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Sammanfattning 
Trots att antalet medier via vilka vi människor kan kommunicera med varandra är högre än 
någonsin, är talad interaktion något unikt betydelsefullt för våra mänskliga samhällen och 
relationer och därför ett ständigt relevant forskningsområde. Denna studie undersökte kvantitativa 
skillnader i hur människor konverserar med en talbaserad chattbot jämfört med en mänsklig 
konversationspartner, då de utförde en uppgift utformad för att skapa jämförliga dialoger. 
Resultatet visade på att konversationerna med chattbotten var mindre effektiva och ledde till sämre 
prestation i uppgiften. Dessutom påvisades att deltagarna använde en kortare genomsnittlig 
turlängd i konversationer med chattbotten, samt signifikanta skillnader i ordvariation mellan de 
två betingelserna. Dessa skillnader kan bero på att människor anpassar sitt språk efter sina 
uppfattningar av chattbottens kommunikativa egenskaper, och innebär att möjligheten att 
generalisera egenskaper hos människors tal i konversationer med liknande artificiella 
dialogpartners till konversationer med människor kan vara begränsad. 

Nyckelord: talad dialog, chattbot, kvantitativ metod, kommunikationseffektivitet 
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1. Inledning
Människans förmåga till talad interaktion är grundläggande för att vi ska upprätthålla våra 
sociala nätverk och samhällen. Det är därför av största vikt att vi studerar våra kommunikativa 
förmågor och begränsningar vad gäller talad interaktion, så att vi exempelvis kan utforma vår 
teknik och våra artefakter i enlighet med dem, och underlätta för dem som har särskilda behov. 
Det växande intresset och ökade antalet tillämpningsområden för talbaserade dialogsystem gör 
forskning på området än mer angelägen. 

I denna uppsats undersöks ett material som tagits fram för att skapa talade dialoger som kan 
användas i studier och utvärderingar av talad kommunikation – DiapixUK. För att dialogerna 
som materialet ger upphov till ska bli än mer jämförbara har det vid Linköpings Universitet 
utvecklats en talbaserat chattbot baserat på materialet – Diapixbotten. Ett sådan bot kan, till 
skillnad från mänskliga testledare, finnas tillgängligt i samma skick vid varje tid på dygnet och 
skulle snabbt kunna generera värden på ett antal mått som indikerar kommunikationsförmåga. 
Framtida möjliga användningsområden är då kliniska tillämpningar vid utvärdering av 
exempelvis hörselhjälpmedel. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur dialoger som genererats med 
Diapixbotten skiljer sig från dialoger baserade på samma uppgift, det vill säga DiapixUK, när 
de utförs tillsammans med en mänsklig testledare. De insikter som erhålls kan förhoppningsvis 
användas för att vägleda fortsatt arbete med att tekniskt utveckla Diapixbotten och utforska dess 
möjliga användningsområden. 

Denna rapport är indelad i sex kapitel. I kapitel 2 introduceras teori och exempel på tidigare 
forskning beträffande kommunikation både mellan människor och mellan människor och 
artificiella dialogpartners. I slutet av kapitlet presenteras även de frågeställningar som denna 
studie avser besvara. I kapitel 3 definieras de variabler som avses undersökas, och de metoder 
som används för att mäta dessa. I kapitel 4 presenteras resultaten från analysen av den data som 
samlats in. I kapitel 5 diskuteras resultaten och metoderna, och i kapitel 6 sammanfattas svaren 
på frågeställningarna och de slutsatser arbetet lett fram till. 
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2. Bakgrund
Communication constitutes a basic precondition for all social intercourse. No social system,
organization or society can be established and maintained – or changed – without 
communication. Only through participation in communicative activities does man become 
a truly social being. 

– Rolv Mikkel Blakar (1984, s. 21)

Språk och kommunikation genomsyrar människors liv, både på den samhälleliga nivån och den 
enskilda individens vardag. Det finns en uppsjö olika medier och modaliteter via vilka 
kommunikation kan ske, men med utgångspunkten att talet är ”språkets sanna naturliga 
modalitet” (Raso & Mello, 2014, s. 3) går det knappast att överdriva relevansen i att studera 
och försöka förstå just talat språk och talad kommunikation. Talad interaktion är en grundpelare 
i alla typer av mänsklig aktivitet, från  samhälleliga institutioner till samtal kring 
middagsbordet (Schegloff, 2006). 

Enligt Clark (2006) är kommunikation nödvändigt när flera personer deltar i en gemensam 
aktivitet (eng. joint activity). Kommunikation och konversation kan således användas för att 
åstadkomma samarbete mellan människor, men själva konverserandet är även det en form av 
samarbete. Mänsklig konversation karaktäriseras enligt Grice (1975/2002) av att deltagarna 
förutsätts använda vad han kallar för samarbetsprincipen. Konversationer där deltagarna 
uppfyller samarbetsprincipen kännetecknas av att bidragen enligt Grice motsvarar fyra 
kategorier av ”konversationella maximer”: kvantitesmaximer, kvalitetsmaximer, 
relationsmaximer och stilmaximer. Den kortfattade innebörden av kvantitetsmaximerna är att 
talarens bidrag ska vara tillräckligt informativt, varken mer eller mindre. Kvalitetsmaximerna 
säger att bidrag ska vara sanningsenliga. Enligt relationsmaximen ska bidraget vara 
relevant (dock måste exempelvis ämnesbyten vara tillåtet). Slutligen säger stilmaximerna att 
bidragen ska uttryckas klart och tydligt. 

För att åstadkomma ett bidrag som uppfyller maximerna, exempelvis ett i sammanhanget 
tillräckligt informativt bidrag, måste talaren ta hänsyn till lyssnaren, 
exempelvis vad hen kan tros ha för kunskaper om ämnet för samtalet. 
Mottagaranpassning (eng. recipient design) (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974), och 
publikanpassning (eng. audience design) (Bell, 1984) är termer för de olika praktiker deltagarna 
i en interaktion använder för att anpassa sina bidrag till varandra och situationen. I en dialog tar 
talaren således hänsyn till sina antaganden om lyssnarens egenskaper för att avgöra vad och hur 
hen bör (eller kanske inte bör) säga något. 

En människa besitter en unik uppsättning kunskaper och förmågor, varav en del är 
gemensamma och delas med andra. Uttrycket ”gemensam grund” (eng. common ground) 
beskriver i interaktionssammanhang deltagarnas gemensamma resursbank av information, 
exempelvis de kunskaper, antaganden och erfarenheter de delar (Enfield, 2006). Den 
gemensamma grunden uppdateras kontinuerligt under ett samtal, och nya yttranden kan läggas 
till konversationens gemensamma grund genom att alla deltagare göra klart att de förstår dessa 
yttranden (Clark & Brennan, 1991). Denna process, kallad ”grounding”, kräver att deltagarna 
kan visa sina egna intentioner och får återkoppling på att det de gör uppfattas av mottagarna 
(Brennan, 1998). Den gemensamma grunden kan utnyttjas under en konversation, exempelvis 
genom att talaren förlitar sig på att lyssnaren redan har eller borde ha tillgång till viss 
information och därmed kan dra egna slutledningar. Tillgången och användandet av en 
gemensamma grund kan på så sätt göra kommunikationen effektivare (Enfield, 2006). 

En typisk egenskap hos mänsklig talad kommunikation, som kan sägas vara ett uttryck av 
deltagarnas samarbete för att göra kommunikationen effektiv, är turtagning. Turtagning reglerar 
vem som ska handla och när och är något som genomsyrar alla typer av mänsklig 
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interaktion (Sacks m.fl., 1974). Dessa principer innebär i dialogsammanhang att deltagarna 
turas om att lämna sina bidrag, ”turer”, till konversationen. Detta bidrar till effektivitet, då 
deltagarna undviker att tala i munnen på varandra men ändå ofta utan längre 
avbrott (Lindström, 2008). En förutsättning för detta är deltagarnas kommunikativa skicklighet, 
exempelvis förmågan att kunna förutsäga en tur under konstruktion och att identifiera så kallade 
”turbytesplatser” där näste talare kan ta vid så att samtalet fortsätter (Lindström, 2008). 

2.1 Kommunikativa sammanbrott 
Även om talad konversationer oftast präglas av deltagarnas gemensamma mål och motivation 
till samarbete, är mänskliga konversationer sällan fria från misstag. ”Kommunikativa 
sammanbrott” (eng. communication breakdowns) kan enligt Lloyd (1999) uppstå av en rad olika 
anledningar som han delar in i kategorierna ”externa” eller ”interna”. Sammanbrott kan orsakas 
av miljön konversationen förs i, exempelvis att det förekommer buller. Buller är ett exempel på 
en externa faktor, till skillnad från interna faktorer vilka beror på deltagarna i den pågående 
konversationen (både den för tillfället talande och den för tillfället lyssnande). Exempelvis kan 
ett sammanbrott inträffa för att talaren brutit mot någon av Grices maximer, vilket i sin tur kan 
bero på att hen missbedömt den gemensamma grunden mellan sig och lyssnaren (Lloyd, 1999). 

Vid ett kommunikativt sammanbrott kan deltagarna i en konversation ”rädda” situationen 
eller ta sig ur problemet genom att använda sig av reparationer. Reparationer kan antingen vara 
själv-initierade eller annan-initierade, där själv-initierande innebär att talaren själv upptäcker 
och agerar på ett problem som hen gett upphov till, medan när det gäller annan-initierad 
reparation är det en annan deltagare som försöker inleda reparationen (Schegloff, 
Jefferson, & Sacks, 1977). Mottagaren av ett yttrande som innehåller en problemkälla kan 
exempelvis annan-initiera en reparation genom en förfrågan om förtydligande (Lloyd, 1999). 
Förfrågningar om förtydliganden kan se ut på en mängd olika sätt, och Lloyd (1999) skiljer på 
specifika och icke-specifika förfrågningar, där ett exempel på en icke-specifik förfrågan är 
”va?” medan en specifik förfrågan är mer preciserad. Purver, Ginzburg och Healey (2001), som 
gör en än mer finfördelad uppdelning, skiljer på de åtta grupper som presenteras i Tabell 1 
nedan. 

Tabell 1. Förfrågningar av förtydliganden enligt Purver m.fl. (2001). 
Grupp Exempel Förklaring 

Konventionell form ”Va?”, ”Förlåt?”, ”Eh?” Enstaka ord och läten i likhet 
med exemplen. Indikerar enligt 
Purver m.fl. (2001) en ”total 
form av sammanbrott i 
kommunikationen”. 

Icke-repriserande 
förfrågningar (eng. non-
reprise clarifications) 

”Vad sa du?”, 
”Sa du Kim?” 

Innehåller ofta ”…menar du…” 
och ”…sa du…”. 
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Grupp Exempel Förklaring 

Reprisavledningar 
(eng. reprise sluices) 

”Vem?”, 
”Du ser vad?” direkt efter 
yttrandet ”Jag ser en häst” 

Består antingen av ett enkelt v-
ord, där v kan stå för ”vad”, 
”vilken” eller ”vem”, eller en lite 
längre konstruktion innehållande 
ett v-ord. 

Reprisfragment 
(eng. reprise fragments) 

Yttrandet ”Kim?” direkt efter 
yttrandet 
”Jag såg Kim där” 

Består i att ett eller några få ord 
från det föregående yttrandet 
repeteras. 

Bokstavlig repris 
(eng. literal reprise) 

”Du såg Kim där?” direkt 
efter yttrandet ”Jag såg Kim 
där”. 

Upprepar det föregående 
yttrandet. 

V-substituerad repris
(eng. wh-substituted
reprise)

”Du ska gå till vad nu?” 
direkt efter yttrandet 
”Jag ska gå till affären nu” 

Upprepar det ett föregående 
yttrande, men ett ord ersätts med 
ett v-ord. 

Reprislucka 
(eng. reprise gap) 

”Jag såg Kim på …?” direkt 
efter yttrandet ”Jag såg Kim 
på affären” 

Består i att ett yttrande upprepas 
delvis, och lämnar så att säga en 
lucka möjlig för näste talare att 
fylla i. 

Luck-ifyllnader 
(eng. gap fillers) 

”Affären?” direkt efter 
yttrandet ”Jag såg Kim på…” 

Förfrågan består av ett förslag på 
hur en mening kan avslutas eller 
en lucka skulle kunna fyllas. 

2.2 Att mäta talad kommunikation 
För att producera data till studier av talad kommunikation är en möjlig metod att be 
försöksdeltagare eller skådespelare att läsa in repliker ur ett på förhand skrivet manus. Meningar 
av uppläst tal gör att man kan begränsa inverkan av ovidkommande variabler vid studier av 
exempelvis talperception, exempelvis har upplästa nonsensmeningar använts i studier av 
taltydlighet för att undvika att ordens semantiska innebörd påverkar vad deltagarna 
hör (t.ex. Picheny, Durlach och Braida (1985)). Den data som insamlas med hjälp av 
manusbaserade metoder har dock begränsningar vad gäller generaliserbarheten till spontant 
förekommande samtal (Tucker & Ernestus, 2016). I muntliga samtal produceras yttranden i 
realtid genom samspel mellan två eller flera personer (Lindström, 2008), till skillnad från 
yttrandena i på förhand nedtecknade manus. Men även tal som produceras i formella 
sammanhang utan att vara manusbundet skiljer sig från tal i spontana konversationer, till 
exempel vad gäller ordval, grammatik och ordtoner (Tucker & Ernestus, 2016). För att 
undersöka det språk som förekommer i spontant tal krävs därför andra metoder för 
dataproduktion. 

Den raka motsatsen till metoder som involverar uppläsning av manus i kontrollerade 
labbmiljöer är möjligtvis att spela in ”naturliga” samtal som inte har initierats av någon forskare, 
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eller att placera två personer i samma rum och förmå dem att prata med varandra. Data från 
samtal där inget ämne är förutbestämt kan samlas i korpusar med så kallat spontant 
tal (eng. spontaneous speech) (Serban, Lowe, Henderson, Charlin, & Pineau, 2015). Dessa 
metoder fråntar dock forskaren möjligheten att påverka vad som sägs, och därmed i vilken 
utsträckning olika samtal liknar varandra och hur ofta det fenomen man vill studera 
förekommer. För att producera dialoger för studier av muntlig produktion och förståelse där 
forskaren delvis kan kontrollera samtalens ämne och struktur har därför andra metoder 
utformats (Baker & Hazan, 2011). Dessa metoder resulterar i den data Serban m.fl. (2015) 
benämner begränsat tal (eng. constrained speech). Ett i sammanhanget välkänt material är 
Map Task (Anderson, Brown, Shillcock, & Yule, 1984), en uppgift i vilken två deltagare 
utrustas med likadana, relativt enkla, kartor. Enbart den ena kartan har en bana utritad, och 
genom att deltagarna samtalar med varandra ska den som inte har någon väg utritad på sin karta 
själv rita ut samma väg som den andre har, utan att de får se varandras 
kartor (Anderson m.fl., 1991). Uppgifter som Map Task ger möjlighet till en relativt spontan 
form av konversation, där deltagarnas kommunikationsförmåga blir synlig och exempelvis 
turtagningen blir naturlig, samtidigt som forskaren eller den som utformar uppgiften har viss 
möjlighet att påverka exempelvis vilka ord som kommer att användas. En nackdel med 
utformningen av Map Task, beroende på vad man vill studera, kan vara det ojämlika 
förhållandet mellan deltagarna då den deltagare som har tillgång till banan tillskrivs 
rollen som ”ledare” och den andre ”följare”, vilket begränsar konversationernas 
generaliserbarhet (Baker & Hazan, 2011). Uppgiftens utformning kan också verka begränsande 
på vilka olika typer av yttranden som används (Van Engen m.fl., 2010). 

2.3 Diapix 
Materialet Diapix (Van Engen m.fl., 2010) är inspirerat av Map Task och har liksom det 
sistnämnda utformats för att skapa relativt naturliga dialoger mellan människor. Materialet 
består av bilder i par, där innehållet hos de två bilderna i varje par skiljer sig på 10 olika sätt, 
antingen genom att någonting fattas eller ändrats. För att skapa dialog mellan två deltagare med 
hjälp av Diapix erhåller deltagarna var sin bild i ett bildpar och uppmanas att tillsammans, i 
samarbete med varandra, identifiera skillnaderna mellan bilderna. 

Materialet DiapixUK (Baker & Hazan, 2011) är en vidareutveckling av det ursprungliga 
Diapix-materialet. DiapixUK består liksom Diapix av en uppsättning bildpar, där bilderna i 
varje par är identiska frånsett ett antal skillnader. I DiapixUK har detta antal utökats till 12 och 
tre skillnader har placerats i varje kvadrant. Bilderna är tecknade och föreställer olika scener i 
tre olika miljöer: bondgård, strand och gata, och varje bildpar är skapat så att 12 nyckelord med 
stor sannolikhet ska yttras av båda deltagarna. Skillnaderna mellan bilderna i ett par består i att 
figurers handlingar har ändrats, eller att objekt ändrats eller fattas helt i den ena bilden. 
DiapixUK kan, till skillnad från Diapix, anpassas för exempelvis olika nationaliteter genom att 
objekt kan bytas ut och modifieras. I den här studien används den ursprungliga versionen av 
DiapixUK som är utformad för en brittisk målgrupp (Baker & Hazan, 2011). Detta innebär 
exempelvis att all eventuell text som bilderna innehåller är på engelska. 

När Baker och Hazan (2011) undersökte 20 dialoger åstadkomna med hjälp av DiapixUK-
materialet visade de att det inte fanns någon signifikant skillnad i hur snabbt deltagarna hittade 
åtta skillnader mellan de olika bilderna, och inte heller mellan första, andra och tredje gången 
deltagarna utförde uppgiften. De drog därmed slutsatsen att bilderna i DiapixUK kan sägas ha 
samma svårighetsgrad, samt att det inte finns någon signifikant inlärningseffekt av att utföra 
flera uppgifter i rad. De visade även att båda deltagarna bidrog ungefär lika mycket till 
dialogerna med avseende på antal använda ord per person. 
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I tidigare studier har de olika versionerna av Diapix bland annat använts för att mäta 
kommunikationseffektivitet. Van Engen m.fl. (2010) använde ordtyp-till-token-förhållande 
samt genomförandetiden för uppgiften som mått på kommunikationseffektivitet och jämförde 
dessa mellan konversationer. Ordtyp-till-token-förhållande är förhållandet mellan antalet unika 
ord (storleken på konversationens vokabulär) delat med det totala antalet ord eller token som 
används i en konversationen. Måttet har vanligen använts för att undersöka ordvariation, men 
Van Engen m.fl. (2010) skriver att det i fallet med Diapix kan tolkas som ett mått på 
kommunikationseffektivitet, då uppgiften gör att antalet ord som används samt tiden under 
vilken konversationerna pågår är begränsade. Därför bör ett högt värde på 
ordtyp-till-token-förhållandet tolkas som hög kommunikationseffektivitet, då det innebär att 
deltagarna i konversationen ”effektivt använder ett effektivt vokabulär”, medan 
ett lågt värde innebär att konversationen innehåller upprepningar eller ett litet 
vokabulär (Van Engen m.fl., 2010). 

I en pilotstudie utvärderade McInerney och Walden (2013) dialoger producerade med Diapix 
med avseende på kommunikationseffektivitet genom att räkna antalet kommunikativa 
sammanbrott. Kommunikationen bedömdes som mindre effektiv ju fler sammanbrott som 
skedde. De jämförde fyra grupper: med och utan hörselnedsättning samt med och utan 
hörselhjälpmedel. Resultatet visade att signifikant fler sammanbrott skedde för gruppen som 
hade hörselnedsättning och inte använde hjälpmedlet, jämfört med de som använde det. 

Även Overy (2016) använde antalet kommunikativa sammanbrott som ett mått på 
kommunikationseffektivitet. Overy undersökte DiapixUK-framkallade dialoger utförda i 
tystnad och olika typer av buller, och visade att signifikant fler sammanbrott skedde när 
samtalen konkurrerade med en annan, samtidig, dialog jämfört med när de fördes i tyst miljö. 
Tillsammans visar studierna av McInerney och Walden (2013) och Overy (2016) på att antalet 
sammanbrott och därmed kommunikationseffektiviteten påverkas av både interna och externa 
faktorer. 

2.4 Diapixbotten 
I ett projekt på Linköpings Universitet har en talbaserat chattbot, hädanefter kallad 
”Diapixbotten”, utvecklats för att tillsammans med en människa kunna utföra DiapixUK-
dialoger. En användare kan prata med Diapixbotten via en mikrofon, och när botten uppfattar 
att det uppstått en paus i användarens tal omvandlar botten ljuddatan till text. Om botten i det 
transformerade yttrandet hittar något av en mängd förutbestämda nyckelord, svarar den med en 
replik från ett förskrivet manus. Den information botten ger motsvarar innehållet i den ena av 
bilderna i ett DiapixUK-bildpar. Tanken är att den andra bilden i bildparet ges till användaren, 
som instrueras att hitta skillnaderna mellan sin bild den bild botten talar om genom att föra en 
talad dialog med botten. Till alla 12 ord som enligt konstruktionen av bilderna sannolikt ska 
yttras finns repliker, men även till ord som har med mer perifera objekt att göra. Alla nyckelord 
och repliker har dock med den aktuella bilden att göra, så att det inte finns något större utrymme 
att avvika från uppgiften. 

Diapix har som tidigare nämnts visats kunna användas för att skapa standardiserade dialoger 
ur vilka olika mått på kommunikationseffektivitet kan erhållas. Diapix skulle således kunna 
användas för att utvärdera kommunikationsförmåga, exempelvis för att bedöma resultatet av en 
viss intervention eller nyttan av ett hjälpmedel vid hörselnedsättning (Baker & Hazan, 2011; 
McInerney & Walden, 2013). Man kan då tänka sig att en testledare utför Diapix-uppgifter 
tillsammans med exempelvis en patient. I jämförelse med ett sådant icke-automatiserat 
Diapixtest har ett automatiserat test, där testledaren är en chattbot, potentialen att ytterligare 
standardisera dialogerna. Detta eftersom forskaren kan ha full kontroll över exempelvis den röst 
och de repliker som programmet använder, samt att det skulle kunna reducera risken för 
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mottagaranpassning från testledarens sida, så att man säkerställer att varje deltagare får 
(möjlighet till) samma bemötande. Vidare kan ett datorprogram finnas tillgängligt i samma 
skick vid alla tidpunkter, och relevanta data kan fås ut i direkt samband med testets utförande. 
För att Diapixbotten ska kunna användas i liknande sammanhang, där en deltagares 
kommunikationsförmåga ska utvärderas, krävs dock undersökningar av i vilken utsträckning 
dialoger med botten är jämförbara med motsvarande dialoger med en mänsklig testledare, och 
hur eventuella skillnader kan tolkas. 

2.5 Samtal med artificiella dialogpartners 
Som tidigare nämnts använder människor mottagaranpassning i interaktionen med en 
samtalspartner. I samtal mellan en människa och en talbaserad chattbot är det därför troligt att 
den mänskliga parten anpassar sig till botten som konversationspartner. Detta antagande styrks 
av resultaten från tidigare forskning på dialoger mellan människor och artificiella 
dialogpartners. Exempelvis visade Amalberti, Carbonell och Falzon (1993) att enbart vetskapen 
om att en dialogpartner är artificiell verkar påverka hur människor talar med den. De undersökte 
talade dialoger där deltagare via telefon skulle lösa olika uppgifter gällande flygresor i fiktiva 
scenarion. Samtliga deltagare talade med samma operatör, men en grupp informerades om att 
den de talade med var en dator, medan en annan grupp informerades om att de talade med en 
människa. Författarna påvisade ett antal språkliga skillnader mellan de båda grupperna, bland 
annat att de som trodde att deras samtalspartner var en dator använde fler ord per dialog och 
färre konnektiver mellan turer, samt lämnade färre meningar oavslutade. Dock fanns inga 
signifikanta skillnader i exempelvis ordtyp-till-token-förhållande, vokabulärstorlek eller antalet 
ord per yttrande. 

Amalberti m.fl. (1993) anser att de skillnader de fann berodde på att deltagarna anpassade 
sig efter den grad av kommunikationsförmåga de trodde att datorn hade, och att resultaten 
avspeglar deltagarnas bild av datorn som en mindre kompetent dialogpartner än den mänskliga 
operatören. Författarna skriver att deltagarna ”använde datorn som ett verktyg snarare än som 
en deltagare i gemensam problemlösning” (s. 562). De menar att exempelvis det lägre 
användandet av konnektiver mellan turer indikerar att deltagarna underlät att försöka klarlägga 
sina resonemang och visa när de bytte ämne – saker som kan bidra till att skapa en gemensam 
grund – och istället försökte lösa uppgiften självständigt. 

Det har dock gått en tid sedan Amalberti m.fl. utförde sin studie, och sedan dess har 
artificiella dialogpartners som exempelvis talbaserade dialogsystem kontinuerligt utvecklats 
och används numera i en rad olika sammanhang (López-Cózar, Callejas, Griol, Quesada, & 
Quesada, 2014). Det kan därför vara rimligt att tro att människor idag kan ha en annorlunda 
uppfattning om dialogsystem och deras förmågor. Men att typen av konversationspartner 
(artificiell eller mänsklig) kan påverka olika egenskaper hos språket människor använder visar 
även resultatet av en nyare studie av Tenbrink, Ross, Thomas, Dethlefs och Andonova (2010). 
De jämförde hur deltagare gav instruktioner beroende på om den som skulle bli instruerad var 
en människa eller en dator (dialogsystem). Deltagarna skulle vägleda en tecknad rullstol på en 
karta mellan givna platser. I den ena betingelsen var det en annan människa som styrde 
rullstolens rörelser, i den andra betingelsen var det ett datorprogram. Till skillnad från i Map 
Task och Diapix kunde instruktören se i realtid hur rullstolen förflyttades på kartan, och fick 
därmed visuell återkoppling på hur instruktionerna togs emot av samtalspartnern. 
Kommunikationen i detta experiment skedde dessutom via skriftliga meddelanden. 

Tenbrink m.fl. (2010) observerade att deltagarna använde sig av mestadels kortare och 
syntaktiskt enklare yttranden när de interagerade med dialogsystemet jämfört med i 
interaktionen med den mänskliga operatören, detta trots att systemets begränsningar inte krävde 
det. När deltagarna instruerade dialogsystemet användes i större utsträckning ett agent-
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perspektiv, det vill säga att instruktören talade som om hen ”var” rullstolen snarare än från ett 
utifrånperspektiv, och vägen beskrevs handling-för-handling snarare än med utgångspunkt i ett 
överordnat mål. Genomförandetiderna var dock likvärdiga i de olika betingelserna. 

Även Bell och Gustafson (1999) fann att människor som talade med deras dialogsystem 
August tenderade att använda ett enkelt språk. Bell och Gustafson analyserade yttranden som 
samlats in från människor som talade med dialogsystemet som var placerat på en offentlig plats 
i Stockholm. De fann att de flesta yttrandena var korta och simpla ur syntaktisk synpunkt, dock 
verkade deltagarna inte förenkla språket ytterligare under konversationerna. Till skillnad från 
Diapix-dialoger var konversationerna med August  spontana i  avseendet att deltagarna inte var 
förutsatta att utföra någon speciell uppgift, även om systemet hade begränsningar i vilka ämnen 
det kunde behandla. August hade dessutom ett animerat ansikte på en skärm. 

Det verkar således som att människor anpassar sitt språk till typen av konversationspartner 
och sin bild av partnerns kommunikativa förmågor, och att detta ofta leder till användningen av 
ett förenklat språk i konversationer med artificiella dialogpartners. Något som skulle kunna 
påverka uppfattningen av en dialogpartners kompetens är hur ofta det uppstår problem i 
samtalen. Problem i kommunikation med och via datorer beror enligt Brennan (1998) 
ofta på svårigheter med grounding, det vill säga processen under vilken en delad 
kontext (eng. shared context) skapas mellan användaren och datorn. Delad kontext motsvarar 
uttrycket gemensam grund i människa-människa-interaktioner. På grund av datorers och 
människors olika förmågor fungerar inte groundingen och ansvarsfördelningen i 
konversationerna blir ojämn, där den mänskliga parten måste ta på sig den större delen av 
ansvaret för att exempelvis koordinera en aktivitet (Brennan, 1998). Detta på liknande sätt som 
deltagarna i studien av Amalberti m.fl. (1993) verkar ha gjort. Att den mänskliga parten 
upplever problem till följd av bristfällig grounding skulle därför troligtvis kunna påverka hens 
uppfattning av en artificiell dialogpartner, och därmed hur hen kommunicerar med den. 

Den bakgrund som här presenterats gör troligt att den mänskliga parten i en konversation 
med Diapixbotten kommer att anpassa sitt språk efter sin uppfattning av bottens kommunikativa 
förmågor. Exempelvis vore en korrekt uppfattning att botten, till skillnad från en människa, inte 
har någon inneboende hållning jämtemot Grices maximer (även om ett sådant intryck antagligen 
i mer eller mindre utsträckning skulle kunna uppnås beroende på hur utarbetat manus botten har 
tillgång till). Bell (2003) skriver att en användare som upplever att den dator hen interagerar 
med bryter mot Grices maximer kan bli benägen att själv begå liknande ”brott”. Dessutom 
använder botten till skillnad från den mänskliga parten inte mottagaranpassning, i större 
utsträckning än att det främst är den mänskliga parten som avgör vilka delar av bilden som 
behandlas beroende på vilka nyckelord hen yttrar. Detta till skillnad från en mänsklig testledare, 
som antagligen oundvikligen, om än omedvetet, anpassar sig till sin konversationspartner. 

Mot bakgrund av den teori som redogjorts för ovan finns skäl att tro att det språk människor 
använder sig av skulle skilja sig åt beroende på om DiapixUK genomförs tillsammans med en 
artificiell dialogpartner (Diapixbotten) eller med en mänsklig testledare. Denna studie avser 
undersöka dessa eventuella skillnader, med avseende på ett urval variabler varav vissa är 
relevanta utifrån tidigare forskning på människa-dator-dialoger och andra är intressanta då de 
tidigare undersökts med hjälp av Diapix och DiapixUK. 

För att svara på den övergripande frågan prövas följande frågeställningar: 
• Skiljer sig språkliga variabler som hur långa turer (token per tur) och hur stor

ordvariation (ordtyp-till-token-förhållandet) deltagaren använder sig av beroende på
typen av dialogpartner (människa eller bot)?

• Skiljer sig variabler som indikerar kommunikationseffektivitet, som
genomförandetiden och antalet kommunikativa sammanbrott, beroende på typen av
dialogpartner (människa eller bot)?
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• Hur påverkas prestationen i uppgiften beroende på typen av dialogpartner (människa
eller bot)?
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3. Metod
Första delen av detta kapitel behandlar hur insamlingen av den data som ligger till grund för 
resultaten av denna studie genomfördes. I andra delen presenteras de variabler som undersöktes 
för att besvara frågeställningarna. 

3.1 Datainsamling 
Ett experiment utformades för att samla in data, ur vilka mått på de relevanta variablerna kunde 
erhållas och analyseras statistiskt. 

3.1.1 Pilottest 
Två pilottester utfördes, vilka motiverade mindre språkliga förändringar i instruktionerna till 
deltagarna. 

3.1.2 Deltagare 
25 personer deltog i studien och rekryterades genom ett bekvämlighetsurval av 
universitetsstudenter på grund- eller avancerad nivå. Deltagare rekryterades av 
experimentledaren genom personliga kontakter. Efter att två deltagare strukits ur studien, på 
grund av att tekniska problem uppstod vid utförandet, återstod 13 män och 10 kvinnor som var 
mellan 21 och 39 år gamla (M = 25.2, SD = 4.99). De flesta studerade på Linköpings Universitet 
utom en som studerade på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

3.1.3 Material 
Diapixbotten är programmerad i språket Python och manuset är skrivet i AIML och körs med 
hjälp av programtolken aiml 0.8.6. Bottens röst alstras med modulen speech 0.5.2 med hjälp av 
Microsoft Speech API, och för röstigenkänning används modulen speechrecognition 3.1.3 som 
körs mot Googles API för speech-to-text. Röstigenkänningsmodulen har anpassats för att tillåta 
att användaren eller experimentledaren med hjälp av tangentbordet manuellt kan bestämma när 
inspelad röstdata ska skickas till modulen, i de fall detta misslyckas med att ske automatiskt. 

Två bildpar från DiapixUK användes, ett från kategorin ”bondgård” och ett från ”gata”, där 
Diapixbottens manus baseras på en bild i varje par. 

I denna studie användes Diapixbotten på en laptop inställd på uppläsningsrösten 
Microsoft Zira Mobile. Deltagarna samtalade med chattbotten via ett headset med hörlurar och 
mikrofon. Människa-människa-konversationerna spelades in med hjälp av en smartphoneapp. 

Engelsktestet som användes bestod av 11 exempeluppgifter från Skolverkets kursprov i 
engelska 7, ”Focus: Usage” (Göteborgs Universitet, u.å.). Detta test bedömdes ha en tillräcklig 
svårighetsgrad för att eventuella skillnader skulle kunna upptäckas. Uppgifterna i testet bestod 
av meningar, i vilka det saknades ett ord som deltagarna skulle fylla i. 

3.1.4 Procedur 
Experimentet inleddes med att deltagaren och experimentledaren tillsammans utförde en 
övningsuppgift, vilken bestod i att genom samtal identifiera skillnader mellan två tecknade 
bilder. Övningsuppgiften utfördes på liknande sätt som Diapix-uppgiften, genom att deltagaren 
ombads starta i övre vänstra hörnet och gå runt bilden medsols, samarbeta med sin partner och 
bidra till konversationen, markera eventuella skillnader i bilden med penna samt enbart använda 
engelska. Övningsuppgiften avbröts efter några minuter och därefter följde olika instruktioner 
beroende på om deltagaren skulle inleda med att tala med chattbotten eller experimentledaren. 

Deltagarna talade om ett Diapixbildpar med experimentledaren, och om ett annat par med 
Diapixbotten. Ordningen på bildkategorierna (bondgård/gata) och typen av samtalspartner 
(människa/bot) varierades. 
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I konversationer mellan deltagare och experimentledare satt dessa rygg mot rygg för att inte 
kunna se varandras bilder, samt begränsa interaktionen till talade yttranden genom att utesluta 
kommunikationsmöjligheter som miner och gester. Instruktionerna inför denna del var likadana 
som inför övningsuppgiften: starta i övre vänstra hörnet av bilden och gå runt medsols, 
samarbeta med din partner och bidra så mycket som möjligt till att hitta skillnader, markera 
skillnader med penna och enbart använda engelska. Experimentledaren, som hade de rätta 
svaren markerade på sin bild, såg till att de delar av bilden där skillnader fanns blev behandlade. 
Om en deltagare missade att tala om en del av bilden eller ett objekt som innehöll en skillnad, 
gick experimentledaren tillbaka till den delen. Hen talade dock inte om vad skillnaden var, utan 
ställde en fråga angående objektet för att få deltagaren att inspektera det närmre. Om skillnaden 
efter ett sådant försök fortfarande inte hade upptäckts gjordes inga ytterligare insatser från 
experimentledarens sida. Experimentledaren undvek även att ställa ja/nej-frågor och var 
förbjuden att bekräfta/neka ifall deltagaren skulle fråga efter ”facit” under konversationen. 

Inför konversationer med botten instruerades deltagaren att inleda konversationen med att 
säga ”hi” eller ”hello” tills konversationen kom igång. Deltagaren instruerades även att gå 
vidare och prata om någonting annat i bilden ifall konversationen skulle köra fast, och att 
meddela testledaren när hen ansåg sig hittat alla skillnader. I övrigt var instruktionerna lika de 
som gavs inför konversationer med den mänskliga testledaren. Deltagaren placerades så att hen 
inte kunde se datorskärmen. Experimentledaren satt framför datorskärmen för att kunna bryta 
bottens lyssnings-loop manuellt om hen bedömde att det uppstått en lång paus i deltagarens tal 
och röstigenkänningsmodulen ändå inte skickat röstdata för analys. 

Deltagarna informerades inte i någon av betingelserna om hur många skillnader som 
existerade mellan bilderna, detta för att undvika att de skulle lägga uppmärksamhet på att hålla 
reda på antalet skillnader de hade hittat, och att detta skulle påverka genomförandetiden. 

Två deltagare tog under experimentets gång av sig hörlurarna för att konversationen med 
botten kört fast och de inte visste hur de skulle ta sig vidare. I det ena fallet, eftersom det var i 
inledningen av samtalet, startades samtalet om och experimentledaren instruerade deltagaren 
muntligt att försöka gå vidare och prata om någonting annat i bilden om situationen skulle 
uppstå igen. I det andra fallet gav experimentledaren, efter att deltagaren gjort upprepade 
misslyckade försök att gå vidare i samtalet, instruktionen att undvika det specifika nyckelord 
som triggade ett visst yttrande från botten. 

Mellan de två Diapixuppgifterna utförde deltagaren engelsktestet i sin egen takt. 

3.1.5 Design och Dataanalys 
Studien tillämpade inomgruppsdesign, där varje deltagare deltog i båda betingelserna. 

Skillnaderna mellan resultaten i de båda betingelserna beräknades, och normalitetstestades med 
hjälp av Kolmogorov-Smirnovs test och Shapiro-Wilks test. För att signifikanstesta 
skillnaderna i medelvärde mellan de två betingelserna (människa/bot) användes för samtliga 
variabler beroende t-test. De statistiska beräkningarna utfördes i IBM SPSS Statistics 24. 

3.1.6 Etik 
Samtliga deltagare informerades om studiens syfte, hantering av data och resultat samt sina 
rättigheter att närsomhelst avbryta sin medverkan utan att ange anledning. Deltagarna avgav 
även ett skriftligt godkännande av sin medverkan genom undertecknande av ett 
samtyckesformulär. 

3.2 Variabler 
Konversationerna mellan deltagare och experimentledare transkriberades ortografiskt och grovt 
för att i största möjliga mån efterlikna transkriptionerna från människa-bot-konversationerna. 
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Omstarter och upprepningar togs med, men tvekljud och felsägningar uteslöts i de fall ett helt 
ord inte kunde uppfattas. Diskurspartiklarna ”oh” och ”huh” togs dock med när de tydligt gick 
att uppfatta, eftersom dessa visades även kunna transkriberas av botten. I fall med otydligt tal, 
det vill säga då ord uttalades så svagt att det inte gick att uppfatta, ersattes det oklara ordet med 
”XXX”. 

I två fall klipptes delar av konversationerna bort inför analysen. I det ena fallet var 
anledningen att botten förlorade internetuppkopplingen under konversationen, vilket krävde 
omstart. Den episod mellan att uppkopplingen förlorades till att samtalet återupptogs vid samma 
ställe i bilden som det avbrutits, räknades därför bort. I det andra fallet slutade pennan 
deltagaren skulle använda för att markera i bilden att fungera, vilket ledde till en episod av långa 
tystnader och yttranden på svenska vilka klipptes bort innan analysen. 

3.2.1 Genomförandetid 
Genomförandetiden för en Diapix-uppgift användes som ett mått på 
kommunikationseffektivitet, enligt vad Van Engen m.fl. (2010) föreslår. Genomförandetiden 
mättes i denna studie i sekunder mellan konversationens första yttrande till och med det sista. 

Detta mått kunde bli maximalt 900 sekunder, då enbart de första 15 minuterna av dialogerna 
analyserades. Denna tid valdes med grund i Baker och Hazan (2011). 

3.2.2 Antalet kommunikativa sammanbrott 
Med bakgrund i McInerney och Walden (2013) och Overy (2016) användes i denna studie även 
antalet kommunikativa sammanbrott i en konversation som ett mått på 
kommunikationseffektivitet. Vad som räknades som ett kommunikativt sammanbrott 
begränsades här till när någon av deltagarna annan-initierade en reparation genom en förfrågan 
om förtydligande. Av chattbottens alla möjliga yttranden räknades följande som förfrågningar 
om förtydliganden: 

1. ”I am confused”
2. ”I did not understand that, are we still talking about the X” där X är ett nyckelord.
3. ”I did not catch that, could you repeat it?”
4. ”I could not understand what you said, can you rephrase it?”

Människor har som tidigare nämnts ett brett register av förfrågningar om förtydliganden. I
denna studie baserades vad som skulle räknas till denna kategori på grupperna som presenteras 
av Purver m.fl. (2001) tillsammans med yttrandenas prosodi. Antalet kommunikativa 
sammanbrott räknades genom att transkriptionerna av alla konversationer analyserades, och de 
yttranden som bedömdes falla under någon av kategorierna presenterade i Purver m.fl. (2001) 
markerades. Dock uteslöts så kallade luck-ifyllnader eftersom dessa inte alltid behöver innebära 
ett sammanbrott, utan kan fungera som uppbackning och snarare att lyssnaren är aktiv och 
förstår (Lindström, 2008). Dessutom noterar Purver (2004) att denna grupp har en annan 
funktion än de övriga, eftersom de efterfrågar information som ännu inte har producerats av 
talaren.  

Inspelningar av de markerade yttrandena avlyssnades för att med hjälp av intonationen kunna 
skilja på exempelvis reprisfragment och upprepningar som enbart bekräftar lyssnarens 
förståelse. Några exempel på förfrågningar om förtydligande som användes av de mänskliga 
parterna är: ”Sorry?”, ”What did you say?” och ”A what?”. 

3.2.3 Ordtyp-till-token-förhållande 
Ordtyp-till-token-förhållandet avsågs i denna studie indikera deltagarnas lexikala variation och 
graden av upprepningar. Ordtyp-till-token-förhållandet för en deltagare definierades som 
mängden olika token delat med det totala antalet token som deltagaren använt under 
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konversationen. Detta innebär att samma ord i exempelvis olika böjningar och numerus 
analyserades som olika typer. 

Med avseende på ordtyper och token analyserades transkriptionerna med hjälp av Natural 
Language Toolkit (NLTK Project, u.å.). Yttrandena tokeniserades med hjälp av funktionen 
word_tokenize. Innan antalet ordtyper beräknades togs de otydliga orden transkriberade som 
”XXX” bort ur yttrandena. 

3.2.4 Token per tur 
Tidigare studier har visat på att människor använder sig av korta yttranden i konversationer 

med artificiella partners (Bell & Gustafson, 1999; Tenbrink m.fl., 2010). För att jämföra 
deltagarnas genomsnittliga turlängd mellan de olika betingelserna jämfördes antalet token per 
tur, vilket i denna studie definierades som medelvärdet av antalet token deltagaren uttalar 
mellan två av dialogpartnerns turer. 

Enligt Linell och Gustavsson (1987) är ”korta yttranden som ’ja’” i en experimentsituation 
liknande Map Task ”i allmänhet att betrakta som repliker”. Eftersom dialogsituationen i Diapix 
påminner om den i Map Task bestämdes därför att korta yttranden i denna studie skulle bedömas 
som turer, i de fall där de uttalades tydligt och i en paus mellan turer eller en paus i en oavslutad 
tur. Yttranden som uttalades i form av samtidigt tal räknades inte som en egen tur utan räknades 
in i nästkommande tur. Samma sak i fallet med överlappande tal exempelvis i samband med 
turbyten. 

3.2.5 Antal rätt i uppgiften 
Diapixuppgifterna är avsedda att vara tillräckligt enkla för att de flesta ska kunna lyckas med 
att förstå och utföra dem (Van Engen m.fl., 2010). I denna studie jämfördes antalet korrekt 
identifierade skillnader mellan de olika betingelserna i avseende att utforska om skillnader 
mellan den mänskliga testledaren och botten leder till någon påverkan på konversationsparets 
prestation vad gäller uppgiften att hitta skillnader mellan bilderna. Ett ”rätt” räknades om 
deltagaren korrekt hade markerat ett område där en skillnad fanns. En markering där ingen 
skillnad fanns gav ett ”fel”. 

3.2.6 Engelskanivå 
Eftersom alla konversationer i experimentet utfördes på engelska skulle deltagarnas 
engelskkunskaper kunna påverka resultatet. Ingen deltagare hade engelska som modersmål, 
men eftersom samtliga var universitetsstudenter antogs att deras engelskkunskaper var relativt 
likvärdiga. För att kontrollera att det bland deltagarnas engelskanivåer inte förekom några 
uppenbart avvikande värden utfördes ett kort skriftligt engelsktest, men denna variabel har alltså 
ingen direkt koppling till någon av frågeställningarna. 
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4. Resultat
I alla statistiska tester användes signifikansnivån 𝛼 = 0.05. 

Effektstorlekarna är beräknade i enlighet med Glass' Δ, med utgångspunkt i att den 
mänskliga dialogpartnern fungerade som kontrollbetingelse; d =  "#$%	'	"(ä**+,-.

/(ä**+,-.
 . 

Tabeller med detaljerad data finns i Appendix. 

4.1 Genomförandetid 
Ett beroende t-test visade att genomförandetiden var signifikant längre när uppgiften utfördes 
med botten som samtalspartner (M = 719, SD = 149) jämfört när den mänskliga 
experimentledaren var dialogpartner (M = 512, SD = 104), t(22) = 6.15, p < .001, d  = 1.99.  

4.2 Ordtyp-till-token-förhållande 
Ett beroende t-test visade att ordtyp-till-token-förhållandet för deltagarna var signifikant lägre 
i konversationer med med den mänskliga experimentledaren (M = 0.29, SD = 0.048), jämfört 
med i konversationer med Diapixbotten (M = 0.34, SD = 0.081), t(22) = 2.31, p = .031, d  = 1.01. 

Dock var antalet ordtyper som användes i konversationer med den mänskliga testledaren  
(M = 180, SD = 37.6) signifikant högre än det antal som deltagarna använde i konversationer 
med botten  (M = 136, SD = 38.4), t(22) = 5.09, p < 0.001, d  = 1.17. 

4.3 Token per tur 
Eftersom Kolmogorov-Smirnovs test visade att skillnaderna mellan resultaten i de båda 
betingelserna inte var normalfördelade (D(23) = 0.19, p = .032, W(23) = .89, p = .013)) användes 
kvadratroten ur värdena, vilka inte skilde sig inte signifikant från normalfördelning. Ett 
beroende t-test på de transformerade värdena visade att det genomsnittliga antalet token per tur 
för deltagaren var signifikant högre i samtal med den mänskliga testledaren (M = 3.40, 
SD = 0.51), jämfört med i samtalen med botten (M = 2.76, SD = 0.51), t(22) = 5.83, p < .001, 
d  = -1.23. 

Även det totala antalet token deltagaren yttrade var signifikant högre i konversationer med 
den mänskliga dialogpartnern (M = 658, SD = 224), jämfört med i dialoger med botten (M = 434, 
SD = 164), t(22) = 4.56, p < .001, d  = 1.00. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i antalet turer deltagaren stod för mellan samtalen med 
den mänskliga testledaren (M = 57.2, SD = 16.7) och samtalen med botten (M = 56.0, 
SD = 14.0), t(22) = .27, p = .79, d = 0.070. 

4.4 Kommunikativa sammanbrott 
Resultaten av ett beroende t-test visade att botten efterfrågade förtydliganden signifikant fler 
gånger per konversation (M = 20.8, SD = 9.76) än den mänskliga testledaren (M = 0.39, 
SD = 0.66), t(22) = 9.82, p < .001, d = 31.1. 

Antalet gånger deltagarna efterfrågade förtydliganden varierade mellan 0 och 2 i båda 
betingelserna. Skillnaderna mellan data i de båda betingelserna var inte 
normalfördelade (D(23) = 0.30, p < .001, W(23) = 0.84, p = .002)), men eftersom ingen lämplig 
transformation hittades och icke-parametriska tester ledde till ett stort antal ties valdes ett 
parametriskt test. Beroende t-test visade att antalet gånger deltagaren efterfrågade 
förtydliganden inte skilde sig signifikant mellan konversationer med botten (M = 0.17, 
SD = 0.49) och konversationer med den mänskliga testledaren (M = 0.52, SD = 0.73), 
t(22) = 1.79, p = .088, d = 0.48. 
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4.5 Antal rätt i uppgiften 
Antalet korrekt identifierade skillnader markerade på deltagarnas bilder var enligt resultatet av 
ett beroende t-test signifikant högre när samtalspartnern var en människa (M = 11.4, SD = 1.03) 
jämfört med när uppgiften utfördes tillsammans med Diapixbotten (M = 9.39, SD = 1.44), 
t(22) = 5.45, p < .001, d  = 1.67. 

Skillnaderna i hur många inkorrekta markeringar deltagarna gjorde i sina bilder mellan de 
två betingelserna skilde sig signifikant från normalfördelning (D(23) = 0.40, p < .001, 
W(23) = 0.72, p < .001)), men eftersom ingen lämplig transformation av data hittades och icke-
parametriska tester ledde till ett stort antal ties valdes ett parametriskt test. Ett beroende t-test 
visade att antalet ”fel” markeringar deltagarna gjorde inte skilde sig signifikant mellan om 
uppgiften utfördes tillsammans med botten (M = 0.30, SD = 0.56) eller tillsammans med den 
mänskliga testledaren (M = 0.043, SD = 0.21), t(22) =  2.02, p = 0.056, d = 1.25. 

4.6 Engelskanivå 
Resultaten av det korta engelsktestet var normalfördelade utan några uppenbart avvikande 
värden, (M = 6.57, SD = 1.95). 
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5. Diskussion
Detta avsnitt är indelat i en resultatdel och en metoddel, vilka behandlar hur resultaten av denna 
studie kan tolkas respektive de valda metodernas begränsningar. 

5.1 Resultat 
Resultaten visar på att deltagarna i dialogerna med Diapixbotten i genomsnitt hade en högre 
genomförandetid, presterade sämre i uppgiften att identifiera skillnader mellan DiapixUK-
bilderna, och använde ett färre antal token per tur i jämfört med i dialogerna med den mänskliga 
testledaren. Sammantaget visar detta att deltagarna har använt kortare yttranden i 
konversationer med botten och att de har haft svårigheter i uppgiften att identifiera skillnader 
då de trots längre genomförandetider har fått lägre antal rätt. 

Sett till genomförandetiden som ett mått på kommunikationseffektivitet visar resultatet att 
konversationerna med botten i genomsnitt var mindre effektiva än människa-människa-
konversationerna. Detta motsägs dock av ordtyp-till-token-förhållandet, där resultatet istället 
tyder på att deltagarna i högre grad upprepade ord i människa-människa-dialogerna. Sett som 
ett mått på effektiv användning av ett vokabulär enligt Van Engen m.fl. (2010) tyder ordtyp-
till-token-förhållandet istället på att kommunikationen var effektivare i samtal med 
botten. Dock, eftersom det genomsnittliga antalet ordtyper är högre för människa-människa-
konversationerna, verkar deltagarna ha använt ett större vokabulär när samtalspartnern var 
mänsklig. Det lägre ordtyp-till-token-förhållandet kan således vara vanskligt att tolka, eftersom 
ju fler ord som yttras desto lägre blir värdet på detta förhållande (Richards, 1987), och 
deltagarna i genomsnitt yttrade ett högre totalt antal token i dialogerna med den mänskliga 
testledaren. Detta innebär att det lägre typ-till-token-förhållandet kan bero på att vanligt 
förekommande ord upprepas ju fler ord som yttras. 

Antalet rätt på uppgiften var signifikant högre i människa-människa-konversationerna 
jämfört med i samtalen med Diapixbotten. Det genomsnittliga antalet ”fel” (inkorrekt 
markerade skillnader i bilden) skilde sig inte signifikant mellan betingelserna, dock indikerar 
den höga effektstorleken att detta kan bero på låg statistisk power till följd av 
stickprovsstorleken. Denna skillnaden i framgång i uppgiften att hitta skillnader mellan bilderna 
skulle kunna bero på svårigheter i samarbetet mellan människa och bot. Diapixbotten erbjuder, 
i jämförelse med en mänsklig konversationspartner, en mycket begränsad möjlighet till 
grounding. I dialoger mellan människor söker och ger deltagarna kontinuerligt varandra 
återkoppling. Genom att exempelvis bekräfta med enskilda ord eller ljud att man hört och 
förstått kan man skapa sig en gemensam förståelse för läget (Clark & Brennan, 1991). Botten 
använder inte denna typ av positiv bekräftelse och säkerställer inte heller att den mänskliga 
parten har uppfattat och förstår systemets yttranden. Detta kan skapa osäkerhet kring att bägge 
konversationsdeltagarna har samma bild av läget och pratar om samma sak, det vill säga den 
delade kontexten eller gemensamma grunden blir bristfällig. I fallet med botten skulle dessa 
tveksamheter kring den delade kontexten, i likhet vad med Brennan (1998) påstår, kunna leda 
till att deltagaren väljer att utföra uppgiften så självständigt som möjligt, och använder botten 
snarast som ett redskap för att få information, liksom Amalberti m.fl. (1993) observerade. 
Denna brist på samarbete skulle kunna vara en bidragande orsak till en sämre prestation i 
uppgiften. 

Den begränsade möjligheten till samarbete i konversationer med botten hänger ihop med 
dess beroende av nyckelord, eftersom detta beroende kräver att den mänskliga parten yttrar 
”rätt” nyckelord för att botten ska delge viss information. Uppgiften kräver därför att deltagaren 
driver samtalet. Experimentledaren observerade dock en liknande tendens, det vill säga att 
deltagaren förde konversationen, även i många dialoger med den mänskliga testledaren. Detta 
skulle kunna ha att göra med experimentkontexten kan uppfattas som att deltagaren ”testas”, 
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vilket kan göra att hen anstränger sig för att bidra och driva konversationen framåt. Deltagarens 
ledarroll bör alltså inte vara en avgörande orsak till skillnaderna mellan betingelserna. 

Att botten är bunden till nyckelord observerades även ge upphov till ett antal egendomliga 
situationer. Exempelvis innebär detta att den inte tar hänsyn till alla delar av 
konversationspartnerns yttrande, vilket resulterade i exempelvis följande utbyte: 

BOT: There are two clouds above the toy store in the top left of the image 

USER: and in the toy store it says toys on the sign 

BOT: Yes, there is a toy shop 

Här har botten antagligen valt en replik utifrån nyckelordet TOY STORE. Resultatet blir ett 
yttrande som inte är tillräckligt informativt, vilket kan ses som ett brott mot Grices maximer om 
kvantitet (Grice, 1975/2002). Att botten inte bryr sig om exakt hur deltagarens yttrande är 
formulerat leder även till andra brott mot maximer, vilket skedde i utväxlingen nedan: 

BOT: There’s a shop in the left side of the image. It says shop over the door in blue 
          text 

USER: there is an open door and it says open on a sign 

BOT: The door is ajar, there’s a sign on it saying open 

Här upprepar botten i princip deltagarens yttrande med andra ord, istället för att bekräfta 
deltagarens yttrande genom att säga exempelvis ”yes”. Detta kan ses som ett brott mot 
stilmaximerna alternativt maximerna om kvantitet, i det att bottens yttrande är onödigt långt 
och innehåller överflödig information. Att botten på detta sätt bryter mot Grice maximer skulle 
kunna påverka deltagarnas uppfattning dess kommunikativa förmågor, och därmed hur de 
anpassar sina yttranden till den. 

Att deltagarna kan ha uppfattat chattbotten som mindre kommunikativt kompetent kan ha 
bidragit till det lägre antalet token per tur i människa-bot-konversationerna, då det skulle kunna 
tyda på att deltagarna har använt ett enklare språk i samtal med botten. En annan egenskap 
hos Diapixbotten som skulle kunna ha inflytande på antalet token per tur i 
konversationer med botten, är att den inte uppfattar överlappande eller samtidigt 
tal eller andra ljud. Detta beror på bottens konstruerad så att den inte kan ”tala” och 
”lyssna”  simultant, vilket leder till att människa-bot-konversationerna lider brist på 
samtidighet (eng. simultaneity, Clark & Brennan, 1991). Människor kan däremot beakta vad 
den andre säger, både i fall där deras eget tal överlappar eller blir överlappat. Detta skulle kunna 
bidra till det högre antalet antalet token per tur i konversationer med den mänskliga testledaren, 
eftersom den ena parten kan uppmuntra den andra att fortsätta med en tur, exempelvis genom 
att med korta ljud visa att hen förstår vad som sägs samtidigt som talaren pratar. 

Att botten efterfrågar förtydliganden i mycket högre grad än den mänskliga testledaren är 
även det något som kan ha inverkat på deltagarnas uppfattning av chattbottens 
kommunikationsförmåga. Eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet 
förfrågningar om förtydliganden från deltagarna mellan betingelserna, tycks det vara interna 
faktorer (Lloyd, 1999) hos botten som leder till kommunikativa sammanbrott och gör 
kommunikationen mindre effektiv. En sådan intern faktor kan vara bottens nivå av 
taligenkänning; att botten ställde ett högre antal förfrågningar om förtydliganden kan tyda på 
dess dåliga ”hörsel”, det vill säga att den inte uppfattar ord korrekt eller lika väl som den 
mänskliga testledaren. 
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En annan orsak till bottens många efterfrågningar om förtydliganden kan vara att bottens 
manus är begränsat. Detta innebär att yttranden från deltagaren, som inte innehåller något 
nyckelord eller där inget nyckelord uppfattas som har en tillhörande replik i bottens manus, ger 
ett sammanbrott. Olika människor är benägna att benämna samma koncept eller objekt på 
många olika sätt, vilket leder till att användare ofta använder ”fel” ord i förhållande till vad som 
ingår i vokabulären hos det system de använder. Detta kallas ”vokabulärproblemet” (Furnas, 
Landauer, Gomez, & Dumais, 1987). Om systemet enbart har tillgång till en benämning på ett 
objekt är det därför stor risk att en användare inledningsvis kommer att försöka med ett annat 
ord. För att lösa problemet krävs därför enligt Furnas m.fl. (1987) att systemet har tillgång till 
”väldigt många alias” (s. 970). Eftersom den mänskliga testledaren har ett större ordförråd än 
botten, uppstår vokabulärproblemet antagligen inte lika ofta i människa-människa-
konversationer, och leder därmed inte till lika många sammanbrott från den mänskliga 
testledarens sida. 

Sammantaget visar resultaten av denna studie att det finns ett antal skillnader mellan hur 
människor talar med Diapixbotten och hur de talar med en mänsklig testledare, trots att 
uppgiften som dialogerna syftar till är densamma. Skillnaderna skulle kunna bero på att 
människor anpassar sitt språk efter sina upplevelser av, eller sina förutfattade meningar om, 
Diapixbotten och eventuellt även andra artificiella dialogpartners kommunikativa förmågor, i 
likhet med vad Amalberti m.fl. (1993) och Tenbrink m.fl. (2010) föreslår. Dessa upplevelser 
kan i sin tur påverkas av de problem som uppstår i kommunikationen med botten, exempelvis 
mängden kommunikativa sammanbrott. 

5.2 Metod 
Det återstår att undersöka om resultaten från denna studie är generaliserbara till människor med 
mer varierade engelskkunskaper. Exempelvis har det visats att ordtyp-till-token-förhållande och 
genomförandetid skiljer sig beroende på om bägge parterna i en Diapix-dialog har engelska som 
modersmål eller inte (Van Engen m.fl., 2010). Det kan därför vara intressant att undersöka hur 
skillnaderna mellan betingelserna eventuellt påverkas av deltagarens engelskanivå, något som 
ligger bortom fokus för denna studie. 

Resultaten från denna studie kan även ha begränsad generaliserbarhet med avseende på 
deltagarnas ålder, med tanke på den relativt unga genomsnittsåldern och begränsade 
åldersvariationen bland deltagarna. Om det exempelvis skulle finnas skillnader i teknikvana 
eller erfarenhet av artificiella dialogpartners mellan olika åldersgrupper, skulle experiment med 
deltagare i andra åldrar kunna ge andra resultat. Framtida studier skulle kunna inkludera 
deltagare inom andra åldersspann, samt undersöka eventuell påverkan av variation i deltagarnas 
teknikvanor. 

En omständighet som kan ha bidragit till de skillnader i prestation (antalet ”rätt”) i 
DiapixUK-uppgifterna som påvisades mellan de undersökta betingelserna, är att testledaren 
kände till skillnaderna mellan de DiapixUK-bilder som användes och visste hur deltagarens bild 
såg ut. Hen hade på så vis möjlighet att ”hjälpa” deltagaren. Denna ”hjälp” var dock begränsad, 
exempelvis genom att testledaren aldrig påpekade att det fanns en skillnad någonstans. Eftersom 
DiapixUK är avsedd att vara en samarbetsuppgift där samtalsdeltagarna ska hjälpas åt att finna 
skillnader (Baker & Hazan, 2011), kan det till och med vara så att testledaren var till mindre 
hjälp än en person som aldrig förut gjort uppgiften och uttryckligen uppmanas att bidra till 
samarbetet. 

Vad som räknades som ett ”kommunikativt sammanbrott” är i denna studie relativt 
begränsat. Det finns andra definitioner av som räknar exempelvis frågor om utvecklande, till 
exempel ”vilken färg har hans tröja?”, som förfrågningar om förtydliganden (Ibertsson, 
Hansson, Mäki-Torkko, Willstedt-Svensson, & Sahlén, 2009). Även om dessa inte täcks in av 
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analysen i den här studien ger ändå den definition som här användes en första indikation på hur 
antalet sammanbrott påverkas av botten som dialogpartner. 

Denna studie visar på att det finns kvantitativt mätbara, statistiskt signifikanta skillnader 
mellan de två typerna av konversationspartner. Dock går det utifrån detta inte att fastställa på 
en noggrannare nivå exakt vilka egenskaper hos de olika testledarna (människa/bot) som hade 
störst inverkan på dessa skillnader, eftersom många variabler inte hölls konstanta mellan 
betingelserna; exempelvis röstkvalitet, mottagaranpassning från testledarens sida och 
prestationen i taligenkänning. För att utreda vilka förändringar av botten som effektivast skulle 
minska dessa skillnader krävs därför ytterligare studier, där man exempelvis enbart tillåter en 
av dessa variabler att variera och håller övriga variabler konstanta. 
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6. Slutsatser
Syftet med denna studie var att utreda ifall det finns kvantitativt mätbara skillnader mellan hur 
en deltagare kommunicerar med Diapixbotten jämfört med en mänsklig testledare. Resultatet 
uppvisar ett flertal sådana skillnader, exempelvis med avseende på kommunikationseffektivitet, 
prestation i en samarbetsuppgift, ordvariation och genomsnittlig turlängd. Dessa resultat 
bekräftar därmed slutsatser från tidigare forskning på kommunikation mellan människor och 
artificiella dialogpartners (t.ex. Amalberti m.fl., 1993; Tenbrink m.fl., 2010). 

De skillnader som resultaten uppvisar bottnar antagligen i olikheter, både verkliga och 
föreställda, mellan en mänsklig testledare och Diapixbotten i egenskap av dialogpartner. Dessa 
olikheter kan antagligen delvis begränsas genom utveckling av botten, exempelvis skulle 
utbyggnad av bottens manus kunna leda till färre kommunikativa sammanbrott genom att botten 
kan hantera ett större vokabulär. Andra egenskaper, som att botten inte kan både ”tala” och 
”lyssna” samtidigt, beror på tekniska begränsningar och är därför svårare att förändra. Till de 
faktorer som inte går att påverka hör bottens egenskap av att vara just artificiell. 

Ett av syftena med Diapixbotten är att kunna utvärdera människors 
kommunikationsförmågor, exempelvis i kliniska syften. Det finns ingenting i resultaten av 
denna studie som pekar på att detta inte skulle vara möjligt. Dock visar de att möjligheterna att 
generalisera de resultat som fås i en konversation med Diapixbotten är begränsade. Måtten som 
erhålls från en dialog med Diapixbotten går alltså inte att obehindrat generalisera till 
kommunikation i andra kontexter, exempelvis dialog med andra människor. 

Mätningar av kommunikativa förmågor med hjälp av Diapix är dock begränsat 
generaliserbara oavsett om och konversationerna utförs med en mänsklig eller en artificiell 
testledare. Dels gör uppgiften (Diapix) att det tal som förekommer antagligen inte bör räknas 
som spontant, utan begränsat, utifrån Serban m.fl. (2015). Som redan nämnts är en fördel med 
detta att dialogerna i högre utsträckning blir jämförbara, men det medför även att de inte fullt 
ut kan likställas med naturligt förekommande konversation. Det är dessutom troligt att 
situationen och den ojämna kunskapsfördelningen som ett experiment med testledare innebär 
inverkar på kommunikationen. Detta bör tas hänsyn till innan resultat som de ovan presenterade 
tolkas, eftersom det begränsar den ekologiska validiteten. 

I motiveringen till denna studie omnämns möjligheten använda Diapixbotten för att 
exempelvis utvärdera ett hjälpmedel, då mått från dialoger med botten skulle kunna jämföras 
före och efter intervention. Inför en sådan tillämpning är dock effekten av upprepade 
konversationer med Diapixbotten något som bör undersökas vidare, eftersom tidigare studier 
har visat på att upprepade dialoger med samma artificiella dialogpartner (WoZ) kan påverka 
hur människor talar med denna (Amalberti m.fl., 1993). I studien av Amalberti m.fl. (1993) 
minskade skillnaderna i hur deltagarna pratade med den ”artificiella” och den mänskliga 
konversationspartnern ju mer deltagarna ”lärde känna” systemet. 

Denna studie har bidragit med insikter som kan användas både inför teknisk vidareutveckling 
av Diapixbotten och vid bedömningar av möjligheterna att använda den i olika tillämpningar. 
Studien har även gett prov på vilka typer av variabler som kan undersökas med hjälp av botten. 
I framtida studier finns möjlighet att undersöka i hur stor utsträckning specifika egenskaper hos 
botten som konversationspartner påverkar de skillnader som här påvisats. Intressant vore även 
att undersöka hur upprepade konversationer med Diapixbotten påverkar resultatet, samt att 
jämföra resultaten från denna studie med resultat för andra målgrupper, exempelvis deltagare 
med hörselnedsättning. 
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Appendix: Detaljerad data från experiment 
Tabell A1. Data för alla deltagare från konversationer med Diapixbotten 

Antal 
turer 

Antal 
ordtyper 

Antal 
token 

Antal 
token 
per tur 

Ordtyp-till-
token-förh. 

Genom-
förande-
tid (s) 

Antal 
rätt 

Antal 
fel 

Kommun. 
sammanbr., 
deltagare 

Kommun. 
sammanbr., 
bot 

45 
46 
45 
31 
77 
62 
76 
48 
77 
64 
58 
63 
58 
50 
81 
73 
48 
44 
54 
42 
44 
39 
63 

163 
133 
146 

98 
135 
133 
125 

90 
141 

95 
126 
195 
143 
206 
150 
235 
116 
154 
134 

63 
119 
111 
108 

596 
370 
334 
209 
368 
410 
530 
241 
652 
238 
488 
611 
407 
604 
452 
821 
387 
534 
549 
109 
391 
339 
337 

13,24 
8,04 
7,42 
6,74 
4,78 
6,61 
6,97 
5,02 
8,47 
3,72 
8,41 
9,70 
7,02 

12,08 
5,58 

11,25 
8,06 

12,14 
10,17 

2,60 
8,89 
8,69 
5,35 

0,27 
0,36 
0,44 
0,47 
0,37 
0,32 
0,24 
0,37 
0,22 
0,40 
0,26 
0,32 
0,35 
0,34 
0,33 
0,29 
0,30 
0,29 
0,24 
0,58 
0,30 
0,33 
0,32 

750 
689 
572 
412 
891 
747 
900 
707 
900 
780 
784 
900 
643 
685 
836 
900 
697 
718 
900 
490 
564 
494 
583 

10 
11 

9 
11 

9 
11 
10 
11 

7 
9 
9 
9 

11 
11 

9 
9 

10 
11 
11 

7 
9 

11 
8 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
16 
19 

7 
37 
22 
24 
26 
31 
34 
15 
32 
21 
20 
37 
15 

8 
18 

2 
21 
21 
11 
31 
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Tabell A2. Data för alla deltagare från konversationer med experimentledaren 

Figur A1. Fördelning av antalet rätt i engelsktestet. Maximalt antal rätt var 11. 
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3
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6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Antal 
deltagare

Antal rätt

Antal 
turer 

Antal 
ordtyper 

Antal 
token 

Antal 
token 
per tur 

Ordtyp-
till-token-
förh. 

Genom-
förande-
tid (s) 

Antal 
rätt 

Antal 
fel 

Kommun. 
sammanbr., 
deltagare 

Kommun. 
sammanbr., 
experiment-
ledare 

43 
64 
99 
54 
62 
63 
38 
68 
78 
90 
35 
59 
73 
46 
45 
67 
49 
40 
47 
54 
58 
45 
38 

151 
174 
185 
154 
156 
192 
105 
203 
223 
171 
141 
202 
203 
203 
138 
252 
152 
270 
176 
199 
162 
170 
149 

446 
665 
725 
556 
541 
780 
339 
752 
912 
825 
413 
808 
927 
701 
414 

1131 
435 

1103 
532 
659 
587 
487 
391 

10,37 
10,39 

7,32 
10,30 

8,73 
12,38 

8,92 
11,06 
11,69 

9,17 
11,80 
13,69 
12,70 
15,24 

9,20 
16,88 

8,88 
27,58 
11,32 
12,20 
10,12 
10,82 
10,29 

0,34 
0,26 
0,26 
0,28 
0,29 
0,25 
0,31 
0,27 
0,24 
0,21 
0,34 
0,25 
0,22 
0,29 
0,33 
0,22 
0,35 
0,24 
0,33 
0,30 
0,28 
0,35 
0,38 

346 
495 
609 
474 
541 
529 
451 
505 
665 
582 
407 
552 
605 
463 
438 
728 
460 
616 
501 
664 
434 
362 
359 

12 
11 
12 
11 

8 
11 
12 
12 
12 

9 
11 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 




