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Hur man genom feedback kan engagera
användare att underhålla och monitorera
sitt IoT-system
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Problem med att förstå varför ditt smarta hem beter sig på ett visst sätt? Varför inte
lampan tänds när du försöker sätta på den? Efter att ha installerat smarta produkter i
sitt hem är förhoppningen att allt ska fungera utan problem, tyvärr är detta oftast inte
fallet för många användare. Värdefull feedback från systemet kan göra att användare
förstår och kan underhålla sitt smarta hem på ett bättre sätt.

Smarta hem har ökat dramatiskt i popularitet de
senaste åren vilket ställer högre krav på systemen
gällande förståelse och möjligheter. Ett problem
som många användare stöter på är att systemet
beter sig på ett oväntat sätt eller att ett fel up-
pstår. Detta ofta utan att ge någon feedback till
användaren. Den bristande feedbacken från sys-
temen skapar frustration hos användarna då de
ofta inte förstår de bakomliggande orsakerna till
varför problem uppstår. Denna frustration kan
leda till att användare blir mindre benägna att an-
vända sina system. För att användare ska kunna
bli mer engagerade i att använda sina smarta hem
och få en ökad förståelse för sitt system och dess
beteende krävs mer information och feedback.

Vi har i detta examensarbete utvecklat en app-
likation som ger användare direkt feedback i situa-
tioner där mer support kan behövas. Denna feed-
back fokuserar på att hjälpa användaren när fel
uppstår i systemet och ge förslag på hur felet kan
lösas. Applikationen möjliggör också att använ-
dare kan diagnostisera sina enheter och därmed

göra användaren mer proaktiv i underhållningen
av sitt system. Denna diagnostisering testar en-
heterna så att de fungerar korrekt och ger feedback
på om något gått fel under testningen.

Resultatet från examensarbetet visar att det
finns en stor efterfrågan av denna typ av feedback
från slutanvändaren. Det är dock viktigt att pre-
sentera informationen på ett enkelt sätt som gör
att användaren förstår hur den ska agera utifrån
den givna informationen. Fokus ska ligga på vad
användaren kan göra för att förhindra eller lösa
problemet, snarare än själva problemet i sig.


