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Förord  

Vi vill tacka samtliga som varit delaktiga i vår uppsatsprocess, ingen nämnd, ingen 
glömd! Tack! 

 
  



Adaptiva talbaserade system i fordon 

 III 

  



Adaptiva talbaserade system i fordon 

 IV 

Abstrakt  
 

Denna kandidatuppsats undersöker hur user experience kan främjas i ett adaptivt 
talbaserat system i en fordonskontext. Att undersöka och involvera user experience 
i adaptiva talbaserade system är i synnerhet viktigt i denna kontext då den primära 
sysslan, att köra, bör störas så lite som möjligt. Ett adaptivt system ger möjlighet att 
effektivisera interaktion och ett talbaserat system låter föraren fokusera på trafiken. 
Genom att undersöka existerande teori och utföra empiriska undersökningar i form 
av användartester genom Wizard of Oz-tekniken och intervjuer har vi skapat design- 
och dialogexempel. Dessa förslag kan främja user experience och på så vis bidra till 
att den interaktion som sker är effektiv och behaglig.   

Nyckelord: Wizard of oz, adaptive systems, user experience, speech-based interaction, 
in-car technology, usability. 

 

Abstract 

 
This bachelor thesis aims to build an understanding how user experience can be 
promoted in an adaptive speech-based system, which is found in the context of an 
automobile. Investigating this particular context and system is of importance since 
the primary task is to drive safely and let the driver focus on driving rather than 
system. An adaptive system provides the opportunity to make the interaction more 
effective and a speech-based system lets the driver focus on the traffic environment. 
By studying relevant theory and by carrying out user tests, with the technique 
Wizard of Oz, we have drafted design and dialogue recommendations. These 
recommendations can promote user experience and make the interaction of the 
system more effective and pleasant.   

Keywords: Wizard of oz, adaptive systems, user experience, speech-based interaction, 
in-car technology, usability. 
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1 Inledning  

Denna uppsats är en del i forskningsprojektet Safe Speech for Knowledge som ingår 
i Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Safe Speech genomförs i 
samarbete med Högskolan i Halmstad, fordonsindustrin och underleverantörer 
inom denna. 

Som följd av teknikutvecklingens snabba framfart har mobiltelefoner och andra 
digitala artefakter inte mycket gemensamt med tekniken som fanns för 10 år sedan 
(Ahlström et al. 2012). Även användningen av teknisk utrustning har ökat 
omfattande vilket har fått konsekvenser i situationer där uppmärksamhet och 
koncentration är särskilt viktigt, ett exempel på detta är bilkörning där personer är i 
stort behov att vara koncentrerad på sin körning och att förutse potentiella faror. 
Trots detta används mobiltelefoner, mediaspelare, navigationssystem och andra 
digitala artefakter av förare vilket distraherar och försämrar deras körförmåga (Alm 
& Nilsson, 1994). 

Lavie och Meyer (2010) beskriver att under bilkörning är den primära aktiviteten 
att köra säkert och allt som sker utöver detta betraktas som en sekundär aktivitet. 
Klauer, Dingus, Neale, Sudweeks och Ramsey (2006) förklarar att förardistraktion är 
när förarens uppmärksamhet leds bort från vad som är kritiskt för säker körning. 
Lavie och Meyer (2010) förklarar att system som är integrerade i fordon bör störa 
den primära aktiviteten så lite som möjligt. 

På senare år har system där interaktion genom mänskligt tal fått allt större 
utbredning och finns tillgängligt i bland annat mobiltelefoner, navigationssystem 
och underhållningssystem i fordon (Barón & Green, 2006). Tekniken tillåter 
användare att ge kommandon till systemet genom att tala till det. Ett talbaserat 
system erbjuder möjligheten att reducera visuell och manuell distraktion. Av dessa 
anledningar beskrivs interaktion genom tal som ett viktigt och oumbärligt bidrag för 
säkrare körning (Peissner & Metze, 2011). 

Det finns även system som lär sig av användarens preferenser och önskemål. Dessa 
kallas adaptiva system eftersom de anpassar sig till en specifik användare och kan 
förutse användarens framtida beteende som dess mål, preferenser och uppgifter 
(Tchankue, Wesson & Vogts, 2011).  Enligt Lavie och Mayer (2010) är adaptiva 
gränssnitt väl lämpade att implementeras i fordon. Det finns däremot begränsad 
empirisk forskning av adaptiva system (Gena, 2006; Lavie & Meyer, 2010). 

Adaptiva strukturer i system kan enligt Jameson (2008) ge kortare sökväg inom 
systemet, detta innebär att interaktionstiden förkortas vilket vid bilkörning kan 
vara efterfrågat då fokus bör ligga på den primära aktiviteten. Jameson (2008) 
påpekar dessutom att ett adaptivt system kan medföra en kortare dialog mellan 
användare och system och kan därför förbättra upplevelsen. Hjalmarsson (2005) 
menar att ett system som har kunskap och förmåga att anpassa sig efter användaren 
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är mer effektivt och behagligt. Vidare säger Hjalmarson (2005) att ett adaptivt 
system kan vara värdefullt för att förhindra att fel och missförstånd uppstår vid 
interaktion. Walker och Passonneau (2001) fann i en undersökning att ett system 
som var adaptivt hade högre användbarhet och bättre upplevelse hos användaren. 
Enligt Brave och Nass (2007) är användarens upplevelse en stor faktor för hur bra 
användaren presterar vid interaktion, där de bland annat konstaterar att en glad 
förare är en bättre förare. Användarens tankegångar och känslor före, under och 
efter interaktion med ett system eller artefakt kallas user experience (UX). 

Ett adaptivt talbaserat system erbjuder helt enkelt möjligheten att anpassa systemet 
efter förarens preferenser och kan anpassa dialogen för att minimera 
interaktionstid och främja ökad UX. 

Det finns idag ett kunskapsgap angående vilken påverkan adaptiva talbaserade 
system har på UX i en förarmiljö vilket vår studie har som syfte att ge bidrag till. 
Genom att undersöka UX skapar vi designförslag och rekommendationer för hur ett 
adaptivt talbaseradesystem kan se ut i en viss kontext. Detta är relevant då UX har 
påverkan på hur en förare kör och beter sig i trafiken. Vår frågeställning är därför: 
 

Hur kan adaptiva talbaserade system i fordon designas för att främja user experience? 
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2  Litteraturöversikt 

 
2.1 Talbaserade system – vad innebär det att prata med en dator? 

Interaktion mellan människa och datorsystem har under decennierna genomgått 
flertalet paradigmskiften och i denna uppsats tar vi steget från det som vi benämner 
som fysisk manipulation till talbaserad interaktion. Denna talbaserade interaktion 
sker med hjälp av ett dialogsystem. Wärnestål (2007) definierar ett dialogsystem 
som “ett datorsystem som vilket en mänsklig användare interagerar med på en 
turvis basis” (fritt översatt) (Wärnestål, 2007 s. 12).  
 

För att omvandla mänskligt tal till datorspråk (se figur 1) används mjukvara som 
kallas speech recognition (SR) vilket betyder att talade kommandon inhämtas och 
tolkas av en dator. Dessa data processeras och skickas till något som kallas NLU, 
vilket står för natural language understanding och är ett komplext system som 
eftersträvar att kunna tolka vad användaren vill (Rich, 2012). När systemet sedan 
tolkat vad användaren vill byggs sedan ett svar upp och anpassas efter diverse 
grammatiska och semantiska regler så språket har en logisk ordningsföljd. 
Mjukvaran för denna process kallas natural language generator (NLG), vars 
bearbetade text sedan skickas till text to speech (TTS) som omvandlar all 
information till ljud och således tal (Rich, 2012). Syftet med detta system, spoken 
dialogue system (SDS), är att presentera och tillgodogöra information effektivt och 
naturligt (Rich, 2012). 

 

 

Figur 1. Inspirerad av Wärneståls (2007, s. 4) modell av ett typiskt dialogsystem. NL = Natural 
Language, SR = Speech Recognition, NLU = Natural Language Understanding, NLG = Natural Language 

Generation, TTS = Text-to-Speech 

 

Walker et al. (2004) menar att det är svårt att minnas och jämföra när 
valmöjligheter läses upp för användare och på senare tid har strategier för att 
effektivisera dialogen med system uppstått, en variant av dessa kallas user models. 
User models innebär anpassning av system utefter användarens preferenser och 
denna anpassning gör att användaren exempelvis slipper lägga energi på att 
exempelvis minnas valmöjligheter som inte är relevanta (Jameson, 2008). Dessa 
modeller är i teorin adaptiva system som vet vilka grundläggande önskemål som 
användaren har och vilken kunskapsnivå denne ligger på när det kommer till dialog 
med systemet. Jameson (2008) menar att en expertanvändare av systemet vill ha 
annan information än en nybörjare, något som exempelvis hänger ihop med 
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Nielsens (1993) användbarhetsprincip efficiency of use. Walker et al. (2001) fann i 
en undersökning att kortare uppgiftsmoment samrörde med högre UX, de fann 
också att hur informationen presenterades påverkade hur lång dialogen blev. 
 

Enligt Wärnestål (2007) är det primära målet med en user model och interaktion 
med systemet att användaren når rätt val, detta benämns av författaren som 
effectiveness. Ytterligare aspekter Wärnestål (2007) identifierar som viktiga är 
efficiency där användaren ska nå rätt val på ett smidigt sätt som möjligt och 
acceptability vilket innebär att systemet använder sig av en user model för att göra 
beslutsprocessen på ett överkomligt och lättförstått sätt. 
 

Norman (refererad i Wärnestål, 2007, 26) skriver att user models kan vara 
inkräktande på redan fastställda och beprövade användbarhetsregler. Detta kan 
enligt Wärnestål (2007) motverkas genom att vara transparent gentemot 
användaren, att ge information om hur och varför user models används i systemet. 
 

Som vi tidigare nämnt är dialogen mellan människa och dator på en talbaserad nivå 
komplex och innefattar många avancerade beräkningar och mjukvara. Trots de 
positiva effekterna av att låta föraren bibehålla sin koncentration och 
uppmärksamhet på vägen finns det vissa fallgropar med talbaserade system. 
Exempelvis belyser Kun, Peak och Medenica (2007) stora skillnader i körsäkerhet 
när ett talbaserat system inte fungerade optimalt och missuppfattar yttranden. 
Utöver tekniska trösklar bör även ett system ha en dialog som uppfattas och 
uppskattas av användaren, detta görs bäst genom att försöka efterlikna en 
konversation mellan två människor. Enligt Sharp, Rogers och Preece (2011) kallas 
det anthropomorphism när människor uppfattar system eller objekt som mänskliga.  
 

Under interaktion med ett ada tivt s stem rea erar anva ndaren annorlunda fra n 
intera tion med ett traditionellt s stem o   rea tioner som bland annat bero r 
 a nslor o   so iala o   etis a  oder a  allas ( o o  ,  ersson     o linder, 2000). 
Dessa känsloreaktioner bidrar till att användaren får en emotionell respons och 
relation till systemet, vilket kallas affectiveness (Sharp et al. 2011). Cramer (2010) 
menar att när transparensen och förståelsen för ett system inte är fullt utvecklat kan 
affectiveness vara den faktor som får användaren att känna tillit till systemet. 
 
 

2.2 Dialogteknik 

Precis som i tal mellan människor finns det oftast vissa regler, förutom att bygga 
upp språket grammatiskt och semantiskt korrekt bör även vissa konventioner följas. 
En fråga uppföljs oftast av ett svar, en hälsning uppföljs oftast av en hälsning och så 
vidare. Wärnestål (2007) beskriver i sin avhandling vissa moment i en 
rekommendationsdialog, bland annat recommendation och motivation. En viktig del 
i en dialog med ett adaptivt system är att systemet motiverar varför den utför vissa 
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rekommendationer, och även utföra uppföljningsfrågor för att säkerställa att 
kvaliteten på yttrandet var till belåtenhet. Swearingen och Sinha (refererad i 
Wärnestål 2007, s. 92) menar att motiveringar påverkar tillit till systemet. 
Rekommendationer hjälper till att förklara hur systemets resonemang är uppbyggt 
enligt Höök et al. (1996). Genom att ge användaren en motivering kan även det som 
Jameson (2008) framhäver som comprehensability främjas. 
 
Cramer (2010) framhäver att oberoende om systemet anses vara affektivt eller inte 
så skapas förtroende eller tillit genom effektiv kommunikation vid interaktion. Detta 
kan liknas vid Wärneståls beskrivning (2007) om effectiveness. Cramer (2010) 
påpekar dock att tillit och användarens känslomässiga upplevelse kan bero och 
främjas med interaktion som efterföljer och liknar sociala konventioner.  Detta görs 
bäst genom att låta systemet följa vett och etikett i dialogens alla steg men även 
genom att fungera felfritt (Cramer, 2010). En utmaning vid utformandet av system 
som används vid kritiska lägen, exempelvis i trafiken, kan vara att etikett och sociala 
standarder är svåra att förutse och följa i dessa situationer (Cramer, 2010).  
 

Brave och Nass (2007) påpekar att systemets dialogteknik har stor påverkan på hur 
användaren uppfattar systemet. Författarna menar att ett enkelt tillvägagångssätt är 
att fokusera negativa aspekter i bilkörningen på miljön och inte på föraren. Istället 
för att s stemet s all sä a “du  ör för snabbt”  avs det bättre resultat av att säga 
“den  är vä en är en el att  ands as med i lå a farter” (fritt översatt) (Brave   
Nass, 2007, s. 285). 
 

 

2.3 Adaptiva system 

Ett system som är adaptivt är ett system som anpassar sig efter olika situationer. 
Det systemet vi har skapat och valt att utvärdera i denna studie anpassar sig i den 
utmärkelsen att det förstår och lär sig av användarens vanor. Det som sker över 
tiden är alltså att dialogen med systemet blir mer effektiv. Detta kan liknas vid ett 
samtal med en ny och en gammal bekant, när du pratar med en ny vän så är du 
förmodligen lite mer utförlig och ingående i vad du menar medan din andra vän 
redan har en bild av vem du är och vad du gillar. Systemet skall bli som en vän som 
vet vad du menar och vilka preferenser och vanor du har i vardagen. 
 

Jameson (2008) menar att en styrka i ett adaptivt system är dess förmåga att utföra 
nödvändiga uppgifter i bakgrunden vilket innebär systemets förmåga att dra 
slutsatser och förutse behov och beteenden. Jameson (2008) menar att dessa 
adaptiva user models är smidiga i allmänhet då användaren sällan själv har tid eller 
möjlighet att uppdatera sina preferenser. Författaren menar även att dialoger som 
är adaptiva skapar större tillfredsställelse och låter användaren utföra sina dialoger 
med systemet snabbare. 
 



 

7 

 

Att applicera user models och göra system adaptiva har dock inte bara fördelar och 
Jameson (2008) belyser nackdelen med att användare kan överskatta eller 
underskatta adaptiva systems kompetens. Jameson (2008) har identifierat fem hot 
mot användbarheten i ett adaptivt system (se figur 2). Dessa hot bygger på 
predictability, comprehensability, controllability, unobtrusiveness, privacy samt 
breadth of experience.  

 

 

Figur 2. Identifierade användbarhetsaspekter i adaptiva system. (Inspirerad av Jameson, 2008, s. 16) 
 

Predictability syftar till den förståelse personer har för hur ett adaptivt system 
förutser behov och gör beslut, detta hänger ihop med comprehensability. Ett system 
med avancerad adaptivitet kräver en användare med vana och förståelse för hur och 
varför systemet kan säga som den gör (Jameson, 2008). Begreppet 
comprehensability betydelse återfinns hos Höök et al. (1996) men författaren har 
där definitionen transparens (transparence), vilket innebär att det skall vara enkelt 
att förstå hur och vad systemet fungerar. Genom transparens återfår användaren en 
känsla av kontroll, en större förståelse och en möjlighet att grundligt inspektera 
systemet. Det innebär faktumet att all dess funktionalitet bör beskrivas och 
förmedlas till användaren. 
 

Ytterligare moment för att främja transparens beskriver Kobsa (refererad i 
Wärnestål, 2007, s. 27) vara att användaren skall ha möjlighet att modifiera sin egen 
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user model och användaren skall även ha möjlighet att stänga av user model 
systemet. Dessa verktyg skapar tillit och förtroende till systemet och enligt Cramer 
(2010) är tillit ett begrepp som går hand i hand med kontroll och bidrar till 
användarens upplevelse av systemet. Relationen mellan kontroll och tillit är 
komplex och utan en tillit till systemet släpper användaren inte sin kontroll, och 
utan kontroll skapas ingen tillit (Cramer, 2010). 
 

Med comprehensability menar Jameson (2008) att en överskattning kan leda till att 
för stor tillit läggs på systemet, vilket alltid har konsekvenser och en underskattning 
av systemet betyder att användaren inte nyttjar potentialen och UX kan bli lidande. 
Det är således viktigt att användaren är medveten om systemets potential. 
 
Controllability innefattar det stöd användaren har vid användandet av systemet och 
vilken möjlighet det finns att motverka eller främja aktioner. Det skall kännas som 
om systemet lyssnar och följer användarens önskemål. Denna kontroll främjas enligt 
Jameson (2008) genom användarens förståelse för comprehensibility and 
predictability. Enligt Cramer (2010) behöver adaptiva system vara designade med 
empati och förståelse för användarens upplevelse då en känsla av att förlora 
kontroll bidrar till stress för föraren. Vidare menar Cramer (2010) att det är viktigt 
att designa för alla slags individer då användandet av hjälpsystem och stress är 
något som varierar beroende på personlighet. 
 

Begreppet obtrusiveness handlar om till vilken grad ett system ställer krav på 
användarens uppmärksamhet vilket hör ihop till viss del med begreppen distraktion 
och irritation (Jameson, 2008). Obtrusiveness syftar därför till negativa effekter som 
interaktion med ett system innebär. Av den anledningen benämner författaren att 
det är av stor fördel att system designas för att eliminera obtrusiveness, kallat 
unobtrusiveness.  Däremot kan upptäckten av ett systems obtrusiveness vara svår att 
ta del, speciellt om användaren interagerar med ett system i en kontext som inte 
återspeglar verkligheten (Jameson, 2008). 

Begreppet privacy är speciellt intressant inom adaptiva system eftersom dessa 
system grundar sig på att samla in information om användare för att sedan använda 
den informationen för de val systemet gör. Detta kan innebära att användarna blir 
oroliga för att informationen används felaktigt (Jameson, 2008). Användares oro för 
privacy är beroende på olika omständigheter, vilket författaren beskriver vara: 

 Om användarens information lagras på en annan plats än deras egen dator. 
 Om informationen har en personlig förankring till användaren i fråga. 
 Att informationen används på ett sätt som inte är direkt kontrollerat av 

användaren. 

Breadth of experience syftar till de fall då adaptivitet påverkar användare så att 
deras interaktion blir styrd utefter deras tidigare preferenser. Detta medför att 
användares upplevelse kan bli begränsad och är direkt kopplat till att adaptiviteten. 
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Ett adaptivt system kan alltså hindra användare att få lika stor omfattning gentemot 
system eller artefakter som inte är adaptiva. 

Jamesons (2008) modell ligger tillsammans med Normans (2004) modell (beskrivs 
längre ned) till grund för våra intervjufrågor (se bilaga 1). Jamesons (2008) ramverk 
bygger i sin tur på Nielsen (1993) användbarhetsprinciper och dessa går vi djupare 
in på i nästa stycke. 

 

2.4 User experience 

Inom system- och produktutveckling är ett viktigt och grundläggande fundament att 
den tänkta användaren faktiskt nyttjar produkten eller systemet. Definitionen för 
detta är usability (användbarhet). Ur begreppet användbarhet har det växt fram ett 
behov av att förstå ytterligare och mer om vad användaren tycker och 
känner.  Vilket har gett upphov till begreppet user experience (UX). 
 

UX innefattar individens uppfattning och känslor vid användandet av en produkt. UX 
begränsar sig inte enbart till interaktionsmomentet utan även till användarens 
motivation och förväntningar både innan och efter denna (Schulze & Krömker, 
2010). UX är ett dynamisk, kontextberoende och subjektivt ämne (Obrist, Roto & 
Väänänen-Vaino-Mattila, 2009). 
 

Individens uppfattning och känsla av systemet har en inverkan på körbeteende och 
distraktionsgrad enligt Brave och Nass (2007). Enligt Brave och Nass (2007) finns 
det kategorier som påverkar de känslor personer har vid interaktion av ett system. 
Där till exempel prestationsförmågan att lösa en uppgift blir högre om personen är 
på ett bra humör. Vidare nämner de att den sinnesstämning som individen har kan 
påverka dess interaktion med systemet vilket inom bilkörning kan få enorma 
konsekvenser då föraren aktiverar de kategorierna. De konstaterar att forskning 
pekar på att en glad förare är en bättre förare. 
 

Norman (2004) belyser begreppet computer rage som innebär att användaren tar ut 
sin ilska på systemet. Denna ilska har en invecklad kognitiv process men förenklat 
menar Norman att negativa bedömningar av produkten blir till negativa känslor och 
beroende på hur länge ett problem pågår desto värre blir upplevelsen och de 
negativa känslorna. Ett litet men ihärdig problem kan till slut generera computer 
rage (Norman, 2004). Vidare menar Hjalmarson (2005) att ett adaptivt system kan 
vara värdefullt för att förhindra att fel och missförstånd uppstår vid interaktion, 
istället för vanliga system som inte förändrar interaktion under tiden tiden man 
använder dem.  
 

Det finns en balansgång när det kommer till talbaserade system när det kommer till 
deras uppfattning av vad användaren menar kontra användarens frustration vid fel 
(Gabsdil & Lemon, 2004).  De menar att ett talbaserat system där felaktiga svar, val 
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och missförstånd kan ha stor negativ effekt på systemets användbarhet och 
upplevelse. Denna frustration kan även uppkomma när systemet är för försiktigt, 
vilket gör balansen mellan att anta och att förkasta användarens svar att vara 
svårbestämd enligt författarna. För att undvika moment som kan ge upphov till 
denna ilska eller irritation är det viktigt att undersöka UX. 
 

 

2.5 Utvärdera UX 

Det finns flertalet olika tillvägagångssätt att utvärdera UX, främst läggs fokus på 
kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer och liknande. Intervjuer kräver i 
sin tur intervjufrågor och vi har baserat vårt frågebatteri på både Jamesons (2008) 
och Normans (2004) modell (se figur 3). Norman (2004) har identifierat ett område 
som kallas emotionell design, där han belyser hur en produkt uppfattas av en 
användare. Norman (2004) identifierar tre kategorier av reaktioner (se figur 3), 
dessa sker på ett kognitivt stadie och beskriver hur vi uppfattar saker från början till 
slut. Hur dessa tre interagerar är enligt Norman väldigt komplexa men kan förenklas 
så att: 
 

Visceral design är det som berör utseende och framställning av en produkt. Denna 
reaktion är biologisk och sker på bara några få millisekunder när man ser 
produkten. 
 

Behavioral design som handlar om nyttan och nöjet med en produkt och dess 
användningsområde, denna reaktion baseras på och kräver en viss interaktion med 
produkten för att kunna beskrivas. 
 

Reflective design som uppstår efter att användaren har hunnit skapa sig en bild av 
produkten, en bild som även speglar den självbild användaren har och vilka 
värdegrunder produkten symboliserar för brukaren. 
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Figur 3. De tre kategorierna i emotionell design där intrycken  
delas upp i olika nivåer.  

 
Dessa tre nivåer samverkar och bidrar till en helhetsupplevelse för användaren. Alla 
upplevelser och produkter uppfattas subjektiva och enligt Norman (2004) går det 
inte att designa en produkt som kan stilla allas behov och önskemål. Han framhäver 
dock det viktiga faktum att en blandning faktiskt inte är nödvändig. Författaren 
hävdar att det i vissa fall kan räcka med en design utan funktionalitet om dess andra 
attribut verkar lockande. Dessa kategorier bidrar dock till att skapa ett ramverk för 
UX där vi involverar dessa huvudkategorier för att utföra intervjuer utefter dem.  
 

Hur vi tar inspiration av Jamesons (2008) ramverk och Normans (2004) modell 
kommer vi att beskriva närmare i kommande metodavsnitt. 
 

2.6 Sammanfattning teori 

Adaptiva system medför att en user model av användare finns att tillgå. 

Vår studie handlar om hur adaptiva talbaserade system kan designas för att främja 
användares UX. För att ta reda på detta valde vi att använda oss utav Jamesons 
(2008) ramverk för användbarhetsaspekter för adaptiva system samt Normans 
(2004) modell för utvärdering av användares UX. Detta medför att vi har kunnat 
utföra en studie om adaptiva talbaserade system med syftet att främja UX genom 
designförslag. 

Genom Jamesons (2008) ramverk har vi kunnat avgränsa vår studie till områden 
som är särskilt intressanta och problematiska kring adaptiva system.  

Genom Normans (2004) modell har vi kunnat förstå användarnas känslor och 
tankegångar på olika nivåer och på så sätt kunnat ta del av deras UX.  
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3 Metodöversikt 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gick tillväga för att utföra denna studie. Vi började 
med en gedigen litteraturgranskning och under denna process fastställde vi vilken 
ansats, vilken datainsamlingsmetod och vilket tillvägagångsätt vi skulle ha. En 
detaljerad beskrivning och motivering av varje steg beskrivs nedan. 

3.1 Val av ansats 

En kvalitativ ansats fokuserar att på en djup och detaljerad nivå beskriva ett 
fenomen medan en kvantitativ studie har som fokusering att ge ett mätbart resultat. 
Den kvalitativa ansatsen tillåter enligt Backman (2008) en djupare dialog med 
respondenter. Kvalitativa undersökningar ger enligt Backman (2008) möjligheten 
att skapa en förståelse över människors subjektiva uppfattning och tankegång kring 
ett fenomen. Vilket är användbart för att ta del av deras personliga upplevelse vid 
interaktion med systemet. För att förstå en användares UX vid interaktion med ett 
system är det viktigt att de får uttrycka detta fritt och ge deras egen förklaring till 
detta, vi har därför valt en kvalitativ ansats.  

3.2 Val av datainsamlingsmetoder 

För att utvärdera en produkt och UX krävs det dels en artefakt och dels en 
användare. Det viktigaste momentet i denna studie har varit att låta användaren 
interagera med ett konceptuellt adaptivt system, detta lyckades vi göra genom en 
teknik som heter Wizard of Oz (WoZ) (Maulsby, Greenberg & Mander, 1993). Efter 
dessa användartester utförde vi sedan intervjuer. All empiri fångades in genom 
ljudinspelning och anteckningar. Följande avsnitt redogör vår process under 
uppsatsarbetet där bland annat de val vi tagit och utmaningar vi ställts inför 
diskuteras och motiveras. 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att få en överblick kring valt forskningsområde, relevanta begrepp och 
potentiella metoder för vårt arbete var litteraturstudien en av de första momentet 
vårt arbete omfattades av. Detta gav upphov till en förståelse över vad vi ansåg vara 
möjligt att utforska samt hur en sådan studie skulle kunna gå till. Vi valde att skapa 
ett konceptuellt system som våra användare skulle interagera med och sedan att 
utföra en semistrukturerad intervju för att ta del av deras UX. Vi valde att använda 
oss utav tekniken WoZ (beskrivs utförligt längre ned) och för att säkerställa att 
metoden var lämpad för vår studie och få större kunskaper angående proceduren 
utförde vi pilottester.  

3.3.1 Litteraturstudie 

En viktig del i litteraturstudien var att få en bild över adaptiva system och få en 
inblick i tidigare forskning som bedrivits inom liknande områden. Genom att 
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undersöka tidigare forskningsprocesser i liknande kontext skapade vi oss en 
uppfattning om hur vi kunde utföra vår studie.  
 

För att ta del av artiklar använde vi oss av bland annat artikeldatabaserna Google 
Scholar, ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library. 
 

De sökord vi använt oss av är en kombination av User Experience, adaptive systems, 
cars, autonomous systems, speech system, usability, interaction design, safe driving, 
distraction. 
 

3.3.2 Urval av deltagare 

Enligt Kuniavsky (2003) är rekrytering av rätt användare en viktig del som antingen 
kan hjälpa eller stjälpa ett projekt. Kuniavsky menar att alla produkter har en 
målgrupp och representanter från denna bör ingå i de användartester som utförs för 
att UX skall kunna utvärderas. Kuniavsky (2003) identifierar tre steg som under 
denna rekryteringsfas är viktiga; bestämma vilken målgrupp som avses, hitta 
representanter som tillhör denna grupp och till slut övertyga dessa att delta. 
 

För att rekrytera deltagare till användartesterna använde vi oss inledningsvis utav 
en surveyundersökning. Responsen från denna undersökningen var dock inte 
tillräckligt stor vilket medförde att vi fick använda oss av personer från Högskolan i 
Halmstad. Urvalet kan klassificeras som subjektivt enligt Denscombe (2009) 
eftersom deltagarna är utvalda på grund av deras möjlighet att bidra med värdefull 
information. Personerna är utvalda med kriterierna att de måste tagit körkort och 
att de ska ha någon form av körvana med bil. Eftersom potentiella användare av 
adaptiva system i fordon inte nödvändigtvis har några andra krav än just körkort 
och körvana ansåg vi inte att det var nödvändigt för deltagarna att uppfylla 
ytterligare kriterier än dessa. Deltagarna i användartesterna är av varierande ålder, 
olika utbildningar och körvanor. I denna studie har vi involverat fem stycken 
individer för användartest och intervju samt två personer för våra pilottester. 
 

3.3.3 Wizard of Oz 

För att skapa vårt konceptuella system och utföra våra tester på användarna 
använde vi oss av tekniken Wizard of Oz (WoZ). WoZ är en teknik som används för 
att skapa eller efterlikna system som är kostsamma att bygga, kräver teknologi som 
inte finns eller som är svåråtkomlig (Maulsby et al. 1993). Tekniken är skapad för 
att underlätta forskning kring informations system som är under utveckling eller 
situationer där möjligheterna för forskning inte är genomförbara. Tekniken är 
framförallt användbar vid situationer där människor presterar bättre än datorer för 
given kontext. Detta är speciellt påtagligt vid användning av kognitivt belastade 
uppgifter som förståelsen av naturligt tal, där människor är överlägsna datorer 
(Gould, Conti & Hovanyecz, 1983; Bernsen, Dybkjær & Dybkjær, 1994). Bernsen et 
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al. (1994) för larar att termen ” o nitivt belastande” utmär er a tiviteter som 
människor har relativt lätt för, medens det är med mycket större svårighet en dator 
tampas med samma aktivitet. Detta är en anledning till varför WoZ har blivit en 
lyckad teknik då datorers nackdelar kan vägas upp av människans höga kognitiva 
förståelse. Eftersom vår studie involverar talbaserade system var tekniken väl 
lämpad för att skapa vårt konceptuella system (beskrivs utförligt längre ned) med 
WoZ tekniken. 

WOZ tekniken innebär att en människa, kallad wizard, simulerar ett system. 
Personen som är wizard har som uppgift att spela rollen som ett system och 
interagera med en person. Denna process är däremot dold för testpersonen och blir 
inte informerad att han/hon faktiskt inte har ett utbyte med ett riktigt system. WoZ 
gör det därför möjligt att få ut information från användarna angående deras 
u  levelse av “s stemet”, utan att bli  åver ade av vets a en att de intera erar 
med en människa (Maulsby et al. 1993). Dahlbäck et al. (1993) kunde konstatera att 
tekniken är mycket användbar i en mängd olika situationer och erbjuder goda 
möjligheter att bedriva forskning där gränssnitt och system är i ett tidigt stadie. 

För att ha möjlighet att kommunicera snabbt och effektivt skapade vi ett så kallat 
dialogprotokoll (se bilaga 2). Detta protokoll bestod av fraser och meningar som var 
systemets yttranden. Dialogprotokollet var det som wizard använde för att föra en 
dialog med personerna som deltog i användartesterna. Kombinationen mellan 
dialogprotokollet och tekniken som användes är det vi kallar vårt konceptuella 
system. 

3.3.4 Pilottest 

Innan en Wizard of Oz simulation utförs beskriver Dahlbäck, Jönsson och Ahrenberg 
(1993) att ett pilottest bör ha tagit plats. Denna studies pilottest innebar att en 
enskild individ genomgick alla moment för att säkerställa att allting fungerade och 
att testerna kunde flyta på utan problem. Till denna studie använde vi oss av två 
stycken personer som inte ingick i urvalsgruppen av testpersoner. Pilottesterna gav 
oss möjlighet att bli bekväma med de tekniska lösningar som WoZ innefattar. Efter 
första pilottestet ansåg vi att det krävdes ytterligare övning för att reducera 
responstiden och få systemet och personen som var wizard att agera effektivt, 
därför utförde vi ytterligare ett pilottest. Detta medförde att vi kände oss tillräckligt 
bekväma i WoZ och vi kunde därefter utföra de skarpa testerna på användarna. 
  



 

15 

 

3.3.5 Konceptuella systemet 

Vi utförde testerna med en användare i taget som fick sitta med en utav oss i en 
parkerad bil och interagera med det konceptuella systemet (se figur 4). 
Interaktionen mellan det konceptuella system och användarna var möjlig genom att 
använda oss utav programmet Skype och funktionen Voiceover på en iPad. Ett 
Skype-samtal fördes mellan iPaden och en dator under testerna och användarna 
blev informerade av att “s stemet” fanns installerat  å i aden. 
 

Personen som inte satt tillsammans med testdeltagaren i bilen, personen som var 
wizard, satt framför en dator och hade som uppgift att interagera med användaren. 
Wizarden skickade text från dialogprotokollet till iPaden över Skype, vilket lästes 
upp med hjälp av funktionen Voiceover. Denna process var som sagt dold för 
användaren och ur dennes perspektiv framstod dialogen med wizarden som att 
interaktionen skedde med ett riktigt talbaserat system. Fördelen med detta var 
alltså en mer genuin upplevelse och att de inte skulle känna sig påverkade av det 
faktum att det är vi som utför studien som kontrollerar systemets interaktion med 
dem.  
 

.  

Figur 4. Skiss över hur vi utförde testerna.  
Wizard skickar en text över skype som sedan läses upp av iPaden 

3.3.6 Scenarios 

Testerna innefattade olika scenarios (se bilaga 3) där testdeltagarna skulle sätta sig 
in i rollen som en person som har införskaffat sig ett sådant system och utföra 
specifika uppgifter som tagits fram av oss. Målet med varje scenario var att klara av 
uppgifterna. Om detta uppfylldes gjorde vi bedömningen att grundläggande 
effectiveness, som Wärnestål (2007) diskuterar, hade uppfyllts. Rosson och Carroll 
(2002) förklarar att scenarios tillåter en enkel och naturlig process vid 
designforskning med användarmedverkan, vilket vi ansåg vara väldigt fördelaktigt 
för vår studie. 

Under interaktionen med systemet blev scenariosen successivt mer utvecklade 
vilket skulle föreställa att systemet hade anpassat sig och lärt sig användarens 
rutiner. Vi skapade totalt åtta stycken olika scenarios som användarna skulle få ta 
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del av. För varje scenario gav vi kort information om vad användaren skulle uppnå 
och vad systemet skulle kunna tänkas erbjuda för vägledning och hjälp. De två första 
scenariosen som utfördes innehöll dialog av icke-adaptiv karaktär. Detta för att 
användaren skulle ha möjlighet över att reflektera över skillnader och likheter 
mellan adaptiva och icke-adaptiva system. Det första scenariot representerade den 
första interaktionen personen haft med systemet och det sista scenariot 
representerade en användning av systemet i ungefär 3 månaders tid. 

3.3.7 Utformning av det konceptuella systemet 

För att simulera adaptiviteten i vårt system tog vi inspiration av Wärnestål (2007) 
som beskriver ett antal riktlinjer för design av interaktionen i adaptiva system. 
Wärnestål (2007) förklarar att användares val bör påverka systemets 
rekommendationer vid ytterligare interaktion. Detta var påtagligt i flera avseenden i 
vårt system vilket illustreras i både scenario 5 och 6 (se figur 5). I scenario 5 
rekommenderade systemet olika caféer (coffee shops) beroende på vilket gym som 
hade valts i scenario 4.  

I scenario 6 föreslogs det café som användaren hade valt vid flest tillfällen i samtliga 
scenarios. Av den anledningen fick användaren uppleva systemets adaptivitet och 
dessutom var adaptiviteten baserad på användarens egna val. Detta innebar att 
användaren kunde förutse vad hans/hennes val hade för betydelse för systemets 
rekommendationer vilket Jameson (2008) beskriver som predictability. 
 

 

 

Figur 5. Motivering för rekommendationer i scenario 4,5 och 6. 
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Vid utformningen av vårt system tog vi också Cramers (2010) och Wärneståls 
(2007) rekommendationer angående dialogteknik i hänsyn. Detta innebar att 
systemets dialog var tänkt att eftersträva sociala konventioner och följa vett och 
etikett. Wärnestål (2007) påpekar dessutom att användarna inte bör känna att 
systemets rekommendationer är slutgiltiga, det vill säga att det inte finns möjlighet 
att välja något annat än det systemet föreslår. Detta hör samman med Jamesons 
(2008) comprehensability vilket syftar till användares förståelse kring hur ett 
system fungerar. För att uppfylla detta kriterium var systemets dialog 
(dialogprotokollet) framställt för att motivera vad dess rekommendationer 
baserades på. Dessutom avslutades varje scenario med att systemet frågade 
användaren om den ville bege sig dit systemet hade föreslagit (Se figur 6). 

 

 

Figur 6. Systemets rekommendation och motivering. 

 

Dessa två beslut medförde att det blev tydligare för användaren att förstå varför 
vissa rekommendationer gavs, men det senare bidrog också till att användaren 
förstod att denne hade möjligheten att ta ställning till systemets rekommendation. 
Att användaren hade möjlighet att  gå med på eller avstå från systemets 
rekommendationer var av stor angelägenhet för att tillgodose Jamesons (2008) 
controllability. Detta var fallet i samtliga scenarios och användarna blev alltid 
tillfrågade hur de ville gå tillväga. 

För att främja Jamesons (2008) term unobtrusiveness var motivering för systemets 
rekommendationer viktiga. För att motverka systemets obtrusiveness tog vi också 
hänsyn till Brave & Nass (2007) som förklarar att det är till fördel att inte lägga 
negativa aspekter på föraren. Detta framkom bland annat när föraren i ett scenario 
var sen till jobbet och systemet rekommenderade kafé med motiveringen att det 
gick snabbare, istället för att rekommendationen var på grund av att föraren är sen. 
 

3.3.8  Intervjumetod 

För att extrahera UX valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer efter att 
testpersonerna interagerat med systemet. Enligt Kuniavsky (2003) är intervjuer ett 
bra sätt att ta reda på vad användaren hade för upplevelse av systemet och enligt 
författaren bör denna vara formell, standardiserad och ska enbart försöka belysa 
den tillfrågades perspektiv. Kuniavsky (2003) säger att den mest lämpade 
undersökningsmetoden för att få ut och förstå UX är intervjuer. Även Arhippainen 
och Tähti (2003) medhåller att intervjuer är lämpade för att utvärdera personers UX 
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vid interaktion med en produkt. Det finns flera tillvägagångssätt att utföra en 
intervju och Kuniavsky (2003) nämner inledning och uppvärmning som viktiga 
moment. Inledning innebär att intervjuaren skall etablera sig som en neutral men 
sympatisk individ. Under uppvärmningen är det viktigt att försöka få användaren att 
förstå det scenario som används och att få individen att tänka på produkten eller 
systemet och att svara på frågor om detta. 
 

För att få en rik intervju inspirerades vi av laddering o   dess “varför 
frå or”.  Laddering är en specifik teknik för att generera inte bara svar utan även 
samband och kopplingar (Abeele & Zaman, 2009). Och enligt författarna ligger 
styrkan i laddering att använda si  av “varför”-frågor och låta användaren själv 
berätta och utveckla samband. Vi fann dessa frågor vara till stor hjälp under vår 
intervju och detta då vi hade möjlighet att fördjupa oss och låta användaren utveckla 
sina tankar fritt. 
 

3.3.9 Intervjufrågor 

Som vi tidigare nämnt har våra frågor baserats på Normans (2004) och Jamesons 
(2008) ramverk. Under konstruktionen av intervjufrågorna så har vi valt att inte 
involvera breadth of experience som egen kategori då vi använder oss av strikta 
direktiv till användaren i form av scenarios. Begreppet återfinns dock till viss del i 
frågor som rör comprehensability där vi låter användaren reflektera över för och 
nackdelar med adaptiva system. 

Ur det som av Norman (2004) benämns som visceral design genererade vi frågor 
som “vad  ade du för förväntnin ar  å s stemet innan vi bör ade?”  

Normans (2004) pekar på att det upplevda nöjet och nyttan med ett system 
deriverar från behavioral design. Denna definition gav upphov till frågor såsom: 
“U  f lldes dina förväntnin ar  å s stemet?” o   “Kan du nämna en  ositiv o   en 
ne ativ as e t med s stemet?”. 

Hur produkten speglar oss som användare var även en viktig del att undersöka, vi 
utökade därför frågebatteriet till att ha intervjufrågor som syftade på Normans 
(2004) reflective design. Genom att ställa frå or som “ ade du re ommenderat detta 
system till dina vänner?” o   “Vem tror du använder ett li nande s stem?”  unde vi 
utforska ytterligare upplevelser av produkten. 

Ytterligare intervjufrågor baserades på de fem olika kategorier från det ramverk 
som Jameson (2008) beskrivit. För kategorin predictability formulerade vi frågor 
som “Förstod du att s stemet visste var du var  å vä ?” o   “Förstod du vad 
informationen du  av till s stemet s ulle resultera i?”. 
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Vi ville även undersöka om användaren hade en uppfattning av vad systemet kunde 
utföra och hjälpa till med, denna kategori heter enligt Jameson (2008) 
comprehension o    enererade frå or som “Förstod du  ur du  unde använda 
s stemet? eller “Vad  ade s stemet  unnat   äl a di  med i ver li a livet?”. 

Control är sedan ett viktigt moment som ska ge information om hur användaren 
upplever interaktion med systemet och om det var enkelt att utföra uppgifter och 
intera tion, frå or som “ ur blev du förstådd? o   “Kände du förtroende för 
s stemet?” var relevanta. 

För kategorin unobtrusiveness skapades frå or som “Anså  du att systemet gav dig 
en   ans att be räfta dina val?” o   “T   te du det fanns nå ot som var  obbi t att 
utföra i s stemet?”. 

Privacy fo userar  å inte ritetsfrå or o   därför var frå eställnin ar som “ ur 
kändes det att systemet visste var du var på vä ?” o   “Vad tycker du är rimligt att 
systemet vet om dig? 

Vi fann det även viktigt att mellan de olika scenariosen ställa några korta frågor för 
att få respondenten att reflektera över skillnader och likheter. Dessa frågor var av 
 ara tären “Mär te du några skillnader mellan de olika interaktionerna med 
s stemet?”. 

 

3.4  Metod för analys och tolkning 

Då UX är ett ämne som baseras sig på abstrakta upplevelseler och metoden vi valt 
för att fånga in detta är intervju är data vi får in kvalitativ. Av denna anledning har vi 
analyserat den data vi samlat in från ett kvalitativt perspektiv. 
 

Eftersom en kvalitativ analysprocess tenderar att vara komplicerad, behövde vi vara 
medvetna om att vi inte kan presentera all data vi får ut från våra empiriska studier. 
Denscombe (2009) beskriver att forskare måste vara selektiva och prioritera vissa 
delar framför andra. En stor del av den empiri vi samlat in har varit relevant för vår 
studie eftersom definitionen UX spänner över en mängd olika perspektiv.  
 

Den insamlade datan kan enligt Denscombe (2009) tolkas genom fyra olika 
tillvägagångssätt för att säkerställa integriteten i forskningen. Processen att 
analysera och tolka kvalitativ data består i grund och botten av momenten 
förbereda, skapa förtroende, tolkning, verifiering och presentation av data 
(Denscombe, 2009). Då denna process är repetitiv enligt Denscombe är 
sannolikheten stor att forskaren går fram och tillbaka mellan dessa steg, även om 
ordningsföljden ses som logisk. 
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Vi sammanställde med utgångspunkt från Denscombe (2009) och Bernard (1996) 
en analysprocess för vår insamlade data. Denna analysprocess omfattar stegen 
familiarisation, transcription, organisation & coding (Bernard, 1996; Denscombe, 
2009). Familiarisation bestod av att säkerställa att all data som samlades in var 
begripligt för oss som forskare, vilket vi efterlevde genom att renskriva vad som 
stod i våra anteckningar och att se till att det som sades i inspelningarna kunde 
höras. Transcription handlar om att transkribera och i detta steg konverterade vi 
insamlad data till skrift för att det skulle bli enkelt att hantera. I steget organisation 
skapades pseudonymer till deltagarna i användartesterna för att upprätta 
konfidentialitet. I detta steg var dessutom organisering av datan mycket viktig för 
att kunna säkerställa att det finns möjlighet att hitta vad som har sagts och 
framförallt vem som har sagt det. I steget Coding innefattas en uppdelning av datan 
som samlats in i teman eller ämnen som möjliggör att mönster kan uppfattas vid 
analysering (Bernard, 1996; Denscombe, 2009). 
 

Analysen av den kvalitativa data som genererats kunde påbörjas under tiden som 
insamlingen pågick vilket är en fördel vid kvalitativ analys (Bryman, 2008). Detta 
medförde att vi inte var tvungna att vänta på att samtliga användartester skulle 
slutföras för att kunna analysera data.  
 

3.5  Analys och sammanställning av data 

Efter insamling av vår empiri var nästföljande moment i arbetet analys. Vi följde 
Denscombe (2009) och Bernard (1996) rekommendationer för en kvalitativ 
analysprocess som vi diskuterat tidigare. Eftersom ett väldigt rikt utbud 
genererades vid våra tester och intervjuer var vi, som Denscombe (2009) förklarar, 
tvungna att prioritera vissa delar framför andra.  

De prioriteringar och kategoriseringar som vi utförde baserades på samband mellan 
insamlat material och dels de användbarhetsaspekter som Jameson (2008) 
diskuterar, vilka är predictability, comprehension, control, unobtrusiveness samt 
privacy, och dels på Normans (2004) modell. Utifrån den respons vi fick från 
användarintervjuerna framkom ytterligare två perspektiv förutom Jamesons (2008) 
och Normans (2004) aspekter.  

Vissa yttranden spänner också över flera kategorier och i sådana fall har vi behövt 
göra en bedömning och ett val var citatet bör hamna, vi vill framhäva att detta inte 
innebär att det finns en hierarkisk ordning utan bara en avvägning av oss som 
författare och forskare. 

Vi ansåg att kvaliteten av studiens resultat skulle förbättras av att försöka föra en 
objektiv analys och ha ett öppet sinne vilket även Denscombe (2010) påpekar vara 
viktigt. Informationen som berör Jamesons (2008) och Normans (2004) kategorier 
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sammanställde vi i ett exceldokument, detta för att skapa en överblick över 
åsikterna. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Det har varit viktigt för oss att följa de fyra etiska huvudkrav som Vetenskapsrådet 
(2000) definierar. För att följa exempelvis informationskravet har vi informerat att 
användarnas intervjuer och interaktion med systemet spelas in, vi belyste även att 
de kunde avbryta sessionen om så önskades. Vi berättade inte för respondenterna 
hur systemet fungerade och detta då WoZ-tekniken skall vara okänd för den faktiska 
användaren. För att säkerställa respondenternas integritet har vi valt att använda 
oss av fingerade namn så att citat och åsikter är och förblir anonyma. Efter att 
testerna hade utförts förklarade vi för samtliga användare hur systemet de 
interagerade med fungerade, vilket förklaras nedan. 

 

3.7  Metoddiskussion 

Vi ansåg att de användartester vi utfört har varit lyckade och den diskussion som 
uppstått med respondenterna har varit rika. Noterbart är att samtliga användare 
trodde att det var ett riktigt system de interagerade med. Våra bristande 
erfarenheter spelade således inte en märkbart stor roll för att utföra testerna. Vi 
anser oss fortfarande vara långt ifrån experter på WoZ men pilotstudierna gav oss 
större kunskap för tekniken, och var enligt vår bedömning tillräckliga för att utföra 
användartesterna. 

Eftersom det var vi som själva skapade det konceptuella systemet vad gällande 
scenarios och systemets dialog/yttranden har dess utformning varit kontrollerad av 
oss. Detta innebär att den empiri som genererats i samband med våra 
användartester återspeglats i hur pass väl vi lyckats simulera adaptivitet. För att 
främja adaptivitet har vi lagt stor vikt vid att försöka replikera ett adaptivt system 
utifrån den teori som vi tagit del av, den rika diskussion som uppstod angående 
adaptivitet anser vi vara en bra värdemätare för att vi lyckats. Att notera är också att 
testerna har utförts i en bil som är stillastående, vilket innebär att resultatet inte 
möjligtvis reflekterar hur personernas upplevelse skulle vara under körning. 
Beslutet att utföra testet i en parkerad bil motiverades med att vi inte kunde 
garantera säkerheten på annat sätt. 
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4 Resultat och analys 

Vi har delat in vårt resultat i kategorier dels utifrån Jameson (2008) 
användbarhetsaspekter men även skapat egna kategorier utifrån teman som 
användarna i vår studie har diskuterat. Vi valde att dela upp resultatet i ytterligare 
kategorier då vi inte var förberedda på en sådan gedigen diskussion som uppstod. 
Dessa kategorier har vi identifierat som anthropomorphism och tillit. Vi identifierade 
även begrepp som trygghet och trovärdighet som viktiga när respondenterna 
resonerade om interaktionen med systemet, dessa kategoriserade vi under 
samlingsnamnet tillit. 

Då vi utgick från scenarios med uppgifter kan vi konstatera att alla respondenter 
lyckades nå sina mål och även om det ibland uppstod vissa dialogturer som var 
omständiga så lyckades alla respondenter med uppgifterna. Alltså var det som 
Wärnestål (2007) benämner som effectiveness, syftet att nå fram till sitt mål, hög i 
detta system. 

4.1 Anthropomorphism 

Det finns flera yttranden där interaktionen väcker känslor och systemet anses näst 
intill att vara av mänsklig karaktär, bland annat då alla respondenterna vid något 
eller flera tillfällen  änvisar till s stemet som “ on” istället för “den” eller “det”. 
Respondenterna var även väldigt artiga gentemot systemet och speciellt vid tillfällen 
efter att systemet har föreslagit något för dem. Detta illustreras tydligt av flera av 
respondenter som ofta tackade när systemet gjort ett förslag såväl som när dialogen 
var avslutad. Enligt Jameson (2008) kan dock människoliknande egenskaper i ett 
system skapa orealistiska och höga förväntningar på dels adaptiviteten och dels på 
hur personen ska bli förstådd. Detta återfinner vi i figur 7 där Johan börjar med en 
lång mening i tron att systemet skall förstå. 

 

System: Hello, where are you going today? 

Johan: I’m  oin  to m  wor  on  ob street,  ob street 10, and on t e wa  I want to go by a 
coffee-shop. 

Figur 7. Respondent Johan ger systemet all information i en mening. 

Vidare resonerar Johan att han utgick från att dialogen skulle vara så mänskligt som 
möjligt och anser därför inte att han behöver hålla dialogen kort för att systemet ska 
förstå. 
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“Jag tänkte mig att det nästan var en människa jag pratade med och säga att jag 
skulle till jobbet på job street 10” - Johan 

Mikael beskriver att systemet känns mänskligt och att detta är ett av skälen till 
varför han vill ha möjlighet att stänga av systemet. 

"Man kanske känner att jag idag vill köra själv. För det känns som det är en som är 
med mig och ibland kanske man inte vill ha den känslan.” - Mikael 

Fenomenet att Mikael anser att systemet kan liknas vid en person återfinns även i 
Nicklas resonemang och känslor: 

“Det kändes skönt, nu känner hon mig, vi börjar få en relation.” - Nicklas 

Vi kan således konstatera att flera av respondenterna har fått en personlig koppling 
till systemet och att de upplever en sorts emotionell reaktion vid användandet av 
systemet. Enligt Höök et al. (2000) finns det större chans för att det väcks emotioner 
vid interaktion med adaptiva system än vid mer traditionella system. 

4.2 Tillit 

Varianter av tillit var något som flera av användarna adresserade. Cramer (2010) 
menar att tillit kan främjas genom en väl utarbetad dialogetikett och är även ett 
fenomen som uppstår när systemet verkar kompetent, faktorer som pekar på att det 
är viktigt att systemet är genomtänkt och väldesignat. 

Överlag kände de flesta respondenterna tillit för informationen som systemet 
erbjöd. Lukas förklarar nedan hur förtroendet för informationen som systemet 
erbjuder inte skulle skilja sig från information han själv letat upp. Respondentens 
tillit för systemets information kan därför beskrivas vara hög, eftersom 
informationen är likvärdiga källor Lukas själv skulle använt för att leta upp samma 
information.  

“På samma sätt som om jag hade sökt upp det själv litar jag på informationen” - Lukas 

Johan är inne på samma spår angående tilliten för informationen: 

“Därför att jag förväntar mig att det ska fungera, så enkelt är det nog.” - Johan 

Dessutom anser vissa respondenter att tilliten för systemet ökar genom att systemet 
motiverar sina rekommendationer. Johan påpekar nedan att han kunde lita på 
informationen tack vare att systemet klargjorde varför informationen gavs. 

“Därför att den var ju väldigt noga med att det frågade, vill du att jag ska ta dig hit 
innan jobbet?”  Så det kändes ju som att jag kunde lita på det helt enkelt” - Johan 
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Av dessa anledningar kan med fördel en motivering bakom rekommendationer 
systemet erbjuda vara ett verktyg för att stödja tilliten för informationen. Johan 
påpekar även att han känner tillit för systemet eftersom systemet ville ha 
bekräftelse på det han sagt. Ett exempel från Johans dialogtur återfinns i figur 8. 

 

System: Hello. How can I help you? 

Johan: Can you please take me to a gym before work. 

System: Ok. Do you want me to search for a gym on the way to your work? 

Johan: Yes. 

System: Ok. Searching for gyms on the way to your work. 

Figur 8. Systemet frågar efter bekräftelse på det Johan frågat. 

Att systemet frågar efter bekräftelse tycks försäkra respondenten om att systemet 
uppfattat vad denne är ute efter och på så sätt förmedlar relevant och korrekt 
information. Även respondent Erik reflekterade över varför denne litade på 
systemet och att dess information var korrekt: 

“Det kändes som om systemet var uppdaterat i realtid. Kändes som det var därför man 
kunde man lita på det liksom.” - Erik 

Uttalandet visar på att informationen som ges är en viktig del för tilliten. Om 
systemet anses vara, eller är, uppdaterat så kan även användaren känna större tillit 
för att informationen är korrekt. Paketeringen av systemet verkar vara en viktig del 
av interaktionen för Erik och att helhetsintrycket återspeglar kvaliteten på 
informationen. Mikael är inne på ett liknande spår men befinner sig i andra änden 
av frågan, han menar att när användarens egna mentala modell över situationen går 
emot systemets förslag kan en förvirring eller en brist på tillit uppstå. 

“Klart man hade blivit skeptisk om den rekommenderade mig en väg som jag själv 
tycker är alldeles orimlig. Normalt sätt ska man inte köra till vänster 500 meter innan 
jag brukar svänga till vänster. Det hade fått mig att tänka ’stämmer detta verkligen?’” 
- Mikael 

Vidare säger Mikael att rikare information bidrar till att skapa en trovärdighet: 

“Jag antar att det går mot det bättre. Då kanske det till och med vara tydligare varför 
du inte kan välja den vägen. då kanske det inte bara ‘det är vägbygge’ då kanske jag 
får mer information om detta vägbygge att det håller på så länge och så länge och då 
kanske det ger med trovärdighet då.” - Mikael 
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Mikael påpekar även det faktum att tillit till ett system är en högst individuellt och 
menar att full tillit till ett datorsystem är något som denne aldrig hade kunnat 
uppnå: 

“Det ligger väl i att man inte litar på det till 100 procent. Det här med 100 procent 
tillit hade aldrig kunnat gå till mig.” - Mikael 

Det vi kan konstatera är att informationen som delges bör vara motiverad och detta 
är något som Wärnestål (2007) redan noterat. Vi kan även fastställa av användarens 
uttalande att den motivering som ges bör vara rik på information. Viktigt i 
sammanhanget är också att information som användaren själv inte har lagrat anses 
vara förtroendeingivande medan information som går emot användarens kunskap 
kan motverka tillit. Dock kan tilliten för systemet öka när systemet bekräftar för 
användaren att den har uppfattat vad som sades, så att användaren förstår att 
informationen som systemet erbjuder är relevant. 

Enligt Nicklas så ger adaptiviteten ett sken av att skapa trygghet och Nicklas går 
även i samma spår som Eriks tidigare resonemang om uppdaterad information: 

"Tryggt, hon vet vad som försiggår. Det kändes skönt. Smidigt och skönt. Helt enkelt 
väldigt enkelt. Man bara: ”gott” att jag har systemet" -Nicklas 

Angående hur systemet uppfattades ansåg Johan att det hade blivit en trevligare 
upplevelse om rösten varit mer mänsklig och han noterade att det var en väldigt 
mekanisk röst. Johan ansåg att denna röst helst skall vara utan dialekt men att hans 
tillit förmodligen inte hade påverkats om rösten varit annorlunda eller mer 
mänsklig, Lukas ansåg att systemets röst var behaglig och fann att det var till fördel 
att det var en kvinnoröst. 

4.3 Unobtrusiveness 

Under denna kategori återfinns reflektioner om vad som har påverkat interaktionen 
och detta främst ur en negativ synvinkel. Obtrusiveness sammankopplas här ofta 
med irritation och stress. Johan och Nicklas reflekterar båda över irritationsmoment 
som kan uppstå vid användandet av systemet. Nicklas beskriver hur denne skulle 
agera om systemet inte förstår en: 

"Ja det blev ju lite där om man är stressad tror jag. Och systemet inte förstår en. Jag 
tror då att man stänger av det" –Nicklas 

Vidare säger Nicklas att denne skulle stänga av systemet om det inte fungerar i vissa 
situationer då användaren befinner sig i ett visst emotionellt stadie. Det verkar som 
om situationen och det känslomässiga tillstånd respondenten befinner sig i är en 
viktig del i respondentens uppfattning av systemet och dess funktionalitet. Nicklas 
förklarar även att systemet kan ge upphov till irritation även om denne är på bra 
humör innan interaktion. Det finns en tydlig och ganska så snabbt uppnådd 
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smärttröskel över vad som skapar irritation med systemet även enligt Johan, en 
gång där systemet missuppfattar dig kan räcka för att inte vilja använda det igen: 

“Nej men efter en gång. Alltså en gång ska räcka tycker jag. Det är ju samma sak som 
att du surfar [på internet], du blir ju lack när sidan inte öppnar sig” - Johan 

Johan påpekar dessutom att denna irritation kan tänkas bli värre om han befinner 
sig i en tidspressad situation som när han exempelvis skall till jobbet. Vidare säger 
även respondent Erik en del om irritationsmoment, informationsvaliditet och vad 
som händer när systemet går emot hans vanliga rutiner: 

“Lite irriterad om den frågar saker som inte stämmer liksom. Nackdelarna skulle väl 
vara att om man nu skulle göra något oregelbundet som att idag ska jag inte träna 
eller att det tar en längre tid för systemet att fatta var jag ska och vad jag ska göra” – 
Erik 

En viktig aspekt som här lyfts fram är att Erik reflekterar över när adaptiviteten går 
emot honom. Detta är något som flera användare reflekterar över i intervjuerna och 
enligt Mikael skulle detta kunna lösas genom en slags inledande fråga om 
användaren skall följa sina rutiner eller bryta mot dessa: 

“Den ska inte utgå från att jag ska ha kaffe, utan ska fråga om jag vill ha det. På så 
sätt har ändå systemet lärt sig om mig, men då har jag kontroll.” – Mikael 

Nicklas diskuterade även vad hon ansåg vara mest negativa med systemet vilket var 
responstiden. Nicklas eftersträvade snabbare dialog och ansåg att den tid det nu tog 
för att få ett svar från systemet var för lång vilket skapade irritation. Enligt Lukas 
uppstod lätt frustration när systemet inte förstod honom, dock ansåg han att detta 
inte var en betydande känsla och ansåg att det var lätt att återhämta sig från felet. 

4.4 Predictability 

Predictability innefattar vad användaren vet om systemet och om denne kan förstå 
vilka effekter dennes handlingar får. Vi beskriver nedan hur adaptiviten uppfattas 
och hur användarna resonerar kring detta. 

“Men det var ju extremt smidigt, liksom, målet för mig var ju att ta mig till jobbet, få en 
kaffe innan, och vara där i tid. Då kändes det som det prioriterat att jag skulle vara 
där i tid, och den kände av liksom att jag vill vara i tid till jobbet”  - Lukas 

Lukas anser att systemet effektivt kunde förse honom med den information han var 
ute efter. Han är medveten om att systemet har anpassat sig efter hans rutiner 
eftersom det är medvetet om när han börjar arbeta. Detta illustreras i figur 9.  
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  stem:  ello, I’ve noti ed t at t ere’s  ust 10 minutes until you start work. Do you want 
to  o to  our re ular  offee s o  or do  ou want to  o to “Coffee  ouse b  Geor e” 
instead. It is located closest to work. 

Figur 9. Systemets rekommendation som baseras på tid. 

“Det kändes som att det förutspådde vad jag ville göra och det hade liksom lärt sig 
mina rutiner och var jag jobbade. Att det var viktigt att jag var i tid och sådana saker, 
och den lärde sig ju sådana saker så det sparade ju mig tid med interaktionen med det 
och gav förslag på hur jag snabbare skulle komma till arbetet.” - Lukas 

Lukas beskriver även att det är positivt att systemet är medvetet om vart han är på 
väg - att det tänker för honom. Lukas beskriver dessutom att systemet "prioriterat" 
att han skulle vara i tid till jobbet och inte vilket kafé han brukar åka till. Detta ansåg 
han vara mycket fördelaktigt eftersom han själv också ansåg att vara i tid till jobbet 
var av högsta prioritet. Lukas menar att systemets tidsprioriteringar är fördelaktiga 
och skapar en positiv upplevelse för honom.  

Mikael reflekterar över vad som händer om systemets adaptivitet motverkar hans 
beteende, vilket Erik tar upp i tidigare stycke. Således krävs inte enbart transparens 
över vad systemet kan göra för dig utan även hur man kan agera när man gör något 
fel eller bryter sina vanor. 

“Det är ju ifall jag skulle bryta mönstret någon dag och kanske glömmer bort och 
meddela och kommunicera med systemet att “nej jag ska inte till gymmet idag” och att 
den börjar rekommendera vägar till gymmet i stället för jobbet. Då får man väl vara 
på alerten då och meddela att man ska till jobbet istället.” - Mikael 

Mikael benämner även det som negativt om systemet inte explicit klargör vilken väg 
och rutiner som gäller. 
 

4.5 Comprehensibility 

I denna kategori har vi samlat citat som innefattar användarens uppfattning av 
dialog och interaktion med systemet. 

Flera av respondenterna ansåg att information som inte tillhörde deras rutiner var 
mest efterfrågad och bidrog till ett mervärde. Respondenterna ansåg att de rutiner 
som blandade in kaffe på vägen till jobbet förmodligen var överflödiga då de oftast 
själv lär sig vilken väg de har till jobbet och vilka kaféer som finns på vägen. Detta 
illustreras när Lukas blir tillfrågad vad systemet kunde hjälpa till med i hans vardag. 
Han förklarade att det skulle användas om han till exempel flyttade till en ny stad 
och behövde lokalisera företag eller platser han inte kände till. Systemet uppfattades 
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även mest positivt när oväntad information presenterades, detta upplevdes av 
respondenterna som både bra och trovärdigt. 

Något vi noterade under testerna var att användarna hade enkelt att lära sig hur de 
skulle interagera med systemet redan till andra scenariot. Mikael säger efter det 
andra scenariot: “Man blir mer bekväm i det!” och “Mycket lättare denna gången.” och 
detta trots att systemets dialog var exakt den samma. Detta motiverar Mikael med 
att det var han som lärde sig systemet och inte tvärt om. Även om användarna hade 
lätt för att lära kan en introduktion i systemet för att underlätta förståelsen för 
interaktion med systemet, detta visas i dialogexempel 2. 

Flera av respondenterna ansåg dessutom att systemet inte kunde klandras för 
eventuella fel eller brister i den information som presenterades. Detta motiverades 
av bland annat Mikael och Erik vilka påstår att användaren är ytterst ansvarig för 
sina val och att användaren borde resonera sig fram till vilka yttranden från 
systemet som är rimliga eller ej. Figur 10 visar när systemet missuppfattar Mikael. 

 

System: Hello, where are you going today? 

Mikael: To job street 10. 

System: Ok. What do you want to search for? 

Mikael: Coffee. Coffee! 

System: I’m sorr ,  an  ou re eat t at? 

Mikael: Coffee! 

Figur 10. Systemet uppfattar inte vad Mikael säger. 

Första gången det blev fel vid interaktionen med systemet så upplever Mikael att det 
är han själv som gjort fel och inte systemet. Att användaren inte anser att systemet 
har något ansvar är intressant ur en förtroendesynvinkel. Enligt Cramer (2010) 
främjas och skapas förtroende vid interaktion om systemet efterliknar en människa 
i tal, dock bidrar en människolik dialog till en uppfattning att systemet är ansvarig 
för sina egna val. Detta går emot det som respondent Mikael påpekar om att 
systemet inte har ansvar för sina handlingar. 

“Det var väl att jag var lite otydlig. Och det var väl helt rätt.” -Mikael 

Mikael reflekterar över de problem som fanns vid dialogen med systemet, och 
påpekar att ansvaret att bli förstådd ligger hos människan. Här är alltså systemet 
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inte likvärdigt med en människa eller en passagerare enligt Mikael. Vidare säger han 
att: 

“Man blev ju lite ‘vad har jag gjort för fel’ började man tänka. Och då ville man ju få en 
chans att rätta till det och då tyckte jag det var bra att han [systemet] upprepade den 
[frågan] så det inte blev något missförstånd. Jag var lite otydlig för jag var lite ovan.”  
– Mikael 
 
Uttalandet indikerar att respondenten anser att det finns begränsningar i systemet 
och det yttersta ansvaret alltid ligger på användaren. Faktumet att Mikael inte anser 
sig kunna lita fullt ut på systemet kan här spela in. 

Även Nicklas berör samma ämne och frågeställning när det resoneras om vad som 
hände när hon blev missförstådd. Nicklas noterar och belyser att det var dennes 
egna uttal som förmodligen bidrog till en störning och inte systemets egen förmåga 
att förstå de yttranden Nicklas gjorde. Nicklas upplevde det som en osäkerhet kring 
vilken dialogväg systemet skulle gå efter att den inte förstår vad som sägs. “Då blev 
man osäker, kommer systemet fråga igen, går vi tillbaka till ruta ett?” Således kan 
ytterligare motivering och bekräftelse vid felhantering vara fördelaktigt. Om 
systemet har uppfattat ett kommando av en användare är det viktigt att systemet 
frågar efter en bekräftelse. Detta medför att användaren vet om systemet har 
uppfattat kommandot korrekt. 

Lukas beskriver att känslan av att bli missförstådd kan liknas med en besvikelse och 
en trötthet. Respondent Nicklas menar att det är en stark irritationskänsla när 
system inte fungerar. 

4.6 Privacy 

Det vi kan konstantera angående integritetskonceptet privacy var att de flesta 
användarna i vår studie ställde sig välvilliga till att det lagrades data om deras 
körrutiner men att det borde finnas en inbyggd kontroll eller säkerhet. Respondent 
Erik konstaterar exempelvis att systemet bör veta så mycket som möjligt om 
användaren och ser inga större risker med detta. Användaren Lukas medger att det 
inte finns någon känsla av olust med att systemet samlar in information, snarare 
tvärtom. Användaren anser att det är bra att systemet lär sig så att dess förslag kan 
bli bättre, och för att slippa gå igenom samma procedur: 

“Det är bra. Tycker absolut inte att det är någon slags olustkänsla att den samlar in 
sådana saker.” - Lukas 

“Förstår inte varför den här informationen skulle kunna skada mig, det är bara 
information som är till för att hjälpa mig.” - Lukas 
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Vidare diskuterar Lukas däremot att systemet inte bör lagra till exempel 
användarens hastighet och samtal han för med personer i bilen. Genom att systemet 
inte ger någon respons på det som sägs gör Lukas bedömningen att systemet inte 
lyssnar på vad som sägs. Detta lägger Lukas ytterligare vikt vid när respondenten 
senare reflekterar över vad som bör lagras och kommer fram till att det inte bör 
vara igång vid exempelvis telefonsamtal. Lukas uttrycker oro då han faktiskt inser 
att han inte själv är medveten om systemet faktiskt lyssnar eller inte. 

“Får jag inte någon respons från systemet, tänker jag att det inte är med om du förstår 
vad jag menar. Då lyssnar det inte.” - Lukas 

Mikael beskriver varför det finns vissa moment som inkräktar på integriteten vid 
användandet av detta system: 

“Ibland kanske man åker till ett ställe som man kanske inte vill att andra ska få veta 
att man befinner sig på.” -Mikael 

Vidare menar Mikael, på följdfrågan på hur man kan undvika denna känsla, att bara 
är att stänga av systemet. Respondent Mikael utgår från att detta är en existerande 
funktion vilket belyser vikten av kontroll.  Det faktum att det bör finnas en viss 
säkerhet till vem och hur informationen presenteras och tillhandahålls belyser även 
respondent Nicklas som ett viktigt faktum. 

“Det kan ju vara att någon snokar eller att någon annan sätter sig i min bil och då 
kommer allt det här upp. Men det finns väl förmodligen några enkla lösningar, till 
exempel när jag startar bilen kan jag få skriva i en fyrsiffrig kod och så vet systemet 
att det är jag som är här." - Nicklas 

Ytterligare aspekt belyses av Johan som anser att den information som presenteras 
av systemet om vanliga körvanor och rekommendationer bör anpassas efter om det 
finns passagerare i bilen. Johan menar att han inte vill ha viss typ av information om 
det sitter personer i bilen som kan få reda på hans beteenden. 

4.7 Control 

Det fanns många olika åsikter om användaren var i kontroll över systemet eller inte. 
Det som kan konstateras är att användarna ansåg att de kunde neka systemets 
rekommendation. Detta illustreras i figur 11. 
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  stem:  ello, i’ve noti ed t at t ere’s  ust 10 minutes until  ou start wor . Do  ou 
want to  o to  our re ular  offee s o  or do  ou want to  o to “Coffee  ouse b  
Geor e” instead? It is lo ated  losest to work. 

Mikael: No. 

  stem: O . “ tarbu  s”, is lo ated 2  ilometers from  ere. 4  ilometers from  ere is 
“Wa ne’s Coffee. W ere would  ou li e to  o? 

Mikael: Starbucks. 

System: Ok. Take right next exit. 

Figur 11.  Mikael tackar nej till systemets rekommendation. 

Användaren Mikael påpekar att det är viktigt att ha kontroll över systemet och detta 
för att det skall underlätta för honom. Han anser att kontroll hade kunnat främjas 
genom att mata in sina egna val och användaren efterfrågar någon slags dialog med 
systemet där denna från början ges möjlighet att antingen följa sina vanliga vanor 
eller att bryta mot dessa direkt. Användaren vill i början av interaktionen kunna 
välja och delegera snarare än att systemet utgår från att det är sedvanliga rutiner 
och rekommendationer som gäller. 

“Man vill ju känna att man själv har kontrollen över sin situation och inte att systemet 
har kontroll över mig. Den [systemet] ska underlätta för mig och inte tvärtom va. Tror 
att jag hade känt mig mycket bekvämare med att säga “tisdagar ser det ut såhär” och 
“onsdagar ser det ut såhär” och skulle det vara så att jag inte skulle vilja göra så, så 
skulle jag kunna säga “nej jag kör raka vägen till jobbet idag” och “nej jag ska inte ha 
något kaffe innan jobbet.” -Mikael 

“Köper jag kaffe varje dag då vill jag att den frågan ska komma ‘ska du ha kaffe idag 
igen’, den ska inte utgå från att jag ska ha kaffe. Den kontrollen hade jag uppskattat” 
-Mikael 

Respondent Lukas ansåg sig bli styrd av systemet och reflekterade över att det 
krävdes för att adaptiviteten skulle fungera, en koppling som även Erik gjorde. 
Lukas hävdade dock att även om systemet hade viss kontroll så fanns det stor frihet 
i att styra systemet efter önskemål. Respondenterna upplevde det som enkelt att 
säga avbryt eller säga nej till systemet. Nicklas förklarar även att möjligheten att 
nollställa systemet önskas och Nicklas förklarar att denna funktion skulle önskas om 
dennes livssituation skulle ändras. 
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5 Diskussion och slutsats 
Vi har i utgått från frågan: Hur kan adaptiva talbaserade system i fordon designas för 
att främja user experience?  

Något som var uppseendeväckande i vår undersökning var hur pass stor fokusering 
respondenterna lade på anthropomorphism och tillit. Flera av respondenterna hade 
rikliga diskussioner kring begreppen och vi ansåg därför att det var viktigt att 
involvera dem även i vårt resultat. Under litteraturgranskningen stötte vi på dessa 
två begrepp men var inte av uppfattningen att de hade en så central roll vid 
interaktion och upplevelse av adaptiva talbaserade system.  

I tabell 1 presenteras designförslag och dialogexempel. De designförslag vi tagit 
fram är generella för adaptiva talbaserade system i fordon och dialogexemplen visar 
konkret hur en dialog kan se ut för att främja UX. Dialogexemplen vi skapat är totalt 
fem stycken och har givits förkortningarna D1-D5. 

 

5.1 Anthropomorphism 

Flera av användarna påpekade att systemet vid vissa tillfällen upplevdes som 
mänskligt vilket reflekterades av deras artiga respons gentemot det. En intressant 
synvinkel som delvis går emot våra tolkningar är däremot det faktum att Cramer 
(2010) belyser att när system anses vara mänskliga så skyller användarna på 
systemet, vilket inte var fallet i vår studie. Användarna gjorde bedömningen att det 
inte var systemets fel om det inte förstod eller gav fel information, utan att det var 
de själva som sagt fel, eller varit otydliga. Däremot har anthropomorphism 
kopplingen varierat, vilket illustreras i variationen mellan epiteten användarna 
benämnt för s stemet. Användarna  ar refererat till s stemet som “ an”, “ on”, 
“det”, “s stemet” o   samtli a använde oli a benämnin ar vid oli a tillfällen. 
Känslan att systemet bitvis har uppfattats som mänsklig och bitvis som en dator kan 
ha spelat in på denna motsägelse. 

Det faktum att användarna inte skyllde på systemet när det uppstod missförstånd i 
större utsträckning anser vi vara intressant då vi tidigare nämnt Normans (2004) 
begrepp computer rage som en faktor att bejaka. En slutsats är att computer rage 
uppstår efter längre tid av interaktion, en annan är att dessa raseriutbrott och 
irritationsmoment motverkas av anthropomorphism. Ergo kan det vara lämpligt att 
involvera ytterligare mänskliga attribut, exempelvis genom att systemet kan ha 
olika valbara personligheter (personas) och olika röster. Genom att låta användaren 
skräddarsy sitt system kan starkare band och förhöjd UX skapas och således 
motverka computer rage. Denna skräddarsydda lösning påbörjas vid användningen 
av systemet och ingår därför i Normans (2004) behavioural design. 
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En negativ aspekt som framkom var att användarna ansåg att det inte alltid kändes 
be vämt att det var en “ erson” med dem i bilen. Detta bes revs av flera 
respondenter vilket pekar på att anthropomorphism är en faktor att bejaka. Denna 
känsla anser vi börjar i Normans(2004) behavioural design och övergår sedan till 
reflective design. Vi anser att denna obehagskänsla kan motverkas genom att ge 
användare möjligheten att stänga av systemet, och att systemets status är synligt så 
användaren är medveten om när det “l ssnar” o   inte.  

5.2 Tillit 

Vi har valt att identifiera tillit som en egen kategori då det materialet som insamlats 
är så pass rikt och brett att det har förmågan att stå fritt. Vi var inte beredda på en så 
djup diskussion om tillit när vi tog fram frågebatteriet även om privacy kategorin till 
viss del innefattar denna typ av respons. Däremot kunde vi med fördel diskutera 
åsikter kring begreppet med hjälp av upplägget på intervjuerna. Vi kan konstatera 
att Jamesons (2008) ramverk inte tar upp tillit lika specifikt med en så central roll 
som det verkar vara i vår diskussion utan låter privacy, control och 
comprehensability samverka i denna fråga. Vi gör därför antagandet att tillit fyller en 
stor roll för vår studies kontext. 

De konkreta resultaten vi anser kan främja tillit anser vi vara ett system uppdaterat 
i realtid och med möjlighet att ge information även utanför användarens rutiner. 
Wärnestål (2007) beskriver att informationen dessutom bör vara motiverad för att 
användaren ska förstå att den är korrekt och relevant, vilket även vårt resultat har 
pekat på. När denna presenteras för användaren skall den dessutom vara rik på 
information. Några användare diskuterade att känslan för tillit skulle öka ytterligare 
om systemet gav mer information än vad som var fallet i det konceptuella systemet. 
Denna reflektion sker efter användning och kan därför kategoriseras i reflective 
design. Detta framkom framförallt i scenariot som involverade ett vägarbete. För att 
tillgodose detta anser vi att dialogexempel 1 (D1) kan bidra till att främja känslan av 
tillit för informationen. Flera av användarna ansåg även systemets motivering var 
speciellt uppskattade när motivering var baserad på tid (se figur 11). Det försäkrade 
användarna om att systemet var medveten om deras vardag och rutiner, och kunde 
på så sätt göra bättre rekommendationer som följd av detta. Resultatet blev därför 
att användarna hade tillit för informationen. 

 

  stem:  ello. T ere are some road  onstru tions on t e wa  to “ tarbu  s” be ause of a 
water leak. The construction will continue until May 5th. If you want to get some coffee 
before  ou start, I su  est  ou  o to “Coffee ouse b  Geor e” instead. Do you want to go 
there? 

Dialogexempel 1: Designförslag med både rik och uppdaterad information. 
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5.3 Obtrusiveness 

Det finns tekniska utmaningar med röstbaserade system och resultatet pekar bland 
annat på att systemets responstid vid dialog skall vara snabb och effektiv. Att inte bli 
förstådd och att behöva vänta på svar i stressiga situationer är något som system i 
denna kontext bör sträva efter att reducera. Detta är en kritisk brytpunkt och vi kan 
sammanfatta att utan eller med låg effectiveness bör inte ett system implementeras i 
ett fordon. Detta framförallt då systemen används i trafik och bör störa den primära 
aktiviteten att köra, till så liten grad som möjligt för att minimera risken för olyckor. 

Respondenterna hävdade att det var viktigt att adaptiviteten inte gick emot deras 
upplevelse vilket är något som bör betänkas vid utformningen av dialogen.  

Respondenterna reflekterade över detta och vi anser att denna kategori börjar 
reflective för att sedan vävas ihop i behavioural design. De konkreta förslag som vi 
identifierar för att motverka detta är att vid början av interaktionen ställa frågor om 
användaren vill följa sparade rutiner eller inte. Detta illustreras i dialogexempel 5 
(D5).  

 

System - Do you want to search for a coffee shop today, as usual? 

User – No. 

System - Ok. What do you want to search for? 

Dialogexempel 5. Frågeställning om användare vill följa rutin. 
 

 

5.4 Comprehensability och predictability 

Dessa två begrepp varit likartade i vår studie och de yttranden vi har analyserat har 
kunnat omfattas i bägge perspektiven. Av den anledningen har vi valt att kombinera 
dessa perspektiv. Jameson (2008) förklarar även att de två perspektiven är tätt 
förankrade i varandra. 

Det vi kan konstatera angående användarnas comprehensability för systemet är att 
de hade relativt lätt att lära sig det. Eftersom dialogen med systemet utgörs genom 
naturligt tal, var inlärningströskeln för hur användarna skulle interagera med 
systemet låg. Efter två scenarios visste samtliga användare hur de skulle formulera 
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sig för att ta del av informationen de sökte och hur de skulle gå tillväga för att nå sitt 
mål.  

Det fanns en del spekulationer om irritationsmoment och negativa delar med 
användarnas interaktion med systemet. Dessa uppstod främst i situationer där 
användarens emotionella stadie redan innan interaktion innefattade viss stress. Det 
vi kan konstatera är att det i andra fall, där användaren inte befann sig i ett scenario 
där denne hade bråttom, uppstod få irritationer. Att anpassa dialogen efter 
användarens kognitiva stadie är viktigt och ett lösningsförslag är att sensorer kan 
detektera stressfaktorer genom exempelvis röst eller ögonrörelser. Dessa förslag 
involveras i hela Normans(2004) modell men börjar i visceral design, genom att 
skapa ett bra första intryck kan upplevelsen bli bättre. Faktumet att det uppstod få 
irritationsmoment tyder även på att det konceptuella systemet uppfattades som 
relativt smärtfritt.  

Några av användarna medgav att de uppskattade väldigt mycket att systemet var 
medveten om deras tider och att det gjorde rekommendationer baserat på det. Av 
den anledningen är den rika informationen som erbjuds av dialogexempel 1 (D1) att 
ha i hänsyn vid design av adaptiva talbaserade system. 

Vissa av användarna uttryckte oro för att de inte var medvetna om hur systemet 
skulle bete sig utifall deras dagliga rutiner skulle ändras, vilket hör samman med 
både predictability och comprehensability. Nicklas beskriver att möjligheten att 
 unna “starta om” s stemet s ulle vara u  s attat. Oavsett om bästa lösnin en är 
att nollställa informationen eller att s stemet “förstår” att vissa  latser inte är lika 
relevanta längre, bör det finnas i åtanke. All form av osäkerhet kring hur systemet 
fungerar anser vi därför bör minimeras. Jamesons (2008) hjälpåtgärd som berör 
inspektion av user model anser vi lösas genom transparens. Denna transparens 
involverar vi genom manual och tydlighet. Manualen återfinns i dialogexempel 2 
(D2), vi anser att ytterligare och mer utförligare instruktioner vara viktiga i ett 
adaptivt talbaserat system. Information vid användning passar in på behavioural 
design. 
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System: Hello, my name is Suri, since this is the first time we talk, do you want me to 
teach you how to interact with me?  

User: Yes. 

System: Ok! My goal is to help you find the locations you want, and predict which ones 
you will visit more often. I will make recommendations depending on traffic situations, 
amon  ot ers. I understand several utteran es, but  ou  an alwa s sa  “ es” or “no” 
for sim le dialo ue. If  ou don’t want m   el  an more,  ust sa  “Quit” or “ to ”. If  ou 
want to activate me again, just press the button on you steering wheel and I’ll assist 
you. Do you want more information? 

User: No. 

Dialogexempel 2. Introduktion av system vid första användning. 

 

 

5.5 Privacy 

I resultatet finns en tydlig och rik diskussion angående integritetsfrågor och förslag 
på hur hot mot personernas privacy bör undvikas. Exempelvis ser vi i Lukas 
uttalande om telefonsamtal att det krävs en förståelse för när systemet är aktivt och 
inte. Denna faktor sammanfaller med den transparens som Wärnestål (2007) 
nämner, vilken baseras på Nielsens (1993) användbarhetskritier. Således kan vi 
konstatera att det viktigt för användaren att veta systemets driftstatus och att detta 
främjar integritet och även kontroll. Detta kan även understödjas med hjälp av 
dialogexempel 2 (D2) där användaren får en introduktion till systemet. Denna 
introduktion hjälper användarna att förstå när systemet är aktivt och inte.  

Vi kunde dessutom konstatera att flera av användarna uttryckte någon form av oro 
för att informationen kunde bli tillgänglig för obehöriga personer. Detta finns även i 
Jamesons (2008) hjälpåtgärder (figur 2) där Jameson förespråkar att 
tillgängligheten till användarens data bör minimeras för andra personer. 
Designförslag för att främja användarnas integritet involverade möjligheter att 
bestämma vem som skulle ha åtkomst till systemet eller åtminstone vem som skulle 
ha tillgång till den user model som låg till grund för de förslag som gjordes. Själva 
resonemanget om integritet anser vi börjar i reflective design men sammanvävs 
med övriga kategorier. En respondent ansåg att detta kunde lösas genom en pinkod 
eller liknande form av inloggning. Vi anser att en verifikation av användaren är 
viktig och denna bör vara simpel och snabb för att förhindra distraktion för förare. 
Denna verifikation skulle exempelvis kunna ske genom röstigenkänning eller genom 
att systemet frågar efter lösenord. 
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Då en respondent diskuterade att han möjligtvis inte skulle vilja att systemet gör 
rekommendationer utifrån dennes user model ifall en passagerare satt i bilen. Detta 
är viktigt att ha i åtanke, eftersom detta möjligtvis kan inkräkta på deras integritet. 
Av den anledningen anser vi att dialogexempel 3 (D3) kan lösa detta problem. 
Lösningen innebär att systemet uppfattar ifall en passagerare befinner sig i bilen 
och av den anledningen frågar användaren ifall användarens vanliga rutiner kan 
användas. 

 

  stem: I’ve noti ed t at  ou  ave a  assen er wit   ou toda , do  ou want to 
follow your regular routine? 

User: No. 

System: Ok. What do you want to search for? 

Dialogexempel 3: Anpassade rekommendationer beroende på passagerare och förare.  

 

5.6 Control 

Det konceptuella systemet ansågs ha en dialog som ibland styrde användarna och 
ibland tvärt om. Det debatterades således om vem som var i kontroll, och 
användarna ansåg sig ha möjlighet att när som helst kunna stänga av systemet. 
Detta framkom tidigare under diskussionerna kring anthropomorphism vilket 
ytterligare vittnar om angelägenheten att användare bör ha den möjligheten. Även 
möjligheten att avbryta systemet och att tacka nej till systemets rekommendationer 
värdesattes av användarna. För att främja kontroll diskuterades det att systemet 
inte bör göra rekommendationer utan att först fråga användaren, även om 
rekommendationen baseras på en rutin. Jamesons (2008) åtgärdslista behandlar 
även detta då en punkt föreslår att ge användaren beslut att godkänna (figur 2). 
Detta kan lösas med hjälp av dialogexempel 5 (D5) där systemet tar initiativ och 
frågar användaren om denne ska följa sin vanliga rutin. Att systemet dessutom 
motiverar sina rekommendationer och möjliggör för användaren att välja om denne 
vill bistås med hjälp för sina rutiner anser vi också även främja control.  För att 
stödja detta anser vi därför att dialogförslag 4 (D4) är aktuellt. 
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System - I’ve noti ed t at you usually visit this coffee shop on Tuesday mornings, would 
you like me to remember this? 

User – Yes. 

System - Ok. I will remember [name of coffee shop] for Tuesday mornings. 

Dialogexempel 4. Frågeställning för ökad kontroll. 

Enligt Cramer (2010) kan tillit främjas genom ökad kontroll. Att Mikael reflekterade 
över att han kunde stänga av systemet när som helst såg vi som ett intressant svar 
då vi tidigare inte upplyst om kommandon för att stänga av systemet, eller för den 
delen, delgivit någon slags manual om systemet över huvud taget. Respondenten 
kände alltså kontroll även om denne aldrig, enligt utsago, skulle lita på systemet fullt 
ut. För att upplysa användaren om hur man kommunicerar med systemet anser vi 
att en typ av manual är viktig. I dialogexempel 2 (D2) som vi nämnt innan förklarar 
systemet hur det kan användas och vilka kommandon som är möjliga. 

 

5.7 Sammanfattning och framtida forskning 

Det är med hjälp av Normans (2004) modell som vi lyckats föra diskussioner om 
användarnas UX och tack vare Jamesons (2004) ramverk har vi kunnat föra dessa 
resonemang kring de adaptiva aspekterna och potentiella hoten som Jameson 
beskriver. Vi har därför kunnat ta fram de designlösningar och dialogexempel som 
presenterades i avsnittet ovan, vilka bidrar till att främja användarnas UX. Vi 
presenterar en sammanfattning av resultat och analys i tabell 1. Förkortningarna V, 
B och R står för Normans (2004) Visceral-, Behavioural- och Reflective design. Vi 
tycker det är viktigt att poängtera att alla dessa hänger ihop och flyter samman men 
vi har i tabellen gjort en uppskattning i vilken av dessa en känsla eller åsikt börjar.  
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Tabell 1. Sammanfattning av resultat, analys samt designförslag. Dialogexempel förkortas 
med “D” och får därefter även ett nummer. V, B och R står för Visceral-, Behavioural- och 
Reflective design. 

Adaptiva aspekter baserad på 
ramverk och vår analys 

UX aspekter Designförslag 

Anthropomorphism B: Rösten upplevdes bitvis som 
mekanisk dock positivt att det 
var kvinnoröst. 
 
R: Kändes som att en människa 
satt med i bilen, inte alltid 
positiv känsla. 

Möjlighet att välja röst. 
 
 
 
Systemstatus och möjlighet att 
stänga av systemet. Att vid 
avstängning säga detta tydligt. 

Tillit R: Kändes som om det gick att 
lita på informationen till stor 
del. 
 
B: Viktigt att den ger 
information som användaren 
inte själv vet. 

D1: Rikare information ökar 
tillit och kontroll. 
 
D1: Uppdaterad information i 
realtid. 

Obtrusiveness V: Irriterande om den förstår fel 
om användaren är stressad. 
 
 
R: Risk att systemet inte 
används om det ofta blir fel. 
 
R: Vill inte att systemet gör 
rekommendationer av rutiner 
utan att fråga användaren. 
 
B: Användarna skyller sällan på 
systemet om det blir fel. 
 
B: Inte gå emot användarens 
mentala modell utan 
motivering. 

Kontextmedvetet system, känna 
av om användaren är stressad 
eller ej. 
 
Hög taligenkänningsförmåga av 
systemet. 
 
D5: Frågeställning om 
användare vill följa rutin 
 
 
Skapa tillit genom att ge 
systemet personas. 
 
D1: Motivera utförligt varför 
rekommendationer ges 

Predictability R: Blandad förståelse över 
systemets potential. 
 
R: Oro kring vad som händer 
när trender bryts. 
 
B: Uppskattat att systemet är 
medvetet om användarens 
tider. 

D2: Introduktion till systemet 
vid första användning. 
 
D5: Frågeställning om 
användare vill följa rutin. 
 
D1: Systemet skall ge rik 
information kopplat till datum 
och tid. 

Comprehensability V: Låg inlärningströskel, kändes 
lätt att lära sig hur man pratar. 
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R: Upplevd tillit och 
förtroende.   
 
 
R: Oro kring vad som händer 
när trender bryts. 

 
Skapa tillit genom att ge 
systemet personas. 
 
D2: Introduktion till systemet 
vid första användning. 

Privacy R: Blandade känslor om vad 
som skall sparas. 
 
 
R: Viss information bara 
lämpligt till rätt användare. 
 
 
B: Användare vill veta om och 
när s stemet ”l ssnar”. 

Verifikation av användare 
genom exempelvis lösenord, 
PIN-kod eller röstidentifikation. 
 
D3: Anpassa 
rekommendationer beroende 
på passagerare och förare. 
 
Systemstatus och 
avstängningsmöjlighet. 

Control B: Enkelt att avbryta och säga 
”Ne ”. 
 
 
R: Blandade känslor om vem 
som var i kontroll i dialogen. 
 
 

D2: Introduktion till systemet 
vid första användning. 
 
 
D4: Främjas genom 
frågeställningar och 
motivationer som låter 
användaren välja om denne vill 
följa rutiner 

 
Vi kan konstatera att aspekterna tillit och anthropomorphism är intressanta att 
beakta för att främja UX i ett adaptivt talbaserat system i en fordonsmiljö, vilket kan 
belysas ytterligare i framtida forskning. Vi anser att det i framtiden bör utföras 
ytterligare forskning om relationen mellan tillit och anthropomorphism i adaptiva 
talbaserade system. Vi anser även att nästa steg skulle kunna vara att utvärdera de 
designlösningar vi presenterat. Vi efterlyser även en djupare diskussion om hur 
användarens emotionella status kan påverka tillit och vad detta kan få för 
konsekvenser i fordonskontexten.  
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7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Dessa frågor var stommen i det frågebatteri vi använt oss av och som vi tidigare 
nämnt  ar vi även la t fo us  å “varför”-frågor.  

Visceral/Behavioral/Reflective: 

Vad hade du för förväntningar på systemet innan vi satte igång? 

Vad är din bild av systemet nu? 

Vad var din första reaktion när systemet började prata med dig? 

Predictability: 

Förstod du att systemet visste var du var på väg? 

Förstod du vad informationen du gav till systemet skulle resultera i? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med att systemet gav dig information 
beroende på din situation? 

Privacy: 

Hur mycket tycker du att systemet ska veta om dig och var du är på väg? 

Comprehension: 

Vad hade systemet kunnat hjälpa dig med i verkliga livet? 

Förstod du hur du kunde använda systemet? 

Control: 

Blev du förstådd? 

-Hur upplevde du det att inte bli förstådd? 
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Behövde du korrigera/rätta systemet?  

-Hur kändes det?  

Kändes det som att du var i kontroll över systemet? 

Kände du förtroende för systemet? 

Kände du att det skulle kunna hjälpa dig 

Litade du på att det gav dig rätt information 

Hade du kunnat använda detta system i vardagen? 

-Varför/varför inte skulle du använda systemet i vardagen? 

Ser du några fördelar eller nackdelar med det? 

Obtrusiveness: 

Var det enkelt eller svårt att förstå systemet? 

Vad tyckte du om systemets sätt att prata med dig? 

Förstod du varför systemet ställde vissa frågor? 

Ansåg du att systemet gav dig en chans att bekräfta dina val? 

    -Hur hade detta kunnat göras enklare? 

Fanns det något du hakade upp dig på med systemet? 

Tyckte du det fanns något som var jobbigt att utföra i systemet? 

Privacy: 

Hur kändes det att systemet visste var du var på väg? 

Vad  tycker du är rimligt att systemet vet om dig? 

    -Hur känns det att systemet sparar/lagrar information om var du brukar åka? 

Reflective: 

Hade du rekommenderat detta åt andra? 

Vad anser du att detta system säger om den som använder det? 
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Kändes systemet säkert och pålitlighet? 

Om du skulle beskriva systemet med några få ord, vilka blir det då? 

Hade du rekommenderat detta system åt andra? 

Skulle du använda detta system? Vad skulle det betyda för dig? 

Vem tror du vill ha ett sånt här system? 

Vad var det bästa och det sämsta med systemet?/kan du nämna en positiv och en 
negativ aspekt med systemet? 

 -Om du skulle jämföra med att söka efter ett café i din telefon eller på en gps, tyckte 
du detta var ett bättre eller sämre system? //Hur tyckte du detta talbaserade system 
var kontra ett vanlig pek och klicksystem? 

Efter varje scenario tar vi några korta frågor om skillnader och likheter mellan de 
olika interaktionenerna. Detta för att skapa reflektion och gå in på detaljnivå. 

Märkte du några skillnader mellan de olika dialogerna med systemet? 

    -Vilka var skillnader mellan dialogerna? 

Vad har varit de största skillnaderna med de två scenarioserna? 

 

7.2 Bilaga 2 Dialogprotokoll 

De dialogprotokoll som användes i WoZ av wizarden. 

Första scenariot lång-ickeadaptiv. 

Tänk dig att du precis har köpt en ny bil som har ett system som kan prata med dig. 
Detta system är till för att hjälpa dig hitta saker snabbt och effektivt, som en GPS, 
men enbart genom tal. 

Det är en vanligt måndag och du skall till arbetet, du har tidigare inte pratat med 
systemet och det vill veta var du är på väg och om du vill göra något på vägen. 

U   ift: Du är  å vä  till  obbet o   vill  itta en “ offee-s o ”  å vä en till  obbet. 

Respons från system 

1.    Hello, where are you going today? 
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2.    Ok. Where is t e lo ation of “Wor ”? 

3.    Ok. What do you want to search for? 

4.     O . Would  ou li e to sear   for  offee s o s on  our wa  to “Wor ”? 

5.    Ok. Starbucks is located two hundred and fifty meters from here. 300 meters 
from  ere is “T e Coffee ouse” and 500 meters from  ere is ”Gra ’s Coffee s o ”. 
Where would you like to go? 

Svar från användare 

1.    “To wor ” / ”I am  oin  to m  wor  la e” 

2.    “At Å atan” 

3.    “I need to find a  offee-s o ” 

4.     “Yes” 

I’m sorr ,  an  ou re eat t at? 

Scenario 1 + 2. 

Hello. Where are you going today? 

“To wor ” 

O . W ere is t e lo ation of “Wor ”? 

“At  ob street 10”. 

Ok. What do you want to search for? 

“A  offee-s o ” 

Ok. Do you want me to search for coffee shops on the way to work? 

“Yes” 

“To a  offee s o ” 

Ok, where do you want to search for a Coffee-shop? 

“At  ob street 10” 

O . Do  ou want me to sear   for  offee s o s on  our wa  to “Job street 10”. 
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“Yes” 

O . “ tarbu  s”, is lo ated 2  ilometers from  ere. 4  ilometers from  ere is “Wa ne’s 
Coffee”, 5  ilometers from  ere is ”Coffee  ouse b  Geor e”. W ere would  ou li e to 
go? 

 

“ tarbu  s” -                        Ok. Take right next exit. 

“Wa ne’s Coffee”-                    Ok. Take left next exit. 

“Coffee  ouse b  Geor e”    Ok. Take a right after the next exit. 

Scenario 3 –försenad. 

Hello. How can I help you? 

 

 ello, i’ve noti ed t at t ere’s  ust 10 minutes until  ou start wor .. Do  ou want to  o 
to  our re ular  offee s o  or “Coffee  ouse b  Geor e”. It is t e  offee s o  lo ated 
closest to work.      Onödig sista prompter? Vill saga ja direct. 

O . “ tarbu  s”, is lo ated 2  ilometers from  ere. 4  ilometers from  ere is “Wa ne’s 
Coffee”, 5  ilometers from  ere is ”Coffee  ouse b  Geor e”. W ere would  ou li e to 
go? 

“ tarbu  s” -                            Ok. Take right next exit. 

“Wa ne’s Coffee”-                    Ok. Take left next exit. 

“Coffee  ouse b  Geor e”    Ok. Take a right after the next exit. 

Scenario 4 – börja gymma. 

Hello. How can I help you? 

Ok. Do you want me to search for a gym on the way to your work? 

Ok. Searching for gyms - on the way to your work..   

“Nautilus   m”, is lo ated 3  ilometers from  ere, 4  ilometers from  ere is “Nordi  
Wellness”. “Nordi  Wellness” doesn’t o en until 8  owever, so I su  est  ou  o to 
“Nauitulus   m” instead. Would you like to go to to there? 

“Nordi  Wellness”-                    Ok. Take left next exit. 
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“Nautilus G m”        Ok. Take a right after the next exit. 

Scenario 5 –Regelbundet gym 

Hello. How can I help you? 

O . Ma  I su  est “Coffee  ouse b  Geor e”. It is lo ated  losest to “Nautilus G m”. Do 
you want to go there? 

-eller- 

O . Ma  I su  est “Wa ne’s Coffee”. It is lo ated  losest to “Nordi  Wellness”. Do  ou 
want to go there? 

Scenario 6 – Trafiksituation 

Hello. There are some road constructions on t e wa  to “Starbucks”. If  ou want to  et 
some  offee before  ou start, I su  est  ou  o to “Coffee ouse b  Geor e” instead. Do 
you want to go there? 

 ello. T ere are some road  onstru tions on t e wa  to “Wayne’s Coffee”.If  ou want to 
get some coffee before  ou start, I su  est  ou  o to “Coffee ouse b  Geor e” instead. 
Do you want to go there? 

 ello. T ere are some road  onstru tions on t e wa  to “Coffee house by George”. If 
 ou want to  et some  offee before  ou start, I su  est  ou  o to “ tarbu  s” instead. Do 
you want to go there? 

O . T en I would su  est “Wa ne’s Coffee”. Do  ou want to  o t ere? 

O . T en I would su  est “ tarbu  s”. Do  ou want to  o t ere? 

Ok. How can I help you? 

“ tarbu  s” -                        Ok. Take right next exit. 

“Wa ne’s Coffee”-                    Ok. Take left next exit. 

“Coffee  ouse b  Geor e”    Ok. Take a right after the next exit. 

Första scenariot lång-ickeadaptiv. 

Tänk dig att du precis har köpt en ny bil som har ett system som kan prata med dig. 
Detta system är till för att hjälpa dig hitta saker snabbt och effektivt, som en GPS, 
men enbart genom tal. 

Det är en vanligt måndag och du skall till arbetet, du har tidigare inte pratat med 
systemet och det vill veta var du är på väg och om du vill göra något på vägen. 
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U   ift: Du är  å vä  till  obbet o   vill  itta en “ offee-s o ”  å vä en till  obbet. 

Respons från system 

1.    Hello, where are you going today? 

2.    O . W ere is t e lo ation of “Wor ”? 

3.    Ok. What do you want to search for? 

4.     Ok. Would you li e to sear   for  offee s o s on  our wa  to “Wor ”? 

5.    Ok. Starbucks is located two hundred and fifty meters from here. 300 meters 
from  ere is “T e Coffee ouse” and 500 meters from  ere is ”Gra ’s Coffee s o ”. 
Where would you like to go? 

Svar från användare 

1.    “To wor ” / ”I am  oin  to m  wor  la e” 

2.    “At Å atan” 

3.    “I need to find a  offee-s o ” 

4.     “Yes” 

Scenarios och information för testerna 

Information före testet. 

Testet är på engelska och du kan prata hur som helst med systemet. Du behöver inte bry 
dig om hur du pratar med systemet, du behöver inte lägga så stor vikt på att vara 
grammatiskt korrekt. Det är inte du som blir utvärderad. Det viktiga är din syn och dina 
tankegångar av systemet. 

Tänk dig att du precis har köpt en ny bil som har ett system installerat i bilen som du 
kan tala med. Systemet är till för att hjälpa dig hitta saker snabbt och effektivt, som en 
GPS som du slipper knappa in informationen till manuellt - utan kan istället tala in vad 
du önskar. Det systemet kan hjälpa till med är förutom navigering även trafiksituation. 
Systemet är adaptivt, vilket innebär att det lär sig under tiden som du använder det. 
Systemet lär sig av dina vanor automatiskt men kan fråga saker angående dina vanor 
för att det ska bli enklare att hitta det du söker efter. Förhoppningsvis kan du lära 
systemet att du har vissa vanor, så att den kommer ihåg dina val. 

Första scenariot 
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Det är en vanlig måndag och du är på väg till arbetet, du har tidigare inte pratat med 
systemet och det vill veta var du är på väg och om du vill göra något på vägen.         

U   ift: Du s a till  obbet som li  er  å “ ob street 10” o   vill  itta en  offee s o   å 
vägen. klockan är 08.30 

Andra scenariot 

Det har nu gått två veckor sedan du först skaffade din nya bil med det talbaserade 
systemet. Du har under dessa veckor åkt direkt till jobbet och har inte stannat på ett 
kafé, förutom första dagen. Idag vill du dock köpa kaffe på vägen till arbetet och vill hitta 
ett kafé. 

Uppgift: Använd systemet för att hitta ett café på vägen till jobbet. Klockan är 08.30. 

Tredje scenariot 

Det har nu gått fyra veckor sedan du först skaffade din nya bil med det talbaserade 
systemet. Du har försovit dig och vill snabbt hitta ett café. Systemet har nu sparat vilket 
kafé du brukar åka till. 

 

Uppgift: Använd systemet för att hitta ett kafé. Tänk på att du är stressad och försenad 
och att du börjar klockan 9. Klockan är nu 08.45. 

Fjärde scenariot 

Det har nu gått åtta veckor sedan du först skaffade din nya bil med det talbaserade 
systemet. Du har nu bestämt dig för att börja gymma innan jobbet. 

Uppgift: Använd systemet för att hitta ett gym. Klockan är 07.00. 

Femte scenariot 

Det har nu gått 10 veckor sedan du började använda systemet och du har börjat träna 
regelbundet på tisdagar på *Valt gym* innan du åker till jobbet. Idag är det tisdag och du 
vill köpa kaffe innan gymmet. 

Uppgift: Hitta ett café nära gymmet. Klockan är 07.00 

Sjätte scenariot 

Du har nu använt systemet i 12 veckor. Du vill köpa kaffe innan jobbet på *valt kafé* 
som vanligt. 

Uppgift: Använd systemet för att hitta ett kafé på väg till arbetet.klockan är 08.30 
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Första scenariot icke-adaptivt 

Det är en vanlig måndag och du är på väg till arbetet, du har tidigare inte pratat med 
systemet och det vill veta var du är på väg och om du vill göra något på vägen.         

U   ift: Du s a till  obbet som li  er  å “ ob street 10” o   vill  itta en  offee s o  
på vägen. klockan är 08.30. 
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