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Sammanfattning 

Artificiell intelligens och maskininlärning i interaktiva system används allt mer och av allt 

fler. Det innebär nya utmaningar för god interaktionsdesign och användarvänlighet. I denna 

studie har en flerfallsstudie gjorts av fyra olika typer av sådana system. Flerfallsstudien har 

gjorts medelst intervjuer och en observationsstudie utefter en frågeställning utformad för att ta 

reda på vad som påverkar användarvänligheten i intelligenta interaktiva system. Empirin har 

analyserats kvalitativt med hjälp av ramverken PACT (People, Activities, Contexts, 

Technologies) med stöd av Normans 7 Designprinciper. Resultaten av studien ger nya 

perspektiv på hur människor interagerar med intelligenta system och visar att AI kan ha 

många positiva effekter för användarvänligheten i interaktiva system men också att det i en 

del situationer kan innebära stora utmaningar för teknologi och samhälle att göra intelligenta 

system användarvänliga. 

Nyckelord: Artificiell Intelligens, AI, Människa-Datorinteraktion, MDI, Användarvänlighet, 

Interaktionsdesign, Robotik, Konversationsgränssnitt  

 

Abstract 

Artificial intelligence and machine learning in interactive systems are used more and more, by 

a wider range of users. This implies new challenges for good interaction design and usability. 

This paper describes a multiple case study focusing on four different types of these systems. 

The study was conducted through interviews and an observation study based upon a research 

question proposed to investigate which factors affect the usability and user friendliness of 

intelligent interactive systems. The empirical data was analyzed by qualitative means with the 

help of the theoretical framework PACT (People Activities, Contexts, Technologies), 

supported by Norman’s 7 Design Principles. Results of the study brings new perspectives to 

how humans interact with intelligent systems and shows that AI can have many positive 

effects on interactive systems although there are situations where designing intelligent 

systems for user friendliness might mean big challenges, both for the technology and for 

society itself. 

Keywords: Artificial Intelligence, AI, Human-Computer Interaction, HCI, Usability, User 

Friendliness, Interaction Design, Robotics, Conversational User Interface.
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

 

“My contention is that machines can be constructed which will simulate the behaviour 

of the human mind very closely. They will make mistakes at times, and at times they 

might make new and very interesting statements, and on the whole the output of them 

will be worth attention to the same sort of extent as the output of a human mind.”  

 

Citatet kommer från Alan Turing, i essän Intelligent Machinery: A Heretical Theory, 

1948. Det var länge sedan, men för varje år som går känns Turings framtidsvision 

närmare och närmare verkligheten. 

Vi har under de senaste åren sett hur teknologin i vår närhet kopplas upp och ihop allt 

mer, hårdvara blir billigare, insamling av stora mängder data blir viktigare och 

intresset för och utvecklingen inom maskininlärning ökar lavinartat (Venkatachalam 

2017). Allt det här har stora implikationer för artificiell intelligens (AI) och innebär att 

det inte längre är något som bara finns i framtiden, utan något som finns runt omkring 

oss och kommer fortsätta att göra det, för att fylla fler funktioner i fler sammanhang 

för fler människor framöver. 

Men det räcker inte att teknologin finns där. Förståelsen för, viljan och möjligheten att 

använda den måste också göra det. Människa-datorinteraktion (MDI), ett fält baserat 

på psykologi, är traditionellt väldigt långt bort från AI, ett fält baserat på 

datavetenskap och matematik. Genom historien har fältens utveckling påverkat 

varandra, men de har ofta haft svårt att samexistera och utvecklas parallellt särskilt bra 

utan ofta har det ena gått framåt medan det andra har stagnerat (Grudin 2009), vilket 

kan ses i figur 1. 
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Figur 1: AI och MDI genom historien (Grudin 2009)  

 

Intelligenta system förefaller vara på god väg att börja finnas överallt omkring oss, 

hjälpa oss och umgås med oss och för att det skall fungera måste vi kunna interagera 

med dem på ett tillfredsställande sätt. Våra produkter och tjänster behöver kunna 

anpassa sig till oss och vi till dem. Dan Saffer uttrycker det: ” We will wear our 

computers on our sleeves, if the computer isn’t the sleeve itself.” (Saffer 2010 s. 194). 

Ett sätt att se på den tekniska utvecklingen är som en symbios mellan användare och 

intelligenta maskiner. Grudin (2017) hävdar att användningen av AI kan och bör skifta 

synen från mjukvara som verktyg till mjukvara som människans samarbetspartner. Det 

här är en stor förändring gentemot tidigare syn på teknologi överhuvudtaget, och har 

stor chans att förändra MDI-fältets utformning när fler och fler interaktiva system blir 

intelligenta och ställer nya krav på god interaktionsdesign. 

MDI kommer behöver göra mer utrymme för AI. Fälten måste kombineras, både för 

att dra nytta av intelligens i systemen men även för att de nya intelligenta interaktiva 

systemen måste göras användarvänliga. För vad är det egentligen som avgör och 

påverkar användarvänligheten i ett sådant system? 
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1.2 Motiv och syfte 

Arbetet syftar till att undersöka och skapa förståelse för användningen av artificiell 

intelligens i interaktiva system och hur det påverkar användarupplevelsen och 

användarvänligheten. 

Detta undersöks ur ett systemvetenskapligt perspektiv där fokus ligger på 

interaktionen i form av direkt kommunikation mellan intelligenta system och deras 

användare samt de sammanhang där de intelligenta systemen används. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Då artificiell intelligens som forskningsområde har expanderat kraftigt under de 

senaste åren har fler och fler företag inkluderar AI på olika sätt i sina tjänster i syfte att 

underlätta för användarna. Detta kräver god interaktionsdesign för att fungera och ge 

önskat resultat. 

Artificiell intelligens som ämnesområde grundar sig i datavetenskap och matematik, 

medan människa-datorinteraktion som ämnesområde grundar sig i psykologi. Det är 

väldigt skilda ämnesområden som inte nödvändigtvis är enkla att förena för att nå ett 

resultat som både medger tillämpning av relevant AI-teknologi och samtidigt 

presenterar den på ett för användarna tillgängligt och användarvänligt sätt. Icke desto 

mindre är det nödvändigt att förena dessa områden då AI-forskningen är på 

frammarsch och intelligenta system används i allt högre utsträckning, inte minst i 

situationer där de förväntas direkt kommunicera med användaren. 

Försök att implementera exempelvis konversationsgränssnitt (CUIs, även kallade 

chatbots) resulterar ofta i misslyckanden på grund av faktorer som inte helt kan lösas 

endast inom vare sig datavetenskap eller psykologi, exempelvis misskommunikation 

mellan systemet och användaren (Why Chatbots Fail 2017). Ett systemvetenskapligt 

perspektiv saknas ofta i forskningen kring den här typen av teknik och kan bidra med 

nya typer av lösningar genom att se på problemet ur nya vinklar influerade av både 

tekniska, samhällsvetenskapliga, kulturantropologiska med flera perspektiv och se till 

hela systemet med teknologi, användare, sammanhang, organisation och samhälle. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Den forskningsfråga som forskningen ämnar besvara är följande. 

 

• Vilka faktorer avgör användarvänligheten i intelligenta interaktiva system? 

 

 

1.5 Avgränsning 

Enbart användningsområden för artificiell intelligens som har direkta eller uppenbara 

tillämpningsområden inom människa-datorinteraktion, alternativt används för att 

underlätta för användare av interaktiva system, kommer att undersökas. 

Användningsområden som inte involverar direkt kommunikation mellan det 

intelligenta systemet och användaren kommer inte att undersökas. AI som endast 

ligger emellan två system kommer inte heller att undersökas. 

Forskningens fokus ligger på interaktion med hjälp av artificiell intelligens och därför 

kommer de tekniska aspekterna inte undersökas på en alltför detaljerad nivå, annat än 

där det är nödvändigt för att skapa förståelse för sammanhanget. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Interaktiva system som använder sig av artificiell intelligens, maskininlärning och 

datorlingvistik har funnits relativt länge, men det är först under de senaste åren som de 

har funnit fler och mer varierande användningsområden. Med det kommer nya 

utmaningar för att systemen även skall bli användarvänliga. En del forskning om 

liknande system har gjorts, exempelvis A Chat-Bot based Multimodal Virtual Guide 

for Cultural Heritage Tours (Santangelo et al.2006) och Natural Language 

Translation at the Intersection of AI and HCI (Green et al.2015). Det är dock vanligt 

att forskningen fokuserar på väldigt smala områden, t.ex en fallstudie för endast ett 

specifikt typ av system för ett specifikt syfte (likt den förstnämnda artikeln) eller 

endast en specifik gren inom AI (likt den sistnämnda artikeln). Det här innebär dels 

den risk som alltid finns vid fallstudier; att resultaten inte skall vara generaliserbara 

utan bero på faktorer som enbart föreligger i det specifika, studerade fallet, och dels att 

användarvänlighetsaspekten ofta får mycket lite eller ingen uppmärksamhet då de 

studerade systemen eller grenarna inte anses användas i tillräckligt hög utsträckning 

för att användarvänlighetsaspekten skall anses relevant att studera. 

Det gör den här uppsatsen nödvändig, då den sätter interaktionen och 

användarupplevelsen i fokus och behandlar olika typer av artificiell intelligens och 

intelligenta interaktiva system för att kunna göra en ansats till att dra generella 
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slutsatser om deras användarvänlighet. Den gör det dessutom med ett fokus på system 

som antingen används eller kommer att användas av många olika typer av människor 

inom en snar framtid, snarare än utifrån en rent teoretiskt utgångspunkt vars resultat 

inte beräknas komma till användning förrän i väldigt smala och specifika fall i system 

som inte kommer att finnas tillgängligt för användare förrän långt i framtiden, såsom 

exempelvis de tidigare nämnda artiklarna gör. Det gör att den forskningen i den här 

uppsatsen fyller en funktion som tidigare forskning vanligtvis inte fyller. 
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2 Bakgrund och begrepp 

 

2.1 Artificiell Intelligens 

Artificiell Intelligens (AI) är ett fält inom datavetenskap som behandlar datoriserad 

förståelse för vad som brukar kallas intelligent beteende och strävar efter att skapa 

artefakter som uppvisar sådant beteende (Shapiro 2003 ss. 90). 

Det kan även beskrivas som en klass av datorsystem som designats för att efterlikna 

någon form av mänsklig intelligens, vilket kan vara exempelvis att lära sig 

(maskininlärning), att röra sig och interagera med världen (robotik och datorseende), 

resonera sig fram till lösningen på ett problem (sökstrategier) eller ha expertkunskap 

inom något område (kunskapsbaserade system) (Adam 1998 ss. 1). 

Inom AI är en autonom agent ett datorsystem som är kapabelt till självständigt 

agerande i dynamiska, oförutsägbara miljöer, likt robotar. Dock behöver autonoma 

agenter inte ha fysiska kroppar eller kunna handla i verkligheten, utan kan existera 

exempelvis på internet (Shapiro, 2003 ss. 91-92). En helt autonom agent kan tänka, 

handla, lära sig och anpassa sig i stort helt fritt, utan input ifrån sin användare. En 

semi-autonom agent kan göra det till viss del, men förlitar sig ändå på övervakning 

och hjälp ifrån sin användare. 

Artificiell intelligens brukar delas in i ”svag” respektive ”stark”, där svag innebär ett 

system som eftersträvar uppvisande av vissa beteenden som ett resultat av inlärning 

och stark, även kallad artificiell generell intelligens (AGI), som innebär att ha 

förmågor såsom medvetande eller qualia (individuella, subjektiva, medvetna 

upplevelser). Det finns i dagsläget inga intelligenta system uppfyller kriterierna för att 

räknas som stark AI, och det råder inte konsensus om att sådana någonsin heller 

kommer att existera (Bringsjord et. al. 2003). 

 

2.2 Maskininlärning 

2.2.1 Koncept 

En maskin bör, för att få räknas som intelligent, ha möjlighet att lära sig. 

Maskininlärning är en del av ämnesområdet AI, och innebär att programmera 

datorer till att optimisera det de gör genom att använda tidigare erfarenheter 
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eller exempeldata. Det bygger på matematiska modeller baserade på statistiska 

teorier som har definierats upp till vissa parametrar, och som datorn sedan 

optimiserar när den tränas på den data den ges. Detta kallas att den lär sig. 

Dessa modeller kan antingen vara prediktiva, som syftar till att försöka inferera 

en sannolik framtid, eller deskriptiva, vilket innebär att de extraherar kunskap 

ifrån data, eller båda två samtidigt (Alpaydin, 2010 ss. 3-4). 

 

2.2.2 Datorseende  

Datorseende, eller Computer vision är ett ämnesområde inom datalogi som 

handlar om att med hjälp av kameror analysera och förstå objekt och scener i 

den fysiska världen med hjälp av digitala bilder. Det kan användas till att 

exempelvis mäta hur långt borta en byggnad är eller huruvida ett fordon kör i 

mitten av vägfilen, att automatisera segmentering och registrering av 

medicinska foton, samt att känna igen ett objekt på en bild eller en person via 

exempelvis biometri (fingeravtryck, ögonskanning, etc.); allt baserat på 

fotografier eller inspelad video (Klette 2014 ss. vii; Ballard et al. 1982, ss. 2). 

 

Viktiga delar av datorseende är bl.a bildprocesserande (image processing; att 

transformering, encoding och överföring av bilder) samt mönsterigenkänning 

(statistical pattern classification/recognition; statistiska beslutsteorier 

tillämpade på generella mönster som kan vara visuella) (Ballard et al. 1982, ss. 

2).  

 

 

2.2.3 Artificiella neurala nätverk 

Artificiella neurala nätverk (ANN) är en maskininlärningsteknik som är menad 

att efterlikna sättet som den mänskliga hjärnan arbetar på. Ett neuralt nätverk 

skulle kunna beskrivas som en artificiell kopia av den mänskliga hjärnan, och 

fungerar med hjälp av nätverk av artificiella neuroner som arbetar på samma 

sätt som mänskliga nervceller med hjälp av elektroniska kretsar (Thomas 2003, 

ss. 12-14). 

Neurala nätverk använder sig av viktade kopplingar mellan datapunkter 

(motsvarande biologiska synapser) och viktningen av dessa kopplingar 
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förändras till följd av den aktivitet neuronerna utsätts för. Varje neuron har 

dessutom en intern tröskelnivå, vilket den totala inkommande aktiviteten måste 

överskrida innan den utgående nervtråden (axonen) skickar signalerna vidare. 

Detta kan liknas vid den olinjära dynamiken hos en biologisk nervcell. 

Ett neuralt nätverk har ett lager som tar input från användaren (insignaler, med 

1 för varje datapunkt som matas in), ett eller fler lager av ”gömda” neuroner 

vars synapser ändrar viktning allteftersom nätet lär sig (som kan ses i Figur 2), 

och ett lager av utsignal-neuroner, där antalet motsvarar det antal utsignaler 

som nätet skall producera (Thomas 2003, ss. 96-99).  

 

 

Figur 2: ANN med flera lager (gk_ 2017) 

 

 

2.2.4 Inlärningsmetoder 

Supervised, eller lärarledd, inlärning innebär att den inputdata som systemet 

(till exempel ett neuralt nätverk) tar emot matchas mot önskade resultat i form 

av måldata. Systemet får då vid varje epok (genomgång av all indata) visat för 

sig vad som är önskat beteende (Thomas 2003 ss. 230). 

Unsupervised, eller icke-lärarledd inlärning är motsatsen till detta; ett system 

som bedriver icke lärarledd inlärning får ingen måldata utan enbart stora 

mängder inputdata som det sedan självt måste hitta mönster i och dra slutsatser 

utifrån. Ett exempel på detta är experimentet med Google Brain, ett stort 

neuralt nätverk som spenderade 3 dagar letandes efter mönster i stillbilder från 

Youtube för att lära sig klassificera dem i kategorier den själv ansåg relevanta; 

människoansikten, människokroppar samt katter (Jones 2014). 
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Reinforcement, eller förstärkande, inlärning innebär att ett system lär sig saker 

och anpassar sig efter vad det utsätts för. Förstärkande inlärning fungerar 

genom att agenten som det används på själv får utforska (utan någon guidning 

om vad den skall göra) och utföra handlingar i sin omgivande miljö och får 

feedback gällande hur bra den utför handlingarna, där positiv feedback i regel 

är hög siffra hos en numerisk belöningssignal. Detta använder den sedan för att 

anpassa sig till att alltid få så bra resultat som möjligt och basera sina val på 

resultatet av val den gjort tidigare. Den ”lär sig av sina misstag”. Ett exempel 

är när en agent lär sig att anpassa sig till sin användare:  utförda handlingar är 

då de som gör användaren nöjd (Sutton et al. 1998 ss. 4). 

 

2.3 Computational Behavior 

Computational behavior innebär att basera en agents beteende på beteendet hos 

levande organismer. Beteendet studeras noggrant varefter en modell baserat på 

det byggs upp. Modellen kan sedan ligga till grund för beteendet hos en agent, 

ofta en agent som liknar den studerade organismen; exempelvis kan en 

utseendemässigt kattliknande agents beteende baseras på en modell som byggts 

upp av att studera verkliga, levande katters beteende (Chu et al. 2007). 

 

2.4 Datorlingvistik 

Att hantera och använda naturligt språk, på engelska ofta kallar Natural 

Language Processing (NLP), är ett mycket relevant fält inom AI (Shapiro 

2003). 

Inom NLP undersöks användningen av datorer för att förstå och manipulera 

naturligt språk i text eller tal. Forskning inom NLP går ut på att samla kunskap 

om hur människor förstår och använder naturligt språk i syfte att utveckla 

lämpliga metoder och verktyg för att få datorsystem att göra detsamma för att 

kunna uppnå önskade resultat. NLP tillämpas inom många olika fält; förutom 

AI även bl.a maskinöversättning, textprocessande och -summerande, 

användargränssnitt, Cross Language Information Retrieval (CLIR), talförståelse 

(där det språk som skall tolkas existerar i talat format) samt expertsystem 

(Chowdhury 2003). 
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Språkförståelse, på engelska kallat Natural Language Understanding, är en 

viktig kärna inom NLP. Att skapa datorsystem som kan första språk innebär tre 

grundläggande problem; tankeprocessen, representationen av och meningen 

bakom den lingvistiska input systemet tar emot samt kunskap om världen och 

omgivningen. Fischler och Firschein (1987) diskuterar språkförståelsens plats i 

avgörandet av en maskins intelligens: 

The task [att klara IQ-test] could not be described to the  

machine in a normal conversation (verbal or written) if  

the specific nature of the task was not already programmed  

into the machine. 

Such considerations led many people to believe that the 

ability to communicate freely using some form of natural 

language is an essential attribute of an intelligent entity. 

(Fischler och Firschein, 1987, ss. 12). 

 

Text- såväl som röstigenkänning ingår inom språkförståelse. De flesta sorters 

maskinröstigenkänning fungerar via en bottom-upmetodik som förstår den input 

den får ifrån användaren genom att matcha den mot sparade akustiska modeller 

av tal, uttal, ord och ljud. Människor, å andra sidan, arbetar snarare utefter en 

top-downmetodik och skapar förståelse via mening och sammanhang; vi har 

alltså förväntningar om vilken typ av ord som passar in i sammanhanget i ett 

givet samtal, och tolkar det vi hör utifrån det (Kortum 2008 ss 198). 

Ett bra NLP-system kan ofta börja tolka sin input på ordnivå (genom att tolka 

ordens mening eller natur), för att sedan gå över till meningsnivå (genom att 

avgöra ordens ordning, grammatiken, hela meningens betydelse etc.) och 

slutligen gå över till att avgöra hela sammanhanget och den övergripande 

omgivningen, då ett givet ord eller mening kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang (Chowdhury 2003).  

 

2.5 Intelligenta interaktiva system 

2.5.1 Definition 

Intelligenta interaktiva system definieras här som system som använder 

sig av artificiell intelligens för att fylla en eller flera funktioner 

exempelvis socialt beteende, automatisering av aktiviteter, ökad 

säkerhet eller förenkling för användaren samtidigt som användaren 
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direkt kan interagera och kommunicera med systemet med hjälp av 

naturligt språk, bilder, gester eller dylikt.   

 

2.5.2 Conversational user interface 

Ett Conversational User Interface (CUI), eller Konversationsgränssnitt, 

är ett gränssnitt som stödjer interaktion med sina användare i form av 

konversationer, vilket i dagsläget tenderar att ske antingen via olika 

typer av input vanligtvis text eller bild, dock kan det även ske via 

exempel vis tal eller pekdon. Dessa kan agera som en form av virtuella 

personliga assistenter, och har börjat bli väldigt populära under senare 

år (McTear et al. 2016 ss. 11). Kända exempel är Apples Siri, Amazons 

Alexa och Skatteverkets Erik. 

CUIs används ofta för att underlätta vardagliga uppgifter såsom att få 

väganvisningar, ställa in alarm, uppdatera kalendrar eller söka och 

hämta information. Det finns även mer specialiserade CUIs som 

används för at exempelvis hålla reda på sin användares hälsa eller 

planera recept (McTear et al. 2016 ss. 11). CUIs delas upp i 

inhämtande (retrieval-based) och generativa (generative) modeller, 

samt öppen respektive stängd domän. Inhämtande modeller baserar sina 

dialoger med användaren på att hämta det mest passande svaret för 

varje givet sammanhang utifrån en redan existerande samling av 

fördefinierade svar (Lison et al. 2017). Generativa modeller skapar 

istället nya svar utifrån den givna kontexten med hjälp av sequence-to-

sequence modeller; dessa fungerar genom sammanlänkning av en 

encoder som avkodar den input som fås med hjälp av en 

sammanhangsvektor som håller reda på konversationens sammanhang, 

och en decoder som sedan bygger upp det resulterade svaret. (Sordoni 

et al. 2015 ss. 196-205; Vinyals et al. 2015). Inhämtande modeller 

tenderar att vara mer koherenta och mindre troliga att göra 

grammatiska och lingvistiska fel (Di Caro 2017) 

Öppen domän (open domain) innebär att en CUI kan konversera med 

sin användare om vilket ämne som helst (vilket dock inte betyder att 

den inte nödvändigtvis kan exakt allting eller sitter på mänsklighetens 
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samlade kunskap), utan att ha några särskilda mål eller teman. Stängd 

domän innebär att CUIn endast kan kommunicera om förbestämda 

teman, ofta endast så mycket som behövs för att de skall kunna fylla sin 

specifika funktion. Exempelvis kan en restaurang använda sig av en 

CUI som kan konversera med gäster om deras matbeställningar men 

inte om t.ex hundvalpar eller fantasyböcker. 

För att förklara hur CUIs förstår användarinput och genererar svar kan 

en matris användas där y-axeln representerar konversationsdomän och 

x-axeln representerar svarsfomat, samt hur avancerat det är att skapa 

respektive form av CUI (se figur3). 

Det som i matrisen benämns ”Rules-Based [Easiest]” är den i dagsläget 

vanligaste formen; den använder sig av fördefinierade svar och är 

begränsad i sina konversationsämnen. Resturangboten som nämns ovan 

är ett exempel på en sådan. CUIs som hör hemma i rutan ”Smart 

Machine [Hard]” är mer komplexa och kan hantera både vanliga frågor 

och en del oförutsedda fall som det saknas fördefinierade svar för. De 

kan hantera längre konversationer på ett fungerande sätt och tenderar 

att framstå som mer människolika. Generativa CUIs kan även lära sig 

av sina konversationer och på det sättet utöka sin domän. CUIs 

hemmahörande i rutan kallad ”Impossible” är just vad de heter – 

omöjliga. Det är inte möjligt att ha fördefinierade svar att inhämta 

rörande allting i hela världen. Rutan som heter ”General AI [Hardest]” 

är att likna vid en AGI (se avsnitt 2.1) och existerar inte på ett 

fungerande sätt i dagsläget. En sådan CUI skulle behöva kunskap, samt 

möjlighet att inhämta kunskap, på en nivå liknande människors. 
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             Figur 3: CUI-matrisen (Kojouharov 2016) 

 

 

2.5.3 Robotik 

Robotik handlar om att bygga och evaluera agenter existerande i den 

fysiska världen. Robotik är ett brett fält som inkluderar många olika 

discipliner såsom exempelvis datavetenskap, artificiell intelligens, 

elektronik, datautvinning och datorseende (Mohammad et. al 2015 ss. 9). 

Social robotik kan beskrivas som syftande till att göra det möjligt för 

robotar att interagera med människor på ett socialt plan. 

För robotar finns det två områden som kan anses mest relevanta när man 

talar om deras möjlighet att befinna sig i samma sociala rymd som 

människor; autonomi och socialitet. Autonomi är förmågan att göra saker 

självständigt, såsom att spela schack eller uppfatta sin omgivning. 

Traditionellt har det här varit fokus hos de flesta AI- och robotforskare. 

Socialitet berör förmågan att agera på ett socialt acceptabelt sätt i den 

sociala domänen. Människor kan sägas befinna sig inte bara i den fysiska 

rymden utan också i en social rymd som de formar och formas av. För att 

robotar skall kunna befinna sig i den rymden tillsammans med 
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människorna behöver både deras autonomi och socialitet vara duglig 

(Mohammad et al. 2015 ss. v-vi). 

 

2.5.4 Autonoma bilar 

Autonoma, eller självkörande, bilar är bilar som helt eller delvis kan köra 

sig själva. En helt autonom bil kan köra från sin startposition till sitt 

slutmål och kräver ingen interaktion med sin förare under körningen. En 

semi-autonom bil som använder sig av samkörning (”co-driving”) kan ta 

över en del av körfunktionerna under en viss period, men förlitar sig 

fortfarande på övervakning ifrån sin förare som kan ingripa ifall det skulle 

behövas, exempelvis om autopiloten missuppfattar en situation på vägen 

(Brown et al. 2017).  
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3 Teori 

3.1 PACT 

People, Activities, Context, Technologies (PACT) är ett teoretiskt ramverk som 

används vid design av interaktiva system. 

• People refererar i det här fallet till användarna; de olika typer av människor 

som kommer att använda systemet, deras olika behov och krav. En del 

människor kan exempelvis ha läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter 

eller funktionshinder, de kan ha olika åldrar och olika nivåer av datorvana. 

Människor har även vissa psykologiska skillnader och olika förmågor när 

det kommer till exempelvis minne och allt det kan påverka hur systemet 

kan och bör utformas. 

• Activities innebär aktiviteter, det vill säga vad som kommer att göras med 

systemet, hur det kommer att användas. Viktiga faktorer att ha i åtanke är 

saker såsom tidsperspektiv för olika aktiviteter, ensam- respektive 

samarbetsaktiviteter, säkerhetsrisker vid olika aktiviteter, kontinuerliga 

respektive avbrutna aktiviteter samt vad aktuell aktivitet behöver för media 

och data för att kunna utföras. 

• Context är de sammanhang som en aktivitet utförs i. Utmärkande är tre 

användbara typer av sammanhang: organisatoriskt sammanhang (hur 

systemet används i organisationer; exempelvis om det kan påverka 

människors arbete eller maktstrukturer i organisationen), socialt 

sammanhang (andra människor som finns runt omkring användaren när 

aktiviteten utförs, sociala normer kring användning etc.) samt fysiskt 

sammanhang (hur det ser ut i den fysiska miljön omkring användaren). 

• Technologies berör den teknik som används i systemet; vilken/vilka 

plattformar som används, hur gränssnittet ser ut och fungerar, vilken input 

och output som användaren kommer använda sig av, hur dess data lagras 

och ser ut samt hur systemet skall kunna kommunicera med andra system 

(Benyon 2005, ss. 25-43). 
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3.2 Normans 7 Designprinciper 

Don Norman formulerade på 80-talet i boken The Design of Everyday Things 

(1988) ett par principer för interaktionsdesign som av många anses vara lika 

relevanta idag. 

 

• Kunskap (Use knowledge in the world and in the head) 

Kunskapen bör finnas både i världen och användarens huvud. Detta innebär 

att kunskapen om hur något skall användas bör för nya eller ovana 

användare vara uppenbar från början. 

• Förenkling (Simplify the structure of tasks) 

Det är svårt för människor att hålla flertalet orelaterade informationsbitar i 

korttidsminnet samtidigt, och därför bör mängden irrelevant information 

och mängden val minimeras, för att underlätta för användaren. 

• Visibilitet (Make things visible) 

Användare bör kunna se hur deras handlingar och val ger resultat och 

kunna evaluera resultatet. Detta innebär att feedback är viktigt; resultaten 

bör vara så tydliga och synliga som möjligt. 

• Mappings (Get the mappings right) 

Relationerna mellan ett handlingsbart föremål och dess resultat bör vara 

tydliga. Ett exempel är att ha en Delete-knapp bredvid föremålet den 

raderar. Involverar Affordance; att låta symboler anta formen av dess 

motsvarigheten i den verkliga världen (t.ex att appen för att starta en 

mobilkamera har en ikon i form av en analog kamera, och ett fotoljud som 

låter som slutarljudet i analoga kameror). 

• Begränsningar (Exploit the power of constraints) 

Rätt begränsningar i användarens handlingsutrymme guidar användaren åt 

rätt håll och förhindrar att hen gör fel. Exempelvis kan ett program som 

kräver registrering av e-mail validera att det användaren anger i fältet är en 

giltig e-mailadress. Användaren bör känna att det bara finns ett möjligt 

resultat av sina handlingar. 

• Felhantering (Design for errors) 

God design skapas med en medvetenhet om de fel som användaren kan 

tänkas göra. Eventuella felmeddelanden skall vara tydliga och 
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lättförståeliga och resultat av handhavandefel skall vara välhanterat och 

enkelt att åtgärda. 

• Standardisering (When all else fails, standardize) 

Användaren har ofta redan relevant kunskap som det går att dra nytta av för 

att designa något användbart ifall det inte går att designa för att utföra en 

handling på ett enklare, smidigare och snabbare sätt. Det är bättre att 

använda den kunskapen än att ”uppfinna hjulet igen” (Norman 1988) 

 

Preece, Rogers och Sharp sammanfattar dessa principer Interaction Design: 

Beyond Human-Computer Interaction (2002).  

• Visibility: Ju mer synlig en funktion är desto lättare är det att veta vad 

den gör. 

• Feedback: Feedback låter användaren veta vilket resultat som har 

åstadkommits och låter hen därmed fortsätta med aktiviteten. 

• Constraints: Begränsningar av vilka handlingar användaren kan företa 

sig vid varje givet tillfälle. 

• Mapping: Relationen mellan en kontroll och dess effekt bör vara 

uppenbar. 

• Consistency: Gränssnitt bör vara designade för att utföra liknande 

operationer och använda liknande element för att utföra liknande 

uppgifter.  

• Affordance: De attribut hos ett föremål som låter användaren veta vad 

det är och hur det skall användas. 

(Preece et al. 2002 ss. 26-29). 

 

3.3 Val teoretiskt ramverk 

De teoretiska ramverken valdes utifrån ett identifierat behov av ramverk som 

fokuserar på både användare och användning av system, samtidigt som systemen 

i sig och de sammanhang som användningen sker i inte glömdes bort. PACT 

fyller det behovet mycket väl. Det behövdes även ett ramverk som kunde agera 

som stöd i analysen och fokusera på riktlinjer för god interaktionsdesign. Det 

behovet fylls av Normans 7 designpinciper. Andra ramverk övervägdes, såsom 
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Gulf of Execution (skillnaden mellan en användares idé om hur något kan eller 

skall användas och hur det faktiskt kan eller skall användas), men bedömdes inte 

som breda och relevanta nog för att väljas. 
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4 Metod och Datahantering 
 

4.1 Forskningsstrategi 

Den strategi som har valts för forskningsarbetet är en kombination av explorativa case 

studies, eller flerfallstudier, och observation i kombination med intervju. 

Denna strategi har valts då forskningen rör användandet av AI inom interaktionsdesign 

i stort, vilket gör fallstudier, i det här fallet med hjälp av intervjuer och observation, 

till ett bra sätt att få perspektiv på användningsområden och användarvänlighet hos AI 

inom interaktionsdesign utifrån olika former av intelligenta interaktiva system och 

deras användare, och sedan dra generella slutsatser om vad som kännetecknar 

användande av och användarvänlighet för intelligenta interaktiva system. 

Fallstudier definieras som ett empiriskt undersökande som undersöker ett samtida 

fenomen i sitt verkliga sammanhang (Oates 2006 ss. 142). 

En fallstudie fokuserar på en instans av det som skall studeras och utför en djupgående 

studie med hjälp av olika metoder för datainsamling. Målet är en detaljerad och rik 

insikt om det valda fallet och dess processer och sammanhang. 

Enligt Oates karaktäriseras fallstudier av: 

Fokus på djup snarare än bredd - forskaren fokuserar på den specifika instansen som 

undersöks och samlar så mycket detaljerad information som möjligt om den. 

Naturlig miljö - forskningen sker i fenomenets naturliga miljö i motsats till 

laboratoriemiljö, där det är möjligt, och forskaren söker att störa miljön så lite som 

möjligt. 

Holistisk studie - Forskaren fokuserar på komplexiteten av relationer och processer 

och hur de är relaterar till varandra, i motsats till att söka isolera enskilda faktorer. 

Multipla källor och metoder – Forskningen utförs med fördel med flera olika metoder 

och användande av flera olika källor (Oates 2006, ss. 141-142). 

Yin (2003) definierar 3 olika typer av fallstudier: 

Explorativ fallstudie: Används när målet är att definiera hypoteser, frågor eller dylikt 

som sedan kan användas i ytterligare studier. Kan användas som ett alternativ till 

litteraturstudier då det råder brist på litteratur och kunskap behöver inhämtas ifrån den 

verkliga världen. 

Förklarande fallstudie: Går djupare än en beskrivande fallstudie och används där 

syftet är att besvara frågor av karaktären ”Varför?”, såsom varför vissa händelser 

inträffat eller varför vissa resultat uppnåtts. 
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Beskrivande fallstudie: Används i syfte att gå djupare in i fallet och svara på ”hur”-

frågor genom att formulera en historia om hur något har gått till och hur involverade 

upplevde det.  

Forskningen har skett inom ramen för det interpretivistiska forskningsparadigmet. 

Det finns ingen definierad hypotes i forskningsfrågorna, vilket innebär att ett 

positivistiskt angreppssätt (att försöka bevisa eller motbevisa en hypotes) inte är 

önskvärt. Eftersom den data som samlas in kommer att vara kvalitativ och till stor del 

beröra människors subjektiva känslor och åsikter och det därmed inte finns några 

förväntningar på hur datan och resultatet kommer att se ut så är ett interpretivistiskt 

angreppssätt att föredra. 

 

 

4.2 Val av fallstudie 

Målet med studien var att undersöka användningen av AI inom olika typer av 

interaktiva system och dess effekter på användarupplevelsen och användarvänligheten, 

och därför hade det inte varit tillämpligt att göra endast en fallstudie då det innebär 

risk för att resultatet påverkas av bakgrundsvariabler som endast gäller i det specifika 

fallet och inte för interaktiva AI-system som fenomen. En samling av fallstudier 

bedömdes därmed som mest lämpligt, då det ger möjlighet att studera intelligenta AI-

system som fenomen från olika vinklar och med olika användare, aktiviteter, 

sammanhang och teknologier. 

 

4.3 Urval 

De valda fallen har valts ut då de behandlar olika former av intelligenta system som 

direkt kommunicerar med användaren och fokus har legat på att de skall ha både 

likheter och skillnader. Enligt Oates (2011) förekommer det ibland viss kritik mot 

fallstudien som forskningsmetod, med hänvisning till att fallstudier inte skulle vara 

generaliserbara utan bara gälla för det specifika fall som studerats och att den kunskap 

som då erhållits endast är relevant för det fallet. Enligt Oates är det dock möjligt att 

dra slutsatser som sträcker över det studerade fallet om vissa faktorer även existerar i 

andra fall. De valda fallen har likheter i att de, som tidigare nämnt, behandlar system 

som använder sig av artificiell intelligens och direkt kommunicerar med användaren. 

Skillnaderna dem emellan ligger i att systemen har olika plattformar, målgrupper och 

användningsområden. Det här urvalet leder till en bredd som gör det möjligt att 
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inhämta kunskap som, ifall den gäller för de olika studerade fallen, även med stor 

sannolikhet är generaliserbar för den studerade typen av system i stort. 

 
4.4 Datainsamling 

4.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har använts för att få ökad insikt om olika projekt där AI har använts 

inom interaktiva system. Intervjuerna har skett med ett flertal utvecklare och inom 

områden som relaterar till både interaktion och AI, och de har fått frågor relaterade 

till de projekt de arbetar eller har arbetat med. 

Oates (2006) definierar tre olika typer av intervjuer: 

Strukturerade intervjuer – där fördefinierade och standardiserade frågor används. 

Tillåter forskaren att förklara, ställa följdfrågor och diskutera. 

Semistrukturerade intervjuer – Utgår ifrån olika förbestämda teman som frågor 

ställs utifrån. Intervjun är sedan mycket anpassningsbar och forskaren kan ställa 

följdfrågor och de intervjuade tillåts utveckla de ställda frågorna om hen behöver 

det. 

Ostrukturerade intervjuer – Har ingen förutbestämd form, utan tillåter den 

intervjuade att tänka och diskutera ganska fritt om den ställda frågans ämne. Detta 

innebär mindre kontroll för forskaren. 

Den intervjuform som valts för arbetet är en kombination av strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. När det har varit möjligt har den semistrukturerade 

intervjuformen använts då denna ger ökad flexibilitet och möjlighet till 

fördjupning i jämförelse med den strukturerade intervjuformen, som istället har 

valts där det exempelvis inte har funnits möjlighet att hålla intervjun öga mot öga 

eller via telefon och de istället har fått hanteras via e-mail. 

 

4.4.2 Observation och användarintervju 

Ett av fallen, CUIs, har undersökts i form av observationer med tillhörande 

strukturerade användarintervjuer. Deltagare har observerats när de använt olika 

varianter av dessa och sedan har kortare, strukturerade intervjuer utförts, dels i 

grupp och dels enskilt, för att samla in ytterligare data. Detta sker av två skäl. Det 

första är att CUIs är det av de undersökta systemen som används i störst 

utsträckning i dagsläget (de övriga tre är fortfarande under utveckling). Detta 
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innebär det finns många olika variabler att ta hänsyn till, såsom olika typer av 

artificiell intelligens och olika implementationer för olika syften, vilket gör att mer 

än en form av CUI behöver undersökas för att den efterföljande dataanalysen skall 

kunna ge ett tillförlitligt och generaliserbart resultat av den här typen av system 

som helhet. 

Det andra skälet är att ett användarperspektiv anses nödvändigt i undersökningen 

då forskningsfrågorna rör interaktion mellan teknologi och användare. Då samtliga 

intervjupersoner för de övriga fallen utvecklar eller forskar om den de system som 

undersökts så kommer den data som kan samlas in ifrån de fallen beröra 

användarupplevelser på ett mestadels teoretiskt plan. Användarobservationer gör 

det möjligt att undersöka användarupplevelser även på ett praktiskt plan. 

 

Observationsstudier definieras av Oates (2006) som att uppmärksamma och 

uppleva, alternativt delta i, de fenomen som undersöks i de situationer där de 

förekommer. Forskare använder observationsstudier för att ta reda på vad personer 

gör, i motsats till vad de säger att de gör när de tillfrågas, vilket ibland kan skilja 

sig från de faktiska handlingarna. Observation delas i huvudsak in i två delar: 

uppenbar (overt) och dold (covert). En uppenbar observation låter de observerade 

veta att de observeras, medan en dold inte gör det. Fördelar med dold observation 

är att deltagares beteende ibland kan påverkas om de är medvetna om att de 

observeras, nackdelarna är t.ex att det kan ses som mindre etiskt än uppenbar 

observation. Den typ av forskardeltagande som valts för studien är en så kallad 

complete observer, vilket innebär att forskaren inte deltar själv utan endast 

observerar den undersökta gruppen. 

Då situationen som skall observeras i detta fall är ”användande av CUIs” vilket är 

en väldigt specifik situation som inte tar särskilt mycket tid i anspråk och därmed 

skulle bli svår att så har observationen skett under arrangerade former genom att 

låta en användargrupp använda några olika CUIs i tur och ordning och sedan svara 

på en mindre samling frågor rörande sina åsikter om användandet. Detta kommer 

att observeras av forskare som inte deltar i användandet. Detta gör det till en 

uppenbar complete observer-observation 

Observationen innefattade 5 olika användare som observerades under användandet 

av 4 olika CUIs. Alla konversationer med CUIs skedde i textform på engelska. 

Varje CUI användes under 8 minuter och användares reaktioner och åsikter 
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antecknades. Sedan tillfrågades användarna om sina åsikter om användandet. En 

av de testade CUIerna saknade artificiell intelligens och är att betrakta som en 

”kontrollbot”. Syftet med att inkludera denna var för att kunna jämföra intelligenta 

CUIs och ickeintelligenta CUIs samt att minska risken att upplevda 

användarvänlighetsaspekter orsakats av någon extern faktor (såsom CUI-formatet 

eller den grafiska layouten i programmet) snarare än intelligensen och 

konversationen. Användargruppen blev inte informerad om att en av CUIerna 

saknade intelligens och inte heller vilken typ av intelligens de övriga hade. 

 Urvalet av användare skedde i syfte att skapa en relativt heterogen grupp som 

inkluderade olika kön åldrar och funktionsnedsättningar som kan påverka 

interaktion, med den likheten att alla föll inom samma åldersgrupp (20-30 år), då 

personer i den gruppen tenderar att ha en större vana vid både teknik, datorer och 

konversationer i form av textbaserad chatt jämfört med äldre och yngre 

åldersgrupper har i samma utsträckning. Ingen av användarna hade mer än 

genomsnittslig teknisk kunskap eller datorvana för sin ålder och ingen eller 

försumbar erfarenhet av CUIs. 

Frågorna som ställdes till hela användargruppen efter varje observation fokuserade 

på hur rolig och intressant respektive irriterande CUIn uppfattats, hur enkel 

respektive svår den var att använda, hur intelligent den framstod, huruvida de 

skulle kunna tänka sig att använda den igen samt övriga synpunkter. Efter att alla 

observationsgenomgångar genomförts hölls en kort sammanfattningsrunda där 

användargruppen tillfrågades vilken av CUIerna som var mest respektive minst 

kul, enkel att använda, intelligent samt vilken de helst skulle vilja använda igen. 

Slutligen tillfrågades de separat vilken av CUIerna de trodde saknade intelligens. 

 

 

 

4.5 Dataanalys 

Insamlade data har analyserats inom ramen för kvalitativ metod. Insamlade 

intervjudata har transkriberats och nyckelord och betydelsefulla citat har märkts ut 

och använts som grund för empiri. 

Om underlaget för undersökningen är litet men går djupt är metoden av kvalitativ 

karaktär. Sådana kvalitativa metoder lämpar sig om syftet med undersökningen är 

att förstå och tolka. (Hultén, Hultman, & Eriksson, 2007, ss. 67-80) 

Kvalitativ metod har utgångspunkten att verkligheten uppfattas på olika sätt och att 
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det därför inte finns någon absolut, objektiv sanning. Kvalitativ analys är praktiskt 

att använda när forskningen sker explorativt och när det är människors 

upplevelser, känslor och subjektiva tolkningar som är det intressanta. 

Ofta brukar kvalitativa studier omfatta ett litet antal personer och den data som 

samlas in brukar utgöras av kvaliteter, det vill säga ord och beskrivningar. 

Kvalitativ metod används alltså med fördel deskriptivt, när målet är att beskriva 

och förklara (Hedin 2011 ss. 3) 

Valet av denna analysmetod gjordes därför att arbetets fokus till stor del är 

användare, användarupplevelser och användarvänlighet, vilket är högst subjektiva 

kvaliteter som inte hade kunnat representeras på ett praktiskt och tillförlitligt sätt 

genom kvantitativ datainsamlingsmetod. Därmed hade kvantitativ 

dataanalysmetod inte heller varit särskilt praktiskt då det är svårt att tillämpa det på 

data insamlad genom kvalitativ metod. Det är möjligt att kvantitativ metod hade 

kunnat ge vissa fördelar, exempelvis genom att synliggöra hur många gånger vissa 

nyckelord nämns, och därmed vad som är viktigast och fokuseras mest på, men 

detta kan även synliggöras genom kvalitativ metod med tidigare nämnda märkning 

av citat och nyckelord.  
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5 Resultat och Empiri 
 

5.1 Fall 1: Virtuella husdjur (Respondent A) 

Respondenten 

CEO och huvudutvecklare inom AI på ett spelföretag. Tidigare forskare inom 

computational behavior. 

 

Typ av system 

Datorspel i Virtual Reality (VR)-format involverandes virtuella varelser i form av djur 

som spelaren kan interagera med, ta hand om, mata och leka med. 

 

Typ av intelligens 

Den intelligens som används beskrivs som computational behavior (se kap. 2.3) och 

algoritmisk geometri (algoritmiska lösningar på geometriska problem). Den är enligt 

Respondent A ganska vanlig i spelindustrin i allmänhet, dock kräver den mycket 

datorkraft. 

 

Målgrupp 

Utvecklarna vill inte tänka på målgrupp som något planerat och bestämt, men i 

praktiken lär målgruppen bli kvinnor. Studier av spelares preferenser visar enligt 

Respondent A att kvinnliga spelare verkligen vill ha mer socialt samspel och 

intelligenta karaktärer i spel. Utvecklarna väntar sig därför att det är främst kvinnliga 

spelare som kommer vilja ha den här typen av spel. Då kvinnor är en 

underrepresenterad grupp bland spelindustrins kunder så är det en intressant målgrupp 

att försöka nå. 

Personer som spelar datorspel brukar delas in i olika kategorier, en av dessa kallas för 

”companions”; de vill i första hand ha ett socialt samspel, och i praktiken spelar den 

här gruppen ofta Sims, vilket är en 15 år gammal franchis utan speciellt avancerad 

artificiell intelligens och har byggt på samma mekanik hela tiden. ”Companions” är då 

också en typ av målgrupp utvecklarna vill rikta sig till. 

 

Interaktion mellan teknologi och målgrupp 

Interaktionen kommer att ske via VR-teknik, alltså en virtuell verklighet som omger 

användaren och som hen kan kontrollera med hjälp av handkontroller. Användandet 
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av dessa kan liknas med mer välkända handkontroller till spelkonsoler och dylikt; de 

kommer att ge en abstrakt feedback snarare än en konkret. Det kommer alltså att gå att 

se och höra de virtuella djuren precis som med äkta djur (dock inte att prata med dem), 

ge dem mat, klappa dem och liknande, men det kommer inte att kännas som att ta på 

exempelvis päls, som det gör när man klappar ett äkta djur. 

 

Taktik för användarvänlighet 

I ett VR-spel så märks det om AIn är dålig på ett annat sätt än vad det gör om 

användaren bara sitter och spelar på en skärm. I VR märks det tydligare om beteende 

hos karaktärer i spelet är scriptat eller genuint intelligent. I spel som riktar sig till 

tidigare nämnda ”companions” bidrar intelligensen till att skapa ett bredare och mer 

realistiskt känslospektra och mer trovärdigt beteende, vilket gör det lättare för 

användaren (spelaren) att relatera till karaktärerna som äkta djur och därmed skapa det 

sociala samspel som efterfrågas. 

 

Skillnader från icke-intelligenta system med liknande funktion 

I tidigare spel med husdjurs-tema används animationer som väljs på ett förutsägbart 

sett, vilket gör de virtuella djuren mycket snävare i sina beteenden än äkta djur. 

Med hjälp av AI kan djuren få ett bredare spektrum av känslor och beteenden, och de 

kan visa sina känslor i allt de gör, vilket leder till att spelaren tvingas anpassa sig efter 

djuren, precis som i verkligheten. Detta gör stor skillnad i relationen mellan djur och 

människa, spelkaraktär och spelare.  

I andra spel för samma målgrupp, som exempelvis the Sims och Nintendogs, finns det 

inget motstånd, utan spelaren har kontroll över allting hela tiden och hela världen är i 

hens hand. Detta gör att spel uppfattas som mindre realistiska. 

 

Mest stolt över med projektet 

Företaget är relativt nystartat och deras första spel har ännu inte släppts, så det 

stoltaste ögonblicket kommer att vara när det släpps, eftersom de har gjort saker som 

inget annat spelföretag har, och tagit AI i spel till en helt ny nivå. 

 

Framtiden för AI och den här typen av teknologi 

AI har kunnat växa som område på grund av tekniska genombrott under de senaste 4-5 

åren. Stora företag som Google och Facebook har börjat använda sig av det och det 
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samt forskning har gjort att AI och maskininlärning har kommit över en tröskel som 

gör det möjligt att utvecklas, användas och fungera på riktigt. 

Även teknik såsom VR och AR (Augmented Reality) har börjat bli bättre och då är det 

oundvikligt att även AI i spel och övrig mjukvara för dessa blir bättre då det verkligen 

finns ett behov av det där. Den utvecklingen kommer att vara bra för spelvärlden. Det 

är en teknisk revolution som vi nu är i början av. 

 

 

5.2 Fall 2: Sociala robotar (Respondent B)  

Respondenten 

Doktorand inom social robotik med inriktning mot maskininlärning. 

 

Typ av system 

Robotar, ofta humanoida (människoliknande), skapade i ett laboratorium som 

fokuserar på forskning inom social robotik (se avsnitt 2.4.3).  

 

Typ av intelligens 

Intelligensen baseras på kunskap och upptäckter ifrån maskininlärningsrörelsen 

(machine learning community), som Respondent B är en del av. Exempel på 

intelligenskrävande områden som mycket av forskningen kretsar kring är 

bildklassificering, maskinöversättning och datorseende. Förstärkande inlärning 

används mycket, då någon av forskarna utför en handling och låter roboten lära sig 

ifrån dem och imitera. Även end-to-end training (att träna alla moduler i ett system 

samtidigt) är vanligt, och robotarna har vanligtvis svaga intelligenskomponenter (weak 

intelligence component) som behöver implementeras en och en (en del av 

forskningsmålet är att skapa ett enhetligt ramverk av dessa) och kontrollalgoritmer 

som sköter lågnivåkontroll när det kommer till interaktion med den fysiska världen, 

men inlärningsmetoderna innebär att robotarna kan lära sig saker själva. 

Olika former av maskininlärningsmodeller används i olika robotar då de har olika 

fördelar och nackdelar. För det mesta av den hittills publicerade forskningen används 

dock artificiella neurala nätverk (se avsnitt 2.2.3). 

Målet är att skapa ett enhetligt maskininlärningsramverk för att använda just på sociala 

robotar, samt att skapa artificiell intelligens i nivå med människors. 
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Målgrupp 

Det finns i dagsläget ingen specifik målgrupp för robotarna, men det planeras att i 

framtiden göra dem anpassningsbara till alla typer av människor, de skulle till exempel 

kunna vara vänner eller assistenter.  

Respondent B är noga med att påpeka att ”användare” inte är ett bra ord att använda 

sig av i sammanhanget då det bygger på en syn på robotar som verktyg och föremål, 

vilken hen anser är typiskt västerländskt, felaktigt och rentav skadligt för utvecklingen 

av robotar. Hen förslår istället ord som ”deltagare”.  

I övrigt anser hen att den här synen på robotar som verktyg och föremål är typiskt 

västerländsk och inte finns på riktigt samma sätt i asiatiska länder, exempelvis hens 

hemland (Kina) eller Japan.  

 

Interaktion mellan teknologi och målgrupp 

Eftersom både laboratoriets robotar och området social robotik i stort är under 

utveckling så består interaktionen för tillfället mest av att robotarna utbildas genom att 

människor löser problem och utför handlingar framför dem vilket robotarna sedan 

härmar i syfte att maximera deltagarnas (både människor och robotar) effektivitet. 

Först kommer det lärarledda utbildningssessioner och utveckling av 

inlärningsmönster, sedan kommer själva interaktionen. 

Det slutgiltiga målet är att göra robotarna till en del av samhället, tillsammans med 

människor. 

 

Taktik för användarvänlighet 

Som tidigare nämnt skiljer sig synen på robotar i olika kulturer. Västerländska 

människor är ofta lite rädda för robotar och inte lika välkomnande som vissa 

östasiatiska länder. Intelligens är (som nämnt i 2.4.3) en viktig del av socialt beteende 

och för att kommunicera på ett bra sätt så behövs sociala förmågor såsom att 

identifiera känslolägen, tänka ut det bästa sättet att leverera information eller avgöra 

när det är lämpligt att ha en diskussion. En välfungerande social robot skulle 

exempelvis kunna anpassa sitt sätt att kommunicera efter användarens bakgrund, 

vilket gör mycket för användarvänligheten. 

Social robotik är inte ett väl utforskat område ännu, och först när tekniken 

överhuvudtaget blir mer utvecklat kommer det gå att fokusera tillräckligt på de 

psykologiska delarna av interaktion, enligt Respondent B, som dock tillägger att det 
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inte är något hen får medhåll av ifrån alla forskare inom social robotik; en del anser 

det lämpligt att fokusera på interaktionen och de sociala bitarna så tidigt som möjligt i 

utvecklingen. 

 

Skillnader från icke-intelligenta system med liknande funktion  

Traditionell robotik (dvs ej social robotik) fokuserar mycket på saker som kontroll och 

kommunikation, men inte så mycket på perception. Med tillräckligt av perception och 

intelligens behöver man även tänka på sociala beteenden och inlärningstekniker. Det 

har robotikforskarvärlden oftast inte velat ta i, men på sistone har det fått tillräckligt 

med acceptans för att även större robotikkonferenser skall gå med på att ta emot 

forskningsartiklar om social robotik.  

 

Mest stolt över med projektet 

Den process det innebär att bygga fungerande intelligenta system och det framtida 

robotsamhället. 

 

Framtiden för AI och den här typen av system 

Under de senaste åren har AI, robotik och maskininlärning varit väldigt hypat i media, 

vilket gör att fler människor märker att det finns och har möjlighet att bidra till 

utvecklingen. Nuförtiden finns det även tre saker som i huvudsak kommer att bidra till 

den framtida utvecklingen; den första är Big Data, vilket underlättar för att samla de 

stora mängder data som maskininlärning kräver, samt att samla in tillräckligt med data 

om människors beteenden för att kunna basera robotbeteenden på det, vilket är väldigt 

svårt. Det andra är hårdvaran; det finns helt enkelt tillräckligt bra hårdvara för att den 

nödvändiga mjukvaran skall kunna användas. Den tredje saken är bra 

maskininlärningsmodeller, exempelvis neurala nätverk som används i allt högre 

utsträckning. Allt detta har bidragit till utvecklingen av sociala robotar på ett positivt 

sätt, och när de fortsätter att utvecklas så kommer även social robotik som 

forskningsområde att kunna göra det. 
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5.3 Fall 3: Självkörande bilar (Respondent C)  

Respondenten 

Forskare inom kulturantropologi med fokus på människa-datorinteraktion. 

Deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med känd biltillverkare för att utveckla 

självkörande bilar. 

 

Typ av system 

Autonoma (självkörande) bilar som kommer att till viss del kunna köras sig själva 

medan användaren gör någon annat, t.ex läser, arbetar eller äter. 

 

Typ av intelligens 

Datorseende och bildigenkänning används mycket, t.ex för att bilarna skall kunna 

känna igen terrängen de kör på eller huruvida det finns något i vägen framför den (och 

vad det i sådana fall är – är det t.ex en människa så är  det extra viktigt att köra 

försiktigt). Ibland en del förstärkande inlärning för att lära sig hur användaren föredrar 

att köra eller dylikt. 

 

Ett problem med intelligensen är att det finns en social komponent till det som är svår 

eller kanske tillochmed omöjlig att förstå för en maskin. Exempelvis om en flerfilig 

väg går ihop i en fil och två bilar kommer in på den ifrån var sin fil, samtidigt. Då 

behöver det signaleras sinsemellan vilken bil som får köra först. Det är väldigt svårt 

för intelligenta bilar att veta dels när sådant behöver göras och dels hur det skall ske. 

 

Målgrupp 

Målgruppen är främst personer som redan kör bil regelbundet men även har andra 

aktiviteter de skulle vilja lägga sin tid på än endast körande, t.ex frukostätande, 

umgänge med barn eller vissa typer av distansarbete. Det är möjligt att autonoma bilar 

skulle kunna locka till sig även andra, nya typer av användare, såsom människor som 

bor i innerstan i storstäder och kanske inte kör så mycket bil. 

 

Interaktion mellan teknologi och målgrupp 

Interaktionen är i det stora hela likadan som med vanliga bilar; användaren sitter i 

förarsätet, det finns ratt och pedaler och dylikt. Användaren kan meddela bilen att köra 

dit användaren vill och bilen kan meddela användaren när hen behöver ta över 
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kontrollen. När användaren vill eller behöver köra bilen precis som vanliga, 

ickeintelligenta bilar är det viktigt, bland annat ur säkerhetssynpunkt (för att t.ex 

undvika att köra på något som bilens AI missat) att övergången skall kunna ske snabbt 

och smidigt. 

 

Taktik för användarvänlighet 

Tillit är förmodligen det viktigaste för användarvänligheten. Användare måste kunna 

känna att de litar på den autonoma bilen. Ofta har bilförare en stark tro på sig själva 

och sin egen förmåga att köra, ofta starkare än på något annats (såsom en maskins) 

förmåga att köra. 

Användningen måste, som tidigare nämnt, kunna anpassas till alla situationer. 

Bilkörande är riskfyllt och det är därför av största vikt att göra det så säkert som 

möjligt, och det inkluderar att göra det enkelt för användaren att styra själv. 

Det går även att använda mobiltelefoner för att göra mindre, bilrelaterade saker på 

avstånd, såsom att låsa upp bilen eller värma upp den innan den skall köras på vintern. 

 

Skillnader från icke-intelligenta system med liknande funktion 

Det är en speciell upplevelse att köra bil. Många bilförare upplever det som en speciell 

känsla och de har en särskild relation till sin bil. Det finns helt enkelt en ”idé om 

bilen”; bilen som ”kulturellt objekt”. Det här varierar mellan olika grupper och i olika 

kulturer och beror till stor del på hur bilkörandet går till – vilket också betyder att när 

bilkörandet ändras (och blir autonomt) så kommer också synen på bilen och 

bilkörandet att förändras. Bilen som kulturellt objekt kommer förändras. Det kanske 

skulle kunna bli likadant som att åka tåg, tillexempel; helt utan känsla av att man har 

kontroll över det. Det här gäller även för saker som Internet of Things och 

robotdammsugare. 

Om alla bilar hade varit autonoma så hade det inte funnits något problem, för då hade 

de alla varit programmerade att köra (i stort sett) likadant och lika bra, men att bara ha 

en del bilar autonoma och en del helt styrda av människor orsakar problem då 

människor har många olika sätt att köra på och en del kör väldigt dåligt, vilket 

autonoma bilar i sådana fall måste anpassas till att dela trafik med. 

 

Framtiden för AI och den här typen av teknologi 
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När länder utvecklas så brukar det leda till ökat bilkörande, och olika länder har olika 

behov, vilket skulle kunna påverka hur väl de anpassar sig till och vill använda 

autonoma bilar. I jämförelse med annan teknisk utveckling så har utvecklingen av 

bilar varit mycket långsam; bilen ser i stort sett likadan ut som den alltid har gjort. 

Med autonoma bilar kan det äntligen vara på väg att förändras. 

Bilindustrin är stor, autonoma bilar kommer att förändra samhället och det kommer att 

vara jättespännande och väldigt omvälvande. 

 

 

 

5.4 Fall 4: Observationsstudie och användarintervjuer 

Följande användare deltog i observationsstudien. 

Användare A: Kvinna 27 år, har OCD 

Användare B: Man 25 år, har högfungerande autism 

Användare C: Man 27 år, ingen funktionsnedsättning 

Användare D: Man 28 år, ingen funktionsnedsättning 

Användare E: Kvinna 28 år, ingen funktionsnedsättning 

 

Följande CUIs användes under observationstudien, listade i den ordning de användes. 

CUI 1 

Namn: Mitsuku 

Beskrivning: Kvinnlig ”artificiell livsform som existerar på nätet”. Sällskapsbot som 

skall kunna konversera om allt.  

Domän: Stängd 

Svarstyp: Generativ 

Övrig intelligens: Kan lära sig av användarinput och har använts under lång tid av 

många användare. Därmed mycket stor domän. 

Hemsida: http://www.mitsuku.com/ 

 

CUI 2 

Namn: Hi Poncho 

Beskrivning: Glad, tecknad katt i regnjacka som kan diskutera vädret på användarens 

ort. 

http://www.mitsuku.com/
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Domän: Stängd (väder) 

Svarstyp:  Inhämtande 

Övrig intelligens: Ingen intelligens. Är att betrakta som kontrollbot. 

Hemsida: https://poncho.is/ 

 

CUI 3 

Namn: CaptionBot 

Beskrivning: Låter användare ladda upp foton på olika saker och berättar sedan för 

användaren vad bilderna innehåller. Kan även känna igen känslor i mänskliga ansikten 

och be om feedback. 

Domän: Stängd (bildbeskrivande) 

Svarstyp: Generativ 

Övrig intelligens: Datorseende (bildigenkänning (tränad på foton och känslor i 

mänskliga ansikten)) 

Hemsida: https://www.captionbot.ai/ 

 

Namn: eBay ShopBot 

Beskrivning: ACUI som används för att söka på eBay. Kan ställa frågor om vad 

användaren vill ha och leta upp något passande, eller leta efter något liknande en bild 

som användaren har gett den. 

Domän: Stängd (online-marknadsplatsen eBay) 

Svarstyp: Inhämtande 

Övrig intelligens: Datorseende (bildigenkänning), viss reinforcement (kan lära sig av 

användarinput). 

Hemsida: https://botlist.co/bots/1477-ebay-shopbot 

 

CUI 1: Mitsuku 

Mitsuku uppfattades av de flesta som rolig att konversera med och fascinerande, om 

än något svår då flera av användarna upplevde att den ibland hoppade över frågor den 

blivit tillfrågad och bytte ämne mitt i en konversation. Personligheten uppskattades 

och uppfattades som tydlig och egen, och Mitsuku var den CUI som kändes både 

smartast och mest människolik. Att använda Mitsuku sågs som enkelt då hon inte hade 

så många olika funktioner utan enbart fokuserade på social chattkonversation. 

https://poncho.is/
https://www.captionbot.ai/
https://botlist.co/bots/1477-ebay-shopbot
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Mitsuku uppfattades som väldigt ”boksmart” eller ”smart med fakta”, ibland 

imponerande mycket. ”Inte så dum som den ser ut” beskrev en användare det. Men 

djupare förståelse för de bakomliggande koncepten i en del av det användarna försökte 

kommunicera var inte lika bra. 

Emedan användarna uppfattade Mitsuku som människolik så förtogs det av att den t.ex 

hade svårt att följa en tråd i en konversation och tenderade att svara väldigt snabbt (då 

en människa hade behövt tid på sig att formulera och skriva ner ett liknande svar). Det 

anmärktes dessutom på att den kunde saker såsom sin egen ålder (verkliga år sedan 

den skapats), vilket var imponerande. 

 

CUI 2: Hi Poncho 

Hi Poncho uppfattades som lätt att tröttna på, till stor del på grund av dess väldigt 

begränsade domän. Den kallades även ”oseriös” och ”barnslig” samt uppfattades ha en 

något irriterande personlighet, som samtidigt inte kändes trovärdig då den ofta 

upprepade samma saker. Svaren den gav beskrevs som ”inövade” och ”kändes inte 

som att svaren kom ifrån den självt” och konversationen upplevdes som svår då det 

var en kombination av att skriva och klicka i alternativ. Konversationen kändes inte 

riktigt som ett samtal och blev svår då användarna var tvungna att vara ytterst 

specifika i sin input. 

En av användarna beskrev det som att Hi Poncho ”Kändes inte som ett försök att 

skapa intelligens, känns mer som att den var förprogrammerad för att reagera på vissa 

specifika kommandon än att förstå användaren”, vilket de flesta övriga användare höll 

med om. 

Hi Poncho har även en del funktioner för att skicka notifikationer och dylikt vilket 

uppfattades som direkt oönskat och ”spammigt” av användarna. Den hade även en 

tendens att dela upp sina svar i flera meningar samt att upprepa sig mycket, vilket fick 

den att uppfattas som mer irriterande och mindre intelligent. Hi Poncho jämfördes ofta 

med en simpel väder-app och verkade trots det uppfattas som mindre praktisk och 

användarvänlig en än sådan. 4 av 5 användare uppfattade Hi Poncho som den minst 

intelligenta CUIn och gissade att det var den som saknade intelligens. 

 

CUI 3: CaptionBot 

Användarna ansåg att CaptionBot var intressant och verkade intelligent men att det 
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blev tydligt när den gjorde fel för då gjorde den fel som uppfattades som väldigt 

ointelligenta (exempelvis tog den fel på proportioner och trodde att cigaretten som 

hölls i av en hand var ett baseballträ, samt att en bild på en känd fotbollsspelare var 

fotbollsspelaren med en boll när ingen boll fanns på bilden, något som användarna 

uppvisade irritation över). En del tekniska finesser betraktades som svåranvända och 

ickefungerande vilket gjorde att den uppfattades som mindre intelligent. En del 

irritation uttrycktes över att den ibland svarade ”Jag tror att bilden föreställer” istället 

för ”Bilden föreställer”, det uppfattades som ett misslyckat försök att få den att 

verkade mer människolik. 

Känsloidentifieringsfunktionen uppfattades som knepig att förstå. Den uppfattades 

som betydligt bättre på att känna igen fotografier än tecknade/målade bilder, vilket 

fick intelligensen i bildigenkänningen att kännas något mindre genuin enligt 

Användare D. Användarna saknade mer interaktion med CaptionBot angående 

bilderna. Den mesta interaktionen kretsade kring bilduppladdningen, det efterfrågades 

möjlighet att till exempelvis be den förtydliga bildbeskrivningen. 

Det verkade finnas ett missnöje bland användarna med att inte själva samtalet hade 

fler möjligheter och upptog en större del av interaktionen, då 

bildigenkänningsfunktionerna gjorde att tankarna om CaptionBots intelligens var 

höga, men sedan sänktes av bristen på vad som uppfattades som meningsfulla 

konversationsmöjligheter. Trots flera olika typer av intelligenta funktioner sågs inte 

CaptionBot som något de flesta skulle vilja använda igen då den inte ansågs fylla 

någon större praktisk funktion som CUI, även om finesserna i sig var imponerande. 

 

CUI 4: eBay ShopBot 

eBay ShopBot beskrevs som funktionsorienterad och uppfattades som något 

opersonlig samt svår och otillgänglig att prata med ”som en person”, även om det var 

enkelt att förstå hur den skulle användas. Samtidigt tyckte användarna att den var 

roligare att använda än att bara söka själv, även om det framkom en del klagomål på 

dess svårigheter med att anpassa sig till användaren (trots att det var en av 

funktionerna). Anpassningen uppfattades som så pass dålig att den rentav irriterade 

och försvårade (exempelvis så frågade den efter storlekar på klädesplagg, men gav 

bara damstorlekar som klickbara alternativ och det var inte alls uppenbart hur 

användare kunde ändra till herrstorlekar) fick ShopBot att framstå som dåligt anpassad 
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till sitt syfte; flera av användarna hade hellre använt eBays hemsida och gjort en 

vanlig sökning där, utan någon personlig anpassning, än att använda sig av ShopBot. 

Användare B blev fort frustrerad över kommunikationssvårigheterna och vägrade efter 

ett tag använda CUIt mer. 

Funktionerna uppfattades som intressanta att använda men trots ShopBots uppmuntran 

till användare att vara specifika och detaljerade i sina frågor så gav den ändå inga bra 

svar som matchade detaljnivån i användarnas input. Det imponerade att den kunde 

anpassa sina följdfrågor till vad för typ av vara som användaren önskade, men 

resultaten motsvarade ändå inte vad användarna förväntade sig. Den föreföll vid ett 

par tillfällen misslyckas med att hitta rätt variant av föremål på grund av att den 

verkade ha en helt annan definition av en egenskap (t.ex en färg) än vad de flesta 

människor har. 

Dessutom anmärktes det på att ShopBot använde talspråk i sin kommunikation, 

förmodligen i ett försök att framstå som människolik, men eftersom den är av 

inhämtande typ så var det samma yttranden och meningar som återkom hela tiden. 

Detta uppfattades som obehagligt; det hade varit att föredra om den istället hade varit 

mer ”robotlik” och inte försökt likna en människa ifall den ändå inte kan göra det 

bättre än vad den gör nu. Användarna upplevde det ofta som att de var tvungna att 

anpassa sin användning av ShopBot så att även ShopBot kunde ”hänga med” istället 

för att hoppa över vissa steg så som en del användare ofta väljer att göra när de 

shoppar på internet. Flera av användarna hade vid sista slutfrågan (angående vilken 

CUI som saknade intelligens) svårt att välja mellan eBay ShopBot och Hi Poncho. 

Alla utom en gissade dock slutligen på Hi Poncho, utom en, som gissade på ShopBot. 
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6 Analys 
Insamlad data har indelats i kategorier baserade på de olika delarna av PACT och sedan 

analyserats utifrån PACT med stöd av Normans 7 Designprinciper. 

 

Användare och målgrupp (People) 

Systemen hade antingen en tydlig målgrupp bestående av människor som i dagsläget 

oftast använder liknande system med lite eller ingen intelligens (exempelvis den kategorin 

av spelare som Respondent A i fall 1 kallar ”companions”, och som vanligtvis spelar 

Sims, människor som redan kör bil men inte autonoma bilar (fall 3) eller människor som 

shoppar på eBay via deras vanliga hemsida (fall 4)) eller ingen direkt målgrupp alls, mer 

än ”alla människor”. Att designa för en så pass bred målgrupp som ”alla människor” är 

inte lätt och enligt People bör hänsyn tas till att människor är olika och därmed har olika 

förutsättningar och nivåer av kunskap. Det är sant, och ett exempel på det kan ses i 

observationsstudien där Användare B som har högfungerande autism ibland verkade ha 

mindre glädje av de sociala finesserna hos CUIerna än de andra, på grund av att han 

upplevde dem som svårare. God interaktionsdesign bör i högsta möjliga mån kunna 

fungera för så stor del av sin målgrupp som möjligt, oavsett omständigheter så som 

funktionsnedsättningar, därför är det viktigt med anpassningsmöjligheter till olika 

individuella användare, något som några av CUIerna ibland klarade av men ofta inte på en 

tillräcklig nivå. 

I de fall då målgruppen är människor med vana av liknande system fast med lite eller 

ingen intelligens fanns det ibland planer på att använda AI som en finess för att underlätta 

användarvänligheten i syfte att locka till sig fler användare ur tidigare underrepresenterade 

grupper. Exempelvis kvinnor (fall 1), eller människor i innerstan som inte kör bil ofta (fall 

3). Ett användarupplevelseproblem som märktes i flera fall var systemens eventuella brist 

social intelligens och socialitet (2.2.5), vilket enligt Respondenter B och C är vanligt och 

självklart att vänta sig hos människor men svårt att efterlikna hos maskiner, samtidigt som 

det i högsta grad är nödvändigt för att flera av de studerade systemen skall kunna fylla 

sina syften. Problem uppstår när t.ex en social robot (fall 2) inte kan umgås med 

användare på ett socialt acceptabelt sätt, eller en autonom bil (fall 3) möter andra bilar på 

en flerfilig väg och måste veta hur nödvändig information skall signaleras till de andra 

bilarna och deras förare. Det här sågs som ett stort problem som kräver både förståelse för 

hur social intelligens och socialitet tar sig uttryck hos människor och kunskap om metoder 

för att effektivt implementera detta även hos de interaktiva systemen. 
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Funktioner och interaktion (Activities) 

Ett tydligt mönster som kan ses i det empiriska underlaget är att de undersökta systemens 

artificiella intelligens ofta går att dela in i två olika syften; 

1. Det är antingen en eller några få intelligenta funktioner som har lagts till i ett i övrigt 

helt eller mestadels ickeintelligent system av en sort som redan existerar, i syfte att 

förenkla en specifik aktivitet eller underlätta för en annan funktion hos systemet. 

2. Hela systemet bygger på intelligensen, den är ett av systemets viktigaste karakteristika 

och systemet hade inte kunnat existera utan den. 

Ett system som passar in i den första kategorin är de autonoma bilarna i fall 2, som 

använde sig av datorseende för att underlätta för sina självkörandefunktioner och styrning 

för att underlätta för sina användare, som på grund av dem slipper köra hela tiden och kan 

ägna sig åt andra aktiviteter så som ätande eller arbetande. Även alla CUIs utom Mitsuku 

passar in här; eBay ShopBot använde sin bildigenkänning för att hjälpa med sin 

användares shopping, men den hade kunnat söka på eBay ändå, även utom den finessen. 

CaptionBot i sin nuvarande form bygger ganska mycket på rent användande av sina 

datorseendefunktioner, men hade kunnat byggas för att fungera som CUI även utan dem. 

Flera av systemen i kategori ett (så som autonoma bilar och eBay ShopBots 

bildigenkänning) förefaller använda sig av AI som ett led i Normans designprincip 

Förenkling, alltså för att automatisera eller assistera med aktiviteter så att användare 

slipper hålla flera informationsbitar i huvudet samtidigt. 

I kategori två ser vi de virtuella husdjuren från fall 1, vars främsta funktion är sällskaplig 

interaktion med användaren, en funktion de inte hade kunnat fylla sin funktion som 

husdjur i VR utan bra och fungerande AI eftersom dålig AI enligt Respondent A märks 

tydligt i det formatet och det naturtrogna djurbeteendet, som hela spelet bygger på, hade 

uteblivit, vilket hade lett till kraftigt försämrad interaktion för användaren vilket helt hade 

förtagit spelets syfte, som ju var social interaktion. Mitsuku hade heller inget annat syfte 

än social interaktion med sina användare, en aktivitet som inte hade kunnat uppfyllas utan 

någon intelligens. De sociala robotarna är nog det tydligaste exemplet på kategori två; 

deras funktion är social interaktion och assistans samtidigt som de skall existera vid 

människornas sida, och utan intelligens skulle de inte kunna användas på det sättet alls. 

Dessa typer av system kräver artificiell intelligens för att kunna användas till de aktiviteter 

de är designade för, till skillnad från de i kategori 1. 

Något som märks tydligt för system i kategori två är användandet av Normans 
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designprincip Relationer, alltså att låta system som skall vara sociala likna levande 

varelser. De humanoida (människoliknande) robotarna i fall 2 är menade att användas 

(eller delta, som Respondent B kallar det) vid människornas sida på alla nivåer i samhället 

och att kommuniceras med på samma sätt som människor kommunicerar med varandra – 

därför ser de ut som människor. Det gör interaktionen med dem enklare än om de hade 

sett ut som något helt annat (vilket i sig inte hade behövt ge dem mindre möjligheter att 

interagera med sin omvärld), eftersom användarna redan har en tydlig modell för hur ett 

samtal med en annan människa går till. Detta utnyttjas även i fall 1, genom att ge de 

virtuella husdjuren formen av djur (eller annat levande) snarare än exempelvis 

geometriska former eller stenar. Även namngivning kan ses som ett steg i det här, Mitsuku 

och Poncho har båda namn som låter som levande varelser och avatarer med ansikten.  

 

Sammanhang och kultur (Context) 

De undersökta interaktiva systemen uppvisar inte några generella mönster rörande i vilka 

organisatoriska och fysiska sammanhang de används. Det kan dock tilläggas att 

användandet av AI i vissa fall var i säkerhetssyfte (exempelvis kan autonoma bilar leda till 

säkrare körning). 

Den kulturella kontexten och användarnas kulturella bakgrund kan spela roll; som märks i 

Fall 2. I populärkulturen i t.ex Kina, Korea och Japan representeras ofta robotar på ett mer 

snällt och mänskligt sätt än i västvärlden (jämför t.ex Doraemon [god, snäll robot, känd i 

Östasien] med Terminator [elak, mordisk robot, känd i Västvärlden]). Kulturell kontext 

relaterar till sociala normer kring användande, och som vi ser i Respondent Bs diskussion 

om synen på robotar i Östasien vs. synen på robotar i Sverige och övriga västvärlden så 

påverkar den användares förmåga att vilja ta till sig och använda ny teknik, däribland 

robotar och andra intelligenta system. För att ny teknologi skall bli redo att bli en del av 

samhället så måste även samhället bli redo för den nya teknologin. 

Respondent C diskuterade i sin intervju någon hen kallade ”Idén om bilen”, alltså bilen 

som kulturellt objekt; den uppfattning som finns bland människor om ett objekt, dess 

betydelse och användning. I fall 3 så är en viktig del av ”idén om bilen” just 

körupplevelsen och användares självidentifiering som bilförare. På samma sätt kan ”idén 

om roboten” sägas vara generellt positiv, relaterbar och behjälplig i Östasien men mer 

negativ, svårrelaterad och potentiellt hotfull i Västvärlden. Respondent B nämnde att det i 

Västvärlden är vanligt att se robotar som ett verktyg som skall användas, medan det i 

Östasien är vanligare att se dem som deltagare, agerande vid människorna sida. Det är två 
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väldigt olika kulturella kontexter vilket kan innebära att robotar måste designas 

annorlunda i respektive kulturell kontext för att människor skall vara villiga att interagera 

med dem. Japan och japanska robottillverkare och -forskare kan sägas ha använt sig av 

Normans första designprincip kunskap, genom att nyttja det japanska folkets syn på 

robotar som kulturellt objekt, att de ofta redan har en redan färdig bild av vad robotar är 

och vad de kan användas till (eller delta i) som gör dem mottagliga för robotanvändning i 

högre grad än västvärlden. 

 

Intelligens och design (Technologies) 

Flera olika typer av intelligens användes i de olika systemen. 

Datorseende återfanns på olika sätt i flera av fallen, så som bildigenkänning hos eBay 

ShopBot och CaptionBot (fall 4) och robotarna (fall 2), sensorer (för exempelvis terräng 

och ljud) för robotarna, samt för de autonoma bilarna (fall 3). 

NLP används i alla de undersökta systemen utom CaptionBot (fall 4), som genererar 

naturligt språk men inte själv tolkar in naturligt språk ifrån användaren, och de virtuella 

husdjuren (fall 1), som enligt Respondent A inte går att prata med. Det senare skulle 

kunna ses som ett exempel på god användning av Normans designprincip Begränsningar; 

det hade varit möjligt att låta användaren tala direkt med husdjuren, vilket hade varit 

enkelt för användaren, men då verkliga djur inte kan tala så hade kommunikation med 

naturligt språk gjort interaktionen med djuren mindre realistisk, vilket inte hade varit 

önskvärt då realism är en viktig del av interaktionen i fall 1. Användandet av den nämnda 

begränsningen innebär då att användarna guidas mot en interaktion med systemet på det 

sätt som det var menat att användas; liknande interaktionen med verkliga djur. 

Alla övriga system använde naturligt språk antingen för att ta input ifrån användaren 

(exempelvis körinstruktioner i fall 3 eller konversationer för robotar i fall 2 och vissa 

CUIs i fall 4). 

Förstärkande inlärning används ofta, och användes för både robotar, i syfte att lära sig 

imitera mänskligt beteende, bilarna i syfte att anpassa sin körstil till sin användare och 

några CUIs (fall 4) antingen i syfte att lära sig om användarens preferenser (så som eBay 

ShopBot) eller för att kunna hålla en intressant konversation med hjälp av kunskap den 

samlat in från tidigare konversationer (Mitsuku). 

 

Det var tydligt att i fall 4 uppfattades de generativa CUIerna som mer intelligenta och mer 

användarvänliga än de inhämtande.  
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Designen av gränssnittet föreföll påverka användares förväntan om vilken typ och nivå av 

intelligens som systemet borde ha, där mer ”levande” gränssnitt (som en organisk form, 

såsom robotarna (fall 2) eller de virtuella husdjuren (fall 1) eller en avatar med ansikte, 

som exempelvis Mitsuku och Hi Poncho hade men inte CaptionBot och eBay ShopBot, 

eller ett ”levande” sätt att kommunicera på, exempelvis genom att försöka efterlikna 

talspråk) 

Om systemet misslyckas med att intelligensmässigt nå upp till användares förväntningar 

så kommer det att tolkas som ett tecken på dålig användarvänlighet, vilket syntes tydligt i 

fall 4 när Hi Poncho, som ser ut och låter levande, men i egenskap av kontrollbot saknade 

riktig intelligens. Användarna uppvisade under användningen starkt ogillande och verkade 

inte uppfatta Hi Poncho som avsevärt intelligent och därmed inte alls användarvänlig utan 

snarare mycket svåranvänd. eBay ShopBot fick negativ kritik för sin användarvänlighet 

och beskrevs till och med av en av användarna som ”obehaglig” då den använde sig av 

talspråk trots att den hade en avatar som inte uppfattades som levande och var 

inhämtande. Den tolkades därför som mindre intelligent än generativa CUIs. 

I vissa fall upplevde användarna i fall 4 att systemen följde Normans designprincip 

Consistency dåligt, exempelvis när ett CUI (så som de inhämtande gjorde) krävde input 

både genom att klicka på knappar och skriva medelst naturligt språk. Det här uppfattades 

av användarna som att det gjorde användarupplevelsen sämre. 

En aspekt som fanns med i majoriteten av fallen var att det uppfattades som viktigt att 

intelligensen hos de interaktiva systemen kunde ses som relaterbar för användare. Detta 

brukar innebära realistiska beteenden, social intelligens och något som liknar ett brett 

känslospektrum (vilket exemplifieras med husdjuren av Respondent A i fall 1). Om 

människor får intrycket att de skall kunna förstå systemet men sedan inte gör det på grund 

av en missmatchning i intelligens så uppfattas det med med ens som mindre 

användarvänligt, som kunde ses med eBay ShopBot, Hi Poncho och Mitsuku i fall 4. 

Sociala robotar behövde, som Respondent B från fall 2 säger, ha social intelligens för att 

kunna förstå när och hur de skall interagera med en människa för att konversationen skall 

bli användarvänlig. 
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7 Slutsats 

Under forskningens gång blev det tydligt att det i grunden finns många likheter mellan 

olika intelligenta interaktiva system, även om de till en början kan framstå som väldigt 

varierande. Det fanns vissa faktorer hos systemen som var användarvänlighetsmässigt 

viktiga och kändes uppenbara och självklara, samt en del som var oväntade och 

förvånande och krävde tänkande i nya banor. Några reflektioner följer nedan. 

 

Vilka faktorer avgör användarvänligheten i intelligenta interaktiva system? 

 

Det förefaller viktigt för användarupplevelsen att när ett system är intelligent, så måste det 

vara genuint intelligent. Ett system med dålig AI (såsom inhämtande CUIs i 

observationsstudien) uppfattades som irriterande och svåranvänt. Detta märktes särskilt 

tydligt när det gällde system designade för mer social interaktion, såsom robotarna eller 

Mitsuku. Objekt som redan finns i den materiella världen (bilar, djur, människor, robotar) 

finns även som ett ”kulturellt objekt”. Synen på det kulturella objektet avgör om 

människor kan ta till sig användningen av objektet som intelligent system.  

I det kulturella objektet av något människolikt ingår att det skall vara intelligent, på en 

mänsklig nivå.  Kan det inte leva upp till det så uppfattas det inte som användarvänligt, 

även om intelligensen i sig är fullt tillräckligt för att utföra dess uppgifter. Något som inte 

uppfattas som lika människolikt har inte det kravet på sig på samma sätt. 

Det innebär även att samhället och användarna i sig måste ha en idé om den typen av 

system det gäller som går att kombinera med AI utan att det blir negativt. 

När intelligenta system blir mer avancerade krävs ofta bättre AI, enligt Respondenter A 

och B. För exempelvis ett enkelt spel på en skärm kan enkelt scriptat beteende vara nog, 

en enklare robot med begränsat användningsområde eller ett CUI med väldigt begränsade 

funktioner behöver inte nödvändigtvis vara jätteintelligent men ett mer immersivt VR-

spel, en assistentrobot som skall kunna delta i samhället vid människors sida eller ett CUI 

som faktiskt skall kunna ha en användarvänlig konversation eller fungera som hjälpmedel 

under en längre tid krävs en intelligens som är inte bara utvecklad nog utan dessutom 

bred, och framförallt relaterbar för människor. Det innebär att det inte är nog med en typ 

av intelligens som enbart involverar faktakunskaper utan det krävs även en social 

intelligens och/eller en intelligens som ger realism i de fall likhet med något levande är 

önskvärt, vilket märktes tydligt i fall 4. Om någon eller alla dessa typer av intelligens 
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saknas eller är undermålig så kommer systemet inte att kunna bli tillräckligt 

användarvänligt. Det här vittnar om att intelligens är ett mycket brett ämne som behöver 

utforskas mer för att kunna skapa intelligenta interaktiva system med god 

användarvänlighet i stor skala. 

 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste upptäckterna. 

• Ett systems interaktionsform och utseendemässiga design påverkar vilken typ och 

nivå av intelligens användare förväntar sig av det. Når intelligensen inte upp till 

förväntningarna så påverkas användarvänligheten negativt.  

• AI kan användas för att ge mer realistiskt beteende, bredare känslospektrum och 

mer intressant interaktion och konversationer hos system som har en social aspekt. 

Detta påverkar användarvänligheten positivt. 

• Det finns stora möjligheter att använda AI, och då framförallt förstärkande 

inlärning, för att göra ett system enkelt att anpassa efter användares individuella 

behov. Denna typ av anpassningsmöjligheter har stor positiv inverkan på 

användarvänligheten. 

• Det finns olika typer av intelligens och för att ett intelligent interaktivt system skall 

vara användarvänligt behöver det ha rätt typ av intelligens, på rätt plats, kapabelt 

att fylla rätt typ av funktion. 

• Användning av AI kan även syfta till att automatisera och förenkla aktiviteter som 

med ett ickeintelligent system måste göra manuellt eller på sätt som uppfattas som 

besvärligare. I vissa fall kan intelligenta system även utföra aktiviteterna bättre än 

vad människor själva kan, och det har stora positiva implikationer för 

användarvänlighet. 

• Utvecklingen av AI är avhängig av övrig teknisk utveckling. Vissa typer av 

interaktiva system kräver god AI för att bli användarvänliga. 

• Systemet som kulturellt objekt påverkar användarens förmåga att ta till sig det och 

vilja använda det. Om ”idén” om systemet är svår att kombinera med AI utan att 

den blir sämre eller mindre lockande så kan användarna redan på förhand vara 

negativt inställda till att använda systemet och det, om än inte i sig ett tecken på 

dålig användarvänlighet, kan göra det avsevärt svårare att skapa ett intelligent 

system som uppfattas som bekvämt att använda. 
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• Används AI i ett system så måste det vara bra AI (med bra menas välfungerande 

och väl anpassad till systemets funktion). Dålig AI gör ett intelligent system 

mindre användbart än ett ickeintelligent system. Ett system med bra AI är mest 

användbart, ett system utan AI mindre, och ett system med dålig AI allra minst. 
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8 Diskussion och vidare forskning 

Vissa tydliga mönster gick att urskilja bland resultaten. Detta är positivt, men det är också 

viktigt att vara medveten om en svaghet i studien i form av att forskningen endast 

behandlade fyra olika typer av intelligenta interaktiva system och inget av de studerade 

typerna av system är i dagsläget tillräckligt etablerat hos sina respektive målgrupper för att 

det skall gå att utvinna särskilt mycket data om deras användning i något bredare 

perspektiv. Det här gör att en del av resultatet endast består av utvecklares och forskares 

uttalanden och åsikter, vilka förvisso är i högsta grad kvalificerade men inte nödvändigtvis 

en bra indikator på användares upplevelser av systemen. Ett sätt att råda bot på detta hade 

varit att utföra användartester som en del av forskningen för samtliga studerade fall. Att 

utföra fallstudier på fler olika typer av intelligenta interaktiva system hade också varit ett 

fungerande sätt att få mer tillförlitliga resultat om användbarheten hos intelligenta 

interaktiva system i stort. Valet av flerfallstudie som metod innebär en viss svaghet 

eftersom fallstudier är djupgående, och med många olika typer av system är det möjligt att 

en forskningsmetod som fokuserade mer på bredd snarare än djup hade gett andra, nyttiga 

resultat som kan missas i en fallstudie. En liknande studie, genomförd om ca 20-30 år när 

de studerade systemen förhoppningsvis är mer vanliga och välkända och har en större 

användarbas skulle kunna ge mer detaljerade och eventuellt helt annorlunda resultat, inte 

minst i form av fler perspektiv ifrån användare. 

Viss information som framkom, framförallt i fall 2 och 4, kan inom en snar framtid med 

den AI-utveckling som sker hela tiden bli mycket relevanta, att studera ur ett 

psykologiperspektiv. Exempelvis användares tendens att förvänta sig mer människolik 

nivå av intelligens ifrån mer utseendemässigt människolika system. Även en 

kulturantropologisk studie som undersökte olika system som kulturella objekt och hur det 

påverkas av AI hade varit ett välkommet och intressant komplement.  

Det finns mycket som pekar på att det i framtiden kommer bli allt vanligare med 

intelligenta system och behövs kunskap inte enbart om hur de skall bli så intelligenta som 

möjligt utan även om hur vi gör dem intelligenta på ett sätt som gagnar och är användbart 

för oss, inom alla tillämpliga områden. I slutändan är det maskinerna som skall 

kontrolleras, anpassas för och användas av oss, inte tvärtom.  

Det är sannerligen att föredra om det inte visar sig att Alan Turing hade rätt när han sa  

”At some stage therefore we should have to expect the machines to take control.” (Turing 

1948).  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor för fall 1-3 

Frågor inom parantes är följdfrågor som ställdes om svaren inte framgick under 

huvudfrågan. 

 

• Vad handlar ditt arbete/din forskning om? 

(Varför är det nödvändigt?) 

 

• Vilken typ av användare riktar det sig till? 

 

• Hur ser interaktionen mellan användarna och din produkt/projekt ut? 

(Löser den några tidigare interaktionsproblem?) 

(Hur har ni tänkt när det kommer till interaktion?) 

 

• Vad är du mest stolt över med projektet/forskningen/arbetet du gjort? 

 

• Vad är de största skillnaderna mellan din produkt/projekt och ickeintelligenta system 

med liknande funktion? 

 

• Hur kommer utvecklingen av det du arbetar med/forskar om se ut i framtiden, och 

varför tror du att AI har börjat synas i så många sammanhang de senaste åren? 
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Bilaga 2: 
Kompletterande frågor som ställdes efter varje observationstillfälle under observationen 

 
Frågor som ställdes för varje CUI efter varje observationsomgång 

• Hur kul är den att använda? Varför 

• Hur enkel är den att använda? Varför? 

• Hur smart verkar den? Varför? 

• Var det något som irriterade dig? 

• Skulle du vilja använda den igen eller regelbundet och i så fall varför? 

• Övriga åsikter och anmärkningar 

 

Slutfrågor som ställdes efter att alla observationsomgångar avslutats 

• Vilken var roligast att använda? Varför? 

• Vilken var enklast att använda? Varför? 

• Vilken verkade smartast respektive minst smart? Varför? 

• Var det något som irriterade dig med botarna i stort? Vad och varför? 

• Vilken av dem skulle du helst använda igen eller regelbundet? Varför? 

• Övriga åsikter och anmärkningar 

• En av botarna hade ingen artificiell intelligens. Vilken tror du att det var? 

 


