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Användarupplevelsen när saker blir
uppkopplade

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Johanna Bergman och Isabelle
Johansson

Antalet uppkopplade saker, Internet of Things (IoT), spås öka exponentiellt de när-
maste åren. Med fler uppkopplade saker i omgivningen kommer också användarens
roll förändras. Detta ställer stora krav på att användarperspektivet finns med i utveck-
lingen av IoT.

I vår intervjurstudie med elva svenska IoT-företag,
har vi identifierat att det finns några utmärkande
utmaningar som kommer att påverka hur använ-
darna upplever att fler och fler uppkopplade saker
blir närvarande i deras omgivning. Dessa kom-
mer också företagen att behöva ha i åtanke för
att kunna utveckla IoT-produkter som skapar ett
värde för användaren. Hur dessa utmaningar ska
tacklas på bästa sätt och hur man säkerställer
att användarupplevelsen faktiskt blir bättre av att
produkten har en internetuppkoppling, finns det
ett tydligt svar på: att tidigt i utvecklingspro-
cessen involvera användaren, göra undersökningar
och utvärdera sina idéer och lösningar gentemot
de tänkta användarna.

En av utmaningarna handlar om att ta hänsyn
till hur man ska kommunicera till användaren att
det sker ett informationsutbyte, att data samlas in
och hur den används. Samtidigt ställer den ökade
datainsamlingen allt högre krav på säkerhet och
integritet. Om detta förbises, kan detta ha nega-
tiv påverkan på användarupplevesen eftersom an-
vändarna känner sig övervakade och stressade av
att inte ha kontroll över vilken information som
de uppkopplade sakerna samlar in om dem och
skickar vidare.

En negativ påverkan på upplevelsen av pro-
dukten riskeras också om internetuppkopplingen
är dålig. Problemet är att det är svårt för
tillverkaren av produkten att säkerställa att an-
vändarens internetuppkoppling är tillräckligt bra.
När det kommer till interaktion är en utmaning

hur kommunikation mellan människor och saker
ska gå till, eftersom uppkopplade saker inte nöd-
vändigtvis har varken knappar eller en display.
Istället behöver interaktionen ske via appar eller
helt andra sätt såsom röststyrning eller gester.
När man utvecklar för IoT behöver man ta hän-

syn till både hårdvara och mjukvara. Mjukvaru-
utveckling är ofta iterativ och sker i korta cyk-
ler. När det kommer till hårdvara måste besluten
fattas tidigare eftersom det finns en produktion-
stid att ta hänsyn till. Att göra en ny uppda-
tering i mjukvara är enkelt och billigt medan det
är nästan omöjligt när det kommer till hårdvara.
Här finns det alltså risk för en konflikt i utveck-
lingsprocessen, där mjukvaruutvecklingen möjlig-
gör för snabba förändringar och nya beslut, medan
hårdvaruutevcklingen kräver att vissa beslut fat-
tas tidigt i processen. Den här konflikten kan i sin
tur leda till kompromisser som kan vara sämre ur
ett användarupplevelseperspektiv.


