994) har konstaterat att MRP är ett 
verktyg som förbättrar sociala band samt gjort det lättare att lära känna kollegor på annan ort. 
Skillnaden mellan dessa resultat och vad denna studie kom fram till var att de sociala 
interaktionerna var en sekundärt användningsområde till de mer pragmatiska funktionerna. 
Forskning som visat på detta har ofta varit etnografisk studier som tagit plats under längre tid 
vilket skiljer sig från denna studie som studerade den initiala interaktionen och inställning till 
tekniken. Skillnad har att göra med det som nämns i datan, vilket är robotvana. Vi behöver tid för 
att vänja oss vid nya sätt att kommunicera på och förknippa personer med roboten vilket deltagare 
i tidigare studier har haft möjlighet till.  

Användarupplevelsen ansågs vara bra men det var också inom detta område som flest 
synpunkter på förbättringar eller förändringar uppmärksammades. De vanligaste synpunkterna 
handlade om huruvida det gick att justera robotens kropp och skärm för att få en bättre vinkel samt 
den stela känslan av att vrida hela robotens kropp, även zoomen ansågs för simpel och stel. MRP 
som koncept är tänkt att ge piloter mer frihet och självständig mobilitet. Detta skapar dock 
förväntningar på en total frihet där begränsningar blir mer uppenbara och påminner oss om att vi 
kommunicerar genom en skärm. Tekniken visar stor potential men har inte hittat ett perfekt 
användningsområde än. Ett av de viktigaste områdena att fokusera på vid fortsatt utveckling av 
MRP är användarupplevelsen. Ur ett hedoniskt/pragmatiskt perspektiv går det tydligt att urskilja 
vad det var som gjorde användarupplevelsen bra. Pragmatiska kvaliteter som bild, ljud och 
responsiva kontroller bidrog till en bra upplevelse. Pragmatiska kvaliteter som kritiserades var 
främst flexibiliteten. Det saknades möjlighet att röra sig när roboten stod stilla. Bra ljud och bild 
var även bra där deltagare kunde se den lokala användaren och uppfatta kroppsspråk vilket 
förenklade interaktionen. Flexibilitet i robotens höjd hade hedoniska skäl till förbättringar 
eftersom man vill ha möjlighet att hamna i ögonhöjd med den lokala användaren. Vid första 
interaktionen med en produkt kan det vara svårt att känna som användare om de hedoniska 
kvaliteterna är vad som önskas, speciellt i MRP där det hedoniska har mycket med hur vi kan 
kommunicera med andra och vad för sociala interaktioner vi har. Dessa aspekter tar tid att märka 
av vilket gör det svårt att mäta kortsiktigt.  

Potentialen i roboten handlade mer om dess mobilitet och hur de går att dra nytta av 
fjärrstyrningen. Det finns intresse för ny teknik som kan hjälpa den dagliga verksamheten men det 
får inte kompromissa sociala normer. Detta är extra viktigt i professionella sammanhang där man 
kan behöva framstå som en auktoritet eller önskar att bli tagen seriöst vilket kan bli svårt om 
roboten är liten och gör att piloten måste kolla upp under konversationer. MRP ansågs ha stor 
potential som en möjlighet att ha på ett lager eller att bli skickad med post istället för att behöva 
resa dit. Informella möten är en stor del av kommunikationen på arbetsplatser och MRP kan vara 
lösningen för företag som har sina kontor geografiskt utspridda. Resultatet från datan kan inte 
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bekräfta det men den säger inte heller emot. Anledningen till att en robot kan vara ett verktyg för 
informell kommunikation har att göra med att de lokala användarna slutar se roboten som en 
robot och börjar förknippa den med en personen. Detta är dock något som kan ta tid att vänja sig 
vid vilket kan förklara varför ingen av den här studiens deltagare såg någon större potential i det. 
Resultatet var snarare att roboten sågs som ett verktyg för att vara på två ställen samtidigt och 
fungera som ”ögon på plats”. Anledningen till detta har med största sannolikhet att göra med 
experimentets utformning och tidsram vilket inte gav något möjlighet att testa saker som att vänja 
sig vid roboten eller interagera spontant med en kollega. Det är dock nämnvärt eftersom sju av åtta 
såg möjligheter som inte handlade om kommunikation eller sociala interaktioner vilket tidigare 
forskning kring kontorsmiljöer har fokuserat på.  

Från resultatet gick det även att se brister i robotens design som kan förbättras. Designen delas 
upp i två kategorier som grundar sig i hedonic/pragmatic theory. Designen som rör det hedoniska 
är möjlighet till justering av höjd på roboten så piloten hamnar i ögonhöjd med lokala användaren. 
Förbättringar som rör de pragmatiska aspekterna är möjligheten att justera kamerans vinkel för att 
likna huvudrörelser, samt justering av robotens kroppsvinkel för att öka den mobila rörligheten. 
Dessa funktioner har även i tidigare studier visat sig vara viktiga (se Kristoffersson, 
Severinson Eklundh, & Loutfi, 2013).  

Digital kommunikation är en essentiell del av många människors dagliga liv och jobb, men det 
finns saker som fortfarande kan förbättras. MRP är en ung teknik som inte funnit sitt kommersiella 
fotfäste än utan håller fortfarande på att testas. Användningsområdet är osäkert, vilket även 
konstaterats i den här studien. Det är dock uppenbart att människor på kontor inte tycker att 
dagens kommunikationsverktyg är fulländade och är därför öppna för nya möjligheter. Studien 
indikerar på att roboten kan göra jobbet lättare och mer effektivt för många människor men det är 
inte en slutsats som går att säga med säkerhet. Det finns en positiv inställning till ny teknik och 
många som arbetar på kontor är öppna för nya tekniska lösningar. Globaliseringen öppnar upp nya 
möjligheter men det innebär också nya problem som behöver behandlas. MRP är en teknik som 
med säkerhet har en plats i framtiden, vi har bara inte hittat den platsen än.  

6.1.Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant för framtida forskning att studera MRP:s potential i andra miljöer som 

inte nödvändigtvis fokuserar på kommunikation. Kan detta till exempel vara något som är 
intressant för företag som har stora lager där MRP är en förlängning av piloten. området kan även 
rikta in sig på människor inom hantverk eller liknande vilket är en helt outforskad målgrupp. Det 
hade även varit intressant att studera MRP under en längre tid. Från första interaktionen för att 
sedan följa upp regelbundet och se hur synen på användningsområde och potential förändras.  

Det är tydligt att höjden på roboten spelade roll för hur man uppfattar sig själv och andra 
(Moeller, Robinson, & Zabelina, 2008). Intressant hade varit att studera hur lokala användare 
uppfattar piloten och vise versa beroende på huruvida vi står upp eller sitter ner så det går att 
studera om det spelar någon roll från vilken vinkel kameran står i. Detaljer som dessa kan ha stor 
påverkan på hur användarupplevelsen blir. 

Andra förbättringar som föreslogs var en mer flexibel skärm som skulle fungera mer som ett 
huvud som går att röra på. Flera förslag kom upp kring hur man kan göra detta vilket bland annat 
involverade röststyrning vilket hade varit intressant att se hur potentialen kan utvecklas med 
denna justering.  
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Målgruppen för studien var människor som jobbar på kontor. Det är dock en för bred målgrupp 
för att komma fram till några konkreta resultat. För framtida forskning hade det varit intressant att 
studera ett specifikt företag eller bransch för att få en djupare förståelse kring arbetsplatsens 
behov. Det var nämligen tydliga skillnader mellan arbetsplatser och vilka typer av behov som 
fanns. Det kan exempelvis vara intressant att studera företag som även har lagerverksamhet för att 
se vart det fungerar bäst att använda den. 
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Hej! 

Jag heter Joakim Bergqvist och studerar Digital medieproduktion på Umeå universitet och skriver 

mitt examensarbete på kandidatnivå.  

Studiens syftar till att undersöka användarupplevelser kring förstagångsanvändning av telepresence 

communication i kontorsmiljöer. Detta är en teknik som blir allt vanligare både inom kontorsmiljöer 

och medicinska områden vilket gör det sannolikt att fler personer kommer använda tekniken vilket 

gör studier som denna viktiga för att förstå hur designen kan förbättras och göra tekniken så 

användarvänlig som möjligt. 

Metoden som används i studien är intervjuer kring användarupplevelser och tidigare erfarenheter 

samt en testkörning där deltagaren får prova på att styra roboten. Personer som deltar i studien 

kommer jobba på kontor. Mötet varar mellan 40-60 min.  

Studien strävar efter största möjliga konfidentialitet genom att ingen obehörig kommer ta del av 

materialet och kommer bara vara åtkomligt för mig och min handledare. I resultatet som kommer 

redovisas i form av en examensuppsats på Umeå universitet och eventuell framtida artikel kommer 

deltagarna avidentifieras så det inte ska gå att koppla resultat till enskilda individer. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och du som är med kan avbryta när du vill utan ytterligare motivering. 

För frågor och funderingar kring studien kan du kontakta mig Joakim Bergqvist på: 

Tel: 0733 524991 

Mail: jobe0258@umu.se 

Handledare Patrik Björnfot 

Tel: 0768 117276 

Mail: pbfot@informatik.umu.se 

Med vänliga hälsningar 

Joakim Bergqvist 

Informantbrev



Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Innan experimentet 

Ålder? 

Har du tidigare erfarenhet av tv-spel? Kanske främst FPS. På en skala från 1-5 

Vad har du hört innan om denna typen av teknik? Har du hört talas om telepresence tidigare? 

Reser du i arbetet? Isf hur ofta, vart och i vilket syfte? 

Hur ser det ut på din arbetsplats? Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? Hur många är ni på kontoret? 

Hur kommunicerar du med kollegor? Har du kollegor på annan ort och hur kommunicerar du med 
dom? (måste göras om). 

Vilka metoder använder du för att kommunicera? Hur kan dessa variera beroende på innehåll? 

Vad har du för förväntningar på MRP 

Under observationen 

Hur känns kontrollen?  

Känner du dig osäker på kontrollerna? 

Får du en bra uppfattning om vart du är i rummet? 

Vilka möjligheter ser du att du kan göra med den? 

Post-experiment 
Vad hade du för förväntningar innan testet och vad känner du efter? 

Hur kan man använda den här roboten?  
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Hade du kunnat använda den här i ditt arbetsliv? Isf i vilket syfte. Om inte så varför?  

Hur kändes det när du kollade genom kameran? 

Hur upplevde du kontrollen av roboten? 

Hur var känslan av rummet? Var bilden bra och visade kamerorna det du behövde se? 

Hur hade det känts att träffa din chef genom denna?  

Finns det saker som du skulle vilja förbättra eller förändra kring MRP 

Stämde förväntningarna överens med upplevelsen? Var det bättre eller sämre än vad du förväntat 
dig? 
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