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Sammanfattning
Det mest miljöskadliga livsmedlet är kött, trots kunskapen motiveras inte

människor till att minska sin köttkonsumtion. Konsumtion handlar också om

känslor och sociala normer. Människor saknar kunskap för att lyckas

implementera förändringar i deras beteende. Begreppet nudge innebär en

beslutsmiljö som förändrar människors beteende på ett förutfattat vis utan att neka

andra valmöjligheter. Den pågående utvecklingen av robotar kommer leda till att

robotar i framtiden har möjligheten att påverka mänskligt beteende. Det

behövsbehövs forskning inom informatik och digital design om hur robotar kan

påverka människors matbeteende genom nudging. Etologiska robotar härstammar

från sociala robotar och grundas i etologi och fokuserar på human-robot

attachment (HRA) och den anknytning som sker mellan människa-robot istället

för bara interaktionen. Etologiska robotar har utvecklats för att komma runt

effekten av Uncanny Valley. Robot-robot-human interaction (RRHI) har

möjligheten att påverka människor känslor och beteende. Denna studies syfte är

att designa etologiska robotar för att genom nudging påverka människors

beteende gällande köttkonsumtion i en spekulativ framtid. Studien ger inte ett
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fullständigt svar på hur köttkonsumtion kan minskas i allmänhet utan är ett bidrag

till informatik om hur robotar kan användas för studiens målgrupp. Studien har en

kvalitativ ansats och innefattar intervjuer och pilotstudie för att arbeta nära

målgruppen för att nå de mest lämpade utseendet och beteendet hos robotarna.

Resultatet visar att robotar kan passa för att påverka människan i detta syfte då

robotar kan ha en konstant närvaro i miljön där köttkonsumtion sker.

Ämnesord
nudging, etologiska robotar, köttkonsumtion, spekulativ design
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Abstract
The food that is the most environmentally harmful is meat, but this knowledge

does not motivate people to reduce their consumption of meat. Consumption is

also about feelings and social norms. People lack the knowledge to successfully

employ changes in their behavior. The concept of nudge means a decision

environment that changes people’s behavior in a predicted way, without banning

other options. The current development of robots will lead to robots having the

possibility to influence people in the future. There is a lack of research within

informatics and digital design about how robots can influence people’s food

behavior. Ethological robots have been developed to go around the Uncanny

Valley. Robot-robot-human interaction (RRHI) have the potential to influence

people’s feelings and behavior. This study aims to design ethological robots that

through nudging influence people’s behavior regarding meat consumption within

a speculative future. The study does not provide a complete answer on how meat

consumption can be reduced but rather a contribution to informatics on how

robots can be used for this study’s target group. Through a qualitative approach

the study has conducted interviews and a pilot study to work closely with the

target group to design the most complete appearance and behavior for the robots.

The results show that robots can be suitable to influence people with this purpose

because robots can be a constant presence where the consumption of meat

happens.
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Begreppsdefinitioner

Begrepp Begreppsdefinition

Etologisk robot Robotar vars utseende och beteende baseras på den specifika
funktionen den ska uppfylla (Korondi, Korcsok, Kovács och
Niitsuma, 2015) där djurs beteende, etologi, används för att
designa interaktiva robotar (Kreuger, Michell, Deshpande och
Katz, 2021).

Nudge Begreppet nudge hänvisar till en beslutsmiljö som kan påverka
människors beteende på ett förutfattat sätt (Borenstein &
Arkin, 2017). På svenska kan begreppet översättas till “att
knuffa” och i den här studien används den engelska versionen
av begreppet.

Köttkonsumtion När alla typer av djur konsumeras för mat, oavsett om det är
fågel, fisk, fläsk, nöt eller lamm/får-kött.

Spekulativ design Designkonceptet riktar in sig på en ny situation och utforskar
en spekulativ/annan framtid. Syftet är att väcka och ställa
frågor.

HRI Human-robot interaction syftar till interaktionen mellan
människa och robot. I den här studien används den engelska
versionen av begreppet.
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HRA Human-robot attachment exemplifieras av etologiska robotar
och syftar till att fokusera på anknytningen till en robot
Kreuger, Michell, Deshpande & Katz, 2021).

RRHI Robot-robot-human interaction innefattar interaktionen en
människa har med fler än en robot (Erel et al., 2021)..
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Inledning
I Sverige har köttkonsumtionen minskat de senaste fyra åren men enligt

Naturskyddsföreningen (2021) är det inte tillräckligt utifrån ett hälso- och

miljöperspektiv. Svenskar äter i genomsnitt dubbelt så mycket kött som det

globala genomsnittet (Naturskyddsföreningen, 2021). Kött har konstaterats som

det mest miljöskadliga livsmedlet (Austgulen, Skuland, Schjøll & Alfnes, 2018).

Trots kunskapen som finns så motiveras inte konsumenter till att förändra sina

matvanor utifrån miljöeffekter (Cheah, Sadat Shimul, Liang & Phau, 2020).

Larsson (2015) menar att konsumtion även handlar om känslor och sociala normer

vilket kan vara orsaker till att individer inte gör miljömässigt hållbara val. Young,

Khalil och Wharton (2018) menar dock att empati för djur kan väcka engagemang

hos konsumenter för att minska sin köttkonsumtion. Robot-robot-human

interaction (RRHI) kan påverka människors känslor och beteende genom att

skapa ett socialt sammanhang (Erel et. al, 2021). Borenstein och Arkin (2017)

menar att robotar kommer ha förmågan att påverka människors beteende i

framtiden. Begreppet nudge (Borenstein & Arkin, 2017) hänvisar till en

beslutsmiljö som kan påverka människors beteende. Denna studie har som syfte

att spekulativt utforska hur etologiska robotar genom nudging kan påverka

människor att minska sin köttkonsumtion.

Bakgrund
I Sverige konsumeras cirka 78,6 kilo kött per capita årligen, år 2016 konsumerades 88,4

kilo per capita, vilket visar på en minskning av svenskarnas köttkonsumtion

(Jordbruksverket, 2021). Genomsnittssvensken äter dubbelt så mycket kött som det

globala genomsnittet (Naturskyddsföreningen, 2021). Livsmedelsverket (2021)

rekommenderar ett intag av maximalt 500 gram kött i veckan per person, men

svenskarna äter i genomsnitt 10 procent mer kött än den rekommenderade mängden

(Svenskt kött, 2020). Trots att det har skett en minskning av svenskarnas

köttkonsumtion är det enligt Naturskyddsföreningen (2021), utifrån en miljö- och

hälsosynpunkt, långt ifrån tillräckligt. Kött har en påverkan på miljö och står för

14,4–15 procent av det globala utsläppet av växthusgaser (Livsmedelsverket, 2021;
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United Nations Development Programme (UNDP, 2021). Följer konsumenter

Livsmedelsverkets råd om att maximalt äta 500 gram rött kött i veckan minskar risken

för tjock- och ändtarmscancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 2021).

Kött är, enligt Livsmedelsverket (2021), inte nödvändigt som livsmedel för människan.

Austgulen, Skuland, Schjøll och Alfnes (2018) menar att kött har påvisats som det mest

miljöskadliga livsmedlet vilket är en anledning att minska köttkonsumtion. Ökad

kunskap till trots, så handlar konsumtion också om känslor och sociala normer vilket i

sin tur kan leda till att individer inte gör miljömässigt hållbara val (Larsson, 2015).

Austgulen, Skuland, Schjøll och Alfnes (2018) är inne på samma spår - att det sällan

finns några fördelar med att designa i tron på att mottagare vill ändra sina kostvanor

utifrån miljö- och klimatpåverkan. Siegrist och Hartmann (2019) menar dock att ökad

kunskap om livsmedlets miljöpåverkan kan leda till ändrade vanor. Andra

motivationsfaktorer till minskad köttkonsumtion kan vara den egna hälsan och sociala

normer (Cheah, Sadat Shimul, Liang & Phau, 2020). En ytterligare motivation kan vara

interaktion med djur, i syfte att skapa empati för dem och således vilja ändra matvanor

när djuren blir individer istället för objekt (Young, Khalil & Wharton, 2018).

Erel et al. (2021) vill lyfta fram de möjligheter robot-robot-human interaction (RRHI)

ger för att skapa ett socialt sammanhang där människors känslor och beteende påverkas.

Samtidigt hävdas att det krävs mer forskning kring effekterna av RRHI för ökad

förståelse och insikt (Erel et al., 2021). Borenstein och Arkin (2017) menar att det finns

ett outforskat perspektiv inom human-robot interaction som behöver beforskas och det

är om robotar ska tillåtas påverka användares beteenden. Thaler och Sunstein

(Borenstein & Arkin, 2017) myntade begreppet nudge som refererar till aspekter av en

beslutsmiljö som förändrar människors beteende på ett förutfattat sätt utan att förbjuda

andra valmöjligheter. Utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv har varje situation

någon form av valarkitektur även om det inte är designat för en specifik effekt (Lehner,

Mont & Heiskanen, 2016). Lehner, Mont och Heiskanen (2016) fokuserar i sin studie på

hur nudging kan skapa ett positivt beteende för miljön. Författarna använder sig av

nudging inom de områden som är mest relevanta för miljön - boende, transport och mat

- och ser nudging som ett verktyg att skapa miljövänliga och hållbara

konsumtionsbeteende. Nudging innefattar fyra typer av verktyg: (1) Förenkling och
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inramning av information, (2) Förändring i den fysiska miljön, (3) Ändringar i

standardbeslut samt (4) Användandet av sociala normer (Lehner, Mont & Heiskanen,

2016). Vidare skriver Lehner, Mont och Heiskanen (2016) att en positiv inställning till

ett visst beteende hos individer främjar nudging. Enligt Caraban, Konstatinou och

Karapanor (2020) besitter inte människor kunskapen att implementera förändringar i sitt

beteende och just nudging har använts för att främja hälsosamma beteenden. Mehenni,

Kobylyanskaya, Vasilescu och Devillers (2020) undersöker i sin studie hur verbal

nudging påverkar barn och drar slutsatsen att barn påverkas mer av en robot eller en

chatbot än vad de gör av en vuxen människa. Erel et al. (2021) har undersökt

interaktionen mellan flera robotar och en människa, robot-robot-human interaction

(RRHI). Författarna menar att robotar och människor kan skapa ett sammanhang där

robotar kan påverka människors känslor och beteende.

Borenstein och Arkin (2017) utforskar om en robot kan påverka människor till att

genomföra empatiska handlingar mot andra människor och välgörenhet. Då robotar

byggs i olika former och storlekar kan de interagera med människor på flera sätt, till

exempel så kan en fysisk robot interagera genom närhet och kroppsspråk och besitter

förmågor som en smartphone eller läsplatta inte kan möta (Borenstein & Arkin, 2017).

Detta skapar möjligheter för robotar inom nudging. Genom att robotar ökar människors

självmedvetenhet kan det i sin tur leda till en beteendeförändring (Borenstein & Arkin,

2017). Robotar inom nudging är enligt Borenstein och Arkin (2017) ett ämne som

utlovar en diskussion om etisk granskning. Vidare menar författarna att utvecklingen av

robotar kommer göra att de i framtiden har möjligheten att påverka mänskligt beteende.

En typ av robotar, etologiska robotar, baseras på djur och avsikten är att skapa

anknytning till dem (Krueger, Mitchell, Deshpande & Katz, 2021). På det viset används

beteende, etologi, som grundsten för att designa robotar för sociala sammanhang, menar

artikelförfattarna. Etologiska robotar tillhör paraplybegreppet sociala robotar, det vill

säga robotar med syfte att inkluderas i människors sociala aktiviteter som i ett samtal

eller i en handling (Jones, 2017). Sonys AIBO är ett exempel på etologisk robotik, och

Krueger, Mitchell, Deshpande och Katz (2021) menar att det är en prototyp av

human-robot attachment (HRA) som syftar till anknytningen människa-robot istället för

interaktionen sinsemellan (human-robot interaction, HRI).
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Etologisk robotik har utvecklats för att gå runt Uncanny Valley, vilket är ett begrepp

introducerat år 1970 av Masahiro Mori (Caballar, 2019). Begreppet innebär att robotar

kan väcka obehag på grund av defekter i att efterlikna människans utseende och

beteende (Caballar, 2019). I en studie om Uncanney Valley (Strait et al., 2017) bekräftas

det att robotar bör designas med avstånd till mänskligt utseende och istället med fokus

på dess funktioner och därmed mildra det motstånd som kan uppstå i interaktion med

människor. Det är sådana negativa interaktioner som etologiska robotar kan motverka,

tack vare ett primärt fokus på dess uppgift och miljö istället för att försöka efterlikna

människor (Miklósi, Korondi, Mattelán & Gásci, 2017). Samma forskarteam listar flera

fördelar med etologiska robotar: till exempel att de accepteras mer som social partner än

bristfälliga androider, människor behöver inte konkurrera med etologiska robotar då de

konkurrerar med varandra utifrån vilken som är bäst på en specifik funktion. För att

designa och konstruera etologiska robotar skapas de till sin tänkta miljö, inom förväntad

prestation och med det enklast möjliga utseendet (Korondi, Korcsok, Kovács &

Niitsuma, 2015).

Schmidt-Traub, Obersteiner och Mosnier (2019) säger detsamma som annan forskning

(de Medeiros Espera, Froma & Mason, 2021; Mu et al., 2020; Vasconez, Kantor & Auat

Cheein, 2019) om att robotar kan vara till hjälp för att optimera arbetsmiljöer. Men att

effektivisera och automatisera produktioner är inte alltid rätt lösning då ökad hastighet

kan påverka biologisk mångfald (Schmidt-Traub, Obersteiner & Mosnier, 2019).

Problemformulering
Miljö- och hälsoperspektiv är inte tillräckliga motivationsfaktorer för att ändra

köttkonsumtion (Austgulen, Skuland, Schjøll & Alfnes, 2018). Genom kunskap om

livsmedels miljöpåverkan, den egna hälsan, sociala normer och ökad empati för djuren

kan människor motiveras till att minska sin köttkonsumtion (Cheah, Sadat Shimul,

Liang & Phau, 2020; Siegrist & Hartmann, 2019; Young, Khalil & Wharton, 2018).

Dock har inte människor själva kunskapen att förändra ett beteende (Caraban,

Konstantinou & Karapanor, 2020). Erel et al. (2021) menar att robot-robot-human

interaction (RRHI) har förmågan att påverka människors känslor och beteende. Tidigare

forskning argumenterar för behovet att mer forskning inom effekterna av RRHI för att
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skapa en förståelse för området (Erel et al., 2021) samt att human-robot interaction

behöver mer forskning om robotar ska tillåtas påverka människors beteende (Borenstein

& Arkin, 2017). Lehner, Mont och Heiskanen (2016) har i sin studie fokuserat på hur

nudging kan bidra med ett positivt beteende inom de områden som är relevanta för vår

miljö, det vill säga boende, transport och mat. I denna studie undrar vi hur detta kan

appliceras inom informatik och digital design. Inom informatik och digital design

saknas det forskning om hur robotar kan påverka människors matbeteende genom

nudging, vilket denna studie avser att undersöka. Förhoppningen med studien är att

bidra med kunskap om hur robotar kan användas inom nudging för att utforska

målgruppens upplevelser om robotar i en spekulativ framtid kan påverka människor till

att minska sin köttkonsumtion.

Syfte
Syftet med denna studie är att spekulativt designa etologiska robotar för att genom

nudging påverka människors beteende när det kommer till köttkonsumtion. Studien

avser att använda etologiska robotar med anledning att skapa en närhet till människan

och genom nudging påverka ett beteende utifrån hälsofördelar, sociala normer, ökad

kunskap och interaktion med djur.

Frågeställning
Hur kan nudging appliceras genom ett spekulativt digitalt designkoncept med

etologiska robotar?

Avgränsning
Studien avgränsas till att utforma ett spekulativt digitalt designkoncept av etologiska

robotar med syfte att utforska hur nudging kan appliceras på robotar för att påverka

människors köttkonsumtion. Studien avser att undersöka den interaktion som sker

offline genom en validering av målgruppens upplevelse av ett digital designkoncept.

Studien avgränsas också i att det digitala designkonceptet som presenteras inte

innehåller riktiga robotar och testas inte i fysisk miljö utan enbart digitalt. I den här

studien arbetar vi med spekulativ design i form av att vi spekulerar om en framtid. Vi
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använder Tharp och Tharps (2019) begrepp Intention, Understanding, Message,

Scenario, Artifact, Audience, Context, Interaction och Impact vilket beskrivs närmare i

metodavsnittet. För att få ett tvärsnitt genom studiens utvalda population avgränsas

målgruppen till köttkonsumerade människor i varierande åldrar, med olika

köttkonsumtion och som vill minska sitt köttintag.
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Relaterad forskning
Kort beskrivet har detta arbete som syfte att påverka människors beteende genom

robotar. För att påverka, eller förändra, beteende väljer vi att ta in forskning om

nudging som teori. För att undgå Uncanny Valley med våra robotar tar vi in teori

om etologiska robotar. I forskning inom både nudging och robotik finns glapp att

fylla - hur kan robotar användas för att nudge människor?

Designa för nudging
Nudge som designverktyg inkluderar varningar av olika slag, förändring av utformning

och kännetecken i olika miljöer, påminnelser om människors valmöjligheter och dra

uppmärksamhet till sociala normer och använda ramar för att ändra ett beteende

(Lehner, Mont & Heiskanen, 2016).

Lehner, Mont och Heiskanen (2016) fokuserar i sin studie på de områden som är mest

relevanta för miljön: boende (elförbrukning), transport (bil och flyg) och mat (kött och

mejeri) och hur nudging kan förespråka positivt beteende för miljön. Forskare ser att

nudging har potential inom klimatfrågor (Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). Nudging

kan vara ett lovande designverktyg för att främja miljövänliga och hållbara

konsumtionsbeteenden (Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). Enligt Lehner, Mont och

Heiskanen (2016) innefattar nudging fyra typer av verktyg: (1) Förenkling och

inramning av information, (2) Förändring i den fysiska miljön, (3) Ändringar i

standardbeslut samt (4) Användandet av sociala normer:

Förenkling och inramning av information: nudging som bygger på att det inte enbart

beror på mängden eller tillgängligheten av information, utan också hur informationen

presenteras. Förenkling innebär att informationen görs enklare och presenteras på ett

sätt som passar individen. Ett annat sätt att förändra och rama in information är genom

feedback, det vill säga svara på ett agerande. Feedback hjälper människor att fortsätta

jobba mot sina mål.
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Förändringar i den fysiska miljön: den fysiska miljön har länge varit känd att ha stor

inverkan på människors val. Ett sätt att påverka människor till att köpa en specifik

produkt är via genomtänkt produktplacering.

Ändringar i standardbeslut: människor tar ofta den enklare vägen och vill helst inte

agera om de inte måste utan prokrastinerar hellre. Därför påverkas de av standardbeslut.

Användandet av sociala normer: människor är sociala varelser och sociala normer har

en möjlighet att påverka människors beteende. För att en norm ska påverka ett beteende

måste den vara framträdande och synlig för individen.

Att erbjuda information behöver nödvändigtvis inte leda till förändringar i ett beteende.

Människor tar ofta beslut som inte är i deras bästa intresse på grund av prokrastinering

eller brist på självkontroll då de påverkas av det sammanhang där besluten görs eller att

de är överväldigade av information (Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). När individer

har en positiv inställning eller önskan för ett specifikt beteende är nudging mer effektivt

än i situationer där individer medvetet är emot vissa beteenden (Lehner, Mont &

Heiskanen, 2016).

Lehner, Mont och Heiskanen (2016) menar att ett bidrag till allmänhetens förståelse för

mänskligt beteende har gjorts av Daniel Kahneman som beskriver två system att tänka:

(1) snabbt tänkande, som är automatiskt och intuitivt och (2) långsamt tänkande, som är

eftertänksamt och medvetet. System 1 vägleder majoriteten av dagliga rutiner, de saker

som människor gör per automatik, exempelvis som att duscha eller cykla. System 2

förlitar sig på eftertänksamhet när livsviktiga beslut tas. Artikelförfattarna exemplifierar

inte vad som innefattar livsviktiga beslut, men i den här studien tolkas dem handla om

beslut som förändrar vardagen så som flytt, resa, studier och karriär. De menar också att

majoriteten av existerande beslutsverktyg för att ändra beteende riktar in sig på det

långsamma tänkandet, som i sin tur förlitar sig på förmågan av information och kognitiv

kapacitet för att processa information och ta rationella beslut. Dessa verktyg leds ofta av

antagandet att det är bristen på information eller felaktiga incitament som är anledningar

till att människor inte agerar rationellt eller utifrån deras egna preferenser (Lehner, Mont

& Heiskanen, 2016).
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Caraban, Konstantinou och Karapanos (2020) presenterar Nudge Deck, ett kortbaserat

verktyg för att stötta designprocessen när det gäller nudging. Författarna menar att

människor saknar kunskap för att lyckas implementera förändringar i deras beteende

och nudge decks roll är att stötta designers i att reflektera över deras användares

beteende. Nudging har kommit att bli en teknik i en interaktionsdesigners repertoar, till

exempel, sannolikheten att välja hälsosammare alternativ ökar när sötsaker ersätts med

hälsosammare alternativ i kassan (Caraban, Konstantinou & Karapanos, 2020). Idén om

nudging anammades tidigt av human-computer interaction (HCI) inom områden som

hälsa, hållbarhet och integritet. Forskare har använt sig av nudging för att uppmuntra

hälsosamma beteenden (Caraban, Konstantinou & Karapanos, 2020).

Nudge Deck baseras på författarnas ramverk om 23 sätt av nudging. De 23 sätten om

nudging är ihopsatta i följande sex kategorier: (1) Underlätta - nudges kan minska den

fysiska och mentala ansträngningen som behövs för en aktivitet och kan användas för

att motivera människor. (2) Konfrontera - nudges som försöker pausa en oönskad

handling genom att väcka tvivel med syfte att bryta ett tanklöst beteende och uppmanar

till reflektion. (3) Lura - nudges som använder mekanismer som illusion för hur

alternativ och handlingar upplevs med syfte att uppmuntra specifika utfall. (4) Social

påverkan - nudges som utnyttjar människors önskan om att anpassa sig och följa det

som tros vara förväntat av dem. (5) Förstärka - nudges som vill stärka ett beteende och

ökar deras närvaro hos individen. (6) Rädsla, förlust och osäkerhet - nudges som vill

väcka känslor som rädsla, förlust och osäkerhet för att påverka användaren till en

handling.

Mehenni, Kobylyanskaya, Vasilescu och Devillers (2020) utforskar i sin studie hur

verbal nudging från robotar påverkar barn. Barnen i studien interagerar med tre olika

uppsättningar av samtalspartners: en social robot, en chatbot och en människa.

Författarna understryker att nudging är en taktik för att subtilt förändra en persons

beteende utan att begränsa dess val. Resultatet visar att barn påverkas mer av en robot

eller en chatbot än av en vuxen människa. Detta stärker författarnas hypotes om att en

icke-mänsklig samtalspartner kan i högre grad påverka en människa.
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Erel et al. (2021) menar att robot-robot-human interaction (RRHI) är ett växande

område som har potential att avslöja sociala effekter när en människa interagerar med

fler än en robot. Studien testar om en interaktion mellan en mänsklig deltagare och två

icke-humanoida robotar kan leda till negativa känslor relaterat till utfrysning och om det

kan påverka psykologiska behov som kontroll, tillhörighet, meningsfullhet och

självkänsla. En interaktion med fler än en robot kan forma ett socialt sammanhang och

kan påverka de psykologiska behoven även om robotarna inte har några människolika

kännetecken. Enligt Erel et al. (2021) fokuserar tidigare forskning främst på

interaktionen mellan en människa och en robot eller en grupp människor och en robot. I

studien använder författarna subjektiva och objektiva mått för att utvärdera deltagarnas

upplevelse och hur deras psykologiska behov påverkas. Studien utforskar tre tillstånd:

exkludering, inkludering och över-inkludering. De valde icke-humanoida robotar för att

minska påverkan av människolika kännetecken. Att använda två till utseendet olika

robotar gör att det inte blir någon grupperingseffekt utifrån deras utseende och ger en

möjlighet att utvärdera skillnader mellan responsen från robotarna.

Resultaten visar att när kommunikationen hade en social inriktning upplever deltagarna

att robotarna är hjärtliga och lättare att tycka om. Deltagarna beskrev robotarna enligt

följande (Erel et al., 2021):

“It felt as if they are alive, I wanted to please them.”

“It’s just something, a machine, but it makes you feel things.”

Erel et al. (2021) menar att RRHI har potential att forma ett starkt socialt sammanhang

som kan påverka människors känslor och beteende. Vidare menar författarna att mer

forskning inom effekterna av robot-robot-human interaction behövs för nå vidare insikt

om detta växande området.

Borenstein och Arkin (2017) utforskar i sin studie om en robot som kompanjon kan

påverka människor till att utföra empatiska handlingar, riktade mot andra människor och

välgörenhet. Författarna analyserar också om robotar kan främja empati hos en

användare då empati är en viktig del av det som håller ihop ett samhälle. Borenstein och

Arkin (2017) menar att det finns teknik som formar en användares beteende men att
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användandet av robotar för samma syfte är ett ämne som föder etisk granskning och

författarna ämnar till att starta den diskussionen. Vidare menar författarna att en

outforskad aspekt av människa-robot interaktion och som behöver mer forskning - är

om robotar ska tillåtas påverka användares beteende för människans eget bästa. En

kontroversiell praktik som tillåter en robot att nudge en användares beteende för

samhällets bästa kan finnas i en nära framtid (Borenstein &  Arkin, 2017).

Då dataenheter både subtilt och uppenbart påverkar människans beteende, bör det

funderas på om det är etiskt lämpligt för robotik att bedriva denna typ av design

(Borenstein & Arkin, 2017). I studien ställs frågor som: ska robotar medvetet designas

för att subtilt och/eller uppenbart nudge en användares beteende med syfte att denna

strategi kan förespråka det bästa för ett samhälle? Hur effektiva kan robotar vara för att

påverka en användares beteende och kommer de ha förmågan att främja mänsklig

empati? Mycket av den teknik som påverkar användares beteende är relationella

artefakter men användare måste inte känna att de har någon form av ömsesidigt

förhållande med ett objekt för att de ska kunna bli påverkade (Borenstein & Arkin,

2017). Robotar har potential att påverka en användares beteende, då robotar byggs i

många former och storlekar gör det att de kan interagera med användare på flera olika

sätt (Borenstein & Arkin, 2017). Artikelförfattarna skriver att det som gör robotar

utmärkande jämfört med annan teknik är deras potential att interagera på fler sätt än

enbart genom verbala och tvådimensionella uttryck. En fysisk robot kan interagera

genom närhet, kroppsspråk och beröring och har förmågor som en smartphone eller

läsplatta inte kan matcha (Borenstein & Arkin, 2017). Detta menar författarna öppnar

upp för olika möjligheter för att nudge användares beteende, genom att låta robotar öka

människors självmedvetenhet kan det leda till beteendeförändring.

Det har visats att människor interagerar med teknik på liknande sätt som de interagerar

med andra människor (Borenstein & Arkin, 2017). För att en robot ska kunna påverka

användaren behöver roboten ha förmågan att väcka känslomässiga band på ett sätt som

användaren kan relatera till (Borenstein & Arkin, 2017). I framtiden kommer robotar ha

en större möjlighet än TV och tryckt media att påverka människor. En mobil robot har

förmågan att följa användaren och kan då påverka användarens beteende i olika miljöer

och situationer som när användaren tittar på tv, äter eller tränar (Borenstein och Arkin,
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2017). Samma studie lyfter ELIZA-effekten då användare kan projicera egenskaper på

en robot som den inte har och tror att roboten är kapabel till mer än vad den är.

Artikelförfattarna menar att användaren kan tro att roboten är glad om den ler som ett

sätt att ge positiv feedback när en handling har gjorts. Dock kan en robot enbart verka

glad men kan inte uppleva känslan (Borenstein & Arkin, 2017).

Vidare tar Borenstein och Arkin (2017) upp en anledning för tvivel som innebär att

dagens robotar enbart kan visa ett empatiskt beteende men de kan inte känna empati.

Empati är en mänsklig förmåga och är inte uppgiftsspecifik, dock finns det flera

anledningar att tro att robotar kan främja empati hos en människa, då människor ofta

kommer nära objekt som är icke-mänskliga och positiva egenskaper kan komma från en

sån interaktion (Borenstein & Arkin, 2017). Fiktionsförfattare är skickliga på att skapa

känslomässiga reaktioner från sin publik, då de får sina läsare att bli känslomässigt

involverade i karaktärerna. Animatörer vet att karaktärernas storlek och uttrycksfullhet

kan framkalla känslor hos publiken. En robot med ledsna ögon och ledsamt kroppsspråk

kan förmedla besvikelse om användaren inte agerar på en specifik handling. Detta kan

sedan ändras till glada uttryck när handlingen väl utförs (Borenstein & Arkin, 2017).

Positiv feedback kan uppmuntra till repeterande handlingar, en robot som har förmågan

att skapa en detaljerad användarprofil och kan erbjuda användaren specifika

rekommendationer kan påverka en användare (Borenstein & Arkin, 2017). Forskarlaget

tydliggör genom ett exempel: om en användare har en familjehistoria om en specifik

sjukdom, kan roboten föreslå att skänka till en anpassad välgörenhet.

Borenstein och Arkin (2017) menar att roboten inte får upplevas som irriterande för

användaren och att användaren måste vara i rätt sinnesstämning för att vara mottaglig

för information. Det innebär att roboten måste veta när användaren kan ta till sig

information och fånga upp sociala koder om när det är lämpligt att prata och inte

avbryta användaren (Borenstein & Arkin, 2017). Om roboten kan upptäcka sårbara

stunder för att leverera information blir det mer sannolikt att användaren utför de

handlingar som roboten försöker påverka. En avgörande faktor är hur stor del av dagen

som roboten är i närheten och har möjlighet att interagera med användaren (Borenstein

& Arkin, 2017).
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Enligt Lehner, Mont och Heiskanen (2016) är nudging inte ett obestritt område och har

fått kritik för risken om hot mot de demokratiska processerna som finns i västvärldens

samhällen. Nudging representerar en praktisk ansats för beslutsfattare att försöka lösa

sociala problem i en tid där ideologiska preferenser av en fri marknad och ökande

påverkan av globalisering (Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). En fara med nudging är

den outtalade avsikten att manipulera människor eller att hålla tillbaka med information

(Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). Lehner, Mont och Heiskanen (2016) menar att

kritiken inte är riktad mot nudging specifikt utan mot libertarian paternalism vilket

nudging bygger på. Libertarian paternalism vill bevara valfriheten men uppmuntrar den

publika sektorn att styra människor i en riktning som främjar deras egen välfärd.

Människor är tillåtna att ta sina egna beslut, men valarkitekturen är designad för att

förespråka ett önskat beteende (Lehner, Mont & Heiskanen, 2016).

Även om syftet är att skapa goda konsekvenser för användaren och samhället kan

designen ha etiska konsekvenser (Borenstein & Arkin, 2017). Enligt deras studie finns

det två nivåer av analys som krävs för att avgöra om nudging är lämpligt: (1) om en

specifik typ av övertygande teknik är etiskt acceptabel och (2) om det är lämpligt för

robotar och annan teknik att använda sig av detta. Vidare tar Borenstein och Arkin

(2017) upp att det är till synes etiskt lämpligt att påverka människor att inte röka genom

att sätta varningsetiketter på cigaretter, men är det lämpligt för en robot att göra

liknande när en person bestämmer sig för att röka på offentlig plats? Robotens påverkan

skulle inte enbart gynna individens hälsa utan också hälsan för andra (Borenstein &

Arkin, 2017). Robotar kan också skapa en etisk oro på grund av den asymmetriska

relationen mellan roboten och användaren - roboten kan påverka användaren men inte

tvärtom (Borenstein & Arkin, 2017).

Borenstein och Arkin (2017) listar tio faktorer som kan avgöra om nudging är etiskt

acceptabelt eller inte:

● Är personen medveten om att den blir nudged, om ja, hur mycket?

● Skapar nudging rationella former av tänkande?

● Har personen någon kontroll över och hur nudging uppstår?

● Är personen förmögen att undvika nudging om det föredras?
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● Är handlingen gynnsam för personen?

● Kommer personen som utsätts för nudging uppleva handlingen som gynnsam?

● Är det huvudsakliga syftet gynnsamt för någon mer än personen som utsätts?

● Finns det negativa konsekvenser som följd om personen misslyckas med den

handling som nudging avser att påverka?

● Kan nudging bidra med formation av vanligt beteende eller beroende för

personen?

● Är personen extra sårbar för manipulation på grund av ålder, fysisk eller mental

hälsa, socioekonomisk status eller andra relevanta faktorer?

Avslutningsvis menar Borenstein och Arkin (2017) att den ökande utvecklingen av

robotar kommer bidra till att teknik kommer påverka mänsklig beteende i framtiden.

Etologiska robotar
Etologisk robotik har kopplingar till (1) sociala robotar, (2) human-robot attachment

(HRA) och (3) Uncanny Valley, vilka beskrivs i samma ordning nedan för att ge

etologisk robotik bakgrund och sammanhang. Etologiska robotar tillhör

paraplybegreppet sociala robotar, det vill säga robotar vars syfte är att inkluderas i

människors sociala aktiviteter som i ett samtal eller i en handling (Jones, 2017).

Miklósi, Korondi, Mattelán och Gásci (2017) menar att en etologisk ansats skulle

medföra en rimlig teori för utvecklandet av sociala robotar. Syftet med deras artikel är

att etablera ämnesövergripande vetenskap av etologiska robotar som grundar sig i

evolutionära, ekologiska och etologiska koncept för att utveckla sociala robotar. Detta

beskrivs genom att en etologisk ansats baseras på funktioner av beteende i relation till

den specifika miljö där djuren har utvecklats. För att applicera etologi på sociala robotar

bör de ha en specifik uppgift samt att deras beteende och förmåga att lösa problem bör

anpassas utifrån den miljö de ska verka (Miklósi, Korondi, Mattelán & Gásci, 2017).

Läran om djurs beteende, etologi, föreslår att människa-djur beteende kan betraktas som

en rimlig lösning för att designa etologiska robotar (Kreuger, Michell, Deshpande &

Katz, 2021). Några av de fördelar med etologiska robotar som författarna listar är: (1)

Etologiska robotar är effektivare i deras nisch då de inte begränsas av en förväntad

likhet till människan och (2) Människor behöver inte konkurrera med etologiska
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robotar, utan dessa behöver istället tävla mot varandra utifrån vilken som är bäst på en

specifik funktion (Miklósi, Korondi, Mattelán & Gásci, 2017).

Två år tidigare, 2015, skrev Korondi tillsammans med Korcsok, Kovács och Niitsuma

att etologisk robotik rör sig mot en verklighet där automatiserat beteende och

interaktion sker med andra robotar eller människor. De listar följande fyra punkter som

används i design och konstruktion av etologiska robotar: (1) vilken miljö roboten lever i,

(2) vilken prestation som förväntas av roboten, (3) de mest optimala och enklaste

förkroppsligande och beteende som behövs för att arbetet ska bli lyckat samt (4) nivå av

socialt beteende om roboten arbetar i en miljö bland människor. Människor applicerar

känslor och personlighet på djur vilket leder till samverkan och kommunikation och

denna handling är avgörande för att designa etologiska robotar som följeslagare till

människan (Kreuger, Michell, Deshpande & Katz, 2021). Etologiska robotar har

använts för att exemplifiera human-robot attachment (HRA), vilket är en påbyggnad av

human-robot interaction (HRI), men som primärt syftar till att fokusera på anknytningen

till en robot (Kreuger, Michell, Deshpande & Katz, 2021). Författarna föreslår

robothunden AIBO från Sony som en prototyp för HRA, då den förknippas med

grundstenarna i etologisk robotik. Kreuger, Michell, Deshpande och Katz (2021) lyfter

tre dimensioner som fungerar som beståndsdelar för human-robot interaction (HRI):

antropomorfism, känslor och personlighet.

År 1970 observerade Masahiro Mori de negativa reaktioner som människor upplever

när de kommer i kontakt med robotar som uppfattas som nästan levande (Schwind,

Leicht, Jäger, Wolf & Henze, 2018). Mori antog att människors upplevelse av robotar

skulle vara positiva om robotarna fick människoliknande attribut. Men när dessa attribut

har stora utseendemässiga likheter med en människa och roboten upplevs som nästan

verklig men inte helt, skapar det obehagliga känslor hos människor (Schwind et al.,

2018). Det blir en svacka i relationen mellan människolik och människors acceptans och

denna svacka döptes till Uncanny Valley (Schwind et al., 2018). Etologiska robotar är

ett svar på hur det går att gå runt Uncanny Valley, genom att inte alls efterlikna

människors utseende när sociala robotar designas och konstrueras (Korondi, Korcsok,

Kovács & Niitsuma, 2015). Miklósi, Korondi, Mattelán och Gásci (2017) menar att

istället för att skapa så människolika robotar som möjligt, med syfte att undvika svackan
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av Uncanny Valley, bör först robotens uppgift och miljö fastställas utan att eftersträva en

människoliknande robot. Strait et al. (2017) menar att den vanliga slutsatsen av

Uncanny Valley - att robotar blir obehagliga när de har för många likheter med

människor - är för tunn då människor kan tycka att människor är obehagliga i sig. Strait

et al. (2017) bekräftar teorin om etologiska robotar - att robotar bör designas med

avstånd till mänskligt utseende med fokus på dess funktioner, för att mildra motståndet i

interaktion med människor. Barco, de Jong, Peter, Kühne och van Straten (2020) menar

att genom utbredningen av sociala robotar i samhället ökar också variationer av robotar,

speciellt när det kommer till morfologi. Morfologin av robotar klassificeras inom

antropomorfism (människolik), zoomorfism (djurlik), karikatyr (tecknad) eller

funktionell (formen följer funktionen). Olika morfologier kan framkalla skillnader om

hur användare uppfattar och interagerar med robotar. Barco et al. (2020) har i sin studie

undersökt hur barn reagerar på olika morfologier och resultaten visar att barnens

uppfattning av sociala robotar baseras på antropomorfism, social närvaro och likhet. de

Graaf och Allouch (2016) menar att människor tenderar att tillskriva mänskliga

kännetecken på icke-mänskliga objekt. Interaktionister argumenterar att människor kan

projicera ett intellekt på icke-människor som djur och objekt och begåva dem med

mänskliga egenskaper. Genom att använda en robot med zoomorfistiskt

förkroppsligande kan effekten av Uncanny Valley lättare undvikas (de Graaf & Allouch,

2016). Dessutom kan robotar med djurliknande design förlita sig på antagandet att det

välbekanta utseendet stödjer människa-robot interaktionen. Ribeiro och Paiva (2012)

menar att robotar ska kunna uttrycka känslor som en avgörande roll i att etablera och

bibehålla långsiktiga relationer med robotar. För att undersöka om de gör det ställer

artikelförfattarna bland annat dessa fem frågor: (1) Classification: What do I feel about

what just happened?, (2) Quantification: How much do I feel about it?, (3) Interaction:

How does this affect what I was already feeling?, (4) Mapping: What should I do to

express this feeling? och (5) Expression: How should I do that?.

Schwind et al. (2018) menar att frågan kvarstår om det finns en Uncanny Valley för

virtuella djur då det ännu är ett outforskat område. På grund av den rika symboliken och

metaforiska möjligheter, föredrar designers att skapa djurkaraktärer istället för

människor. Katten Azrael i filmen Smurfarna 2 (2013) har fått kritik för sitt sätt att
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uttrycka sig genom att använda sig av mänskliga känslor och beteenden. Azrael beter

sig för likt en människa och har väckt frågan om det finns en Uncanny Valley även för

djur. Schwind et al. (2018) menar att effekten av Uncanny Valley hos djur kan uppstå

vid användandet av antropomorfistiska ansiktsuttryck. Ett leende minskar

igenkänningen av ett djur, då det är typiskt för ett mänskligt uttryck men inte en faktisk

reflektion av ett djurs beteende, menar artikelförfattarna. Vidare menar Schwind et al.

(2018) att djurkaraktärer ska inte besitta mänskliga uttryck, känslor eller röst om

djurkaraktären ska bli helt accepterad. Virtuella djur som framställs som levande bör

inte avvika från djurets naturliga utseende (Schwind et al., 2018).

Abdai, Korcsok, Korondi och Miklósi (2018) menar att det är en fördel att i förväg

överväga vissa funktioner hos robotar. Utifrån ett etologiskt perspektiv introducerar

författarna tre aspekter som bör tas hänsyn till i designen av interaktiva robotar: (1)

förkroppsligande, (2) autonomi samt (3) beteende. Vidare menar författarna att de

visuella dragen hos en robot prioriteras vid designen då människan förlitar sig mest på

visuella stimuli. Artikelförfattarna skriver att varje enskild robot bör tillhöra en modell

med en unik uppsättning av beteende och kroppsligt utseende som är specifik för alla

robotarna inom samma modell. Dessa robotar bör sedan tilldelas ett vetenskapligt namn

som följer de regler om nomenklatur som skapades av Carl von Linné år 1735 (Abdai,

Korcsok, Korondi & Miklósi, 2018). Abdai, Korcsok, Korondi och Miklósi (2018) gav

sina robotar släktnamnet Ethonidae på grund av robotarnas koppling till etologi, därefter

fick varje robot som ingick i släkten varsitt artnamn.
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Metod
Arbetet påbörjades med en litteraturstudie för att bekanta oss med liknande

forskning, i syfte om att identifiera studiens potentiella bidrag. Därefter

genomfördes inledande intervjuer för att få en inblick i informanternas tankar om

robotar och matvanor. I nästa steg gjordes en pilotstudie vars resultat utformade

djupintervjuer, som genomfördes med samma personer från den inledande

intervjun. Utöver detta har bland annat spekulativ design använts i syfte om att

väcka tankar med designkonceptet, samt nudging för att designa för att påverka

beteende. De olika delarna presenteras mer i detalj nedan, samt information om

hantering av data och hur de forskningsetiska principerna har efterföljts.

Litteraturstudie
Studiens litteratursökning har innefattat sökning av vetenskapligt granskade artiklar och

mediebevakning från samhället. Sökningarna gjordes i januari till maj 2021 via den

akademiska sökmotorn Summon (alla databaser som ingår i Summon finns i bilaga 1)

och databaserna DOAJ, Sage Journals, Science Direct och ACM. Sökningarna har

avgränsats till att sökas mellan årtalen 2015–2021, med majoritet på de senaste 5 åren.

De sökord och fraser som har använts är: robot-robot interaction, robots climate,

ethorobotics, social robot, nudging och nudging robot. Denna studie innehåller också

artiklar funna med sökorden agriculture robots och meat consumption robot, men de har

exkluderats ur relaterad forskning och fungerar som en ingång till bakgrund i studiens

inledning. Totalt valdes det ut 22 artiklar där kriterierna inkluderar områden som

robot-robot interaktion, etologiska robotar, design nudging och robotar inom nudging.

Litteratursökningen har även innefattat kedjesökning, där artikeln av Abdai, Korcsok,

Korondi och Miklósi (2018) hittades i källförteckning av Krueger, Mitchell, Deshpande

och Katz (2021).

Med dessa kriterier i litteraturstudien har vi inte hittat svar på hur robotar kan designas

för nudging inom köttkonsumtion.
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Inledande intervju
Inledande intervju valdes som metod för att få en första bild av informanternas

inställning till att minska sin köttkonsumtion och vilka faktorer som skulle påverka

deras val samt deras upplevda hinder för att minska sin köttkonsumtion. För att komma

i kontakt med informanter efterfrågades dessa i våra sociala nätverk, enligt: “Hej, vi är

två designstudenter som arbetar med vårt examensarbete inom robotik och

köttkonsumtion. Vi vill komma i kontakt med personer som är intresserade av att

minska sin köttkonsumtion. Säg till om du är intresserad av att delta i intervjuer.”.

Denna efterfrågan skickades ut tre veckor innan planerat genomförande av den

inledande intervjun.

För studien gjordes ett subjektivt urval för att avsiktligt kunna handplocka informanter

med relevans och kunskap om det ämne som studien avser att undersöka. Ett subjektivt

urval grundar sig i att forskarna har kännedom om de människor som undersöks och kan

på så vis medvetet välja ut dessa med bakgrund att dessa kan ge värdefull data till

studien (Denscombe, 2018, s. 75). Urvalskriteriet baserades på deras relevans för ämnet

och de informanter som valdes ut äter kött men har en önskan om att minska sin

köttkonsumtion, men vet inte hur. Totalt valdes 7 informanter ut för inledande intervju

och det förekom inga bortfall bland de tillfrågade informanterna under den inledande

intervjun. Den bakgrundsinformation som samlades in om informanterna var deras ålder

samt hur ofta det äter kött och om de vill minska sin köttkonsumtion. I tabell 1 nedan

presenteras informanterna och för att hantera deras personuppgifter konfidentiellt men

samtidigt personifiera resultat har alla informanter tilldelats en pseudonym.

ID Pseudonym Ålder Hur ofta
äter informanten kött?

Vill informanten
minska sin
köttkonsumtion?

#1 Adam 28 år 5 ggr/vecka Ja

#2 Bea 58 år 5 ggr/vecka Ja

#3 Christoffer 36 år Sällan (enbart på restaurang om
veganalternativen bara innehåller
kolhydrater)

Ja
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#4 David 79 år 4-5 ggr/vecka Ja

#5 Elsa 33 år 3 ggr/vecka Ja

#6 Frans 29 år Äter inte kött mer än några gånger
per år

Ja

#7 Greta 21 år 1 gång/vecka Ja

Tabell 1: Presentation av informanterna för inledande intervju, pilotstudie och djupintervju.

De inledande intervjuerna genomfördes över telefon och pågick i 15–25 minuter.

Intervjun var semi-strukturerad och innehöll sex frågor med öppen karaktär. De frågor

som ställdes under den inledande intervjun var:

1. Varför minskar du inte din köttkonsumtion idag? Vilka är dina hinder?

2. Vad skulle få dig att minska köttkonsumtion? Vilket stöd vill du ha

(informantens desiderata)?

3. Skulle du minska din köttkonsumtion om du har mer kunskap om livsmedels

miljöpåverkan?

4. Skulle du minska din köttkonsumtion om du kommer närmare djuren? Att du

interagerar mer med dem än vad du gör idag.

5. Skulle du minska din köttkonsumtion av anledningen att förbättra din egen

(fysiska) hälsa?

6. Skulle du minska din köttkonsumtion utifrån sociala normer? Dvs skulle du

kunna minska din köttkonsumtion om andra i din närhet gör det (familj, vänner,

släkt, barn, kollegor, grannar)?

Fråga 3–6 har tagit inspiration från tidigare studier (Austgulen, Skuland, Schjøll &

Alfnes, 2018; Cheah, Sadat Shimul, Liang & Phau, 2020; Siegrist & Hartmann, 2019;

Young, Khalil & Wharton, 2018;) vilka nämns i studiens inledning och relaterad

forskning. Författarna till de fyra nämnda studierna har listat följande som

motivationsfaktorer för minskad köttkonsumtion: (1) mer kunskap om livsmedels

miljöpåverkan, (2) komma de levande djuren närmare (interagera med de som äts), (3)

förbättra hälsa och (4) sociala normer. Det finns också studier (Austgulen, Skuland,

Schjøll & Alfnes, 2018; Cheah, Sadat Shimul, Liang & Phau, 2020) som visar på att

faktorer längre ifrån oss, som miljö, inte är en motivationsfaktor. Nudging relaterar
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också till dessa motivationsfaktorer (Caraban, Konstantinou & Karapanos, 2020;

Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). Av dessa anledningar valde vi att ta med fråga 3–6, i

syfte om att lära känna vald målgrupp.

Utifrån informanternas svar formades designen av de etologiska robotarna, vars design

presenteras längre fram i detta metodkapitel.

Pilotstudie
För att förbereda designmaterialet inför djupintervjuer gjordes en pilotstudie med fyra

av de sju utvalda informanterna (som presenteras ovan i tabell 1), vilka pågick mellan

50–65 minuter vardera. Pilotstudien genomfördes två veckor efter den inledande

intervjun via det digitala samtalsverktyget Zoom för att kunna spela in intervjun och

visa studiens designmaterial. Det var enbart studieledare och informant närvarande.

Designmaterialet som presenterades innehöll sex etologiska robotar (hund, igelkott,

varg, får, ko och kanin) och fem scenarier (se figur 1 och allt designmaterial i bilaga 2).

De etologiska robotarna presenterades med två stillbilder och två rörliga bilder vardera.

De rörliga bilderna var mellan 6–12 sekunder långa, och visar robotarna framifrån och

från sidan.

Figur 1: Robotar som undersöktes under pilotstudien. Se allt designmaterial i bilaga

2.

Christoffer, Adam, Frans och Greta fick svara på följande fem frågor om respektive

robot:

1. Vad är detta?

2. Vem är detta?

3. Vad tycker du om namnet?
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4. Är det någon specifik skillnad du upplever mellan de två rörliga bilderna?

5. Det boxiga/kantiga utseendet. Något specifikt du tycker om det? Varför?

I och med att robotarna baserades på olika djur med olika funktion ställdes också

specifika frågor utöver ovan fem frågor. De specifika frågorna hade som syfte att

kontrollera om robotens funktion krockade med utseendet, eller tvärtom. Fullständigt

frågebatteri finns i bilaga 3. Informanterna fick sedan tycka till om följande fem

scenarier där en eller flera av de sex robotarna utspelar en viss funktion:

1. Reaktion på handel: Vi är vid kyldiskar och hyllor i en matbutik. En människa

går fram till kylen med kött och öppnar dörren för att ta lammkotlett. Dolly och

sina kloner (totalt ca 20 st) rullar in och stirrar på människan. När människan

lägger lammkotletten i sin varukorg ramlar alla Dollys omkull. Vad tycker du?

2. Påminna: Det är POV på igelkotten Automower. “Du” ser en människa sitta vid

ett köksbord, och pillar med en mobil. “Du” åker närmare och spionerar med din

kikare, för att se vad människan gör på sin mobil. “Du” ser att denne lägger till

kött i sin köplista. Kameran vänds och du ser igelkotten som “sticker”

människan i foten med sina “grästaggar”, som en påminnelse. Vad tycker du?

3. Sprida kunskap: Kaninen Fenek går hand i hand med användaren (här tänker vi

ett barn), på jakt efter något ätbart på tomten. När kaninen stannar får barnet

fråga “fågel, fisk eller mittemellan” och sen leta efter vad som är ätbart. Kaninen

lär ut kunskap om mat i naturen. Vad tycker du?

4. Sound healing: Kon 269 grillar grönsaker. Hunden och Vargen har en dragkamp

med en köttbit, som vargen tänkt leverera till levande vargar i skogen (i syfte om

att vargen ska stanna i skogen, och inte komma in till bostadsområden). Hunden

tror att det är en lek, medan Vargen bara vill göra nytta på sitt sätt. Köttet råkar

slinka ut ur bådas mun och landar rakt på Kossans grill. Kon skriker och blir

panikslagen. Användaren sitter på en solstol (vittne). Vad tycker du?

5. Inköpslistan: Fåret Dolly påverkar inköpslistan och veckans matsedel, genom att

teleportera sina tankar digitalt till användarens mobil. Dolly anser att mycket av

det som finns på inköpslistan inte främjar hälsan.

Pilotstudien avslutades med följande fyra frågor:

1. Har du idéer på fler scener?
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2. Blir du provocerad?

3. Blir du inspirerad?

4. Deklareras problemet (att köttkonsumtion behöver minskas)?

Resultatet av pilotstudien användes för att revidera designmaterialet, som sedan

presenterades under djupintervjuer, vars design presenteras längre fram i detta

metodkapitlet.

Djupintervju
Djupintervju valdes för att få en mer djupgående insikt om informanternas uppfattning,

känslor, erfarenhet och åsikter gällande de etologiska robotarna. Sex av sju utvalda

informanter deltog (vilka presenterats tidigare i tabell 1 ovan, där alla förutom David

deltog). På grund av sjukdom fick studien ett bortfall. Djupintervjuerna genomfördes en

vecka efter pilotstudien och över Zoom för att kunna spela in intervjun och visa studiens

designmaterial. Även i denna intervju var det enbart studieledare och informant

närvarande. Se fullständigt presenterat designmaterial i bilaga 4 och en del av

designmaterialet i figur 2 nedan.

Figur 2: Robotar som undersöktes under djupintervjuerna. Se allt designmaterial i
bilaga 4.
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Djupintervjuerna pågick i 50–75 minuter vardera, vilka genomfördes genom att först

visa allt designmaterial för att ge informanterna en överblick av allt som skulle pratas

om och för att fråga om deras initiala tankar om det fullständiga designmaterialet.

Designmaterialet innehöll fyra etologiska robotar och två scenarios innehållande alla

robotar. Följande fem inledande frågor ställdes efter att ha visat allt designmaterial:

1. Klassificering: Vad känner du om vad du just sett?

2. Kvantifiering: Hur mycket känner du om det?

3. Interaktion: Hur påverkar det dina tidigare känslor?

4. Kartläggning: Vad kommer känslorna leda till?

5. Uttryck: Hur ska du göra det?

Ovan frågor kommer från studien av Ribiero och Paiva (2012) där frågorna har till syfte

att kontrollera att människor kan väcka känslor till robotar. Därefter ställdes frågor om

vad informanterna har för relation till kor, får, kyckling och gris i syfte om att kunna

diskutera och/eller analysera svar om respektive robots utseende och funktion. Sedan

presenterades respektive robot igen, där följande frågor ställdes:

1. Beskriv med egna ord om dina personliga intryck av *robot med dess namn*.

Ge gärna anledningar för dina intryck. Finns det specifika egenskaper som

fångar din uppmärksamhet? (Denna fråga kommer från Schwind et al. (2018) i

syfte om att kontrollera att Uncanny Valley undviks).

2. Vad tycker du om att använda en *robot med dess namn* för att påverka

människor till att minska sin köttkonsumtion, utifrån dess egenskaper och

utseende?

3. Vad tycker du om namnet?

4. Vad tycker du om storleken?

Slutligen presenterades de två scenarierna igen, och följande sex frågor ställdes:

1. Vad tänker du om scenariot? Vad är meddelandet?

2. Tror du att man kommer närmare hur köttproduktion fungerar i det här

scenariot?

3. Tror du att det här scenariot gör att betraktaren ifrågasätter sin köttkonsumtion?

4. Inspireras du (att minska din köttkonsumtion)?
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5. Deklareras problematiken (att köttkonsumtion behöver minskas)?

6. Väcks frågor (om scenariot i sin helhet)?

I samband med första scenariot, som utspelar sig i en butik, ställdes också frågan “Gör

robotarna att avståndet mellan kött i butiken och levande djur minskar? (att

konsumenter förstår närmare vad de handlar)”. I andra scenariot behandlas robotars

livslängd, varpå följande fråga ställdes: “Vad tänker du om robotarnas livslängd?”.

Djupintervjuerna avslutades med att summera informanternas svar, med syfte att ge

informanterna en möjlighet att komplettera sina svar och kontrollera att studieledaren

har antecknat korrekt svar. I bilaga 5 finns fullständigt frågeformulär.

Spekulativ design, Designa för nudging & Etologiska
robotars design
Robotarna och de scenarion de verkar i är designade efter begrepp och verktyg som

används inom nudging, etologisk robotik och spekulativ design, som beskrivs hur

nedan.

Spekulativ design
Designkonceptet fokuserar på en ny situation och utforskar en spekulativ framtid, ett

vision project (Simonsen et al., 2014), som har som syfte att väcka och ställa frågor om

människors tycke om robotar som påverkar deras köttkonsumtion genom nudging. Ett

verk som har belyst det dystopiska användandet av teknik för samhällets bästa är

George Orwells bok Animal farm (Borenstein och Arkin, 2017) - ett verk som studiens

design har tagit viss inspiration ifrån genom att robotarna belyser samhällsproblem.

Konceptet har tagit stöd i Tharp och Tharps (2019) ramverk om nio punkter för att

designa arbetet, och detta enligt:

Intention:

● Declarative mindset - designmaterialet presenterar en alternativ framtid och

pekar på ett problem.

● Inspired och Remind aims - designmaterialet har som syfte att inspirera till en

alternativ framtid där människors hälsa och deras empati för djur kan inspirera
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till minskad köttkonsumtion. Det innehåller också en metafor till andra

världskriget, för att påminna om hur det var då och för att skapa sympati för djur

som jämförs med att ha det likadant som fångar från andra världskriget.

Understanding: Credibility - designmaterialet innehåller statistik och fakta på hur

köttkonsumtion ser ut, i syfte om att göra materialet trovärdigt.

Message: Narration - designmaterialet är format som en berättelse om vad som händer,

eller vad som kan hända inom köttkonsumtion.

Scenario: Reality och Desirability - designmaterialet fokuserat på att väcka “kan det här

hända?” och “vad är önskvärt?” samt att kunna hålla med, föredra eller att inte föredra.

Artifact:

● Artifact dimension: Reality och Desirability - robotarna är designade för att

kunna diskutera “kan det här finnas i verkligheten?” och “är det önskvärt att ha

detta?” genom att vara nära de levande djurens utseende och beteende, men att

samtidigt vara transparenta i att de är robotar genom deras anatomi i form av

hårdare former än ett levande djur.

● Principal artifact och Explicit scenario - De designade scenarierna är drivkraften

i designmaterialet, för att visa på en alternativ framtid, där robotarna hjälper att

bilda scenarierna genom att själva delta i dem och vara vittnen för levande djur.

Audience: Primary relationship - Designmaterialet är format för att informanterna ska

vara medvetna om att människor kan komma i kontakt med robotarna. Detta genom att

det syns människor i mindre eller större grad i båda scenarierna.

Context: Mood - Designmaterialet har fokuserat på att väcka känslor och relationer, via

robotarna, till djur.

Interaction: Meeting - Interaktionen ligger främst i mötet med designmaterialet, där

användaren kommer i kontakt med ett digital designkoncept.

Impact: Social engagement - designmaterialet har fokuserat på att influera andras

tankar, genom att belysa en alternativ framtid.
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Designa för nudging
Lehner, Mont och Heiskanen (2016) beskriver att nudging innehar fyra typer av

verktyg: (1) Förenkling och inramning av information, (2) Förändring i den fysiska

miljön, (3) Ändringar i standardbeslut samt (4) Användandet av sociala normer, vilka

har applicerats enligt:

Förenkling och inramning av information: robotarna ger ingen information förrän

människan utför ett, enligt robotarna, oönskat beteende. De ger också feedback på

människans beteende, genom att visa på hur verkligheten inom köttkonsumtionen ser ut.

Förändringar i den fysiska miljön: robotarna har placerats i en matbutik och i en

privatpersons trädgård. Detta för att subtilt undersöka om det spelar någon roll om

robotar ska implementeras av en organisation eller om de ska vara privatägda. För att

avgöra om informanter reagerar på vem som äger robotarna.

Ändringar i standardbeslut: robotarna finns där människor handlar och där vanan av

köttkonsumtion kan brytas.

Användandet av sociala normer: detta designades utifrån att människor efter ett tag

skapar en relation till robotarna och att robotarna således kan agera som en social

varelse som tillsammans kan påverka en människa. Normen är synlig då robotarna

designats till att associeras till djur som ska vittna för de levande djuren.

Caraban, Konstantinou och Karapanos (2020) presenterar sex kategorier om sätt för

nudging: underlätta, konfrontera, lura, social påverkan, förstärka, rädsla. Detta har av

oss designats enligt:

Underlätta: robotarna levererar alternativ till kött, utan att människan behöver fråga,

tänka eller agera.

Konfrontera: robotarna ifrågasätter människans val genom att ta fram alternativ och

berättar varför det är bättre för den specifika människan.

Lura: robotarna drar metaforer till andra världskriget för att belysa baksidan av

köttkonsumtion för att uppmana till reflektion och för att lyfta en alternativ framtid.
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Social påverkan: metaforen till andra världskriget är också ett sätt att få människan att

välja robotens alternativ, då till exempel förintelse inte är något önskvärt.

Förstärka: genom fakta och statistik om människans hälsa, köttkonsumtion och om hur

det en gång i tiden var förstärker det en ökad medvetenhet.

Rädsla, förlust och osäkerhet: robotarnas reaktion när människan lägger en köttbit i sin

varukorg har som syfte att väcka känslor som rädsla, förlust och osäkerhet för att

påverka användaren till alternativ handling. I detta fall behandlas främst osäkerhet kring

om köttbiten faktiskt ska inhandlas eller inte.

Borenstein och Arkin (2017) menar att nudging och robotik tillsammans föder etisk

granskning. Robotarna och scenarierna har således designats att vara etiskt acceptabla

genom att:

● Användare är medvetna om att de utsätts för nudging, då de är medvetna om

robotarnas uppgift samt om de i framtiden själva skaffar sig dessa robotar för att

de behöver stöd i att förändra sin köttkonsumtion.

● Nudging skapar rationella former av tänkande då användare frågar sig om kött är

relevant att äta och köpa.

● Användaren har till viss del kontroll över hur nudging uppstår, då den startar när

användaren tar en köttbit.

● Användaren kan till viss del undvika nudging, genom att bortse från robotarna.

● Handlingen är gynnsam för användaren, baserat på dennes hälsa.

● Användaren som utsätts för nudging upplever handlingen som gynnsam enligt

denna studies informanter.

● Det huvudsakliga syftet är gynnsamt för fler än bara en användare, då det är

gynnsamt för bland annat djur och miljö.

● Det finns negativa konsekvenser till följd av användarens misslyckande med den

handling som nudging avser att påverka. Den negativa konsekvensen är dock

harmlös, enligt informanterna, då den väcker tankar och användaren kan fullfölja

vad som klassas som en misslyckad handling, att köpa kött.
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● Nudging kan bidra med formation av vanligt beteende eller beroende för

användaren genom att påpeka och väcka tankar om köttkonsumtion.

● Studien har inte designats för användare som är extra sårbara för manipulation

på grund av sin ålder, fysisk eller mental hälsa och socioekonomisk status och

kan därför inte heller antas förhålla sig till det.

Etologiska robotars design
Robotarna har designats med funktion att vara vittnen för levande djur, i uppgift att

minska köttkonsumtionen. Korondi, Korcsok, Kovács och Niitsuma (2015) samt Abdai,

Korcsok, Korondi och Miklósi (2018) listar tillsammans fyra punkter som används i

design och konstruktion av etologiska robotar, vilka vi arbetat med enligt:

Vilken miljö roboten lever i: matbutik identifierades som en plats för robotarna att verka

i, i och med att det är där många människor handlar sitt kött, vilket tillhör det första

scenariot. I det andra scenariot används det privata hemmet som plats. De två

scenarierna designades på olika platser i syfte om att undersöka om informanterna

reagerar på organisationsägda eller privatägda etologiska robotar.

Vilken prestation som förväntas av roboten: robotarnas prestation handlar främst om att

väcka en medvetenhet hos köttkonsumenter och på så sätt nudge val av produkt att

handla. Detta genom att presentera alternativ till kött samt berätta bakgrunden till de

köttprodukter som finns i kyldisken.

De mest optimala och enklaste förkroppsligande, anatomi och beteende som behövs för

att arbetet ska bli lyckat: de slutgiltiga robotarna är designade att vara lika de djur de

ska associeras till, men med ett kantigt utseende som ska ge transparens i att de är

robotar. Det kantiga utseendet, också kallat low poly, föredras av informanter då det

konnoterar en framtid där konstruktioner av robotar har använt återvunna plastbitar.

Abdai, Korcsok, Korondi och Miklósi (2018) skriver också att varje robot bör ha ett

beteende och utseende som är specifikt för alla robotarna inom samma modell, vilket

efterföljs i denna studie. Dessa etologiska robotar skiljer sig från till exempel Sonys

AIBO, som informanterna menar upplevs som en leksak istället för ett framtida vittne

för levande djur. Robotarnas beteende och rörelsemönster ska kopplas till att de är glada

därav har de glada ögon, så att deras storlek eller funktion inte ska skrämma människor.
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De robotar som ska användas för detta syfte ska vara djur människor har, eller har haft,

på sin tallrik och i samma storlek som de levande djuren.

Nivå av socialt beteende om roboten arbetar i en miljö bland människor: robotarna är

sociala i form av att de kan berätta varför andra alternativ till kött är att föredra för den

specifika människan.

Det finns en uppmaning, från Abdai, Korcsok, Korondi och Miklósi (2018), som säger

att de etologiska robotarna bör tilldelas ett vetenskapligt namn som följer de regler om

nomenklatur som skapades av Carl von Linné år 1735 (Abdai, Korcsok, Korondi &

Miklósi, 2018). Detta har inte helt efterföljts i denna studie. Till viss del har robotarna

varsitt artnamn, och dessa är Bacon (grisroboten), Kotlett (fårroboten), Nugget

(kycklingroboten) och Biff (koroboten) men de saknar ett släktnamn förutom att de i

grupp kallas “Fadderrobotar”. Namnen på robotarna går hand i hand med metoden för

spekulativ design, där namnen har som syfte att väcka frågor och diskussion. Valet av

deras slutgiltiga namn, produktnamnen, valdes för att namnen ska förknippas med

produkter som görs av djur - i syfte om att minska avståndet mellan levande och dött

djur. Det har ingen provokativ agenda, utan enbart för att poängtera skillnaden mellan

att vara en individ och ett objekt.

Hantering av data
Den data som har samlats in under inledande intervju, pilotstudie och djupintervju har

spelats in via video och ljud. Dessa filer har sedan lyssnats igenom två gånger vardera

av studieledarna med syfte att upptäcka svar och uttryck som inte redan antecknas av

studieledare och som kan vara signifikant för studien. Intervjuerna med informanterna

delades upp mellan oss i syfte om att den andre kan ta del av inspelat material samt se

och lyssna på materialet med nya ögon och öron.

Forskningsetiska principer
Studien följer de fyra forskningsprinciperna som utgör grunden för forskningsetiska

koder (Denscombe, 2018, s. 438). Den första principen innefattar att de individer som

ingår i studien ska skyddas och att informationen de lämnar hanteras på ett

konfidentiellt sätt (Denscombe, 2018, s. 439). Den andra principen innebär att
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tydliggöra för informanterna att deras deltagande är frivilligt. Detta görs via ett

samtyckesavtal som informanterna skriver under för att formellt bekräfta sitt deltagande

och att de har fått information om vad studien innefattar (Denscombe, 2018, s. 441). I

denna studie har ett samtyckesavtal utformats och sedan skrivits under av varje

informant innan intervjutillfällen (se bilaga 6). Samtyckesformuläret informerade

informanterna om studiens syfte, vilka som står bakom studien och deras

kontaktuppgifter, varför just de har blivit utvalda till att delta i studien, att de när som

helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien samt att deras uppgifter behandlas

konfidentiellt och att deras svar kommer anonymiseras i resultat. Den tredje principen

innefattar att forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt och vara tydlig med vad

den gör (Denscombe, 2018, s. 443). Denna princip hanteras genom att ge informanterna

en tydlig bild av studiens syfte i samtyckesformuläret. Informanterna fick även frågan

om deras medgivande till inspelning och detta godkändes av samtliga informanter (se

bilaga 7). Den fjärde och sista principen innebär att forskningen ska följa lagstiftningen

(Denscombe, 2018, s. 445). Detta hanteras i studien genom att undvika så kallade

känsliga ämnen samt att den data som samlas in, förvaras och används följer

datalagstiftningen.

Utöver ovan nämnda principer så har studien ställts inför andra etiska dilemman då

nudging, precis som tidigare forskning visar (Borenstein & Arkin, 2017; Lehner, Mont

& Heiskanen, 2016), innebär ett etiskt ställningstagande. Vi har medvetet valt en

målgrupp för den här studien som vill ändra sitt beteende, därav påverkar inte studien i

första hand de som inte vill förändra ett beteende. Då ämnet köttkonsumtion kan vara ett

känsligt ämne för vissa har vi valt att utgå från att inspirera till ändrad köttkonsumtion

snarare än provocera fram ett önskat beteende. Vi använder oss av spekulativ design för

att visa på en alternativ framtid men har avsiktligen valt att inte göra designen dystopisk

- då vi tror att det kan provocera mer än inspirera. Inom västvärldens populärkultur

skapas ofta robotar som något skrämmande och att robotar kommer erövra människan

(Rydell, 2006). I den här studien har designen av robotar främst fokuserat på att

robotarna ska vara tilltalande för människor - att skapa snälla robotar. En fråga som

nudging lyfter är: “hur farligt kan det bli?” då tanken av att påverka till ett förändrat

beteende från början är god men kan leda till negativa konsekvenser (Borenstein &
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Arkin, 2017). Borenstein och Arkin (2017) menar att om robotforskare blir effektivare

på att påverka användares beteenden, vilka är då de lämpade individer att få denna typ

av makt? Lehner, Mont och Heiskanen (2016) skriver att om nudging appliceras av

beslutsfattare med syfte att uppnå det som är bäst för allmänheten exempelvis att

minska klimatförändringar, så kan nudging upplevas som orättvis. Detta lyfter också

frågan om beslutsfattare själva vet vilket som är det mest rätta och rationella beteendet

(Lehner, Mont och Heiskanen, 2016). Denna studie presenterar enbart ett koncept och

material för diskussion utan att implementera några robotar. Designen syftas till att

hjälpa individer förändra ett beteende men det är individen själv som väljer att göra

beteendeförändringen. I designens första scenario “En annan handel” samlar robotarna

in hälsodata från kunder i butiken. Då studien ska främja de som faktiskt vill ha en

beteendeförändring har dessa godkänt att deras data samlas in.
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Resultat och Analys
Den inledande intervjun belyser att köttkonsumtion kan korrelera med beroende

och att motivationsfaktorer för förändring av köttkonsumtion behöver vara lätta

att applicera. Pilotstudien hjälpte att designa relevanta robotar för sin uppgift,

genom att till exempel endast använda etologiska robotar som associeras till de

djur informanter någon gång haft på sin tallrik. I djupintervjun fick vi bland

annat veta att de etologiska robotarna väcker tankar och möjlig

beteendeförändring som sår frön till den egna resan till att vilja minska sin

köttkonsumtion.

Inledande intervju
Anledningen till varför informanterna inte minskar sin köttkonsumtion idag är flera: de

upplever att kött är ett beroende då det utan kött saknas något, att tillgången på

alternativ är begränsad i både butik men också i sin egen kunskap, att kroppen mår bra

av kött, brist på kunskap i matlagning då de inte vill bryta en vana, oviljan att ta sig tid

och ork samt att det inte är allmänt accepterat att inte äta kött, vilka också är hinder.

“Tror allmänt att synen om att inte äta kött är ett hinder. Det är inte

allmänt accepterat att inte äta kött. Om man försöker [ändra kost] så

kanske man inte orkar stå emot kommentarer och ifrågasättningar.”

- Frans

För att minska sin egen köttkonsumtion önskar informanterna enkla och snabba recept

med eller utan substitut för kött, en bredare förståelse på vad som kan lagas, bättre

substitut som motsvarar till exempel fisk som inte innehåller kolhydrater, försvinnande

av förlegade åsikter som “riktiga män äter kött” eller “får ni i er allt ni behöver” samt

stöd när de är ensamma i matbutiken. I det stora hela handlar det om tillgång och

kunskap - lätt tillgång och bredare vetskap om hur de ska äta.

“Vi säger att jag skulle försöka en månad att bli av med

köttberoendet, och då har jag bara två dagar som jag kan göra mat

(kan bara två recept). Om jag vore duktig [på matlagning] skulle jag
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göra fler rätter och kunna hålla mig borta [från kött].”

- Adam

Fem av sju informanter ser att “ökad kunskap om livsmedels miljöpåverkan” kan vara

en motivationsfaktor för minskad köttkonsumtion. Bland annat på grund av att

människan lever över sina resurser, och med mer kunskap kommer en större förståelse

för vad köttkonsumtion orsakar. De två informanter som inte håller med menar att miljö

är för långt bort, eller anser sig själv redan ha hög kunskap om livsmedels

miljöpåverkan.

Majoriteten tror sig motiveras att minska sin köttkonsumtion om de kommer närmare

djuren. Anledningarna är för att kött inte skulle vara lika gott om det finns en relation

till djuret de äter och att det skulle vara svårt att göra ett djur illa som det finns en

relation till.

“Man äter inte upp...jag tror inte att bönder äter upp en ko som de

haft i 10 år.”

- David

Men det finns också en osäkerhet till om närmare relation till djur skulle göra att

informanterna helt slutar äta djur. Detta på grund av brist på kunskap om alternativ samt

gamla vanor vid handel och matlagning.

Den egna hälsan och sociala normer är motivationsfaktorer för alla informanter. Den

egna hälsan beror på inget annat än att de vill må bra i kroppen. Att umgås med någon

som väljer bort kött, eller att bo med en, blir en automatisk förändring i

köttkonsumtionen. Det jämförs bland annat med att ha en träningskompis - att det finns

en stöttepelare och vill inte svika den andra genom att skippa ett träningspass.

När vi frågade om informanterna har något övrigt att tillägga sa Bea, David och Greta

följande:

“När jag är på affären och ser något på hyllorna så törs jag inte köpa

för att det kostar si och så mycket, och kanske kommer jag inte klara

av att äta det, och då är det bortkastade pengar och produkt. Men

som när svärdottern var här och visade hur man gör färska vårrullar
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så gjorde jag samma sak flera gånger.”

- Bea

“[Det är] Helt fel att köra hö genom en ko för att få kött. Du kan äta

hö själv, eller sädesslagen. Det är orationellt.”

- David

“Jag kan inte äta fläskfilé pga att jag tycker att grisar är söta.”

- Greta

I och med att informanterna fick ta del av uppsatsens innehåll - robotik och

köttkonsumtion - valde vissa att berätta om sin relation till eller erfarenhet av robotar.

Informanten Bea, som arbetar på sjukhus, ser fördelar i hur robotar kan vara mer precisa

och se till att människan inte gör onödiga eller slarviga misstag. Bea tycker att vissa av

de maskiner som används på akuten är robotar, som kan visa på avvikelser hos en

patient och att den säger till när en maskin används felaktigt på en patient. Till exempel

EKG, som kan säga till om elektroderna ligger på fel sida av kroppen eller om de är

felplacerade på bröstet. Christoffer berättade att det positiva med robotar är att de kan

underlätta en uppgift, oavsett om det är tunga lyft eller att påminna om vardagssysslor,

men Christoffer gav inget specifikt exempel utan delade en allmän tanke om robotar.

Pilotstudie
Majoriteten av informanterna förstod inte hundens syfte i studiens kontext, då de inte

äter hund. Detsamma gäller för vargen, igelkotten och kaninen. Det var otydligt hur

dessa robotdjur kan göra skillnad för att minska köttkonsumtion. De ville istället se

robotar som gris och kyckling, och således ha närmare till djur som de har, eller har

haft, på sin tallrik. Med andra ord var kon och fåret mest relevanta för de informanter

som ingick under pilotstudien, se figur 3 nedan.
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Figur 3: Den första och sista roboten anser informanter är relevanta. Se allt

designmaterial i bilaga 2.

Namnen på djuren var i flesta fall svåra att tolka. Robotkon, med sitt namn 269,

kopplades till artikelnummer. Robotvargen, O-Six, saknade associationer.

Robotigelkotten hänvisades till robotgräsklippare av två informanter. Robotkaninens

namn, Fenek, var likaså svårtolkat. Tre av fyra informanter associerade robothunden

Lajka till rymden. En informant kopplade robotfåret Dolly till kloning.

I Dollys rörliga profilbild visas ett flertal robotfår, vilket en informant upplevde som ett

slags grupptryck. Det vill säga att robotarna tillsammans är mer slagkraftiga, men kan

också bli läskiga.

Informanterna önskade att robotarna ska vara så lika djur som möjligt, precis som

Schwind et al. (2018) skriver att virtuella djur ska inte avvika från djurets sanna

utseende. Men informanterna ville inte heller att djuren ska misstas från att vara robotar.

Strait et al. (2017) menar att etologiska robotars design ska ha distans till mänskligt

utseende. Informanterna vill inte ha människoliknande poseringar eller ett förmänskligat

beteende (stå på två ben), och inte heller att robotarna ska ha andra ben än vad de

levande djuren har. Detta för att det ska vara en tydligare association till levande djur

och dess verklighet.

“Djuret behöver vara djuret, inte mixa det. Jag vet inte, jag tror att

jag kopplar det mer till en människa. Att det inte blir verkligt.”

- Adam

“Om de blir för mänskliga i sitt beteende, eller som kossan som står

upp, blir det svårt att associera till. Kossan blir för mänsklig, [det blir
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en] större påverkan om den hade stått på alla fyra, nu blir den mer

som en hjälpreda.”

- Frans

Det väcktes en oro om robotarnas utseende i samband med den kontext de verkar i. Två

av informanterna menar att robotar för detta ändamål kan i längden få människor att

associera levande djur till att vara maskiner eller att vara “bara robotar”. Således kan

människor tänka eller tro att det går bra att äta djur för de är ändå “bara robotar”, och

inte levande varelser som kan lida eller känna känslor.

De sista frågorna i pilotstudien behandlade fem scenarier i vilka robotar kan verka.

Informanterna fick svara på vad de tyckte om dessa, samt om de blir inspirerade,

provocerade och om problemet om att köttkonsumtion behöver minskas deklareras.

Ingen upplevde sig bli provocerad, men tror att andra (mer inbitna köttätare) kan bli det.

De tyckte att deklarationen av problemet var något otydlig och blev mer eller mindre

inspirerade till att minska sin köttkonsumtion.

Tillsammans tyckte informanterna att det fanns ett starkare scenario. Det var när robotar

har en direkt korrelation med vad människan handlar, vilket gick ut på att flera robotar

reagerar när en människa lägger kött i sin varukorg. Informanterna menar att scenariot

har en tydlig koppling från var maten kommer ifrån - att det är djur som dör för

människans skull. Det är både skrämmande och effektivt att flera robotar går ihop, för

att vara majoritet. En önskan var att djuren inte bara ska reagera på när människan

lägger en köttbit i sin varukorg, utan också kunna agera innan människan gör det.

Resterande fyra scenarier upplevdes vara roliga eller fina idéer, men inte mer än så och

informanterna tyckte att det var otydligt hur de är kopplade till studiens syfte och

minskad köttkonsumtion. Informanterna uppskattade när robotar stöttar människor i

kunskap samt att robotarna agerar som ett vittne för verkliga djur. I bilaga 3 finns alla

scenarios nedskrivna.
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Djupintervju

Det allmänna första intrycket
Informanterna tycker i sin helhet att det presenterade designmaterialet (se bilaga 4 och

löpande under kommande underrubriker) har en koppling till studiens syfte och minskad

köttkonsumtion. De berättar bland annat följande:

“Idag var jag och köpte kyckling och hade inga andra tankar än att

jag behöver en proteinkälla. Hade jag åkt och handlat efter den här

intervjun hade det inte blivit kyckling, eller något annat djur för den

delen.”

- Adam

“Jag har svårt att tänka på det (vad det är man äter och djurhållning)

så det blir verkligen “in your face”, men tycker ändå det är bra för

att det tvingar mig till att fundera.”

- Elsa

Designmaterialet väcker tankar om vad människor gör, för att äta kött. Informanter

funderar också på hur det kommer att se ut om x antal år, hur det ser ut bland andra djur

än de som presenterats, om vi kan göra något för att förbättra det. De blir inte initialt

negativt upprörda eller irriterade, utan ser hur sina egna kunskaper har breddats. Vissa

uppger att det är ledsamt och andra känner sig väldigt påverkade. En av informanterna

nämner också en känsla av hopp, att problematiken faktiskt har en lösning.

Informanterna beskriver sina känslor om designkonceptet som starka, att de upplever

sig vara orättvisa mot djur och en annan beskriver sina känslor som “inspirerande

ångest”. Samtidigt är det svårt att sätta ord på känslorna, även om alla är eniga om att

känslorna är starka. Känslorna genererar funderingar om köttkonsumtionens syfte. En

av informanterna ställer sig frågan “vad håller människor på med?”. Dessa känslor leder

till att de inte vill äta kött, och designmaterialet ger en indikation om att informanternas

känslor leder till att de inte vill äta kött.
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“Tror att detta hade kunnat vara en framtid. Tror att det hade kunnat

vara så. Tror det kan ha en inverkan.“

- Frans

De menar också att känslorna leder till en annan typ av medvetenhet om sina matvanor,

att de kommer att leta alternativ till kött, samt sprida kunskap om köttkonsumtion. En

av informanterna nämner att detta är ett nytt sätt på hur det går att förändra ett beroende,

genom att visa på andra goda och enkla alternativ. Flera informanter påtalar också att en

förändring behöver komma inifrån en själv och att det kan bli bakslag när människor

tvingas till en förändring. Lehner, Mont och Heiskanen (2016) är inne på samma spår.

Individer som har en positiv inställning till att göra en beteendeförändring är det lättare

att påverka. Informanterna upplever inte att designmaterialet är påtvingade i att behöva

agera, utan det väcker istället känslor och funderingar som kan leda till en egen inre resa

och således agerande utifrån egen vilja. De är också villiga att testa att äta sånt de i

vanliga fall aldrig gillat i sitt liv, som bönor.

Nuvarande relation till levande kor, grisar, får och kycklingar
Sammanfattningsvis är relationen till levande kor, grisar, får och kycklingar begränsad

eller utebliven, men majoriteten har en positiv bild av djuren. En av informanterna, Bea,

beskriver sin relation till kor med att hon brukar stanna längst med vägen och titta på

dem, för att de är fina och jättegulliga, speciellt kalvarna. Bea skulle gärna hoppa över

stängslet och krama dem. Christoffer nämner att de är fina och vänliga, samt ståtliga.

Christoffer och de fyra andra informanterna upplever att de inte har någon relation alls

till dem, och har egentligen aldrig interagerat med en ko mer än att ha sett dem i en hage

eller någon gång klappat en ko. Detsamma gäller för får, förutom hos två av

informanterna där den ena, Elsa, upplever sig ha en närmare relation till får än kor på

grund av att varit nära dem på en 4H-gård. Bea berättar att hon tillsammans med sina

grannar erbjuder bönder att låta sina får beta på deras mark under sommaren. Hon

upplever att får är goa och nyfikna, och att de springer bredvid en under en promenad på

andra sidan stängslet. Ibland pratar de med varandra i form av att Bea frågar hur de mår

och får svarar med att bräka. Relationen till grisar är likaså begränsad, men de beskrivs

som favoritdjur, gulliga, lite läskiga, att de verkar smarta, coola och oskyldiga. En av

informanterna beskriver deras lukt som förskräcklig. Fyra av informanterna upplever att
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de inte har någon relation till kycklingar, eller har interagerat med dem. En av de fyra

upplever de som härliga och fina djur, men att respekten för dem saknas på grund av att

han äter dem ibland. De två andra informanterna har en närmare relation till kycklingar

då de, eller deras grannar, haft dem som husdjur och som en källa till ägg. De upplevs

som ståtliga och intelligenta av en informant.

Robotens namn och storlek
Namnen, Biff, Bacon, Nugget och Kotlett, beskrivs som ironiskt bra, intressanta,

solklara och talande. Det är en tydlig koppling till vad som äts från vilket djur och

avståndet minskar mellan ett levande djur och det som går att köpa i butiker eller få på

sin tallrik. Adam säger så här:

“[Namnet är] Perfekt i och med att det ligger på många tallrikar

runtom landet varje dag. Jag gillar det också för att om jag hade haft

ett djur som var en kossa skulle jag aldrig döpt den till vad den

slaktas till. Och det skapar en känsla för vad det faktiskt är. Om man

googlar på biff får man upp blodiga köttbitar men i själva verket

borde man få upp en kossa.”

- Adam

Informanter kopplar namnen till slakt eller avrättning, eller till budskap som “Åk inte

till McDonalds” (om kycklingen Nugget). Genom att använda produktnamn är det lätt

för personer att göra associationer utan att tänka till, menar informanter.

Storleken på robotarna är enligt informanterna bra, som anser att robotarna behöver vara

i samma storlek som levande djur, för att få en realistisk upplevelse, samt för att

informanterna lättare ska associera robotarna till deras uppgift. Här bekräftas det som

Miklósi, Korondi, Mattelán och Gásci (2017) skriver om att etologiska robotar ska ha en

specifik uppgift och att deras utseende ska anpassas utifrån uppgiften och vilken miljö

de ska arbeta inom. Den största roboten, kon, har ifrågasatts av en informant om den

kommer vara för stor i en matbutik. En annan informant har likaså kommenterat kons

storlek, men utifrån att det är viktigt att den är glad och ger en positiv känsla för att inte

skrämmas på grund av sin storlek. Informanten upplever robotkon som glad på grund av

robotens viftande svans och glada ögon. Genom att informanterna applicerar känslor
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och personlighet på djur leder det till en samverkan och kommunikation vilket är

avgörande för att skapa etologiska robotar (Kreuger, Michell, Deshpande & Katz,

2021). Robotgrisen har kommenterats vara för stor eller för liten av två informanter.

Den ena menar att grisen är för stor då informanten menar att den ska vara i samma

storlek som ett får. Den andra informanten upplever att robotfåret och robotgrisen är i

samma storlek och menar att det finns grisar som är större än får, och informanten tror

också att fåret skulle behöva öka i storlek för att bli mer likt ett levande får. Även om

vissa informanter påpekade storleksförändringar på robotarna tycker de att robotarna är

realistiska i sin storlek för att de ska associeras till levande djur.

Det personliga intrycket av robotarna
Robotfåret Kotlett (figur 4 nedan) beskrivs som ett vanligt, vänligt och gulligt får, som

ser glad ut på grund av sina kisande ögon. En av informanterna beskriver ansiktet som

känslofyllt. När de tittar på en åtta sekunders animering av robotens rörliga profilbild är

det delade tankar. Två informanter menar att Kotlett är bestämd, i och med sin gångstil.

En annan menar att Kotlett drar iväg för att roboten ska visa att får inte vill bli mat. De

andra tre har svårt att se vad animationen ska spegla, och menar att beskrivningen till

fåret hjälper dem att skapa sig en bild, men att beskrivningen behöver berätta varför

Kotlett, till exempel, vill ha kontroll.
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Figur 4: Robotfåret Kotlett, tre stillbilder och dess beskrivning i text. Animeringen
finns i bilaga 4.

Robotkon Biff (figur 5 nedan) beskrivs som en lycklig, glad och genomsnäll ko av

hälften av informanterna, tack vare sitt ansiktsuttryck och den viftande svansen. De

resterande tre fokuserar främst på den skrivna beskrivningen till vänster om profilbilden

på roboten (“...är en eftertänksam kossa som vill bidra med kunskap”), där de menar att

det bör stå vilken kunskap den bidrar med. En av dem är osäker till sitt tycke om att

komplettera beskrivningen med mer information, då han tror att informanterna själva

borde förstå robotkons beskrivning efter att ha tagit del av allt designmaterial.

Informanten hänvisar då till de scenarios som kon verkar i. Den beskrivande texten

hjälper informanterna att få en snabbare inläsning av animeringen.
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Figur 5: Robotkon Biff, tre stillbilder och dess beskrivning i text. Animeringen finns i
bilaga 4.

Robotkycklingen Nugget (figur 6 nedan) verkar vara lite stöddig, uppriktig, söt, liten

och gullig. En av informanterna menar att den säger “låt mig vara”. Det är nickandet i

animeringen som fångar informanternas uppmärksamhet, och de tycker att det passar

kycklingen. En av informanterna vill ha tydligare beskrivning på vad som menas med

“prata om vad som har hänt”, medan de andra tycker att den går ihop med hur de

upplever kycklingen.
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Figur 6: Robotkycklingen Nugget, tre stillbilder och dess beskrivning i text.
Animeringen finns i bilaga 4.

Robotgrisen Bacon (figur 7 nedan) beskrivs som en väldigt inbjudande och kramgo

nallebjörn på grund av sitt utseende och rörelser. Viftande öron refererar informanter till

att den är gullig, och att roboten är nyfiken. En av informanterna ifrågasätter hur grisen

är omsorgsfull och engagerad i frågor om överlevnad (mot/för vem), medan de andra

tycker att dess beskrivning och beteende stämmer överens med varandra.
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Figur 7: Robotgrisen Bacon, tre stillbilder och dess beskrivning i text. Animeringen
finns i bilaga 4.

Använda robotar för att påverka människor till att minska sin
köttkonsumtion
Borenstein och Arkin (2017) har i sin studie utforskat om robotar ska få påverka

användares beteende och i den här studien är alla informanter överens om att de

designade robotarna kan användas för att påverka människor till att minska sin

köttkonsumtion. Anledningarna är flera, bland att annat för att robotarna kan bidra med:

● ett närmande till levande djur och således kunna bidra till att människor

förändrar sin syn på köttkonsumtion.

● att visa på djurs känslor.

● att lära känna djur och deras liv.

● en konstant påminnelse om köttkonsumtion där människor lever och handlar.

● ett annat sätt att sprida kunskap - istället för att människan sprider kunskap om

djur då robotarna upplevs vara närmare levande djur än människor.

“Om [robot]fåret är avsändare så kan man nå en annan punkt, istället

för att en människa berättar. Det kanske triggar en annan del av

hjärnan. För att människor som berättar vad andra människor ska
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göra har vi testat länge, inte bara inom köttindustrin, och det

fungerar inte alltid. Vissa beroenden är tuffare än andra och då

kanske man behöver andra sätt att nå resultat, som till exempel

robotar.”

- Christoffer

Dessa anledningar, menar informanterna, beror på att robotarna snabbt kan associeras

till de djur som människan har, eller har haft, på sin tallrik. Deras utseende associeras

till det levande djuret och att robotarna visar känslor gör det lättare att koppla till att

djur också har känslor. Den skrivna beskrivningen om robotarna kan dock skapa

förvirring - om den inte är tillräckligt nära levande djur eller utförlig om varför och hur

en robot har en viss funktion eller personlighet. De robotar som informanterna tror

fungerar bäst är de som de äter mest. Om en informant äter kyckling är det

kycklingroboten som gör störst påverkan. Om det finns mycket griskött i en butik är

grisroboten högst relevant, nämner en informant.

Robotarna i två scenarion
Scenariot Annan handel (figur 8 nedan) tolkas bära på ett flertal meddelanden. Tre av

informanterna kopplar scenariot till hur en människa är eller vad som händer när en

människa beter sig på ett visst sätt: val människor gör grundas i bekvämlighet, att

människor inte alltid vill lyssna och fortsätter därför med inbitna vanor, samt att robotar

ger upp om människor äter kött. De andra tre informanter tolkar istället att scenariot

innehåller meddelanden som är direkt riktade till dem: det finns andra alternativ att välja

än kött, att människan ska låta djur vara samt att köttberoende är en djupt rotad tradition

som behöver förändras.

Nedan meningar beskriver vad informanterna tycker scenarierna handlar om:

● Robotar som erbjuder bra, eller bättre, alternativ att handla än kött, men

människan väljer köttet ändå.

● Vad som egentligen sker bakom kulisserna - att det som plockas från kylen

kommer från ett dött djur.

● Att det är sorgligt när alternativ som är bättre för människan väljs bort.
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● Att det subtila sättet att plocka hälsodata på inte kommer störa en människa, och

att det troligtvis är lättare att ta till sig detta från en robot än från en dömande

människa.

Två informanter frågar sig varför robotarna ramlar när människan väljer att lägga kött i

sin varukorg. De blir fundersamma över vad det ska symbolisera och funderar på om

robotarna har misslyckats med sitt uppdrag eller om de dör.

Alla informanter tror att scenariot minskar avståndet mellan levande djur och kött i

kylen. Bland annat på grund av att robotarna associeras med levande djur och för att de

verkar ha ett känslofyllt beteende.

Figur 8: Scenariot Annan handel. Scenariot finns i större version i bilaga 4.

Majoriteten (fem av sex) av informanterna tycker att scenariot bidrar till en närmare och

mer medveten bild av hur köttproduktion fungerar. Inte specifikt hur köttproduktion går

till, utan hur scenariot bidrar till en medvetenhet om vad som krävs för att kött ska

finnas i matbutiker. De ser att scenariot påvisar en varning och att bakom varje

färdigpaketerad köttbit pågår ett lidande. En annan menar att scenariot bidrar till att
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köttbiten i kylen får en helhet, och att andra bör kunna förstå att köttbiten är mer än en

produkt - det är (var) ett levande djur. Informanten som inte håller med, menar istället

att scenariot visar att kött kan påverka människans kolesterol, men inte hur

köttproduktion fungerar. Två av informanterna föredrar annat ord än “beroende” (för att

beskriva valet att handla kött framför andra alternativ) där den ena informanten menar

att det handlar mer om “sitt ego” eller “egna viljan”, eller snarare oviljan att ändra ett

beteende, än ett beroende.

Fem av sex informanter tror att dessa robotar gör att människor ifrågasätter sin egen

köttkonsumtion. Främst på grund av att robotarna reagerar på när människan lägger

köttbiten i sin varukorg (“att de ramlar ihop och dör”), och att det då skulle väcka en

tanke hos mer eller mindre alla. Den sjätte informanten har svårt att koppla varför

robotarna reagerar och tänker istället att designens syfte fallerar då tanken “är väl att

uppmana, informera och sprida kunskap och sen att människan själv får välja och göra

sitt val”. En av informanterna fokuserar på att robotarna ger förslag på alternativ mat

utifrån människans hälsa, och menar att det är en bra motivationsfaktor, men ifrågasätter

också vad som händer när människor som är kärnfriska tänker köpa kött.

“Man kan inte bli arg på roboten. Det blir ens eget fel [högt

kolesterol], det går inte att skylla ifrån sig. Däremot är det inte lika

effektiv om det är en person som äter kött och inte har något tydligt

hälsoproblem, vilket säkert kan vara många personer. I scenariot är

det fokus på negativ hälsodata, och det är det jag utgår ifrån. Men ett

bredare scenario så då vet jag inte vad djuren gör. Då kommer djuren

bara stå och se söta ut? Och det räcker inte.”

- Christoffer

Alla informanter blir mer eller mindre inspirerade till att förändra sin köttkonsumtion,

då de ser ett ovärdigt liv för djur, och att robotarna är vittnen för levande djur. En av

informanterna menar att han nu ska bli duktigare på att utforska andra alternativ. En

annan informant lyfter att andra människor eventuellt kan bli provocerade:

“Ja det gör jag [inspireras], [och det] kan säkert vara provocerande

för vissa men tror att tar man bara sig tid att reflektera så kan det
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vändas till att man inspireras istället.”

- Elsa

Den informant som känner sig lite inspirerad (till skillnad från de andra som säger “ja”,

“till högsta grad” eller liknande) säger att det beror på avslutet i scenariot (att robotarna

ramlar omkull), och att det kan göra att folk inte tar det på allvar och blir provocerade

istället för inspirerade. En annan informant jämför scenariot med cigarettberoende:

“[Jag] Inspireras rent generellt av idén - som jag [har] varit inne på

tidigare. Den djupa traditionen [med köttätande] kan brytas med lite

kreativare sätt. Om man jämför med cigaretter så tog man in äckliga

bilder [som applicerades på cigarettförpackningar], men jag tycker

att folk röker ändå. Jag har ingen statistik på det. Men man behöver

tänka utanför banan och det tycker jag att detta upplägg gör.”

- Christoffer

I scenariot upplever alla informanter att problematiken deklareras, att köttkonsumtion

behöver minskas. På grund av hur kött kan påverka människors hälsa samt för att

robotarna tar fram alternativ till kött och således försöker rädda (vilka uppfattas som)

deras vänner (levande djur).

“Jag tror att de flesta människor skulle vakna mer. Annars tänker de

inte ‘en gång var det här ett får’. Människan själv blir som en robot

som inte tänker, när man handlar.”

- Bea

“När man har gått i butiken flera gånger och lär känna robotarna så

minskar nog känslan av att vilja köpa till exempel kyckling.”

- Christoffer

Informanterna menar att scenariot väcker frågor, i form av att vilja ha en diskussion om

ämnet samt funderingar kring hur det skulle vara att stöta på robotarna i verkliga livet

och hur det skulle ha tagits emot av andra människor.

Scenariot Uppgiften är klar (figur 9 nedan) upplevs bära på meddelanden om att det

finns ett bättre sätt för djur att leva, och att det går att göra något åt nuvarande

köttkonsumtion. Majoriteten av informanterna (alla förutom en) kopplade direkt till hur
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scenariot använder händelser och begrepp ur andra världskriget, men applicerade på

köttkonsumtion, och de tyckte att det var en väldigt bra jämförelse. Vissa av

informanterna förde en diskussion med sig själva om eller varför metaforen fungerar:

“Wow, känner jag först. Gillar verkligen kopplingen till förintelsen,

även om det kanske är svårt för vissa att ställa människor och djur

mot varandra. Jag är nog lite en av dem som ifrågasätter att jämföra

människor och djur, kan man verkligen jämföra dem? ... Ja, det kan

man.”

- Elsa

“Gör man den jämförelsen så likställer man ett djurs liv med ett

människor liv, [jag] börjar tänka på olika intelligenser. Tänker att det

riktar in sig på djurhållning och inte köttkonsumtion, även om de

föder varandra.”

- Frans

“Det känns som att det är, mer passivt och djupt för att förstå det

hela. Jag förstår vad man tänker med bilder och texten, men jag vet

inte om det känns passivt. Visserligen så är det kanske inte passivt när

man pratar om förintelsen och djur, när det är en koppling till

nazister, men i första scenariot försökte man hjälpa någon, eller ge

alternativ.”

- Adam

I slutet av scenariot “dör” robotarna, och deras material återvinns för en annan uppgift.

Detta var inget informanterna reflekterade över, utan snarare att det är bra att de

återvinns. Livslängden är inte relevant till roboten i sig själv, utan om de slutfört

uppgiften. Känslor och tankar som robotarna väcker appliceras direkt på de levande

djuren, och inte på robotarna som en varelse. Bea behövde en paus på grund av att hon

blev illamående och började gråta då scenariot väckte tankar om “vad håller vi

[människan] på med”. En annan informant menar att metaforen till andra världskriget är
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en viktig del i att komma ihåg vad som hänt, för att skapa den mest önskvärda

framtiden.

Figur 9: Scenariot Uppgiften är klar. Scenariot finns i större version i bilaga 4.

Informanterna upplever att de kommer närmare hur köttproduktion fungerar i och med

den statistik som presenteras, samt att de får höra djurens röster om köttproduktion.

Dessa två anledningar gör att de tror att betraktare ifrågasätter sin köttkonsumtion. De

tror att scenariot skapar empati för djur.

“Ja det skulle jag göra. Jag kan tycka att statistik och siffror kan vara

svårt men nu sattes det i ett perspektiv och då påverkas jag på ett

annat sätt. Uppskattar när statistiken går att ta på.”

- Greta

Statistiken är både en väckarklocka och påminnelse om att inspireras till att minska sin

köttkonsumtion. Alla informanter är inspirerade till att äta mindre kött, då de tror att

både världen och de själva hade mått bättre av det. Adam nämner att det är onödigt att

äta så mycket kött som han gör, speciellt när han vet att det finns annat som går att äta

utan att det ska kräva en slakt. Statistiken gör att informanterna upplever att

problematiken om köttkonsumtion deklareras.
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“Spontan känsla är att det är för mycket. Det är horribelt om över 2

miljoner grisar slaktas per år. Långt ifrån alla 10 miljoner svenskar

äter gris, och i såna fall äter jag kanske en tredjedel av de slaktade

grisarna per år. Det känns bara för mycket. Samma med

kycklingar..och det där med att bara leva i fem veckor.”

- Adam

“Den här öppnar upp för mer diskussion och frågor än den andra.

Jag uppskattar jämförelsen med förintelsen, det kanske låter hemskt,

tror att många tänker ”det går inte att jämföra med förintelsen” men

man kan ju göra det för att det handlar om levande varelser. Så detta

kan verkligen leda till en diskussion. Jag föredrar scenario 2 men nr 1

ger en bättre inblick i hur robotarna skulle fungera.”

- Greta

“Ja, det väcks frågor. Man börjar ifrågasätta sig själv och hur man

ser på mat och djur, steget blir lite mindre. Alltså att avståndet blir

mindre.”

- Elsa

“Ja detta scenariot väcker många frågor. Jämförelsen med

förintelsen, känns lite märkligt kanske att jämföra dem två. Känns

som att det kan väcka fel frågor för ert syfte. Känns som att många

kan reagera på just jämförelsen, och att man trycker det i ansiktet på

ett oskönt sätt. Men tror ändå att det kan vara en bra jämförelse.”

- Frans

“Jag tänker på vad Biff säger om tvångsarbete. Då tänker jag på

mjölkproduktion. Man kanske inte alltid tänker på vad det är. “det är

ingen djurslakt, så vad spelar det för roll”. Men lider djuret av det?

En gång när jag reste med ett par vänner så hade vi inte ätit på hela

dagen och kom fram till ett ställe. Där såg vi kycklingar i bur, och en

slaktades när vi beställt kyckling från menyn och alla i sällskapet

förstod inte att det skulle ske. Kycklingen slaktas framför ögonen -

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



61 (116)

och då vägrade alla förutom jag och en vän att äta. Vi åt för att _vi_

har slaktat ett djur. Det var inte den roligaste måltiden.”

- Adam

Två av informanterna belyser att problematiken skulle deklareras i djupare grad om fler

aspekter involverades i scenariot, som människans hälsa och köttkonsumtionens

miljöpåverkan, men tycker ändå att det är bra att fokusera på en sak i taget - hur djur

behandlas. Informanterna tycker att scenariot väcker frågor och ger stöd till diskussion.

De berättar vad de vill göra som att sprida kunskap om köttkonsumtion, de ifrågasätter

vad de har gjort och påpekar att situationen behöver förändras. De vill att materialet ska

spridas och presenteras för fler. Att konceptet ska ta nästa steg och testas i verkligheten,

eller att politiker tar ett krafttag. Metaforen till andra världskriget diskuteras, samt att

scenariot leder till att undersöka fler områden inom köttkonsumtion. Ju närmare djuren,

desto svårare kan det bli att konsumera dem.
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Diskussion
Att använda litteratur från andra discipliner, designmaterial som kan hjälpa

informanter att vara engagerade och resultat som både stärker och ifrågasätter

relaterad forskning är tre av flera områden som tas upp i diskussionen.

Metoddiskussion
De fyra motivationsfaktorerna: egna hälsan, interaktion med djur, ökad kunskap om

livsmedels miljöpåverkan och sociala normer - det vill säga fråga 3–6 i den inledande

intervjun, kom från tidigare forskning som innefattar andra discipliner än informatik

(Austgulen, Skuland, Schjøll, & Alfnes, 2018; Cheah, Sadat Shimul, Liang & Phau,

2020; Siegrist & Hartmann, 2019; Young, Khalil & Wharton, 2018). Hälsa, empati och

sociala normer nämns som motivationsfaktorer inom informatik och specifikt nudging.

Idag finns olika inriktningar inom informatik, till exempel hälsoinformatik och

medieinformatik, och därav ansågs det vara relevant att ta in forskning från andra

discipliner för att korsa kunskapen. Den ena disciplinen behöver inte utesluta den andra,

och då artiklarna ingriper en samhällsvetenskaplig aspekt eller nytta kan de bidra till

informatik som område.

Den inledande intervjun hade som syfte att få en första bild av informanternas

inställning till att minska sin köttkonsumtion. Dess innehåll kan ifrågasättas på grund av

att studien ska tillföra kumulativ kunskap till informatik, och inte till någon annan

disciplin som exempelvis miljöforskning. Den insamlade informationen bidrog ändå till

att, som designer, få en insyn i vad som kan vara relevant innehåll när nudging ska

appliceras på studiens aktuella område - minskad köttkonsumtion. Under den inledande

intervjun, som genomfördes över telefon, visades aldrig något visuellt designmaterial, i

och med att frågorna behandlade informanternas nuvarande inställning till

köttkonsumtion anser vi att det visuella designmaterialet behandlades i pilotstudien och

djupintervjun.

I pilotstudien är de rörliga bilderna på robotarna varierande i längd, om än några

sekunders skillnad, men vi vill ändå nämna det som kritik till oss själva då respektive

robot får initialt olika lång tid, även om informanterna också påverkar tiden genom hur
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länge de vill prata om respektive robot. Pilotstudien pågick i 50–65 minuter och vi

uppmärksammade att det blev svårare för informanterna att svara på de avslutande

frågorna då vi uppfattade ett minskat engagemang. Informanterna svarade informativt

men slentrianmässigt i slutet på pilotstudien. Detta var något som vi aktivt tog med till

djupintervjun, där materialet förbereddes till att ta 45 minuter, vilket var den tid som

under pilotstudien innehöll mest engagemang. Frågan “Är det någon specifik skillnad

du upplever mellan de två rörliga bilderna?” hade som syfte att undersöka om

informanterna skulle uppleva något annorlunda med att möta, eller inte möta, robotens

blick. Det var ingenting de reagerade på. Det går därför att ifrågasätta frågans relevans,

då den inte bidrar till denna studies forskningsfråga eller syfte. Under pilotstudien

presenterades fem scenarios i textform för informanterna för att utläsa reaktioner och

tankar om att applicera dessa robotar i en viss kontext. Detta borde ha gjorts

tillsammans med skisser, low- som high-fidelity och inte enbart text. Då vi tror att

visuellt material kopplat till de skrivna scenarierna kan väcka högre engagemang. Även

om djupintervjun var formad att ta kortare tid än pilotstudien pågick den lika länge och i

vissa fall längre än pilotstudien. Trots detta upplevdes inte samma dalande engagemang.

Detta kan bero på att det hela tiden fanns visuellt material för informanterna att ta fasta

på, men det är inget vi vet med säkerhet i och med att vi inte frågat informanterna om

detta. Ytterligare en skillnad mellan pilotstudien och djupintervjun var att i den senare

presenterades först materialet i sin helhet, för att sedan gå djupare in på varje robot och

scenario. Detta kan också vara en anledning till att vi upplevde mer engagemang genom

hela intervjun, då informanterna hade en inblick i materialet som helhet. Dock kan vi

inte veta detta med säkerhet om det bidrog till en jämn nivå av engagemang då det är

inget som informanterna har tillfrågats om. De informanter som deltagit i både

pilotstudie och djupintervju bekräftade att robotarna nu är relevanta för sin sak. De

behövde ha en stark koppling till vad någon har, eller har haft, på sin tallrik. Därför är

det mest relevant att i detta arbete ha robotar som representerar ko, gris, kyckling och

får, och således slopa de djur som är längre ifrån den svenska mattallriken som kanin,

varg, igelkott och hund.

Den genomgående kvalitativa ansatsen har gett oss information som bidrar till studiens

syfte och designmaterial, men den är en begränsad sådan i och med att studien som mest
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hade sju informanter. Även om ett subjektivt urval gjordes, med fokus på en så bred

målgrupp inom studiens avgränsning som möjligt - kan det vara relevant att göra en

kvantitativ studie då det inte bara är vald målgrupp som handlar eller konsumerar kött.

Informanterna i studien har inte specifikt tillfrågats om deras relation till robotar i

allmänhet, likt frågan som ställdes om deras relation till djur. Av vad vi kan döma finns

det inget motstånd till robotar från informanterna, utan robotar ses som möjliga

hjälpredor till människan. Även om inte frågan har ställts till informanterna har vissa på

eget initiativ berättat om sin relation till robotar - som är positiv. Bea berättade att hon

arbetar på akuten och ser fördelar i hur robotar kan vara mer precisa och se till att

människan inte gör onödiga eller slarviga misstag. En annan informant berättade att det

är positivt med robotar då de kan underlätta en uppgift, oavsett om det är tunga lyft eller

att påminna om vardagssysslor. Detta ger indikationer på att det inte finns något

motstånd till robotar bland studiens informanter och det kan därav vara relevant att

forska på en målgrupp som har ett motstånd till robotar. Men vi kan inte dra slutsatsen

att alla informanter i denna studie har en positiv bild av robotar.

Frågan “Är personen extra sårbar för manipulation på grund av ålder, fysisk eller mental

hälsa, socioekonomisk status eller andra relevanta faktorer?” som ställs av Borenstein

och Arkin (2017) med syfte för att avgöra om nudging är etiskt korrekt, bör ifrågasättas

i denna studie. Frågan har inte tagits hänsyn till då informanterna inte har tillfrågats om

deras sårbarhet. Enligt vår kännedom befinner sig inte någon av informanterna i en

sårbar situation och materialet har således inte testats på denna typ av målgrupp. Å

andra sidan är spekulativ design för detta arbete tänkt att väcka en slags sårbarhet, där vi

menar att informanter har tyckt att materialet skaver och därav ifrågasätter de sin egen

köttkonsumtion. I denna studie har spekulativ design använts i syfte att spekulera om en

alternativ framtid, vilket har väckt tankar som ”vad håller vi på med?” och reaktioner

som “jag ska vara mer medveten och ifrågasättande vid handel av kött” hos

informanterna.

Med det sagt är spekulativ design en form av nudging i sig, då det i den här studien

öppnar upp för tankar som kan leda till ett förändrat beteende. Resultatet i sig är inget

som går att applicera rakt av utan behöver i ett nästa steg testas då det nu enbart är ett

koncept. I detta fallet ger spekulativ design ledtrådar eller inspiration till hur det går att
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påverka människors känslor och tankar till djur och således köttkonsumtion.

Designmaterialet i denna studie kan ses som en testpilot för att implementera robotar i

detta sammanhang - bland annat för att det inte är färdiga robotar som har testats samt

att det innefattar spekulativ design som avgränsats till ett digital designkoncept.

Designmaterialet har alltså en distans till att applicera dessa robotar i verkligheten och

är ett material att tycka till om istället för att uppleva i exempelvis en fysisk butik. Inom

detta arbete har vi arbetat utifrån att designmaterialet ska balansera mellan verkligt och

overkligt, dåtid, nutid och framtid, önskvärt och icke önskvärt. Det kan lätt hamna i en

överdrift, där designmaterialet upplevs oseriöst istället för framgångsrikt. Ett exempel

finns i det första scenariot där robotarna ramlar när människan lägger en köttbit i sin

varukorg, vilket ska konnotera död. Vissa informanter uppskattade det och tyckte att det

var humoristiskt - att det blir satir eller mörk humor, medan två informanter menade att

det snarare stjälper mer än hjälper. Därför är det avgörande att hela tiden överväga hur

långt det ska gå. I ovan nämnda exempel, när robotarna ramlar och ska spela döda,

behöver det vara tydligare att det handlar om att visa det spillda livet, till exempel att de

börjar blöda för att nå en allvarligare ton.

Robotarnas namn har haft en central del i att väcka tankar hos informanterna. I denna

studie har det noterats hur svårt det kan vara att namnge något för att bidra med en

historia. I designmaterialet för pilotstudien hade de dåvarande robotarna följande namn

och syfte:

● Robotkon, med sitt namn 269, kopplades till någon form av artikelnummer och

uppfyllde inte alls sitt syfte att referera till kalven 269 som räddades från slakt.

● Robotvargen, O-Six, saknade associationer och ingen refererade till den kända

vargen O-Six, som av misstag sköts ihjäl.

● Robotigelkotten, Automower, hänvisades till robotgräsklippare av två

informanter, men inte till att igelkottar kan dö av robotgräsklippare.

● Robotkaninens namn, Fenek, var likaså svårtolkat och associerades inte till

Maltas nationalrätt som är kanin och hur produktionen av den ser ut.

● Robothundens namn, Lajka, associerades av tre av fyra informanter till rymden,

men inte till  att hunden dog på grund av uppskjutningen av Sputnik II.
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● Robotfårets namn, Dolly, en informant kopplade namnet till kloning men inte till

att kloningen gav möjligheter för människan att skapa proteinfabriker.

Att använda namn som tros bära på välkända historier var ingen framgång i detta arbete.

Istället ska namnen ha en solklar koppling som inte kräver närmare eftertanke. Att

använda produktnamn som Bacon, Biff, Kotlett och Nugget gav önskat resultat om att

snabbt väcka tankar, till skillnad från de andra namnen som krävde mer

tankeverksamhet och att informanterna behövde söka upp svaret.

Förändringar i den fysiska miljön: robotarna har placerats i en matbutik och i en

privatpersons trädgård. Detta för att subtilt undersöka om det spelar någon roll om

robotar ska implementeras av en organisation eller om de ska vara privatägda. För att

avgöra om informanter reagerar på vem som äger robotarna.

Resultatdiskussion
Den valda målgruppen, köttkonsumenter som vill minska sin köttkonsumtion, har valts

då Lehner, Mont och Heiskanen (2016) menar att nudging fungerar bäst för de som är

positivt inställda eller önskar ett specifikt beteende. Med detta sagt ger inte denna studie

ett fullständigt svar på hur köttkonsumtion kan minskas i allmänhet, utan snarare ett

bidrag till området informatik om hur robotar kan användas för denna typ av målgrupp.

Kanske ska robotar endast nudge den testade målgruppen, för att målgruppen i sin tur

kan påverka andra köttkonsumenter. En av våra informanter upprepade frågan “vad

håller vi på med?” och tror att dessa robotar kan nudge fler än enbart studiens aktuella

målgrupp. Vi tolkar det som att det är en form av normförskjutning, där dessa robotars

jobb kan främst nudge de som är positivt inställda och att det sen kan leda till en

ringar-på-vattnet-effekt. Detta är i högsta grad en spekulation och ska inte ses som ett

svar på vilka konceptet kan appliceras på. Informanterna menar också att en nära

relation till en robot, och till dess associerade djur, kan leda till beteendeförändring.

Detta ger indikationer på att användare behöver inte vara positivt inställda till, eller

önska, ett visst beteende, utan istället kan en utvecklad empati för det robotarna

associerar till (levande djur) (levande djur) bidra till ändrat beteende. Lehner, Mont och

Heiskanen (2016) menar att erbjuda information behöver inte leda till förändringar i

beteende, då människor prokrastinerar, har brist på självkontroll eller är överväldigade
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av information. Detta har våra informanter kommenterat. De menar att robotar kan

passa för denna prokrastinering då robotar kan vara konstant närvarande där

köttkonsumtion sker, i syfte om att minska på avståndet mellan kött i kyldisk och

levande djur och ständigt påminna och bidra till en mer medveten kötthandel. En av

informanterna nämner också att om eller när relationer till robotarna skapas kommer det

vara lättare för robotar att nudge till ett visst beteende.

Informanter har också nämnt att påverkan från människa till människa har testats länge

med olika typer av resultat. När en robot agerar utifrån att förbättra individens hälsa

menar informanter att det inte finns någon annan att skylla än sig själv och att det därför

kan vara lättare att ta till sig information från robotar. Detta går hand i hand med det

Mehenni, Kobylyanskaya, Vasilescu och Devillers (2020) påpekar: att en icke-mänsklig

partner kan i högre grad påverka en människa. Däremot ställer vi oss frågande till detta

då det kan handla om relationen som användare har till en människa respektive robot,

det vill säga relationen människa-människa och människa-robot. Med resultatet från

denna studie menar vi att människan troligtvis har ett tycke om något som påverkar hur

och varför vi väljer att kommunicera med en robot respektive en människa. Vad vi kan

läsa oss till nämner inte Mehenni, Kobylyanskaya, Vasilescu och Devillers (2020) vad

informanterna tyckte om människan eller vem människan som jämfördes med en robot

och en chatbot var, och således vet vi inte om informanterna upplevde människan som

hotfull eller hade en negativ bild av denne, och som resultat var robotarna att föredra.

Artikelförfattarna har inte tittat på informanternas eventuellt tidigare relation till robotar,

vilket de istället uppmanar som fortsatt forskning (Mehenni, Kobylyanskaya, Vasilescu

& Devillers, 2020). Denna studies informanter har påpekat vikten av att robotar ser

glada och snälla ut, för att människan inte ska ta ett visst avstånd och således inte vilja

interagera med robotar.

Erel et al. (2021) menar att två till utseendet olika robotar gör att det inte blir någon

grupperingseffekt utifrån deras utseende och ger en möjlighet att utvärdera skillnader

mellan responsen från robotarna. Detsamma har vi upplevt från denna studies

informanter, där ett flertal likadana robotar utgör ett grupptryck. Av den anledningen

valde vi att ha olika robotar, för att inte skapa en eventuell negativ upplevelse av

grupptryck och således att designmaterialet skulle bli ineffektivt där informanter tar
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avstånd istället för att närma sig robotar. Borenstein och Arkin (2017) uppmanar till mer

forskning om robotar ska tillåtas påverka användares beteende för människans eget

bästa. De frågar sig om robotar kan främja mänsklig empati, vilket denna studie

deklarerar. Om informanten äter kyckling och det väcks tankar om att det inte är rättvist

beteende mot levande djur, främjas empati och de ifrågasätter om de ska fortsätta äta

kyckling. Robotar kan främja empati genom att vara ett vittne för hur, till exempel, ett

liv som kyckling kan se ut. Detsamma gäller för gris, ko och får. För att robotar ska

kunna främja empati behöver de associeras med djuret de försöker väcka empati för,

och ha möjlighet att kommunicera djurets liv, varför de förtjänar ett annat liv och hur

detta främjar människan. Det är dessa egenskaper som kan generera och väcka ett

känslomässigt band som användaren kan relatera till. Med det sagt behöver det finnas

en transparens i varför det är bra att väcka empati. I detta fall är det för att minska

köttkonsumtion, och något som både människor och vår planet kan må bättre av. Det är

också i syfte att lyfta studiens problemområde och inte för att kunna applicera robotar i

verkligheten. Därför bör frågan ställas om robotar ska väcka empati i verkligheten, och

vilka konsekvenser det kan ge.

Borenstein och Arkin (2017) lyfter ELIZA-effekten som ett exempel på när användare

projicerar egenskaper på en robot som den inte har och tror att roboten är kapabel till

mer än vad den är. I denna studie har det noterats att informanter upplever att robotarna

är glada och vänliga utan att robotarna i sig själva kan vara det. Det har också noterats

att informanterna tycker robotarna har en relation till levande djur, där robotarna

försöker skydda levande djur. Borenstein och Arkin (2017) nämner också att en robot

som besitter möjlighet att designa en detaljerad användarprofil kan erbjuda användaren

specifika rekommendationer. Till exempel om en användare har en familjehistoria av en

viss sjukdom kan robotar föreslå att skänka pengar till liknande välgörenhet. Vi menar

att detta eventuellt kan väcka negativa känsloreaktioner. I vårt designmaterial görs

metaforer till andra världskriget i syfte att jämföra djurs liv med något som hänt i

människans historia. En av våra informanter blev så pass påverkad att denne började

gråta och vi vill därför varna för att skapa detaljerade användarprofiler i syfte om nyttja

en viss situation. I vårt fall menade informanten att reaktionen var positiv, då denne

ifrågasätter sin köttkonsumtion, men om detta skulle appliceras på levande robotar
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behöver det finnas en lösning på vad robotarna, eller människor i dess närhet, ska göra

när en människa börjar gråta på grund av nudging. Borenstein och Arkin (2017) menar

att robotar kan bli mer sannolika om de kan upptäcka sårbara stunder, för att användare

ska vara mottagliga för robotar. Vi menar också att robotar inte bör framkalla sårbara

stunder, om och när människor inte finns tillgängliga för att kunna hantera en annan

sårbar människa. Lehner, Mont och Heiskanen (2016) lyfter att nudging kan vara ett hot

mot de demokratiska processerna. Vi vill därför än en gång påpeka vikten av att vara

transparent i varför nudging applicerats. Vidare vill vi också föreslå att förankra

anledning till nudging i riktlinjer från verksamheter som arbetar på uppdrag av

regeringen eller liknande, för att gå i samråd med önskad framtid och inte nudge till

något oönskat.

Studiens etologiska robotar har designats med funktionen att vara vittnen för levande

djur, med uppgift att minska människors köttkonsumtion. Även om utseendet inte är

primärt för etologiska robotar (Kreuger, Michell, Deshpande & Katz, 2021) visade det

sig ha betydelse för våra informanter. Miklósi, Korondi, Mattelán och Gásci (2017)

menar att etologiska robotar behöver ha en specifik uppgift och att deras beteende och

förmåga att lösa problem bör anpassas utifrån den miljön de ska verka i. Att “anpassas

till den miljön de ska verka i” tolkade vi handla om robotens uppgift, där exempelvis en

robot som ska minska köttkonsumtion ska erbjuda alternativ till kött. Men det bör också

anpassas utifrån den uppgift roboten har. Att skapa en etologisk robothund ger per

automatik en distans till de djur som svenskar äter menar våra informanter. Av den

anledningen behöver robotarna vara detsamma som de djur som äts och robotarna är

som mest effektiva i sin uppgift när de associeras till vad användaren äter. I denna

studiestudie har det observerats att val av djurliknande robot har stor relevans. Kreuger,

Michell, Deshpande och Katz (2021) föreslår att människa-djur relation kan betraktas

som en rimlig lösning för att designa etologiska robotar. Detta kan denna studie

bekräfta, när det gäller området köttkonsumtion. Vi ställer oss dock tveksamma till om

etologiska robotar alltid kan ha ett syfte, när det inte handlar om människa-djur

relationer. Detta för att vi vet att det fungerar för vald målgrupp och robotars funktion,

men inte för ett annat område. Tidigare forskning menar att en fördel med etologiska

robotar är att människor inte behöver konkurrera med etologiska robotar, utan dessa
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konkurrerar istället med varandra utifrån vilken som är bäst på en specifik funktion

(Miklósi, Korondi, Mattelán & Gásci, 2017). Detta är något denna studie fått erfara, då

informanter menar att de olika robotarna har olika grad av effektivitet. Det handlar dock

inte om att en viss typ av robot är bättre än andra - rent generellt - utan det handlar om

informantens egen erfarenhet och relation till ett djur som påverkar. Till exempel, om

informanten gillar levande grisar och i interaktion med robotgrisen väcks tankar, är det

den roboten som är mest effektiv för att påverka informantens köttkonsumtion. Om

informanten istället berörs av kycklingroboten är det den som är mest effektiv i

uppgiften om att minska köttkonsumtionen.

Strait et al. (2017) menar att den vanliga slutsatsen av Uncanny Valley är för tunn då

människor kan tycka att människor är obehagliga i sig. Och forskning menar att

etologiska robotar kan undvika Uncanny Valley då deras syfte är att frångå

människolika robotar (Korondi, Korcsok, Kovács & Niitsuma, 2015). Dock går det att

säga samma sak om djur som med människor - att djur kan bli obehagliga (Schwind et

al., 2018). Schwind et al. (2018) menar att katten Azrael har fått kritik på grund av att

den har applicerats med mänskliga känslor och beteenden. I denna studie ställde vi oss

kritiska till om en befintlig relation till djur kan göra att robotarna upplevs som

obehagliga, då robotarna är för, lika eller olika, ett djur. Därför tillfrågades informanter

om deras relation till ko, gris, kyckling och får. Vi kan däremot inte säga något

allmängiltigt om detta, då det saknas korrelation mellan att de tycker att djur är

obehagligt och därför kan den etologiska roboten bli obehaglig. Om någon istället

designar etologiska robotar för djur kan kanske djur tycka att dessa är obehagliga. Det

kan ändå vara relevant att fortsätta ställa den frågan i samband med design och

konstruktion av etologiska robotar, för att undvika att utseende och beteende blir ett

hinder. Exempelvis så tyckte majoriteten av våra informanter att storleken på robotarna

är bra men det nämns också att kons stora storlek kan vara avskräckande såvida den inte

upplevs som lugn och glad. Samtidigt är det viktigt för informanterna att robotarnas

storlek är identisk med djurens verkliga storlek, för att ha en positiv association till djur.

Robotkon är den största av studiens robotar och därför kanske inte så relevant för

mindre butiker eller för människor som tycker att storleken är skrämmande. Vi tror

också att storleken kan korrelera med kontrollen en människa har, då avsaknad av
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kontroll kan skrämma vissa individer och robotarna kan upplevas som avskräckande

och därav förlora sin effektivitet. Gällande utseendet menar Schwind et al. (2018) att

Uncanny Valley kan uppstå hos djur vid användning av antropomorfistiska

ansiktsuttryck. Detta stämmer inte överens med våra informanter, som menar att de

glada ögonen ger ett positivt intryck av robotarna. Vidare menar artikelförfattarna att

djur som ska framställas som levande bör inte avvika från djurets naturliga utseende och

beteende, och där finns delade meningar. Bland annat så viftar robotkon på svansen,

med syfte om att associeras till kors naturliga beteende om att vifta bort flugor. Dock

refereras den viftande svansen till att robotkon är glad och informanter har således

applicerat en hunds beteende på en ko. Det vi vill komma fram till är att det är svårt att

ge eller applicera ett färdigt recept på hur det går att kringgå effekten av Uncanny

Valley. Det handlar snarare om nära och kontinuerlig kontakt med målgruppen för att

finna det mest lämpliga utseendet och beteendet för en etologisk robot baserat på dess

uppgift. Rent allmänt ser vi inte att etologiska robotar har en allmängiltig lösning på

problemet med Uncanny Valley, utan det är bara en metod för hur robotar kan designas:

först fokusera på funktion och dess uppgift i tänkt miljö och för vem, för att sedan

designa det optimala utseendet. Just för vem är inget som vi har noterat förklaras

konkret i definitioner av etologiska robotar och kanske menar tidigare forskning att det

tillhör “tänkt miljö att verka i”. Vår studie har fått effekten av Uncanny Valley utifrån

att robotarnas tänkta miljö inte går hand i hand med dess funktion och utseende. Därför

vill vi poängtera att miljön är minst lika viktig som funktion.
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Sammanfattning och slutsatser
Robotars effektivitet korrelerar med målgruppens tidigare agerande, robotar kan

vara en ständig närvarande påminnelse om att inte ta slentrianmässiga beslut,

designmaterialet kan ses som en testpilot för att implementera robotar och mer

sammanfattas för att besvara frågan “Hur kan nudging appliceras genom ett

spekulativt digitalt designkoncept med etologiska robotar?”

Designa för nudging
Att designa för nudging har visat sig i denna studie bekräfta det som Lehner, Mont och

Heiskanen (2016) skriver om att nudging fungerar allra bäst på de som är villiga att

ändra sitt beteende men har inte själva förmågan att förändra det. Då studiens

informanter valdes utifrån ett subjektivt urval med bakgrund att de vill minska sin

köttkonsumtion visar studiens resultat att nudging genom robotar är ett sätt att påverka

människor till att ändra ett beteende - vilket också bekräftades av våra informanter.

Genom användandet av nudging för design och spekulativ design har slutsatsen kommit

att bli att spekulativ design är en form av nudging i sig. Genom att som designers sätta

upp ett ramverk av spekulativ design för att mota publiken i en viss riktning för att nå en

specifik effekt påverkar vi subtilt publikens upplevelse. Likt ramverk som finns inom

design för nudging används ramverk inom spekulativ design för att nå ett (för

designern) önskat resultat.

Etologiska robotar
Användandet av etologiska robotar i designkonceptet mottogs väl av studiens

informanter. Resultatet påvisar att ingen specifik robot slår ut den andre och de

konkurrerar inte med varandra likt det som Miklósi, Korondi, Mattelán och Gásci

(2017) menar. Vilken robot som påverkar en människa mest avgörs på det djur som

människan äter mest av, det vill säga, om en människa äter mest kyckling då är det

robotkycklingen som kommer ha störst potential att påverka. Studien visar också att

robotar kan försvåra människans fallenhet till prokrastinering genom sin ständiga

närvaro och påminnelse. Genom robotarnas närvaro och påminnelser blir det ett mindre
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avstånd mellan människa och djuren. Vidare kan designmaterialet av robotarna ses som

en testpilot för att implementera fysiska robotar i verkliga sammanhang.

Etologiska robotar har tidigare benämnts som ett svar på hur det går att gå runt Uncanny

Valley (Korondi, Korcsok, Kovács & Niitsuma, 2015) och zoomorfistiska robotar likaså

(de Graaf & Allouch, 2016), medan andra artiklar menar att det finns en Uncanny

Valley även för djur (Schwind et al., 2018). Resultatet i denna studie bekräftar att det

går att gå runt Uncanny Valley genom användandet av etologiska robotar. Det har också

visat sig att zoomorfistiska robotar inte väcker frågor om obehag utifrån värderingen att

roboten är för likt ett djur utan istället lyfts frågan om antropomorfism - om robotdjuret

blir för likt en människa. Enligt Schwind et al. (2018) ska djurkaraktärer inte inneha

mänskliga uttryck, känslor eller röst om djurkaraktären ska bli helt accepterad. Virtuella

djur som framställs som levande ska inte avvika från djurets naturliga utseende. Denna

studie har påvisat liknande resultat då våra informanter motsatte sig de robotdjur som

var för lik en människa. Dock visar resultatet också att det behövs en transparens i att

djuret är en robot och bör då avvika från djurets naturliga utseende. Studien har också

visat på vikten av att robotarna ser glada och snälla ut för att informanterna ska vilja

interagera med robotarna och inte bli skrämda. Vi ser inte etologiska robotar som en

generell lösning på problematiken med Uncanny Valley utan som en metod för att

designa robotar med fokus på funktion och uppgift och därefter designa bästa möjliga

utseende. Denna studien har också visat att ett nära samarbete med målgrupp underlättar

för att designa robotar som ska påverka människor. Genom frekvent återkoppling från

informanter gällande designen av robotarna kan vi gå runt Uncanny Valley.

Det är viktigt att robotarna upplevs vänliga, och att de ska väcka tankar som genererar

till en egen resa till (i vårt fall) minskad köttkonsumtion. Att nudge med robotar handlar

om att vara transparent i vilket beteende som är önskat och inte tvinga fram ett förändrat

beteende. Studien i sin helhet är ett bidrag till informatik om hur robotar och nudging

kan designas för denna typ av målgrupp.
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Framtida forskning
Till framtida forskning inom etologiska robotar för att nudge människor till att minska

sin köttkonsumtion föreslår vi att ta in fler informanter. Att ta in informanter som är

utanför denna studies målgrupp och utforska hur de upplever robotarna. Samt att ta in

målgrupper som har motstånd till robotik och till minskning av sin köttkonsumtion för

att undersöka vikten av positiv inställning till vilket beteende som ska nudge för att

undersöka vikten av positiv inställning till vilket beteende som ska nudge. Som tidigare

nämnt kan denna studie ses som en testpilot för att utforska hur robotar kan användas

genom nudging. Ett nästa steg kan vara att ta det digitala designkonceptet vidare och

applicera och testa robotarna på riktigt i den fysiska miljön. Vi ser också en

kunskapslucka inom human-robot attachment (HRA) där detta behövs utforskas mer för

att få en mer omfattande förståelse om människors och robotars anknytning till

varandra, samt att då undersöka det vi nu benämner RRHHI (robot-robot-human-human

interaction). När det gäller robotar som ska nudge människor bör det forskas mer inom

övervakning och om människor känner sig övervakade om robotar samlar in data för att

påverka ett beteende. Som ett sista förslag till framtida forskning föreslås vidare

utforskning om den asymmetriska relationen mellan roboten och användaren och hur

detta upplevs av användaren att inte kunna påverka roboten tillbaka.

Utställning
Designen från djupintervjun reviderades utifrån informanternas tycke och efter

diskussion med handledare. Detta presenteras i en utställning som arrangeras i samband

med denna studie. I utställningen visas scenarier, bakgrund till arbetet och delar av

designprocessen. Utställningens designmaterial har inte involverat informanter, utan har

som syfte att spegla denna studie istället för att kopplas till studiens sammanfattning och

slutsats https://eerola.banstrom.com/
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2. Bilaga 2 - Designmaterial för pilotstudie
Nedladdningsbart designmaterial inklusive animeringar:

Powerpoint: http://bit.ly/pilotstudie-dm-pp

Keynote: http://bit.ly/pilotstudie-dm-kn

Stillbilder på designmaterial (obs endast stillbilder och således syns inte rörliga

bilderna):
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3. Bilaga 3 - Frågeformulär för pilotstudie
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4. Bilaga 4 - Designmaterial för djupintervju
Nedladdningsbart designmaterial inklusive animeringar:

Powerpoint: http://bit.ly/djupintervju-dm-pp

Keynote: http://bit.ly/djupintervju-dm-kn

Stillbilder på designmaterial (obs, endast stillbilder och således syns inte de rörliga

bilderna):
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5. Bilaga 5 - Frågeformulär för djupintervju
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6. Bilaga 6 - Samtyckesformulär
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7. Bilaga 7 - Medgivande till inspelning
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