
  

 
 
 
 
 
 
 
 

När en höna har en räv bakom örat... 
- reaktioner på interaktiva agenter när visuellt och verbalt 

uttryck inte passar ihop 
D-uppsats skriven av 

Petronella Andersson 

2002-12-19 

ISRN LIU-KOGVET-D--02/20--SE 



 

  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur användare påverkas av gränssnitts-
agenter vars personlighet inte passar ihop med det visuella intryck de ger. 
Gränssnittsagenterna bestod i den här studien av en räv och en höna och de har 
testats på användare i ett deklarationssammanhang. Personligheten uttrycktes 
genom vad agenterna sade, och detta visades på datorskärmen i form av text i 
pratbubblor. Agenterna har manipulerats så att de vid hälften av betingelserna 
fått byta personlighet med varandra, alltså att hönan har presenterats med rävens 
personlighet och tvärt om. En kontrollgrupp har genomfört uppgiften utan att 
någon agent varit närvarande på skärmen. Efter genomförd deklaration har an-
vändarna fått fylla i en enkät där de ombetts uppskatta olika aspekter av agen-
tens beteende. Försöket har avslutats med en intervju.  
 
Resultatet visar att närvaron av en agent påverkade användarens upplevelse av 
att deklarera. Agentens utseende och agentens personlighet var för sig påverkade 
olika aspekter av användarens upplevelse av till exempel tillit och attraktions-
värde. Dock kunde inga tydliga skillnader konstateras när agentens personlighet 
inte passade ihop med det visuella intryck agenten gav.  
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Inledning 
Många hyser stora förhoppningar när det gäller gränssnittsagenters förmåga att 
till exempel motivera, underhålla, hjälpa och underlätta inlärning. Gränssnitts-
agenter är datorprogram som hjälper användare att klara av uppgifter vid datorn. 
Dessa agenter ska kunna agera autonomt för användarens räkning. De ska kunna 
genomföra uppgifter på ett intelligent, alltså kontext- och användaroberoende 
sätt (Dehn och van Mulken, 2000). När det gäller hur människor uppfattar och 
interagerar med datorer i allmänhet och interaktiva agenter i synnerhet har man 
konstaterat att människor interagerar med dem på samma sätt som med andra 
människor. Reeves och Nass (1996) har i en serie försök konstaterat att de lagar 
inom socialpsykologin som rör människa-människainteraktion gäller om en av 
aktörerna byts ut mot en dator. Människor behåller sina interaktionsstrategier 
även om interaktionen sker tillsammans med en dator, ett gränssnitt eller en 
agent. 
 
Förutom att människor använder sig av samma interaktionsstrategier oavsett om 
interaktionspartnern är en annan person eller en artefakt så tillskriver människor 
gärna icke-mänskliga och till och med icke-levande ting en karaktär. Denna till-
skrivna karaktär fungerar som en övergripande beskrivning av artefakten. 
Karaktären utgör ett mentalt verktyg som hjälper oss att förstå och hantera en 
komplex verklighet. Anledningen till detta är att fysiskt utseende ibland avslöjar 
viktig information om hur något kan väntas fungera eller bete sig. Artefakter 
tillskrivs karaktär av följande anledningar; att generera förklaringar och förvänt-
ningar, att få en kontext för tolkningar och för att skapa ett schema för normal 
funktion (Janlert och Stolterman, 1997). 
 
Hur lovande detta än må låta är det på inget vis problemfritt. Ett problem som 
nämns i samband med gränssnittsagenter är människors vana att dra slutsatser 
utifrån ett fåtal fysiska eller beteendemässiga särdrag vilket kan få användare att 
dra alltför långtgående slutsatser om en agents intelligens och förmåga. Detta 
kan leda till att användaren får falska förhoppningar på agenten som i sin tur kan 
leda till problem i interaktionen (King och Ohya, 1995; Norman, 1994). 
 
Det är inte bara frågan om falska förhoppningar hos användaren som gör att de 
positiva effekterna av gränssnittsagenter ifrågasätts. En sammanställning som 
Dehn och van Mulken (2000) har gjort av tidigare studier av inom området 
interaktiva agenter har visat på motsägelsefulla resultat. Hittills har man inte 
kunnat påvisa någon generell positiv eller negativ effekt av närvaron av agenter i 
gränssnitt. De effekter som agenter har på användare är kopplat till egenskaper 
hos användaren, kontext och typ av uppgift bland mycket annat.
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Laurel (1990) understryker vikten av att en agent uppfattas som en samman-
hållen enhet, det vill säga att dess karaktär motsvarar dess fysiska representa-
tion. Hur agenten och dess karaktär utformas är beroende av i vilken kontext den 
ska verka och vilka uppgifter agenten förväntas utföra.  
 
Det råder inga tvivel om att karaktärsbegreppet är viktigt i detta sammanhang. 
Hur fungerar då tillskrivandet av karaktär? Janlert och Stolterman (1997) för-
klarar att grunden för tillskrivandet av karaktär inte uteslutande baseras på ut-
seende. Karaktärsuppfattningen kan också grundas på hur något rör sig, hur det 
känns eller hur det låter. Tillskrivandet av karaktär gör att man skapar en kom-
plett uppfattning utifrån ett antal särdrag. Detta är ett kraftfullt konceptuellt 
verktyg som besparar oss den mentala ansträngning som krävs för att handha 
och fullt ut förstå artefakter. Utifrån ett första intryck skapas ett mer eller mindre 
komplett schema för förväntat beteende och övriga egenskaper. Ju mer komplex 
artefakten är desto mer har man att vinna på att snabbt skapa en uppfattning av 
dess egenskaper. Slutsatsen är att det är viktigt att utveckla karaktär och sam-
stämmighet mellan artefakters signaler och faktiska beteende. 
 
Att utveckla fungerande karaktärer är på intet vis någon ny vetenskap. Laurel 
(1990) påpekar att man inom teatern har utvecklat trovärdiga karaktärer under 
många århundraden. Samma tekniker som används inom drama kan med fördel 
användas vid utvecklandet av agenter. Reaktionen på en illa utvecklad karaktär 
är de samma inom båda områdena. En figur på en teaterscen som säger eller gör 
någonting som inte passar ihop med dess karaktär betraktas med misstänksamhet 
och dess trovärdighet ifrågasätts. Exakt samma sak inträffar när en agent avviker 
från sitt förväntade beteende. Detta kräver att agenten eller artefakten designas 
på ett sådant sätt att rätt egenskaper omedelbart synliggörs. 
 
Således har det konstaterats att människor interagerar med media på samma sätt 
som de interagerar med personer i sin omgivning och att människor tillskriver 
artefakter karaktärsegenskaper. Vikten av att skapa fungerande och samman-
hållna karaktärer understryks. Vidare kan man inte visa på några generellt posi-
tiva resultat av att ha en agent närvarande i ett gränssnitt jämfört med att inte ha 
någon. Förutom detta har tidigare studier av Isbister och Nass (2000) har visat 
att användare reagerar negativt på agenter som har ett kroppsspråk som inte 
överensstämmer med vad agenten uttrycker verbalt. Dessutom har användares 
reaktioner gentemot gränssnittsagenter studerats i relation till egenskaper hos 
användaren. Till exempel har Bickmore och Cassell (2001) konstaterat att an-
vändare av olika personlighetstyper (introvert eller extrovert) har reagerat olika 
på samma agent. 
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Detta sammantaget har lett fram till frågan om hur människor reagerar på en 
agent vars personlighet inte stämmer överens med det visuella intryck den ger 
och därigenom bryter mot användarens förväntningar. Det har visat sig att an-
vändare reagerar negativt om verbalt språk och kroppsspråk inte passar ihop. 
Gäller detta även i en vidare bemärkelse, alltså i termer av en mer uttrycksfull 
figur som ger ett omedelbart intryck av att vara på ett visst vis, snarare än bara 
kroppshållning? Om det finns en sådan effekt, är den då oberoende av använ-
darens personlighetsegenskaper? Syftet med denna studie har alltså varit att un-
dersöka om det finns en generell påverkan på användare vid interaktionen med 
agenter vars verbala personlighet inte passar ihop med det visuella intryck den 
ger. 
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Teoribakgrund 
Mediaekvationen 
Reeves och Nass (1996) har under många år studerat människor och media. 
Deras strategi för att lära sig om människor och deras relation till media var att 
vända sig till socialpsykologin och där hitta teorier. De använde sedan dessa teo-
rier och de metoder som använts för att testa om människor reagerar på samma 
sätt på media som på sin naturliga omgivning. Hypotesen var att man kunde byta 
ut en av aktörerna i de socialpsykologiska teorierna, ”människa” eller ”omgiv-
ning”, mot ”media”. När försöken genomförts visade det sig att man fick samma 
resultat trots att man bytt ut den ena aktören. Detta betyder att människor rea-
gerar på samma sätt på media som på andra människor. Detta fenomen har 
Reeves och Nass valt att kalla mediaekvationen. 
 
Slutsatsen som Reeves och Nass drar är att mediaupplevelser är jämlika med 
upplevelser av människor, en slutsats som testats över en mängd koncept – från 
artighet till personlighet och känslor. Människors reaktioner gentemot media 
fungerar som mer än bara verktyg. Media behandlas artigt och kan uppvisa per-
sonligheter, det kan fungera som en lagkamrat och det kan frambringa köns-
stereotyper. Media kan ge upphov till emotionella reaktioner, kräva uppmärk-
samhet, hota oss, influera minnen och förändra våra tankar om vad som är natur-
ligt. Media är en deltagare i vår sociala och naturliga värld. Människor från olika 
kulturer, i olika åldrar, olika utbildningsnivåer och olika teknisk kunskapsnivå 
reagerar lika på media, även om tolkningarna kan skilja sig åt. Reeves och Nass 
studier inkluderar både barn och vuxna. Deltagarna är människor med olika 
bakgrund och utbildningsnivå. Mediaekvationen visar sig gälla för alla grupper 
när de använder kommunikationsteknologier. Det kan förekomma individuella 
skillnader, men behovet av att förstå världen på samma sätt som man förstår 
andra människor och platser är grundläggande.  
 
Kommunikationsteknologier är precis som människor mer lika än olika. Ur ett 
psykologiskt perspektiv skiljer sig inte PC:n speciellt mycket från TV:n. Nya 
teknologier delar viktiga särdrag med gamla teknologier. Reeves och Nass har i 
sin forskning använt sig av till exempel text på en dator, en datorkontrollerad 
hemmabio, små och stora tv-apparater och röster i en multimodal handledning. 
De menar att påståenden om förstärkta reaktioner gentemot ny media ofta är 
överdrivna. Sociala och naturliga reaktioner kommer från människor, inte media 
i sig själv. Författarna konstaterar att det är bilderna i våra huvuden som spelar 
roll, inte bilderna på skärmen.  
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Reeves och Nass har i sin forskning visat att mediaekvationen är automatisk. 
Social och naturlig respons kräver inte strategiskt tänkande, den är omedveten. 
Responsen sker alltid och snabbt. Det krävs minimala ledtrådar för att aktivera 
responsen. Personlighet kan uttryckas med bara några ord eller en enkel teck-
ning. Det räcker med en liten förändring i en rösts tonhöjd eller en anings för-
skjutning i synkroniseringen mellan tal och bild. Bredden på dessa reaktioner 
vore omöjlig om aktiva överväganden och tänkande var involverat.  
 
Mediaekvationen kan inte bara appliceras på de sällsynta tillfällen när män-
niskor skriker åt TV:n eller bönfaller sin dator att göra något. Även det mest 
passiva mediaanvändandet leder människor att tilldela uppmärksamhet, tillskriva 
personlighet och kompetens, organisera information i minnet, bestämma om de 
känner gillande eller avsky och uppleva fysiska förändringar i kroppen och hjär-
nan. Det är frestande att tro att respons gentemot television och film bara rör 
underhållningsvärde och att respons gentemot datorer bara rör effektivitet. 
Reeves och Nass menar att responsen gentemot alla media är bred och djup och 
att alla sorter kan räknas in i mediaekvationen. 
 
Reeves och Nass anser att mediaanalytiker ofta är upptagna med vad som är sant 
eller falskt i den upplevda informationen. Är datorer verkligen intelligenta? Kan 
TV verkligen ha en social roll? Dessa frågor missar en viktig poäng: Vad som 
verkar sant har ofta en större påverkan än det som faktiskt är sant. Reeves och 
Nass studier visar att det man uppfattar är mer inflytelserikt än verkligheten 
definierad mer objektivt. Det är betydelselöst om en dator har en personlighet 
eller inte. Människor upplever att den kan ha det och de svarar socialt på grund 
av vad de upplever. Samma sak är sant när det gäller emotionell respons till 
bilder eller om man känner sig bättre när man samarbetar med en dator. Respon-
sen är orättvist benämnd irrationell. Den är bara mänsklig och en del av varje 
kommunikationsupplevelse. 
 
Enligt Reeves och Nass hyllas media för sin förmåga att representera saker som 
inte är faktiskt närvarande, ett erkännande av det faktum att media tillhanda-
håller symboler för den riktiga världen. Människor reagerar ofta på vad som är 
omedelbart närvarande och överväger inte nämnvärt vem som skickade med-
delandet eller avsändarens motiv eller intentioner med meddelandet. De båda 
forskarna fann i flera fall att framträdande särdrag var viktigare än de dolda. De 
konstaterar att människor inte tänker på programmerarna när de interagerar med 
datorer, de tänker inte på försäljningsavsikten när de ser TV-reklam. De be-
dömer inte estetiken i bilder som de finner tilltalande. Människor reagerar på 
vad som var omedelbart närvarande, inte komplicerade historier om vem som 
skickade informationen och avsändarens avsikter.  
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Betydelsen av enkelhet 
Forskningen visar att människor är enklare än man kan föreställa sig. Människan 
är konstruerad för att reducera komplexitet, inte att skapa den. Reeves och Nass 
menar att behovet av enkelhet är en signal om vad människor finner bekvämt 
när de interagerar med media. Enkelt betyder också förutsägbart. När människor 
vet vad de har att vänta sig kan de bearbeta media med en större känsla av till-
fredsställelse och nöje.  
 
Media måste vara lätt att använda, annars kommer användningen att bli miss-
lyckad. För att arbeta med de flesta media måste man lära sig godtyckliga regler 
och sofistikerad media kräver ofta att en manual finns tillgänglig. Reeves och 
Nass forskning leder fram till ett alternativ: Människor är kapabla att använda 
det som kommer naturligt – regler för sociala relationer och regler för hur man 
navigerar i den fysiska världen. Mediadesigners kan tjäna på att låta människor 
förlita sig på det som de gör bäst. Maskiner blir mer tillgängliga, innehåll mer 
lättförståeligt och gränssnitt mer intuitiva om de följer reglerna för den sociala 
och naturliga världen. Människor vet redan hur man gör för att vara artig, de 
känner till personlighet och känslor och de är medvetna om hur objekt fungerar i 
sin naturliga miljö. Författarna menar att människor kommer att använda dessa 
strategier antingen media uppmuntrar dem eller inte. Att designers inte bryr sig 
om dessa regler innebär inte att reglerna är irrelevanta; det betyder bara att an-
vändarna blir frustrerade och olyckliga.  
 
Alla slutsatser i mediaekvationen har dragits med hjälp av metoder inom social-
psykologin. Metoderna förlitar sig inte på människors förmåga att vara intro-
spektiva utan de ger objektiva data. Om människor hade tillfrågats om de var 
artiga mot sin dator eller om streckgubbar har personlighet skulle ingenting 
finnas att rapportera. Reeves och Nass menar att de metoder som används inom 
socialpsykologin är ett nödvändigt komplement till tekniker som till exempel 
fokusgruppsstudier vilka förlitar sig på deltagares introspektion och intryck. 
Socialpsykologiska metoder tillåter upptäckten av objektiva mänskliga reak-
tioner gentemot media som annars inte skulle upptäckas. 
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Om agenter och hur människor reagerar på dem 
Man har kunnat konstatera att människor reagerar på att ha en agent närvarande 
i ett gränssnitt. Vad som återstår att ta reda på är hur människor reagerar. En 
gränssnittsagent beskrivs av Dehn och van Mulken (2000) som ett datorprogram 
som hjälper användare att klara av uppgifter vid datorn, till exempel att sortera 
post, sortera information och att planera möten. Dessa agenter skiljer sig från 
konventionella datorprogram så till vida att de kan agera autonomt för använda-
rens räkning, alltså utan att användaren behöver ge ett kommando eller trycka på 
en knapp så snart denne vill ha en uppgift utförd. Förutom autonomi känne-
tecknas intelligenta agenter av sin förmåga att genomföra de uppgifter som de 
tilldelats på ett intelligent, kontext- och användaroberoende vis.  
 
Dehn och van Mulken har gjort en sammanställning av tidigare forskning kring 
animerade agenter och människors reaktioner på och interaktion med dessa. An-
vändandet av animerade agenter (i jämförelse med att inte använda någon) antas 
ha en positiv effekt på användarens subjektiva upplevelse av systemet. Till ex-
empel skulle ett system med en interaktiv agent kunna upplevas som mer in-
tressant, underhållande eller informativt än ett system utan en interaktiv agent. 
Användandet av en interaktiv agent skulle kunna förändra användarens beteende 
på något önskvärt vis medan denne interagerar med systemet. Det är tänkbart att 
en användare spenderar mer tid med systemet när denne samarbetar med en 
agent än när denne inte samarbetar med någon agent. Användandet av en ani-
merad agent antas ofta kunna förbättra resultatet av interaktionen vilket indi-
keras med ökad prestation. Till exempel kan ett handledarsystem som använder 
sig av en animerad agent resultera i bättre förståelse eller en utökad kunskap om 
domänen i fråga än ett system utan någon agent.  
 
I sin genomgång av existerande forskning kring effekten av pedagogiska gräns-
snittsagenter har Dehn och van Mulken funnit flera uttalanden om att dessa är 
mycket lovande som ett hjälpmedel vid inlärning. Förutom att sammankoppla 
feedback med en stark visuell framtoning spelar de en kritisk roll när det gäller 
att motivera studenter. I vilken utsträckning de uppvisar livliknande (eng.: life-
like) beteende påverkar starkt deras motiverande förmåga (Lester och Stone, 
1997, s.16, ref. i Dehn och van Mulken 2000).  
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Motivation är ett nyckelbegrepp vid inlärning och här spelar känslor en viktig 
roll. Därför tros pedagogiska agenter bli mer effektiva lärare om de uppvisar och 
förstår känslor (Elliot, Rickel och Lester, 1997, s.113, ref. i Dehn och van 
Mulken 2000). Så snart människor vant sig vid syntetiska ansikten kommer 
människors arbete i samarbete med en agent att bli mer effektivt än att arbeta 
utan en agent. Ett långvarigt partnerskap mellan människa och agent kommer att 
ytterligare förbättra prestationer. Agenter som efterliknar människor utgör en bra 
form av autonom agent eftersom människor är vana vid att interagera med andra 
människor (Takeuschi och Naito, 1995, s.454, ref. i Dehn och van Mulken 
2000).  
 
Förespråkare av animerade agenter antar alltså att sådana agenter ger ett mer 
människolikt, engagerande och motiverande datorsystem. Genom att ge sy-
stemet mer människoliknande egenskaper kan människor förlita sig på sina na-
turliga interaktionsvanor, som att tolka sin partners ansiktsuttryck eller att ta 
ögonkontakt, vilket gör interaktionen med datorn mycket smidigare. Tillsam-
mans med en ökad motivation att interagera med systemet tack vare att det är 
mer underhållande tros det också stödja kognitiva funktioner som problem-
lösning, förståelse och inlärning.  
 
Dessa positiva och optimistiska antaganden ifrågasätts då resultaten av genom-
förda studier i många fall är motsägelsefulla. De inkonsekventa mönster som 
tidigare studier resulterat i kan förklaras om man i beräkningen tar med frågan 
ifall den fysiska presentationen är den enda information som försökspersonerna 
kan basera sin bedömning på. Man måste också utgå ifrån vilken sorts för-
mänskligande som skapats och, slutligen, vilken domän som interaktionen ut-
spelas i. Dehn och van Mulken konstaterar att avvikelser från det som är typiskt 
för människa-människainteraktion när man interagerar med ett gränssnitt kan 
upplevas som underligt och resultera i mer negativa bedömningar både vad det 
gäller hur mycket man tycker om applikationen och hur bekväm man känner sig 
när man interagerar med den. Dessutom kan en uppgift som inbegriper ett visst 
mått av självutlämnande orsaka social stress hos användaren. Fram till idag ger 
inte litteraturen bevis för en generellt positiv effekt, alltså att ett gränssnitt med 
en animerad agent är överlägset ett gränssnitt som saknar en sådan. 
 
De som är mer skeptiska till interaktiva agenter menar vidare att agenterna kan 
hämma människa-datorinteraktion. Till exempel understryks det faktum att för-
mänskligande av gränssnitt kan innebära att användaren tillskriver systemet 
falska mentala modeller (Norman, 1994). Människoliknande beteende hos 
agenten kan till exempel leda till att användaren tror att agenten liknar män-
niskor vad det gäller andra kognitiva och känslomässiga aspekter. Ytterligare 
problem uppstår om animationer används för att göra agenten mer livlig och 
dessa inte passar ihop med systemets beteende (Dehn och van Mulken, 2000). 
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Användares egenskaper 
Hur man upplever interaktionen med en agent är inte enbart beroende av hur 
agenten är utformad. Tidigare forskning har visat att egenskaper hos användaren 
spelar roll för hur en agent upplevs. Det har visat sig att användare av olika 
personlighetstyper gör olika bedömningar av en agents egenskaper. Exempel på 
personlighetsegenskaper som visat sig spela roll för hur användare upplever en 
agent är introvert eller extrovert personlighet och intern eller extern kontroll-
orientering (eng.: locus of control).  
 
Introvert och extrovert är två personlighetsdimensioner inom psykologin. Alla 
människor präglas mer eller mindre av dessa drag men de flesta befinner sig 
någonstans i mitten av skalan introvert-extrovert. Begreppen refererar till hur en 
person förhåller sig till sin omgivning. En person som är lagd åt det extroverta 
hållet är utåtriktad och aktiv när det gäller att skapa relationer till andra män-
niskor. Extroverta kännetecknas av att de är vänliga, impulsiva och pratsamma. 
En person med introverta drag är mer återhållsam och tenderar att vara reser-
verad, tyst och blyg. Dessa personlighetsdimensioner speglas även i kropps-
språket; en extrovert person har en rak kroppshållning och yviga rörelser medan 
en introvert person framstår som mer hopkrupen och har ett stillsammare 
rörelseschema (Engler, 1999). 
 
Med kontrollorientering avses uppfattningen om vem som styr en persons öde 
enligt denne själv. Denna orientering kan beskrivas som intern eller extern. De 
som är internt orienterade tenderar att tro att deras framgång är beroende av 
deras eget beteende medan de som är externt orienterade tror att deras öde är i 
händerna på andra eller beror på slumpen (Rickenberg och Reeves 2000).   
 
Bickmore och Cassell (2001) har genomfört en studie utifrån hypotesen att an-
vändare som interagerar med en agent som ägnar sig åt småprat skulle känna 
större förtroende för den aktuella agenten. Användarna förväntades lita mer på 
agenten, tycka att den var mer pålitlig och känna att de förstod varandra i högre 
utsträckning. Användarna förväntades tycka att interaktionen kändes mer na-
turlig, tillfredsställande och framgångsrik om agenten ägnade sig åt att småprata. 
Författarna har utgått från att det finns skillnader mellan hur introverta respek-
tive extroverta människor skulle uppleva att interagera med agenten. Inför stu-
dien gjordes därför ett personlighetstest för att avgöra om användarna var lagda 
åt det extroverta eller introverta hållet.  
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Resultatet av studien visar att småprat inte hade någon effekt på hur introverta 
kände tillit och förtroende medan de extroverta uppvisade en signifikant effekt. 
Faktum är att den sociala dialogen verkade vara nödvändig för att de extroverta 
skulle kunna etablera samma förtroendenivå som den som upplevts av de intro-
verta. De extroverta uppgav att de kände att agenten kände dem och deras behov 
bättre när agenten småpratade medan de introverta kände sig bättre till mods 
med en uppgiftsorienterad agent. Bickmore och Cassell drar slutsatsen är att an-
vändare som öppnar sig mer mot andra människor är mer mottagliga för 
relationsbyggande och behöver några konversationsstrategier för att lita på 
gränssnittet. 
 
Människor kan påverkas av blotta närvaron av någon annan när de ska genom-
föra en uppgift. Hur man påverkas beror bland annat på användarens personlig-
hetsdrag. Rickenberg och Reeves (2000) har i en studie undersökt hur användare 
vars kontrollorientering skiljer sig åt påverkas av en agent som utrustats med ett 
övervakande beteende. Agenten, som var utformad för att likna Albert Einstein, 
framstod som övervakande genom att han riktade sin blick mot användaren, mot 
dennes arbete och vid vissa betingelser tycktes agenten dessutom göra anteck-
ningar efter att ha studerat användarens arbete på skärmen.  
 
Rickenberg och Reeves konstaterade att användare känner sig nervösa när 
karaktärer i ett gränssnitt övervakar deras arbete och att dessa effekter var tyd-
ligast för användare med extern kontrollorientering. Blotta närvaron av en annan 
person eller agent ökar oro och försämrar prestationen vid en komplex uppgift. 
Övervakande karaktärer minskar prestationen men ökar tilltron för webbsidors 
innehåll.  
 
Att bli övervakad är mindre stressande för personer som är övertygade om att de 
själva kontrollerar sitt öde än för de som tror att deras öde ligger i någon annans 
händer. Utifrån sin studie har Rickenberg och Reeves kunnat konstatera att upp-
fattningen att man blir övervakad av en animerad figur har samma effekt på oro 
och prestation som om man övervakas av en människa, antingen på elektronisk 
väg eller av en person som är fysiskt närvarande. När en figur tittar är det mer 
sannolikt att användaren känner sig orolig över sitt arbete och sin prestation. 
Denna oro är mest uttalad hos människor som tror att andra kontrollerar deras 
framgång.  
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Användares behov 
För att människor ska känna sig behagliga till mods när de interagerar med en 
agent i ett gränssnitt finns ett antal aspekter att ta hänsyn till. System måste ut-
formas så att de inger förtroende och det är viktigt att undvika att användaren får 
falska förhoppningar på systemets förmåga i allmänhet och sociala förmåga i 
synnerhet. 
 
Norman (1994) hävdar att det är essentiellt att människor känner att de har kon-
troll över sina liv och sin omgivning. De måste känna sig bekväma när uppgifter 
utförs åt dem med hjälp av automatik, delvis genom att känna att de förstår vad 
som händer, delvis genom att ha förtroende för systemet. Förtroende kommer 
långsamt, och betraktandet av tidigare automatiserad teknik leder inte till opti-
mism. Det sociala kravet för acceptans är att ge användaren en försäkran om att 
allt fungerar enligt planen. Så snart vi lägger ett mänskligt ansikte till ett system 
bygger vi på naturliga förväntningar på människolik intelligens, förståelse och 
handlingar. Det finns de som tycker att det är fel, till och med omoraliskt, att 
erbjuda artificiella system i människoskepnad eftersom man då ger falska löften. 
Personifiering ger ett prestationslöfte som inte kan hållas. Människor kommer 
att ha det lättare att acceptera intelligenta agenter om deras förväntningar är kon-
sekventa med verkligheten.  
Några faktorer som enligt Norman måste övervägas för att människor ska känna 
sig trygga och bekväma när de interagerar med agenter är: 
 

• Att försäkra sig om att människor känner sig i kontroll över sitt system 
• Inbyggd säkerhet för att förebygga oönskade handlingar 
• Att inge korrekta förväntningar och minimera falska förhoppningar 
• Att gömma komplexitet samtidigt som man avslöjar underliggande opera-

tioner  
 
Bickmore och Cassell (2001) hävdar att det är avgörande att bygga upp förtro-
ende med användare i en stor mängd applikationer. En viss grad av förtroende 
krävs i alla applikationer för att initiera och upprätthålla interaktionen med en 
användare. Människor använder sig av ett antal strategier för att etablera rela-
tioner som präglas av förtroende. Sådana strategier kan också användas av 
gränssnittsagenter. Vad existerande agenter saknar är uttalade beteenden, pro-
tokoll och strategier för att bygga, underhålla eller förändra en relation med en 
användare. Detta är något som människor har en stor repertoar av tekniker för att 
kunna göra. Systemen är även dåliga på att använda den primära modalitet som 
människor använder för att etablera och upprätthålla relationer, nämligen språk. 
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Även Parise et al. (1999) påpekar vikten av att ta hänsyn till människors sociala 
förväntningar och befintliga interaktionstekniker när man designar gränssnitt. 
Då datorgränssnitt kan uttrycka kvaliteter som tal och personliga karaktärer eller 
agenter blir det viktigt att förstå och få tillgång till användares interaktions-
beteende inuti ett socialt interaktionsramverk. Även icke-mänskliga objekt kan 
utlösa sociala förväntningar. Vissa gränssnittskaraktärer fyller bara en dekorativ 
funktion medan andra representerar sociala agenter som initierar systematiska 
handlingar eller interagerar med användaren direkt och därigenom uttrycker vad 
som ser ut som social kompetens, personlighet och intelligens. Om en agent ut-
trycker egenskaper som den i själva verket saknar leder detta till frustration hos 
användaren när dennes förväntningar inte infrias. 
 
Även agentens fysiska utformning i termer av hur realistisk den ser ut, har visat 
sig ha betydelse för hur användare interagerar och upplever en agent. En studie 
av Parise et al. visar att teknologiska förbättringar, det vill säga en mer förfinad 
och realistisk presentation, ökar graden av samarbete med en människoliknande 
agent jämfört med en mer artificiell agent. Användare samarbetar med och håller 
sina löften i högre utsträckning till en datorkaraktär som liknar en person. An-
vändare samarbetar inte med och håller inte sina löften till en klart orealistisk 
karaktär även om den bedöms som lätt att tycka om och tilltalande. Generella 
värderingar av hur lätt en agent är att tycka om och hur tilltalande en agent är 
leder inte människor till att samarbeta med agenten. Människor kan skapa 
sammanhållna sociala förväntningar på datorkaraktärer och agera utifrån dessa 
förväntningar i ett socialt interaktionsramverk. (Parise et al., 1999) 
 

Agentens kontext 
I den verkliga världen är människor för det mesta på det klara med hur naturliga 
fenomen fungerar. Allt är reglerat av fysikens lagar vilket är praktiskt eftersom 
man med stor säkerhet kan förutsäga vad som kommer att hända i givna situa-
tioner. De flesta sådana regler är så självklara att människor inte ägnar dem en 
tanke. I den virtuella världen är programmeraren däremot fri att skapa sina egna 
fysiska lagar. Detsamma gäller de uttalade och outtalade regler som man an-
vänder sig av vid interaktionen med levande varelser och artefakter.  
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King och Ohya (1995) menar att det finns ett ökande behov av en robust känslo-
tillståndsmodell i människa-datorinteraktion. Existerande kognitiva känslo-
modeller utgör en startpunkt men de är beroende av fenomen som uppenbarar 
sig i fysiska omgivningar. Problemet är att de naturliga antagandena om värl-
dens beskaffenhet bryts ned i den virtuella omgivningen. Den virtuella världen 
är enligt författarna ett konstigt och skruvat ställe. Datorns plasticitet tillåter att 
nästan vad som helst kan hända. Maskinens begränsningar är också relevanta för 
användarens uppfattning av det presenterade fenomenet. Människor möter sällan 
eller aldrig paradoxer i den fysiska verkligheten. I den virtuella världen kan man 
viljemässigt skapa paradoxer. Det finns också en risk att designers omedvetet 
skapar paradoxer när en agents karaktär inte är tillräckligt genomtänkt. 
 

Karaktär 
En gränssnittsagent kan enligt Laurel (1990) definieras som en karaktär statu-
erad på en datorskärm. Gränssnittsagenten agerar på uppdrag av användaren i en 
virtuell omgivning, enligt ett schema som skapats av den som tillverkat appli-
kationen. 
 
Man har konstaterat att karaktär och vikten av att agenter liksom människor har 
en sammanhållen sådan är viktigt för att människor ska känna sig tillfreds när de 
interagerar med andra människor och olika typer av agenter. Vad innebär då be-
greppet karaktär? Janlert och Stolterman (1997) uttrycker följande: Människor 
lika väl som saker tycks ha en karaktär – attribut på övergripande nivå som hjäl-
per oss att förstå dem. En karaktär består av en enhetlig uppsättning egenskaper 
och attribut som appliceras på uppträdande och beteende över olika funktioner, 
situationer och värdesystem – estetiska, tekniska och etiska – och ger stöd för 
deltagande, tolkning och interaktion. Karaktärskonsekvens förutspås bli vik-
tigare än någonsin i de mer och mer komplexa artefakterna i vår datorstödda 
framtid. Utgångspunkten är den enkla observationen att människor har en vana 
att tänka på och tala om artefakter som om de har en karaktär, som ett sätt att 
förstå dem och komma ihåg hur de ska hanteras. De gör en övergripande be-
skrivning av artefakten.  
 
Grunden för att beskriva en viss karaktär tycks inte bara inbegripa de funktio-
nella aspekterna av artefaktens beteende utan dessutom dess uppträdande och 
uppförande. Detta bidrar till att göra karaktärsattribut riktigt värdefullt; man kan 
få en uppfattning om en karaktär bara genom att kasta en blick på en person eller 
artefakt snarare än att behöva studera dess förfarande noggrant under en längre 
tid. 
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Människor använder karaktärer som mentala verktyg för att hantera en komplex 
verklighet. Människors benägenhet att tillskriva artefakter karaktärer är dock 
inget bevis för att de generellt tror att artefakter verkligen har en karaktär. Att 
tillskriva en artefakt karaktär kan baseras på olika aspekter hos artefakten. Vi 
tenderar att anta en koppling mellan artefaktens sätt att te sig och dess karaktär. 
Den logiska grunden är att dess fysiska utseende och uppträdande ibland av-
slöjar viktig information om dess inre struktur och det sätt på vilket artefakten 
kommer att uppföra sig.  
 
En karaktär är en enhet av karaktärsdrag. Alltså, en karaktär kombinerar flera 
karaktärsdrag, inte som en enkel samling utan med relaterade karaktärsdrag in-
tegrerade till en relativt sammanhållen helhet. Att känna till vissa men inte alla 
karaktärsdrag hos en given karaktär gör det möjligt att göra rimliga antaganden 
om de återstående karaktärsdragen. Människor generaliserar utifrån sitt första 
intryck av en annan person eller en artefakt. Av särskilt intresse vid design av 
artefakter är det faktum att ett karaktärsdrag kan länka egenskaper hos det visu-
ella utseendet hos artefakten med egenskaper hos dess funktion och potentiella 
beteende. Mycket av användbarheten i karaktärkonceptet antas komma från fre-
kvent koppling av vissa karaktärsdrag; till exempel är ”stor” ofta kopplad till 
”tung” och ”långsam” och detta av en god anledning om vi tittar på termens fy-
siska tolkning. Ett alternativt angreppssätt på denna form av kognitivt hus-
hållande än den som förklaras i termer av karaktär och karaktärsdrag, skulle vara 
att fokusera på begreppet icke-funktionella metaforer eller icke-funktionella 
analogier. Janlert och Stolterman förklarar att en funktionell metafor eller ana-
logi relaterar funktion och operation hos ett objekt till dem som andra objekt 
innehar; exempelvis har skrivmaskinen fungerat som en funktionell metafor för 
ordbehandlaren. En icke-funktionell metafor eller analogi relaterar inte till funk-
tion eller operation utan till några andra särdrag eller aspekter hos objektet. Nå-
gon kan till exempel säga åt oss att en viss ordbehandlare är som en sportbil. En 
icke-funktionell metafor kan säga något väldigt användbart om hur något beter 
sig och hur den ska hanteras på bästa sätt. 
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Anledningarna till att människor tillskriver ting karaktärer kan grupperas under 
fyra olika rubriker:  

1) generera förväntningar 
2) generera förklaringar 
3) kontext för tolkningar 
4) schema för normal funktion. 

 

Generera förväntningar 
Karaktärer kan användas för att förutse en artefakts beteende. Karaktärer har den 
märkliga egenskapen att de kan appliceras på alla typer av funktioner och be-
teenden. Karaktärer kan ses som tumregler för beteenden och förmågor. Pro-
cessen att tillskriva karaktär kommer också att påverka den del av användarens 
beteende som rör samma metanivå. Alltså, om du råkar på en artefakt som du 
karaktäriserar som ”trög” så kommer du att vara ihärdig och envis i dina försök 
att få någonting att hända.  
 

Generera förklaringar 
På samma sätt som karaktärer är verktyg för att förutse beteende kan karaktär 
också användas för att förklara artefaktens beteende. Att förstå beteende är en 
viktig del i många situationer och har många syften: att bedöma rimligheten i 
resultaten, att hjälpa till att finna de möjliga orsakerna till en oönskad eller över-
raskande manöver, att finna möjlig viktig information eller bara känna sig be-
kväm tillsammans med artefakten. 
 

Kontext för tolkningar 
En karaktär beskriver inte funktioner och handlingar på en detaljerad nivå. En 
karaktär kan ändå användas som en kontext för att tolka detaljer i beteende och 
uppträdande. Artefaktdesigners uppfattar sällan användarens förmåga och 
önskan att upprätthålla en viss karaktär som en bas för tolkning på flera olika 
abstraktionsnivåer eller i flera olika ”stilar”. 
Användaren kommer att sträva efter att förstå artefakten som en helhet, en 
karaktäriserbar enhet där erfarenheterna av att använda en del av artefakten eller 
träffa på den i en annan typ av situation, kommer att användas när denne träffar 
på andra delar, nivåer eller situationer. 
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Schema för normal funktion 
En karaktär används ofta som norm, som något som definierar artefaktens nor-
mala tillstånd. Att upptäcka onormalt beteende är också en viktig del av den 
fortsatta modelleringsprocessen av karaktären, eftersom det kommer att tvinga 
användaren att ompröva karaktäriseringen av artefakten utifrån det onormala 
beteendet. Att artefakten verkar bete sig på ett vis som inte överensstämmer med 
karaktären kan uppenbarligen vara en signal på att något är fel, antingen hos 
artefakten eller i bedömningen av situationen. Det kan vara en varning för att 
situationen felbedömts på ett allvarligt sätt, att det finns information som man 
inte är medveten om, eller att man missbedömt uppgiftens natur. När det gäller 
några karaktärer för vissa syften, kan det implicerade normalbeteendet göra att 
man är mer oberoende av en ström av bekräftelser och statusrapporter som defi-
nierar normalt beteende. 
 
Laurel (1990) förklarar att begreppet ”karaktär” framgångsrikt drar 
uppmärksamheten till just de kvaliteter som formar den essentiella naturen hos 
en agent; förmåga till respons, kompetens, tillgänglighet och förmågan att utföra 
handlingar för vår räkning. Både implementering och extern representation vari-
erar kraftigt beroende på vilken sorts uppgifter agenten förväntas utföra. En 
agents egenskaper och predisponering måste göras tillgängliga för användaren. 
Användaren måste perceptuellt få ledtrådar genom den externa representationen 
hos en agent för att kunna dra slutsatser om de interna egenskaperna. Valet av 
representationssätt ska göras utifrån hela karaktären, omgivningen och de aktu-
ella egenskaperna. På den konceptuella nivån är en agent tillgänglig om använ-
daren kan förutse vad agenten sannolikt kommer att göra i en given situation 
baserat på dess karaktär. Lika viktigt är kriteriet att agenten av användaren 
måste uppfattas som en sammanhållen enhet. 
 

Agenters personlighet 
För att en agent ska kunna förstås av användare krävs enligt Isbister och Nass 
(2000) att en hel del tankeverksamhet läggs på agentens personlighet och på vil-
ket sätt den ska uttryckas. Författarna anser att det råder enighet om att ut-
vecklandet av en klar, konsekvent och tilltalande personlighet är en viktig del av 
att skapa framgångsrika karaktärer. Pervin och John (1997) menar att personlig-
het representerar de karaktärsdrag hos personen som ger grunden till konse-
kventa känslo-, tanke- och beteendemönster (Pervin och John, 1997, s.4, ref. i 
Isbister och Nass, 2000). Psykologer har funnit att personlighetsdrag är en led-
tråd till många viktiga aspekter rörande en person. På grund av personlighetens 
betydelse i traditionella media och inom psykologin, antas att en konsekvent och 
klar personlighet spelar stor roll även när det gäller interaktiva karaktärer. 
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Tillskrivande av karaktär 
Det har konstaterats att människor tillskriver andra människor en mängd 
karaktärsegenskaper baserat på ett fåtal särdrag. Det faktum att människor till-
skriver artificiella figurer personlighetsegenskaper är inte på något vis en nyhet 
som är kopplat till gränssnittsdomänen eller datorvärlden. Reeves och Nass 
(1996) har bevisat att människor applicerar personlighetsegenskaper på samma 
sätt på karaktärer på TV som de gör på människor. 
 
Människor är till och med mer benägna att tillskriva datorartefakter karaktärs-
beskrivningar än vanliga artefakter. Ju mer komplex artefakten är desto mer har 
man att vinna genom att reducera komplexitet och underlätta interaktionen med 
den. Användandet av karaktärsbeskrivningar är inte bara en ersättning för kun-
skap som man skulle kunna tro. Detta indikeras i en studie i vilken de mest kun-
niga användarna också visade sig vara de som var mest avancerade i tillskri-
vandet av karaktärsegenskaper hos datorartefakten (Olsson, 1994, ref. i Janlert 
och Stolterman, 1997).  
 

Vikten av sammanhållna karaktärer 
Reeves och Nass (2000) förklarar att givet den uppseendeväckande acceptansen 
av ickemänskliga ansikten och röster som essentiellt mänskliga är det frestande 
att anta att så länge ett datorgränssnitt har ens en avlägsen likhet med en 
mänsklig representation är inte vidare tankegångar nödvändiga. Så är dessvärre 
inte fallet. När attityden hos en karaktär på en skärm är inkonsekvent med det 
språk som karaktären använder blir dess trovärdighet underminerad. Människor 
upplever karaktären som mindre intelligent, mindre pålitlig och mindre över-
tygande än när attityden hör ihop med dess språk. Att få en perceptuell upp-
levelse rätt är bättre än att få en upplevelse som är mer perceptuellt rik; att få 
den fel kan lätt göra saker ännu värre. 
 
Janlert och Stolterman (1997) är inne på samma linje och har kommit fram till 
följande generella slutsatser: Den första är att mer uppmärksamhet måste ägnas 
åt överensstämmelse och enhetlighet när det gäller artefakters karaktär och att 
gränssnittets enhetlighet inte behöver vara viktigt över huvud taget. Den andra 
slutsatsen är att designen av korrekta yttre signaler och karaktärssignaler hos 
våra datorartefakter måste utvecklas. Många gånger är enhetligheten mellan 
gränssnitt och intern systemarkitektur lättare att se och uppskatta för en designer 
som har sin bakgrund i datavetenskap, än att se enhetligheten mellan gränssnitt 
och användbarhetskrav, eller mellan olika delar och aspekter av gränssnittet. Det 
är viktigt att utveckla en design med karaktäristiska särdrag för att frambringa 
den sanna karaktären hos en datorartefakt. 
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Experter på användbarhet anmärker ofta att ett gränssnitt måste designas med 
klarhet och konsekvens som mål (Norman 1988; Tognazzini, 1992; Winograd, 
1996). Med konsekvens avses bland annat att skapa en enhetlig layout och att 
handlingar alltid utförs på samma sätt. Med konsekvens avses också konsekvens 
med användarens förväntningar (Tognazzini, 1992, s. 250, 251). Detta betyder 
att intern konsistens inte är nog. En bra designer bör arbeta med den redan exi-
sterande uppsättning förväntningar som en person har vid sin interaktion med 
objektet, skapande intuitiva ”affordances” (Norman, 1988). 
 
Isbister och Nass (2000) har konstaterat att en entydig och sammanhållen karak-
tär rankas högre än en inkonsekvent karaktär. Användare föredrar konsekvens 
hos de karaktärer de interagerar med och använder signalerna från karaktären för 
att få ett övergripande intryck utifrån vilket karaktären bedöms. Vikten av kon-
sekvens mellan verbala och icke-verbala signaler kan enligt författarna inte nog 
understrykas. Inkonsekventa karaktärer kan underminera karaktärens relation 
med datoranvändaren både vad det gäller gillande och influens. Preferensen för 
konsekvens hos karaktärer håller oavsett karaktärens likhet eller olikhet med 
användaren. Isbister och Nass drar slutsatsen att enhetlighet hos karaktärer har 
större betydelse än att försöka komplettera användares och karaktärers person-
lighet. 
 

Design 
När användare konfronteras med väldigt komplexa artefakter utvecklar och litar 
de på en övergripande känsla för artefakten och en viss attityd till densamma. 
Janlert och Stolterman (1997) menar att övergripande och icke-funktionella för-
väntningar och övergripande icke-funktionella begränsningar för våra hand-
lingar kan koppla funktion till kontext och situation på ett kognitivt mer effektivt 
vis. Det relevanta måttet på komplexitet är inte primärt den mekaniska och 
strukturella komplexiteten, utan det är snarare komplexiteten mellan produktens 
kvalitet och de tillgängliga interaktionsteknikerna. Ett viktigt fokus för dator-
artefaktdesign rörande relationen mellan funktion och synligt uppförande skulle 
alltså vara att stödja karaktärorienterad interaktion genom att synliggöra arte-
faktens karaktärsdrag så tydligt som möjligt. 
 
Författarna menar att en designer kan försöka utforska beroenden mellan upp-
trädande och upplevd karaktär. Genom att manipulera uppträdandet hoppas de-
signern kunna framkalla vissa känslor eller övertygelser hos användaren. Tanken 
är att det finns relativt stabila relationer mellan vissa utseende- och uppförande-
egenskaper och vissa karaktärsdrag som kan leda till en fullkomlig karaktärs-
teori. Hur en sak ter sig behöver inte nödvändigtvis vara av utseendemässig 
karaktär, det kan också handla om ljud, lukt och taktil känsla.  
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Tillskrivandet av karaktär till en artefakt kan också baseras på hur den handhas, 
hur den rör sig, hur den genomför sina uppgifter och på hur den reagerar på be-
röring och så vidare. Karaktärer är enligt Janlert och Stolterman viktiga kon-
ceptuella verktyg för att minska den mentala ansträngningen som det innebär att 
hantera artefakter. Genom att tillskriva en artefakt en karaktär skapas en väldigt 
enkel men kraftfull beskrivning som ofta kommer att vara tillräckligt korrekt för 
att hjälpa användaren att klara av uppgiften att hantera artefakten och att upp-
skatta konsekvenserna av interaktionen med den. 
 
Laurel (1990) diskuterar människors vana att tillskriva artefakter egenskaper 
som är hämtade ur vår naturliga omgivning som en egenskap som kan användas 
för att skapa bra artefakter och gränssnitt. Även om den som skapat artefakten 
inte ägnat en tanke åt artefaktens karaktär så kommer användaren att uppleva att 
artefakten innehar en sådan. Detta är enligt Laurel en mänsklig egenskap som 
designers tjänar på att utnyttja. Hon menar att datorbearbetningsverktyg och 
applikationer kan sägas vara predisponerade att bete sig på vissa sätt på både 
funktionell och stilistisk nivå. Gränssnitt är skapade för att kommunicera dessa 
predisponeringar till användare och därigenom göra det möjligt för dem att för-
stå, förutsäga resultaten av och framgångsrikt utveckla de associerade beteen-
dena. Där agentliknande beteenden redan existerar upplevs de ofta inneha en 
karaktär – en gränssnittsdesigner har till exempel beskrivit felmeddelanden som 
”wrist-slapping grannies”.  
 
Agenter kan vara bra eller dåligt designade. Laurel (1990) förklarar att en bra 
agent kommer att göra vad användaren vill, berätta allt användaren vill veta om 
vad som pågår och vad den gör och ge tillbaka tyglarna när användaren så öns-
kar. Den typ av uppgifter som datorer presterar kräver att de uttrycker två 
mänskliga egenskaper: förmågan att ge svar och förmågan att utföra handlingar. 
För att skapa en upplevelse av en speciell agent kan datorn fås att representera 
dess unika förmågor, expertis och predispositioner i termer av karaktärsdrag. Att 
utvärdera en handling av en agent ger en återkopplingsloop i vilken vi förfinar 
och bekräftar vår förståelse för agentens karaktär. Poängen här är att, som det 
ultimata verktyget för att skapa dynamiska, verklighetsefterhärmande represen-
tationer, är datorn idealiskt utrustad för uppgiften att manifestera agenter som 
dramatiska karaktärer. 
 
Laurel argumenterar för fördelarna med att utnyttja de kunskaper och teorier 
som existerar inom drama och teater för att designa funktionella agenter. Hon 
skriver att anledningen till att utveckla gränssnittsagenter efter dramatiska 
karaktärer är kännedomen om dramatiska karaktärer som ett sätt att strukturera 
tankar och beteende. Ytterligare en poäng är möjligheten att utnyttja teorikärnan 
och metodologin som redan används för att skapa karaktärer.  
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Karaktärsegenskaper fungerar som en stereotypisk genväg för att förstå och 
förutse karaktärsbeteende.  
 
Konsten att skapa dramatiska karaktärer är konsten att välja ut och representera 
bara de egenskaper som är lämpliga för en viss uppsättning handlingar och situa-
tioner. Människor vill veta att valen och handlingarna som mänskliga eller arti-
ficiella agenter gör inte grumlas av komplexa och motsägelsefulla psykologiska 
variabler. I de flesta fall vill man ha möjligheten att förutse handlingar med 
större säkerhet än när de utförs av människor. Även om vissa oroar sig för att 
överdriven förenkling av karaktärer kan förstöra illusionen av liv, är det faktiskt 
så att man tack vare en välinitialiserad dramatisk konvention kan njuta av och 
tro på endimensionella dramatiska karaktärer. Faktum är att när dramatiska 
karaktärer bara innehar en eller två funktionella egenskaper så kommer publiken 
att tillskriva karaktären utarbetade historier och motiv som krävs för att göra den 
förtroendeingivande. Samma principer kan appliceras vid design av agenter i 
gränssnitt. 
 
Laurel understryker även vikten av att ge användaren ledtrådar som gör det 
möjligt för denne att interagera med en agent på ett intuitivt vis. Den artistiska 
sidan av designproblemet är att representera karaktären för användaren på ett 
sådant sätt att rätt egenskaper synliggörs och den associerade stilen och beteen-
det framgångsrikt kan förutses. Externa egenskaper måste uttryckas så att de 
speglar interna egenskaper som avgör hur karaktären fattar beslut och utför 
handlingar. En karaktär är sammanhållen – hel – när dess egenskaper är väl-
integrerade genom omsorgsfullt urval och planerad interaktion. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att människor reagerar socialt på media 
i allmänhet och interaktiva agenter i synnerhet. Hur en agent upplevs har i tidi-
gare studier kopplats till personlighetsegenskaper hos användaren. Hittills har 
ingen generellt positiv eller negativ effekt på användares upplevelse av interak-
tionen med en agent kunnat konstateras. Flera forskare förespråkar att det fak-
tum att människor tillskriver artefakter och gränssnitt en karaktär bör utnyttjas i 
designprocessen. Särskilt understryks vikten av att en sammanhållen karaktär 
skapas, det vill säga att yttre signaler överensstämmer med inre egenskaper. 
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Frågeställning och hypotes 
Hur en icke-anpassad personlighet hos en interaktiv agent påverkar användares 
attityd till densamma är att det är ett hittills tämligen outforskat område. I ljuset 
av tidigare studier kan en sammanhållen personlighet misstänkas vara av stor 
vikt för att skapa en positiv attityd och öka förtroendet för information som pre-
senteras i ett agentorienterat gränssnitt. Då människor har en benägenhet att rea-
gera på datorer och interaktiva agenter i gränssnitt på samma sätt som de rea-
gerar på människor som de möter i verkliga livet är det rimligt att anta att ut-
formandet av en agents personlighet är av stor vikt för att få en så funktionell 
agent som möjligt. Frågan som ställs är: Hur påverkas användare av gränssnitts-
agenter vars personlighet inte passar ihop med det visuella intryck de ger? 
Hypotesen är att en inkonsekvent karaktär ger upphov till mer negativa bedöm-
ningar från användarens sida. 
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Metod 
För att testa om och hur en inkonsekvent karaktär påverkar användare utveck-
lades två agenter i form av en höna och en räv. Dessa testades mot användare 
dels konsekventa, det vill säga med en personlighet som passade ihop med det 
visuella intrycket och dels splittrade, det vill säga med en personlighet som inte 
alls passade ihop med det visuella intryck de gav. Agenterna presenterades i ett 
gränssnitt tillsammans med en uppgift i form av en deklaration som deltagarna 
förväntades genomföra. Försöksupplägg och applikation beskrivs i detalj i detta 
avsnitt. 
 

Betingelser 
Deltagarna fördelades på fem olika betingelser. Det som skilde de olika beting-
elserna åt var vilken agent som presenterades i gränssnittet. De olika beting-
elserna var: 
 

1. Räven med rävens verbala beteende 
2. Hönan med hönans verbala beteende 
3. Hönan med rävens verbala beteende 
4. Räven med hönans verbala beteende 
5. Kontrollgrupp, ingen agent alls  

 

Agenterna 
Målet med studien har varit att få reda på vad som händer när en agents person-
lighet inte passar ihop med det intryck den ger visuellt. Det bedömdes som vik-
tigt att förse agenten med ett förutsägbart visuellt intryck. Till exempel beak-
tades möjligheten att använda sig av befintliga karaktärer som är så pass väl-
kända att användare rimligtvis borde ha en uppfattning om deras personligheter. 
Det visade sig dock vara besvärligt att finna befintliga karaktärer som uppvisar 
en tillräckligt tydlig och allmänt känd uppsättning personlighetsdrag. Istället 
valdes att basera karaktärerna på olika djurarter. Hypotesen var att de flesta 
inom en kultur genom litteratur, sagor, ordspråk och filmer har fått en för-
hållandevis samstämmig idé om vilka karaktärsdrag som är utmärkande för en 
viss djurart. I vardagligt språkbruk använder man sig till exempel av uttryck som 
”arg som ett bi” eller ”glad som en lärka”.  
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Val av agenter 
För att få en uppfattning om vilka djur som var lämpliga för försöket skapades 
en enkät där olika karaktärsdrag skulle skrivas ner för 18 olika djur. 39 personer 
ombads skriva ned de karaktärsdrag som de förknippade med de aktuella djur-
arterna. Enkäten distribuerades till kunder på en frisersalong. Kunderna fyllde i 
enkäten medan de fick sin hårbehandling. Resultatet visade att det för många 
djurarter finns en stor samstämmighet bland människor om vad som är de mest 
utmärkande egenskaperna för djuret i fråga. Som ett exempel kan nämnas att 25 
av 39 tillfrågade angav ”klok” som en utmärkande egenskap hos ugglor (se 
bilaga 1). 
 
Utifrån denna undersökning valdes de djur som ansågs ha en tydlig karaktär. 
Teckningar av dessa djur skapades och ännu en undersökning i enkätform 
genomfördes för att få bekräftat att teckningarna verkligen uttryckte de aktuella 
personlighetsdragen och för att få reda på vilka av djuren som upplevdes som 
mest lika respektive olika varandra i termer av karaktär. Figur 1 visar fyra av de 
djuren som skapades, exempel på enkätens utformning finns i bilaga 2. 
 

 
 

 

Figur 1, Exempel på djur 
 
Undersökningen gick till så att försökspersonerna, återigen på samma friser-
salong, för varje djurkombination fick sätta ett kryss på en skala som sträckte sig 
från ”lika” till ”olika”. Data användes för att beräkna vilken kombination av djur 
som upplevdes som mest skilda ifrån varandra i termer av karaktär, och för att få 
fram vilka par som försökspersonerna var mest eniga om att de var olika. Av-
ståndet beräknades med hjälp av en distansmatris, Figur 2 visar resultaten från 
denna beräkning. 
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Figur 2. Resultatet från beräkningen av hur de tecknade djuren förhöll sig till varandra 

 
Figuren visar att djur med liknande egenskaper återfinns i samma grupp; räv, 
tjur, krokodil hamnade i gruppen listiga och opålitliga djur, höna, åsna och ko 
betraktades som ointelligenta och delfin och uggla uppfattades som kloka.  
 
Resultatet av denna undersökning visade att räven och hönan var bland de djur 
som upplevdes som mycket olika av en mycket stor del av de tillfrågade. Hönan 
och räven valdes ut för att de ansågs lätta att skapa animerade agenter utifrån.  
De valda djurarterna har fördelen att vara inhemska och därigenom välkända. 
Paret förekommer även i sagor och litteratur som ett naturligt motsatspar då 
rävar som bekant har en förkärlek för att äta just hönor.  
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Bilderna och animationerna av hönan och räven har under hela skapande-
processen testats kontinuerligt mot användare för att försäkra att de verkligen 
gav det efterfrågade intrycket. Värt att notera är att det med största sannolikhet 
finns en kulturell aspekt att ta hänsyn till. Det finns ingenting som säger att rävar 
och hönor inte uppfattas på ett helt annat vis inom ramen för andra kulturer.  
 

Agentens roll i deklarationsprocessen 
Tillsammans med deklarationen presenterades i de flesta fall en agent i form av 
en räv eller en höna. Försöket genomfördes även med en kontrollgrupp som bara 
hade tillgång till hjälprutan utan närvaro av någon agent. Agenterna skapades 
med hjälp av Adobe Illustrator 9.0 och de animerades sedan med hjälp av 
Macromedia Director 8.5.  
 
Agenternas verbala beteende presenterades som text i en pratbubbla, se bilaga 3. 
Denna pratbubbla var kopplad till fälten i deklarationen. När man klickade i en 
ruta i deklarationen dök en pratbubbla med en kommentar upp vid agenten. 
Kommentaren låg kvar under 20 sekunder och försvann sedan. För att få fram 
pratbubblan igen kunde man klicka en gång till i det aktuella fältet i deklara-
tionen. Valet att använda sig av en pratbubbla motiverades med att det är ett 
välkänt sätt att visuellt presentera vad någon säger. Agenternas något karikatyr-
artade utseende förde tankarna till seriefigurer vilket gjorde att valet kändes in-
tuitivt riktigt, vilket pilottesterna sedermera bekräftade. Det faktum att prat-
bubblorna försvann efter 20 sekunder motiverades med att det gav ett mer dyna-
miskt och levande intryck. Om pratbubblorna tilläts ligga kvar blev intrycket 
statiskt och stelt vilket fick agenten att verka mindre levande. Att i stället välja 
ett auditivt gränssnitt har varit under diskussion. Alternativet valdes bort efter-
som tidigare studier (Reeves och Nass, 1996) har visat att människor mycket 
snabbt drar slutsatser om karaktär och personlighet utifrån en röst. Till exempel 
spelar vilket kön rösten tillhör stor roll för vilka slutsatser som dras om röst-
innehavarens egenskaper. Således valdes alternativet bort då det misstänktes ge 
upphov till en mängd svårkontrollerbara variabler.  
 

Agenternas utseende och fysiska beteende 
Räven och hönan var utformade för att deras egenskaper skulle förstärkas. Det 
var alltså inte frågan om någon realistisk avbildning utan agenterna kan närmast 
beskrivas som karikatyrer, se figur 3. Räven skulle ge ett lömskt och listigt in-
tryck och utrustades följaktligen med ett leende och en blick som uttryckte just 
detta. Vidare animerades räven för att ytterligare förstärka dessa drag och räven 
fick ett slags hukande, smygande rörelseschema.  
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Hönan å sin sida skulle ge ett förvirrat och yrt intryck. Hon utrustades med stora 
stirrande ögon som sällan tittade åt riktigt samma håll. Hon gavs ett ryckigt, 
oregelbundet rörelseschema. För båda agenterna skapades ett antal beteende-
sekvenser och ett grundbeteende. Beteendesekvenserna kopplades i slump-
mässig ordning till fälten i deklarationen så att de spelades upp när man klickade 
i en ruta. När inget hände i deklarationen återgick agenten till grundbeteendet 
som återupprepades tills någonting återigen hände i något av fälten i deklara-
tionen. Att agenterna gav det efterfrågade intrycket utvärderades kontinuerligt 
mot användare. 
 

 
Figur 3. Hönan och räven 
 

Agenternas verbala beteende 
Agenternas dialog skapades tillsammans med en fokusgrupp. Kommentarerna är 
ofta kopplade till innehållet till det aktuella fältet i deklarationen. Fokusgruppen 
fick till uppgift att utifrån agentens utseende och innehållet i hjälprutan komma 
på en lämplig kommentar som uttryckte önskvärda egenskaper hos agenten. 
Följaktligen utrustades räven med lömska, listiga och förledande kommentarer 
vars andemening var att man antingen skulle försöka lura till sig så mycket 
pengar som möjligt eller att det var viktigt att man gjorde rätt annars kunde det 
få hemska konsekvenser. Detta gav ett opålitligt intryck vilket var exakt vad 
som efterfrågades. Hönan utrustades med virriga och tämligen ointelligenta 
kommentarer och hon lyckades sällan hålla sig till ämnet en längre stund. Hen-
nes verbala beteende gick ofta ut på att hon blev orolig och nervös för att något 
skulle bli fel och vad som skulle hända då. Hönan gav ett osäkert och förvirrat 
intryck. Viktigt att notera är att innehållet i dialogen för de olika agenterna är 
befriat från konkret hjälp med uppgifterna. Den består bara i kommentarer kring 
ämnet och fungerar inte som några instruktioner eller hjälp i något av fallen. 
Dialogen är skapad uteslutande i syfte att uttrycka agentens personlighet eller 
egenskaper. Att dialogen verkligen gav uttryck för den personlighet som var 
önskvärd testades mot användare. Exempel på dialogen återfinns i bilaga 4. 
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Applikationen 
Applikationen bestod av ett deklarationsprogram, en hjälpruta och i de flesta fall 
en agent. Tillsammans med deklarationsprogrammet presenterades en hjälpruta 
som innehöll information som var relaterad till fälten på deklarationen. Informa-
tionen, som var klippt ur ”Dags att deklarera” på RSV:s hemsida, var tillgänglig 
genom att man klickade i de olika fälten på deklarationen varpå texten i hjälp-
rutan byttes ut. Man navigerade i deklarationen med hjälp av en rullist och 
genom att klicka på pilar med vilka man bläddrade mellan de fem sidorna. När 
man avslutat sin deklaration klickade man på en knapp med texten ”klar”. Be-
räkningar utfördes automatiskt, utom när det kom till att beräkna avdrag. Delta-
garna använde sig då av datorns inbyggda kalkylator. Deklarationen hämtades 
från RSV:s hemsida och dess interaktivitet skapades med hjälp av Macromedia 
Director 8.5. En deklarationsuppgift valdes eftersom man behöver få tillgång till 
information och hjälp medan man deklarerar. Det tar förhållandevis lång tid att 
genomföra en deklaration vilket bedömdes som fördelaktigt då användaren får 
längre tid på sig att skaffa sig en uppfattning om agenten. Deklarationen delades 
upp på flera sidor som man navigerade mellan som i en bok eller tidning, detta 
för att efterlikna pappersversionen av deklarationen. Bild av applikationen finns 
i bilaga 3. 
 

Deltagare 
I studien ingick 25 deltagare fördelat på 13 män och 12 kvinnor. Deltagarna re-
kryterades genom personlig inbjudan från försöksledaren. De som rekryterades 
fördelades mellan de olika betingelserna i den ordning de tackade ja till in-
bjudan. Rekryteringen skedde inte utifrån några speciella kriterier. Den slump-
mässiga fördelningen av deltagare ledde till en något skev könsfördelning i 
några grupper, men detta bedömdes inte spela någon roll för det aktuella för-
söket. Deltagarnas medelålder var 30 år med en median på 30 år. Deras deklara-
tionsvana, enligt en skala från 1 till 3 där 1 står för ”aldrig”, 2 står för ”någon 
gång” och 3 står för ”flera gånger”, resulterade i ett medel på 1,88, och en 
median på 2. 32% svarade att de hade genomfört en särskild självdeklaration 
flera gånger, 24% svarade ”någon gång” och resterande 44% hade aldrig genom-
fört en särskild självdeklaration. 
 
Deltagarnas datorvana, enligt en skala från 1 till 7 där 1 står för ”aldrig” och 7 
står för ”flera gånger per dag”, resulterade i ett medel på 6,68 med medianen 7. 
84% av deltagarna använder en dator flera gånger per dag, 8% använder datorn 
varje dag och resterande 8% uppgav att de använder datorn någon gång per 
vecka. Hur säker man känner sig när man använder en dator på en skala från 1 
till 5 där 1 står för ”mycket säker” och 5 står för ”mycket osäker” resulterade i 
ett medel på 1,68 med medianen 2.  
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48% uppgav att de kände sig mycket säkra när de använde en dator, 40% kände 
sig ganska säkra. 8% svarade att de kände sig varken säkra eller osäkra och en 
deltagare (4%) kände sig ganska osäker. Sammanfattningsvis kan man kon-
statera att deltagarna hade en mycket hög datorvana. En stor majoritet använde 
datorn flera gånger per dag och de flesta kände sig säkra eller mycket säkra när 
de använde den. 56% hade genomfört en särskild självdeklaration en eller flera 
gånger. 
 

Procedur  
Försöket genomfördes i en datorsal vid Linköpings universitet. Salen innehåller 
ett antal datorer varav vissa användes av utomstående under försökets gång. För-
söket inleddes med att deltagaren ombads sitta ned och ta del av en skriftlig in-
struktion (bilaga 5). Instruktionen beskrev försöket och förklarade vad delta-
garen förväntades göra. Det framgick att ljudupptagning skulle ske och att delta-
garen när som helst hade rätt att ställa frågor till försöksledaren och att denne 
när som helst kunde avbryta försöket. Det framgick att all data behandlades 
anonymt. När deltagaren läst färdigt tillfrågades denne om villkoren för försöket 
accepterades och om deltagaren hade några frågor. Om deltagaren godkände 
innehållet i instruktionen ombads denne fylla i en bakgrundsenkät vars syfte var 
att få reda på ålder, kön och i vilken utsträckning deltagaren använde datorer och 
hur säker deltagaren kände sig när denne använde en dator. Dessutom efter-
frågades hur ofta deltagaren fyllt i en särskild självdeklaration. Därefter ombads 
deltagaren sätta sig framför den dator där försöket skulle genomföras.  
 
Uppgiften gick ut på att användaren skulle genomföra en deklaration i ett 
deklarationsprogram på datorn. Deltagaren fick del av en mängd dokument som 
innehöll en beskrivning av den fiktiva person i vilkens namn deklarationen 
skulle utföras. Av dokumenten framgick bland annat vad personen hade fått i 
lön, ett köpekontrakt på ett nyinköpt hus, kontrolluppgift på fonder samt en 
mängd kvitton och en beskrivning av vad som låg bakom dessa kvitton. Del-
tagaren ombads läsa igenom dokumenten för att få en uppfattning om vad det 
rörde sig om innan deklarationen påbörjades. När deltagaren läst klart doku-
menten startades deklarationsapplikationen och försöksledaren förklarade och 
visade hur det fungerade.  
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Under försöket befann sig försöksledaren i deltagarens närhet för att finnas till-
gänglig för att kunna svara på frågor. Försöksledaren satt snett bakom deltagaren 
till synes upptagen med en tidning för att undvika effekter av att användaren 
skulle känna sig övervakad. När deltagaren var klar med uppgiften fick denne 
lämna datorn och sätta sig vid ett bord för att svara på frågor i en enkät (se bi-
laga 6). Enkäten är delvis densamma som tidigare använts av Dahlbäck et al. 
(2001). Deltagaren uppmanades att markera ett värde i mitten av skalan om det 
var någon fråga som denne inte kunde besvara. Därefter intervjuades deltagaren 
och fick svara på frågor av mer generell karaktär och fick berätta fritt om hur 
försöket och agenten upplevts. Avslutningsvis informerades deltagaren om syf-
tet med försöket och tackades för sin medverkan. Under försökets gång skapades 
en loggfil där det som deltagaren skrev in i olika fält registrerades. 
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Resultat  
Enkäten bestod av fem delar, markerade från A till E (bilaga 6). De frågor som 
ställs i de olika delarna är : 
 
A: Hur skulle du vilja beskriva din agent? 
B: I vilken utsträckning beskriver följande ord din agent? 
C: Hur kände du dig när du genomförde uppgiften? 
D: Hur väl beskriver följande ord hela uppgiften? 
 
I del E efterfrågades olika aspekter av hur användaren upplevde interaktionen. 
Frågorna har alltså lite olika fokus, dels efterfrågas hur agenten upplevdes av 
användaren, och dels hur användaren själv kände sig vid genomförandet av upp-
giften. Vid betingelsen utan agent var förekomsten av ordet ”agent” eller 
”agenten” i enkäten utbytt mot ”hjälp” eller ”hjälpen”. 
 
Utifrån detta skapades 18 index genom en faktoranalys. Tabellen i bilaga 7 visar 
vilka index som skapades. 
 
Analysen gjordes i fyra steg: 
Inledningsvis analyserades deltagarnas upplevelse vid frånvaron respektive när-
varon av en agent. Detta gjordes med ett t-test med grupperna agent och utan 
agent. Därefter analyserades hur utseendet och personligheten påverkade upp-
levelsen av agenten. Denna analys gjordes med en tvåvägs ANOVA. Figur 4 
visar hur grupperna var uppdelade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Upplägg av tvåvägs ANOVA 
 
I denna analys testades först om det fanns någon interaktion mellan faktorerna 
personlighet och utseende och sedan om det fanns någon skillnad mellan 
personlighet räv och personligheten höna, utan att ta hänsyn till utseendet. 
Samma sak gjordes för utseendet. 

Höna 
Räv

Utseende 

Personlighet 

Höna 
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Den tredje analysen gick ut på att se om det fanns några skillnader när agenten 
visade på en sammanhållen karaktär eller när karaktären var splittrad, det vill 
säga när agenten var utrustad med den personlighet som hörde till den andra 
agenten. Detta gjordes med ett t-test med grupperna sammanhållen och splittrad. 
Anledningen till att denna analys görs med ett särskilt t-test och inte tillsammans 
med tvåvägs ANOVAN är att i en ANOVA kan man bara dela upp designen i de 
faktorer som bygger upp den, här i utseende och personlighet.  Detta innebär att 
man i Figur 4 kan jämföra celler horisontellt och vertikalt, men inte diagonalt, 
vilket är intressant för det här arbetet.  
 
Avslutningsvis analyserades de avdrag som registrerats i loggfilen. Anledningen 
till detta var att se ifall närvaron av en agent påverkat deltagare att göra större 
eller mindre avdrag, och ifall de olika agenterna påverkat den summa som 
användaren dragit av. Analysen genomfördes med samma tre steg som beskrivs 
ovan. 
 
I sammanställningen nedan redovisas bara signifikanta resultat eller resultat med 
en stark tendens till skillnad. Alla resultat finns redovisade i bilaga 8. 
 

Skillnader mellan att ha en agent närvarande eller inte 
För de flesta index spelade det ingen roll ifall agenten var närvarande eller inte, 
men på några gjorde det signifikant skillnad. Användarna upplevde att ett gräns-
snitt som innehöll en agent var mer emotionellt och attraktivt samtidigt som de 
kände mindre tillit och upplevde att det var mindre intelligent.  
 
De signifikanta skillnader som kunde konstateras mellan grupperna var på in-
dexen Emotionell (t(23)=2,822, p=,010), Tillit (t(23)=-2,214, p=,037) och  
Attraktion (t(23)=2,521, p=,019). För indexet Intelligens fanns det en nästan 
signifikant skillnad (t(23)=-2,044, p=,053). I figur 5 visas medelvärde för de två 
grupperna, agent och utan agent, för de här indexen. Skalan är 1-7, där 1 står för 
till exempel ingen tillit och 7 för hög tillit, förutom för index Attraktion som an-
vänder en skala 1-10, där 1 står för ingen attraktion och 10 för hög attraktion.  
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Figur 5. Index med signifikanta skillnader vid närvaro av agent eller inte. 

 
Intressant att notera är att för indexen Emotionell och Attraktion ger närvaron av 
en agent en högre skattning av försökspersonerna, medan Tillit och Intelligens 
ger en lägre skattning. 
 

Interaktion mellan personlighet och utseende 
När det gäller personlighet och utseende verkar det som om båda variablerna 
påverkar upplevelsen av agenten, däremot verkar det som om det inte finns nå-
gon större interaktion mellan dessa faktorer.  
 
Interaktionen för Attraktion visar att attraktionen för en agent minskar om den 
har en personlighet av en räv och ser ut som en räv, medan ökar om den har 
samma personlighet men ser ut som en höna. Har agenten hönans personlighet 
spelar utseendet ingen roll, den är i det närmaste lika attraktiv. 
 
Interaktionen för Underhållningsvärde ser ungefär ut som för Attraktion, med 
skillnaden att här håller det omvända. Har agenten hönans personlighet är under-
hållningsvärdet mindre om den ser ut som en höna än om den ser ut som en räv. 
Har agenten rävens personlighet spelar utseendet ingen roll. 
 
De index som uppvisade tendenser till interaktion mellan personlighet och ut-
seende såg ut på följande vis: Attraktion (F(1, 16)=3,144, p=,095) och Under-
hållningsvärde (F(1, 16)=2,348, =,145). Figur 6 visar hur interaktionen såg ut 
för dessa båda index. 
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Figur 6. Interaktion mellan utseende och personlighet för Attraktion (till vänster) och Under-
hållningsvärde (till höger) 

 

Agentens utseende 
Skillnader kunde konstateras på hur användare upplevde agenten om den såg ut 
som en räv eller en höna. Om agenten såg ut som en räv upplevdes den som 
mindre emotionell men mer intelligent och tillmötesgående. Användarna kände 
sig tryggare vid användandet av systemet när agenten såg ut som en räv. För-
utom detta upplevdes räven som mer motiverande och hela uppgiften kändes 
mer engagerande och fick ett större underhållningsvärde. 
 
Indexen Intelligens (F(1, 16)=6,202, p=,024), Motiverande (F(1, 16)=5,177, 
p=,037), Engagemang (F(1, 16)=5,915, p=,027) och Tillmötesgående (F(1, 
16)=7,936, p=,012) visade alla signifikanta skillnader mellan ifall agenten såg ut 
som en räv eller en höna. Indexen Emotionell (F(1, 16)=3,981, p=,063), Under-
hållningsvärde (F(1,16)=3,228, p=,091) och Trygghet (F(1,16)=4.042, p=.062) 
visade tendenser till att deltagarna skattade olika beroende på agents utseende.  
Figur 7 och 8 visar medelvärdet för de olika indexen med avseende på utseendet. 
Resultatet presenteras som två tabeller då indexen befinner sig på olika skalor, 
1-7 eller 1-10. 
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Figur 7. Medelvärde för indexen Emotionell, Intelligens, Trygghet och Tillmötesgående. 
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Figur 8. Medelvärde för indexen Motivation, Underhållningsvärde och Engagemang. 
 
Endast indexet Emotionell skattades som högre för en agent som såg ut som en 
höna. För de övriga skattades räven högre. 
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Agentens personlighet 
Agentens personlighet påverkade i vilken grad användaren kände förtroende och 
i vilken grad användaren kände sig trygg vid genomförandet av uppgiften. Alla 
resultat var till hönapersonlighetens fördel. 
 
Dessutom finns tendenser som visar att hönans personlighet upplevdes som mer 
ärlig, emotionell och hjärtlig. Resultaten antyder också att användaren kände sig 
mer avspänd när denne interagerade med en agent som hade hönans personlighet 
och att hela uppgiften kändes mer engagerande.  
 
De index som fick signifikanta skillnader på om agenten hade en höna-
personlighet eller en rävpersonlighet var Förtroende (F(1, 16)=6,044, p=,026) 
och Trygghet (F(1,16)=4,855, p=,043). De tendenser som konstaterades var 
Ärlighet (F(1,16)=4,068, p=,061), Emotionell (F(1, 16)=3,981, p=,084), Hjärt-
lighet (F(1, 16)=3,393, p=,096), Avspändhet (F(1, 16)=3,232, p=,096) och En-
gagemang (F(1, 16)=4,101, p=,060). I figur 9 och 10 visas medelvärdena för 
alla dessa index. 
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Figur 9. Medelvärde för indexen Ärlighet, Emotionell och Trygghet. 
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Figur 10. Medelvärde för indexen, Hjärtlighet, Avspändhet, Förtroende och Engagemang. 

 
Notera att för alla indexen rankas hönapersonligheten som högre än rävperson-
ligheten, vilket är i det närmaste det motsatta för hur utseendet för hönan och 
räven skattades. 

Skillnader mellan en sammanhållen karaktär och en splittrad 
En splittrad respektive en sammanhållen karaktär gav inte upphov till några sig-
nifikanta resultat. Det finns dock en tendens till att en splittrad karaktär upplevts 
som mer attraktiv än en sammanhållen.  
 
Resultatet för indexet Attraktion såg ut på följande vis: Attraktion (t(18)=-1,754, 
p=,097). Figur 11 visar hur det här indexet skilde sig med avseende på medel-
värdet. 
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Figur 11. Medelvärde för indexet Attraktion uppdelat på grupperna sammanhållen och 

splittrad. 
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Notera i Figur 11 att en splittrad karaktär verkar ha en högre attraktion än en 
sammanhållen. 

Resultat av intervjun 
Den avslutande intervjun gav inte upphov till några större överraskningar. Det 
mest framträdande resultatet var att flera deltagare nämnde att de inte ägnat sär-
skilt mycket uppmärksamhet åt agenten och vad den sade. Flera deltagare upp-
gav att de inte ansåg sig ha blivit påverkade av agentens närvaro, vilket är in-
tressant eftersom resultaten från enkäten visar att deltagarna påverkats av när-
varon av en agent. Ytterligare några kommentarer återfinns i diskussionskapitlet. 

Avdrag 
Resultatet av analysen visar tendenser till att användarna drog av en större 
summor per avdrag  när det fanns en agent närvarande i gränssnittet, se Figur 12. 
Den statistiska analysen visar att denna tendens är svag, (t(23)=1,467, p=0.16). 

 
Figur 12. Storlek på avdrag med agent närvarande respektive frånvarande. 

 
Vidare antyder resultatet att användarna gjorde större avdrag när agenten såg ut 
som en höna, se Figur 13. Analysen visar att deltagare som hade en agent som 
såg ut som höna tenderade att göra avdrag med större summor än de som hade 
en agent som såg ut som en räv (F(1, 16)=2,353, p=0,145). Det fanns ingen 
skillnad mellan vilken personlighet som hönan hade, inte heller fanns det någon 
interaktion mellan utseende och personlighet. 
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Figur 13: Förhållande mellan personlighet och utseende med avseende på hur stora summor 

som drogs av per avdrag. 
 
Det fanns ingen skillnader i hur stora avdrag deltagarna gjorde beroende på om 
agentens karaktär var sammanhållen eller inte. 

Resultatsammanfattning 
Det spelade för det mesta ingen roll för användarnas bedömning om det fanns en 
agent närvarande i programmet eller inte, men för faktorerna Emotionell, Tillit 
och Attraktion konstaterades en signifikant skillnad. Värdet för Intelligens låg 
nära signifikansnivån. Närvaron av en agent gjorde att användaren upplevde 
lägre tillit och intelligens hos hjälpen än om ingen agent fanns närvarande. Både 
personlighet och utseende påverkade användarens uppfattning av programmet 
men ingen signifikant interaktion mellan egenskaperna kunde konstateras. Det 
fanns en svag tendens till påverkan mellan indexen Attraktion och Underhåll-
ningsvärde. Attraktionen hos agenten minskar om agenten ser ut som en räv och 
har en personlighet som en räv, men ökar om hönan utrustas med räv-
personlighet. Kombinationen hönaagent med hönapersonlighet gav ett lägre 
underhållningsvärde medan en räv med hönans personlighet har ett högre under-
hållningsvärde. 
 
Agentens utseende påverkade flera index; signifikanta skillnader konstaterades 
på faktorerna Intelligens, Motiverande, Engagemang och Tillmötesgående. Ten-
denser till skillnader konstaterades på faktorerna Emotionell, Underhållnings-
värde och Trygghet. På alla dessa faktorer gav räven en högre skattning än 
hönan, undantaget Emotionell. 
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Agentens personlighet resulterade i signifikanta skillnader på två index; För-
troende och Trygghet. Tendenser till skillnader fanns på faktorerna Ärlighet, 
Emotionell, Hjärtlighet, Avspändhet och Engagemang. Alla index som rör per-
sonlighet har ett högre värde för hönan än för räven. 
 
Jämförelsen mellan sammanhållen och splittrad karaktär gav inga signifikanta 
resultat. Dock konstaterades en tendens till skillnad för indexet Attraktion. En 
splittrad karaktär bedömdes högre på indexet Attraktion än en sammanhållen 
karaktär.  
 
Resultatet antyder också att användarna gjorde större avdrag när en agent fanns 
närvarande i gränssnittet, i synnerhet när agenten såg ut som en höna. 
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Diskussion 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur användare reagerar på en agent 
vars verbala beteende inte stämmer överens med det visuella intryck den ger. 
Anledningen till att ta reda på detta och annat som rör interaktiva agenter är att 
tanken på en funktionell gränssnittsagent är tilltalande. Om man skulle nå så 
långt att man faktiskt lyckas utforma agenter som fungerar utifrån mänskliga 
interaktionstekniker skulle många problem inom människa-datorinteraktionen 
kunna överbyggas.  

Metoddiskussion 

Agenternas utseende samt fysiska och verbala beteende 
Användarnas reaktioner gentemot agenterna gav upphov till misstankar om att 
agenterna kan ha utrustats med ett alltför passivt rörelsemönster. Flera deltagare 
uppgav efter försöket att det inte ägnat någon nämnvärd uppmärksamhet åt 
agenterna. Med ett livligare rörelsemönster är det möjligt att detta hade kunnat 
undvikas. 
 
Innan dialogen skapades fattades beslut om att den inte skulle innehålla någon 
konkret hjälp utan endast ge uttryck för agentens personlighet. Anledningen till 
detta beslut var att det var angeläget att försäkra sig om att agenterna var lik-
värdiga vad det gäller hur mycket de skulle bidra med till uppgiftens genom-
förande. Man kan ifrågasätta om deltagarna snabbt fick uppfattningen att man 
kunde bortse från innehållet i pratbubblorna eftersom de ändå inte var till någon 
större hjälp. Dock, vilket kan tyckas en smula märkligt, uppgav de flesta när de 
tillfrågades att de upplevde att agenten varit till hjälp vid lösandet av uppgiften.  
 
Många av agentens kommentarer var kopplade till innehållet i den aktuella rutan 
på deklarationen. Någon deltagare uppgav att innehållet i pratbubblan hade givit 
en ledtråd till vilken information i hjälptexten som var intressant för den aktuella 
uppgiften. Detta kanske kan vara en förklaring till fenomenet även om kopp-
lingen mellan innehållet i pratbubblan och hjälptexten inte var utformad med 
tanke på uppgiften. Möjligen har deltagarna förutsatt att det måste finnas någon 
nytta med agentens kommentarer eftersom agentens närvaro i programmet 
annars hade varit överflödig. Man kan fråga sig hur detta har påverkat resultatet 
då ett antal av frågorna i enkäten rörde just frågan om agentens hjälpsamhet.  
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Applikationen/uppgiften 
De flesta tycker att det är svårt att deklarera och många är överens om att det 
inte är det mest underhållande man kan ägna sig åt. Det är synd att säga att reak-
tionerna var överväldigande positiva när deltagarna fick klart för sig vad upp-
giften gick ut på. Trots detta gav deltagarna intryck av att ta uppgiften på allvar 
och göra sitt bästa för att genomföra uppgiften korrekt. Det är svårt att uttala sig 
om ifall den i allmänhet negativa inställningen till uppgiften kan ha avspeglats i 
bedömningen av agenterna, men det är naturligtvis tänkbart att en sådan effekt 
finns. Dock får man ha i åtanke att samma sak gällde för alla deltagare. 
 
Ytterligare en aspekt att överväga är det faktum att deklarationen genomfördes i 
någon annans namn. Det är möjligt att uppgiften inte togs på lika stort allvar när 
man inte riskerar några konsekvenser för egen del. Alla deltagare var ju också 
medvetna om att detta var en anonym experimentsituation och att de uppgifter 
de fyllde i på inget vis skulle granskas av någon myndighet. Detta bör beaktas i 
förhållande till att framför allt rävens beteende delvis gick ut på att påpeka alla 
hemska saker som kan hända om man inte är hederlig när man deklarerar och 
även hönans oro för vad som skulle kunna hända om man råkade fylla i fel 
summor. Återigen är det dock så att samma villkor gäller för alla deltagare. 
 
Deklarationsuppgiften är till sin natur krävande, och den komplicerades ytter-
ligare av det faktum att deltagarna utgick från någon annans uppgifter. När man 
genomför sin egen deklaration har man en uppfattning om vad man behöver ta 
hänsyn till och vad som måste redovisas. Den aktuella uppgiften blev än mer 
krävande eftersom deltagarna var tvungna att sätta sig in i varje aspekt av dekla-
rationen och för varje nytt avsnitt i deklarationen gå igenom de tillgängliga 
pappren för att se om något skulle fyllas i deklarationen. Detta gjorde att de 
flesta av deltagarna var upptagna med att genomföra uppgiften på bekostnad av 
uppmärksamhet gentemot agenten, vilket de också påpekade när de ombads 
skatta olika egenskaper hos agenten. Flera deltagare uppgav att de inte alls hade 
tittat på agenten och läst mycket lite av texten i pratbubblorna.  
 
Detta är naturligtvis ofördelaktigt eftersom deltagaren då har mindre att basera 
sin bedömning av agenten i allmänhet och dess personlighet i synnerhet på. Det 
finns en risk att deltagarna baserat sin bedömning av agenterna på stereotypa 
uppfattningar av hur en höna eller en räv är. Samtidigt pekar resultaten från 
personlighetsdimensionen på att personligheten faktiskt spelade in oberoende av 
vilket djur det handlade om. Dessutom finns exempel på interaktioner som visar 
att djur och personlighet påverkar varandra. Detta kan inte förklaras på annat 
sätt än att deltagarna måste ha ägnat en viss uppmärksamhet åt pratbubblorna 
även om de själva hävdar motsatsen.  
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Det är också viktigt att ha i åtanke att varje grupp bara innehöll fem deltagare 
vilket lägger större tyngd vid de resultat och indikationer som faktiskt upp-
nåddes. 

Analys 
När det gäller analysen av sammanhållen och splittrad karaktär kan sättet som 
analysen gjordes på dölja skillnader. Eftersom utseende och personlighet hos en 
agent påverkar skattningen på de olika indexen, kan effekten av en samman-
hållen karaktär och en splittrad karaktär försvinna när man slår ihop grupperna 
på det här sättet, se figur 14. Eftersom båda grupperna skiljer sig på medel-
värdet, en ner och en upp, kommer denna skillnad att försvinna när samman-
hållna karaktärer summeras ihop (alltså höna-höna och räv-räv), samma gäller 
för de splittrade karaktärerna. 
 

1

2

3

4

5

6

7

Höna-höna Räv-räv Höna-räv Räv-höna

Utseende-personlighet

 
Figur 14. Medelvärde för indexet Ärlig. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar i enighet med bland annat Reeves och Nass (1996, 2000) teorier 
att människor reagerar socialt på gränssnitt och gränssnittsagenter. När en agent 
fanns närvarande på skärmen skattade användarna programmet som mer emo-
tionellt och attraktivt men mindre intelligent samt att användarna upplevde att de 
litade mindre på programmet. De två sistnämnda faktorerna överensstämmer väl 
med det intryck som agenterna skapats för att ge. Resultatet överensstämmer 
också bland annat Janlert och Stoltermans (1997) och Laurels (1990) teorier om 
att människor tillskriver artefakter, gränssnitt och agenter karaktär, personlighet 
och mänskliga egenskaper. 
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Interaktion 
Resultatet visade inte någon större interaktion mellan personlighet och utseende, 
även om de båda variablerna påverkar upplevelsen av agenten. De tendenser 
som finns är för indexen Attraktion och Underhållningsvärde.  Attraktionen för 
en agent är som störst när den ser ut som en höna och har en personlighet som 
en räv. Fenomenet kan förklaras med att användare blir positivt överraskade när 
deras förväntningar inte infrias; den till synens förvirrade och inte alltför in-
telligenta hönan visar sig vara koncentrerad och medveten. På samma sätt kan 
man bli glatt överraskad om man väntat sig en lömsk och möjligen elak räv och 
det visar sig att den i själva verket är angelägen om att vara till lags och att göra 
rätt. 
 
Det är möjligt att effekten på underhållningsvärde återigen beror på att an-
vändarens förväntningar bryts; det finns otaliga exempel inom film och teater 
som visar att det oväntade är underhållande. När man bryter mot åskådarens för-
väntningar genom att till exempel presentera det räddhågade militära befälet 
eller den manhaftiga ballerinan, blir resultatet ofta komiskt. Kanske gäller det-
samma när man ställs inför den sällsynt virriga och osäkra räven. 
 
Om man tittar närmare på de index som givit resultat på utseende och personlig-
het kan man konstatera att Emotionell, Trygghet och Engagemang förekommer 
inom båda dimensionerna. Detta antyder att det eventuellt skulle kunna före-
komma en interaktion mellan personlighet och utseende på dessa index. Det 
hade förmodligen varit bättre att fokusera på sökandet efter interaktioner istället 
för att göra ett t-test på sammanhållen och splittrad karaktär.  
 
Resultaten visar att människor påverkas av agenter i allmänhet och att de till-
skriver karaktär och egenskaper baserat på både utseende och personlighet. Där-
emot kan den här studien inte bekräfta Isbister & Nass (2000) teorier om 
karaktärskonsekvens och dess betydelse. Detta försök resulterade i en tendens 
till skillnad mellan sammanhållen och splittrad personlighet. Som ett exempel 
kan nämnas att Trygghet rankas högre för rävens utseende, men högre för 
hönans personlighet. Detta är ett argument för att sådana skillnader finns. För att 
kunna få svar på den frågan måste ett försök konstrueras som innefattar fler 
deltagare och där agentens personlighet uttrycks på ett mer påträngande vis. Det 
kan räcka att låta pratbubblor ligga framme under en längre tidsperiod för att få 
starkare resultat. När det gäller karaktärskonsekvens vore en annan mätmetod att 
föredra eftersom t-testet i detta fall slätar ut de skillnader som eventuellt finns.  
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Frånvaron av tydliga resultat kan inte sägas bero på att ingen sådan effekt exi-
sterar, frågan är snarare att betrakta som obesvarad beroende på att analys-
metoden inte var lämplig för uppgiften. Det finns dock en tendens till att en 
splittrad karaktär upplevts som mer attraktiv än en sammanhållen. Detta är ett 
oväntat resultat som går stick i stäv med hypotesen som gick ut på att splittrade 
karaktärer skulle ge upphov till mer negativa bedömningar från användares sida. 
En tänkbar förklaring till detta fenomen är att agentens verbala beteende bröt 
mot användarens förväntningar på ett positivt vis, det vill säga att hönan i själva 
verket visade sig vara fokuserad eller att räven inte uppvisade det förväntade 
lömska beteendet. 

Avdrag 
Resultatet visar tendenser till att användare gjorde större avdrag i deklarationen 
när en agent fanns närvarande på skärmen, i synnerhet när agenten såg ut som en 
höna. Det finns inget givet svar på vad detta kan bero på, men en förklaring 
skulle kunna vara att användare upplever att de inte ensamma är ansvariga för de 
avdrag de gör, utan att ansvaret delas mellan användaren och den aktuella agen-
ten. Det är tänkbart att hönans utseende så att säga tar udden av ängslan och 
kanske även allvaret med uppgiften. En deltagare uttryckte i intervjun att hönan 
fick deltagaren att känna sig som den lugnare och klokare i sällskapet (som be-
stod av deltagaren och hönan). Hönans närvaro gjorde att deltagaren blev den 
modigare av de två. 
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Slutord 
Inför framtiden kan man konstatera att detta försök kan ses som en inledande 
undersökning för att se om det är någonting man behöver titta vidare på. Ex-
empel på detta är att vissa index bara påverkar personlighet medan andra bara 
påverkar utseende. Det vore intressant att ta reda på om det till exempel finns 
egenskaper som har större tyngd när det kommer till utseende men som väger 
lättare när det kommer till personlighet och tvärt om. 
 
Det vore intressant att upprepa denna studie med några förändringar i upplägget 
och fler försökspersoner. Att finna bevis för att inkonsekventa karaktärer gene-
rellt påverkar användare vore ännu en pusselbit i vetenskapen om hur man ska 
utforma gränssnitt och agenter till största nytta och glädje för användare. Även 
om denna studie inte uppnådde målet att konstatera eller avvisa en generell 
effekt på användare när de interagerar med agenter utrustade med en konsekvent 
eller inkonsekvent karaktär, så pekar den i enighet med tidigare teorier på att det 
är möjligt att påverka människor socialt med hjälp av en agent, samt att både 
utseende och personlighet spelar in och det på olika dimensioner. Eftersom 
människor reagerar socialt gentemot gränssnitt och med sådan lätthet tillskriver 
även icke-levande ting en karaktär, borde en väl genomtänkt agent kunna klara 
av att till exempel uppmuntra och motivera människor och på så vis förbättra 
deras interaktion med datorapplikationer i allmänhet. Det är en smula svårare att 
tänka sig en karaktär som alla användare generellt skulle tycka om. Däremot kan 
det tänkas vara fullt möjligt att finna generella interaktionstekniker som skulle 
kunna underlätta datoranvändares vardag.  
 



 

46  

Referenser 
 
Bickmore, T. Cassell, J. (2001). “Relational Agents: A Model and Implementa-
tion of Building User Trust” CHI 2001. Vol. 3. p. 396-403 
 
Dahlbäck, N. Swamy, S. Nass, C. Arvidsson, F. Skågeby, J. (2001). ”Spoken 
Interaction with Computers in a Native or Non-native Language - Same or Dif-
ferent?”  Proceedings of INTERACT 2001 
 
Dehn, D. M. van Mulken, S. (2000). ”The impact of animated inteface agents: a 
review of empirical research“  Int. J. Human-Computer Studies. Vol. 52. p. 1-22 
 
Elliot, C. Rickel, J. Lester, J. C. (1997). “Integrating affective computing into 
animated tutoring agents”. Proceedings of the IJCAI-97 Workshop on Animated 
Interface Agents: Making them Intelligent. P. 113-121. Nagoya, Japan, 25 Au-
gust. 
 
Engler, B. (1999). “Personality Theories. An Introduction” 5th ed. Boston, MA. 
Houghton Mifflin Company.  
 
Isbister, K. Nass, C. (2000). ”Consisency of personality in interactive 
characters: verbal cues, non-verbal cues, and user characteristics” Int. J. 
Human-Computer Studies Vol. 53. p. 251-267 
 
Janlert, L-E. Stolterman, E. (1997). ”The character of things” Design Studies 
Vol. 18. p. 297-314 
 
King, W. J. Ohya, J. (1995). ”The Representation of Agents: A Study of Phe-
nomena in Virtual Environments” IEEE International Workshop on Robot and 
Human Communication p.199-204 
 
Laurel, B. (1990). “The Art of Human Computer Interface Design” Reading, 
Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, Inc..  
 
Lester, J. C. Stone, B. A. (1997). “Increasing believability in animated peda-
gogical agents”. Proceedings of the 1st International Conference on Autonomous 
Agents, p. 16-21. Marina del Rey, CA. 
 
Norman, D. A. (1988). ”The design of everyday things”. New York: Currency 
Doubleday. 
 



 47

Norman, D. A. (1994). ”How Might People Interact with Agents” Commu-
nications of the ACM. Vol. 37. p. 68-71 
 
Olsson, S. (1994). “To experience information systems – a study at Umeå Uni-
versity” Report UMADB D-9404, Department of Informatics, Umeå university. 
 
Parise, S. Keisler, S. Sproull, L. Waters, K. (1999). ”Cooperating with life-like 
interface agents” Computers in Human Behavior 15 p. 123-142 
 
Pervin, L. A. John, O. P., Eds. (1997). “Personality Theory and Research”. New 
York: Wiley. 
 
Reeves, B. Nass, C. (1996). “The Media Equation. How People Treat Com-
puters, Television, and New Media Like Real People and Places” Stanford, CA: 
CSLI Publications.  
 
Reeves, B. Nass, C. (2000). “Perceptual Bandwidth” Communications of the 
ACM. Vol. 43. p. 65-70 
 
Rickenberg, P. Reeves, B. (2000). “The Effects of Animated Characters on 
Anxiety, Task Performance, and Evaluations of User Interfaces” CHI Letters. 
Vol. 2. p. 49-56 
 
Riksskatteverket, (2002). “Dags att deklarera” RSV 323 utgåva 8. 
http://www.rsv.se (Acc. 2002-04-22). 
 
Takeuchi, A. Naito, T. (1995). ”Situated facial displays: toward social inter-
action”. In Katz, I. Mack, R. Marks, L. Rosson, M. B. Nielsen, J. Eds. Human 
Factors in Computing Systems, CHI’95 Conference Proceedings, p. 450-455. 
New York: ACM Press. 
 
Tognazzini, B. (1992). “TOG on Interface”  Reading, Mass.: Addison-Wesley 
Publishing Company, Inc.. 
 
Winograd, T. (1996). ”Profile: Macintosh human interface guidelines”. In T. 
Winograd, Ed. Bringing Design to Software, p. 81-85. New York: ACM Press. 
 



 

48  

Bilagor 
 
 
Bilaga 1, djuregenskaper 
Åsna Uggla Räv Hare Varg 
envis (14) klok (25) listig (17) snabb (15) skygg (5) 
dum (8) vis (3) slug (11) rädd (10) farlig (4) 
trög (4) iakttagande (2) smart (2) nervös (4) slug (4) 
lat (2) smart (2) snabb (2) skuttig (3) elak (4) 
egensinnig (2) sträng (2) finurlig hoppig (3) stark (2) 
snäll (2) vaken (2) lite falsk snäll (2) hungrig (2) 
tjurig (2) betraktande lurig barnslig listig (2) 
trött (2) eftertänksam mjuk dum aggressiv 
blyg frisk nyfiken inte helt pålitlig arg 
cool ful skabbig litar på alla enstöring 
egen hemtrevlig smygande liten förtroendeingivande 
högljudd Linda Blair-huvud sniken lättskrämd gullig 
inte riktigt med skygg snygg nyfiken gulögd 
ledsen skärpt spontan reproduktiv ilsken 

lite långsam slö ständigt hungrig 
springa-på-väg-
benägen intelligent 

skriande trött utsatt uppmärksam kraftfull 
smart  återspeglar samhället  lurig 
småtjurig  överskattat IQ inget (3) lynnig 
storörad    lömsk 
söt  inget (2)  ond 
viljestark    påverkad av månen 
vilsen     självständig 
    smart 
    spännande 
    temperamentsfull 
    trygg 
    urdjur 
    vacker 
    vaksam 
    vild 
     
    inget (1) 
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Krokodil Hund Katt Kanin 
elak (5) trogen (8) smidig (5) rädd (4) 
farlig (4) snäll (6) egensinnig (4) snäll (3) 
lömsk (4) trofast (4) självständig (3) god (2) 
livsfarlig (2) sällskaplig (3) kelig (3) snabb (2) 
slug (2) tillgiven (3) lat (2) söt (2) 
snabb (2) glad (2) lömsk (2) ettrig 
aggressiv dum (2) egen (2) feg 
bitsk beroende (2) beräknande gnagare 
falsk omtänksam (2) ensamvarg godmodig 
glupsk social (2) enstöring gosedjur 
hungrig bästa vännen envis gosiga små husdjur 
ilsken farlig fjäskig hjälplös 
jaktinstinkt fjäskig fri husdjur 
jägare formbar gullig inget eget liv 
kall följsam högfärdig korkad 
kaxig intelligent inställsam kåt 
lurig kramig katig livlig 
lättskrämd kuvad kråmar mjuk 
mäktig ljudlig listig nervös 
oberäknelig lydig lurig nosvickare 
opålitlig långhårig morrhår ofarlig 
repulsiv människans bästa vän ond oförarglig 
rå rutinmässig osocial parningsvillig 
rädd smart rutinmässig pilsk 
skräckinjagande svassig sjätte sinne sexmissbrukare 
slår till när det gäller söt smart små personers grej 
slö överskattad snäll på egna villkor spontan 
storkäftad  tar dagen som den kommer stek 
trött inget (1) tillgiven stressad 
vasstandad  tom tam 
väsk-, sko- och bälteshatare  vig trög 
äcklig  välorienterad världsfrånvarande 
   ödmjuk 
inget (3)  inget (2)  
   inget (7) 
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Ko Tjur Får Höna 
dum (7) arg (7) dum (5) virrig (4) 
lugn (6) stark (7) snäll (4) vimsig (3) 
snäll (6) tjurig (3) mjuk (3) dum (2) 
slö (3) ilsken (3) korkad (2) skränig (2) 
nyfiken (2) respektingivande (2) ullig (2) stirrig  (2) 
ansvarsfull stor (2) beroende av kollektivet ägg  (2) 
blir enbart mat aggressiv betande beskyddande 
egen auktoritär dum i grupp ena dagen är den andra lik 
fridfull bångstyrig enkelspårig fladdrig 
ger god mjölk elegant flockbeteende flockdjur 
glor envis flockmentalitet gapig 
horn farlig hårig gäll röst 
hög status i Indien farligt skum högljudd hysterisk 
klok frustar idiot högljudd 
klumpig förståndig intelligensbefriad kacklig 
landet herre klok krafsare 
lat hög status hos Tom Jones koftig kärring 
mammig högt självförtroende lockig matproducenter 
mjölk kraftfull lugn omanliga 
moderlig kung ointelligent omhändertagande 
naiv livsnjutare ost pigg 
orädd luktar på blommorna puckad saknar egenskaper 
skum modig tröga skitluktande 
tjurskallig mångsidig ull skvallrig 
tråkig opålitlig ullproducent slö 
trög potent uppblåsbara smart 
 stingslig varm sprättare 
inget (4) tuff vänskaplig tråkig 
 tung  vassnäbbad 
 villig inget (5) yr 
 viril  äggproducent 
    
 inget (2)  inget (5) 
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Råtta Mus Delfin Geting Apa 
snabb (5) söt (5) klok (10) argsint (5) rolig (4) 
äcklig (3) liten (4) intelligent (9) ettrig (4) intelligent (3) 
elak (2) rädd (4) smart (4) ilsken (4) klängig (2) 
smutsig (2) snabb (4) glad (4) stickig (3) lättlärd (2) 
aktiv fin (2) lekfull (2) elak (2) människolik (2) 
allätare nervös (2) nyfiken (2) irriterande (2) sprallig (2) 
fräck snäll (2) snäll (2) snabb (2) söt (2) 

ful busig 
allsidig 
kunskapsmässigt aggressiv atletisk 

hungrig dum bryr sig om andra aj dum 
jobbig grå dryg allergiframkallande dumdryg 
kommer från avfall gullig duktig arbetsam envis 
kvicktänkt jobbig fredlig besvärande finurlig 
listig kattmat glansig dum flängig 
lite ond listig graciös envis försöksdjur 

liten matvrak går sin egen väg 
finns bara för att 
skrämmas grotesk 

ljusskygg nosen ibland elak flyktig inte jättesmarta 
nyfiken nyfiken läraktig hjärtlös kan inte vara stilla 
ohyra ofarlig mysig hungrig klättrig 
onödig pippig omtänksam ihärdig kompis 
opålitlig smygande smidig illmarig kusin 
otäck stressad sällskaplig lättretad lekfull 
slug uppfinnig söt matproducent lite dum 
slö ängslig tillgiven sticks livlig 
smart  tålmodig stingslig långarmad 
streetsmart inget (8) vis sur människa 
svansen  våldtäktsfiskar vass mänsklig 
tuff    pajas 
överlevare  inget (1) inget (2) porrig 
    skeppardjur 
inget (10)    smart 
    snabb 
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Bilaga 2. exempel på enkät med bilder 
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Bilaga 3, applikationen 
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Bilaga 4, dialog 
 
Exempel på dialog 
 
Hönan: 

• Jag har sparat jättelänge nu... ska jag skriva vad jag sparat.... 
 

• Hur mycket blev det då? Det måste blir rätt...fyra, sju, tre... 59  
 

• Blanketter? Fler? Dom har inte jag? Behöver jag dem? Fler? Nej nej nej 
 

• Förbjudet lån...är det det som kallas bankrån? Måste man skatta för det? 
 

• Det är lätt...plus plus plus plus. Visst blev det bra! Eller...? 
 

• Har du granskat kontrolluppgifterna? Tänk om det blir fel... Hamnar man i fängelse 
då? 

 
• Utländsk skatt...? Räcker det inte att  betala skatt i Sverige? Hur ska man veta vilket 

land som vill ha skatt av mig då? Nu... nu förstår jag inte. 
 

• Men... men... Riktiga? Tänk om det blivit fel då? Utan att det var meningen? Hu... hur 
ska man... Näää, vänta nu... Jag vet inte... 

 
 
Räven: 

• Alla dagar du åkt till jobbet... Du förlorar pengar om du glömmer någon... 
 

• Se till att räkna rätt nu... Annars kan det bli otrevligt... 
 

• Det är väldigt viktigt att man fyller i allt man kan få ersättning för... 
 

• Ibland är det så att det bara är fantasin som sätter gränser... 
 

• Ju mer du skriver att du har fått desto mer skatt blir du tvungen att betala... 
 

• Det kan hända att man fastnar i skattemyndighetens stickprovskontroller. Glöm inte 
det. 

 
• Heder och samvete? Är inte det filosofiska begrepp och sociala konstruktioner? Vad 

menas? 
 

• Ju mindre överskott man har desto mindre summor lägger man på skatt... 
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Bilaga 5, instruktion 
 
Instruktion  
 
Uppgiften 
Din uppgift är att fylla i en deklaration i form av en datorapplikation. De uppgifter du behöver 
för att genomföra deklarationen får du av försöksledaren tillsammans med dokument som 
beskriver en fiktiv person. Det är denna beskrivning tillsammans med tillhörande handlingar 
som du ska utgå ifrån. När deklarationen är slutförd ombeds du fylla i en enkät och svara på 
några frågor. 
 
Du kommer att tilldelas ett nummer och kommer inte att kunna identifieras på något vis. 
Under försöket kommer ljudupptagning att ske. De delar av inspelningarna som bedöms vara 
intressanta för resultatet kommer att transkriberas. Ljudupptagningen kommer alltså bara att 
avlyssnas av försöksledaren och eventuellt en handledare. Intressanta citat kan förekomma i 
slutrapporten men man kommer inte att kunna identifiera vem som uttalat dem. Resultatet 
består i en loggfil från programmet, ljudupptagningar samt de enkäter som deltagarna fyller i 
och de anteckningar som försöksledaren för vid intervjun efter försöket. Du har när som helst 
rätt att avbryta försöket och det går bra att ställa frågor till försöksledaren under tiden. 
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Bilaga 6, efterenkät 
Hur skulle du vilja beskriva din agent? 
A: 

Ordentlig • • • • • • • Slarvig 
Kall • • • • • • • Varm 
Förtrolig • • • • • • • Hemlighetsfull 
Livlös • • • • • • • Livlig 
Bedräglig • • • • • • • Ärlig 
Tråkig • • • • • • • Kul 
Opersonlig • • • • • • • Personlig 
Otillgänglig • • • • • • • Tillgänglig 
Informell • • • • • • • Formell 
Känslokall • • • • • • • Känslig 
Frånvarande • • • • • • • Närvarande 
Pålitlig • • • • • • • Opålitlig 
Slug • • • • • • • Rättfram 
Känslolös • • • • • • • Känslosam 
Ovänlig • • • • • • • Vänlig 
Ointelligent • • • • • • • Intelligent 
Opålitlig • • • • • • • Pålitlig 
Listig • • • • • • • Tanklös 
Slug • • • • • • • Naiv 
Smart • • • • • • • Korkad 
Vimsig • • • • • • • Fokuserad 
Illojal • • • • • • • Lojal 
Undanglidande • • • • • • • Ärlig 
Säker • • • • • • • Osäker 
Omtänksam • • • • • • • Egoistisk 
Otålig • • • • • • • Tålmodig 
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I vilken utsträckning beskriver följande ord din agent?  
B: 

                            Beskriver 
  dåligt 

Beskriver 
bra 

Irriterande • • • • • • • • • • 
Tydlig • • • • • • • • • • 
Lätt att förstå • • • • • • • • • • 
Vänlig • • • • • • • • • • 
Svår att ignorera • • • • • • • • • • 
Hårdhjärtad • • • • • • • • • • 
Obegriplig • • • • • • • • • • 
Påflugen • • • • • • • • • • 
Lätt att tycka om • • • • • • • • • • 
Utåtriktad • • • • • • • • • • 
Sympatisk • • • • • • • • • • 
Blyg • • • • • • • • • • 
Egendomlig • • • • • • • • • • 
Varm • • • • • • • • • • 
Tråkig • • • • • • • • • • 
Engagerande • • • • • • • • • • 
Underhållande • • • • • • • • • • 
Välvillig • • • • • • • • • • 
Frustrerande • • • • • • • • • • 
Rolig • • • • • • • • • • 
Intressant • • • • • • • • • • 
Trevlig • • • • • • • • • • 
Angenäm • • • • • • • • • • 
Outhärdlig • • • • • • • • • • 
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Hur kände du dig medan du genomförde uppgiften? 
C: 

                            Beskriver 
  dåligt 

Beskriver 
bra 

Hemmastadd • • • • • • • • • • 
Obekväm • • • • • • • • • • 
Försiktig • • • • • • • • • • 
Bekväm • • • • • • • • • • 
Misstänksam • • • • • • • • • • 
Dominant • • • • • • • • • • 
Tveksam • • • • • • • • • • 
Hederlig • • • • • • • • • • 
Viktig • • • • • • • • • • 
I kontroll • • • • • • • • • • 
Hämmad • • • • • • • • • • 
Öppen • • • • • • • • • • 
Okontrollerad • • • • • • • • • • 
Mäktig • • • • • • • • • • 
Avslappnad • • • • • • • • • • 
Avslöjande • • • • • • • • • • 
Spänd • • • • • • • • • • 
Förtroendefull • • • • • • • • • • 

 
 
Hur väl beskriver följande ord hela uppgiften? 
D: 

                            Beskriver 
  dåligt 

Beskriver 
bra 

Tråkig • • • • • • • • • • 
Engagerande • • • • • • • • • • 
Underhållande • • • • • • • • • • 
Vänlig • • • • • • • • • • 
Frustrerande • • • • • • • • • • 
Rolig • • • • • • • • • • 
Intressant • • • • • • • • • • 
Trevlig • • • • • • • • • • 
Angenäm • • • • • • • • • • 
Outhärdlig • • • • • • • • • • 

 
 
Anser du att agenten/hjälpen försvårade deklarationsproceduren? 
Ja    Nej   
 
Anser du att agenten/hjälpen underlättade deklarationsproceduren? 
Ja    Nej   
 
Anser du att den agent/hjälp som fanns i programmet påverkade hur du fyllde i deklarationen? 
Ja    Nej   
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E: 
 
Jag upplevde 
att… 

Tar helt 
avstånd 

Tar avstånd i 
stora delar 

Tar delvis 
avstånd 

Håller varken 
med eller tar 
avstånd 

Håller delvis 
med 

Håller i stora 
delar med 

Håller 
fullständigt med 

…agenten 
ansträngde sig 
för att förstå 
mig 

• • • • • • • 

…agenten 
hjälpte till att 
lösa mina 
uppgifter 

• • • • • • • 

…det var lätt 
att förutse hur 
agenten skulle 
reagera på vad 
jag gjorde 

• • • • • • • 

…agenten 
intresserade 
sig för mina 
frågor 

• • • • • • • 

…agenten 
förstod mina 
önskemål 

• • • • • • • 

…jag kunde 
förstå och 
handla utifrån 
den 
information 
som jag fick 
av agenten 

• • • • • • • 

…agenten inte 
alltid gjorde 
som jag 
förväntade mig 

• • • • • • • 

…agenten var 
samarbetsvillig • • • • • • • 

…jag var rädd 
att göra något 
fel i systemet 

• • • • • • • 

…det var lätt 
att få systemet 
att göra som 
jag ville 

• • • • • • • 

…agenten gav 
mig så bra svar 
som den kunde 

• • • • • • • 

…jag förstod 
hur jag skulle 
göra för att 
göra rätt 

• • • • • • • 

…jag hade 
kontroll över 
systemet 

• • • • • • • 

…agenten 
hindrade mig 
från att från att 
klara av 
uppgiften 

• • • • • • • 

…agenten 
ansträngde sig 
för att jag 
skulle förstå 
det 

• • • • • • • 

…jag kände 
mig säker när 
jag använde 
systemet 

• • • • • • • 
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Bilaga 7, alla index 
Del A:1     
1: ärlighet 2: emotionell 3: tillit   
bedräglig-ärlig livlös-livlig slarvig-ordentlig   
känslokall-känslig tråkig-kul opålitlig-pålitlig   
opålitlig-pålitlig känslokall-känslig    
slug-rättfram     
     
Del A:2     
1: intelligens 2: hederlighet    
tanklös-listig illojal-lojal    
korkad-smart undanglidande-ärlig   
vimsig-fokuserad     
     
Del B     
1: social kompetens 2: attraktion 3: hjärtlighet 4: motiverande 5: blyghet 
irriterande lätt att tycka om vänlig tydlig blyg 
påflugen underhållande hårdhjärtad engagerande 
lätt att tycka om rolig sympatisk   
sympatisk outhärdlig varm   
trevlig     
outhärdlig     
     
Del C     
1: avspänd 2: förtroende 3: avslöjande   

obekväm misstänksam avslöjande   

bekväm i kontroll    

i kontroll hämmad    

avslappnad     
     

Del D     
1: underhållningsvärde 2: engagemang    
engagerande engagerande    
underhållande frustrerande    
rolig     
     
Del E     
1: trygghet     
…jag förstod hur jag skulle göra för att göra rätt   
…jag hade kontroll över systemet    
…jag kände mig säker när jag använde systemet   
     
2: tillmötesgående     
…agenten/hjälpen intresserade sig för mina frågor   
…agenten/hjälpen förstod mina önskemål   
…agenten/hjälpen var samarbetsvilligt    
     
3: hjälpsamhet     
…agenten/hjälpen var samarbetsvillig    
…agenten/hjälpen hindrade mig från att från att klara av uppgiften   
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Bilaga 8: Alla resultat 
 
 
 
Medelvärde och standardavvikelse för ett index uppdelat på grupp. 
 Utseende Personlighet Utan agent 
 Höna Räv Höna  Räv  
Index M. SD M.  SD M.  SD M.  SD M.  SD 
ärlighet 4,778 ,535 5,082 ,535 5,693 ,535 4,167 ,535 5,300 1,821
emotionell 5,042 ,431 3,825 ,431 5,042 ,431 3,825 ,431 2,352 ,856
tillit 3,346 ,613 4,700 ,613 4,174 ,613 3,872 ,613 6,018 ,979
intelligens 3,704 ,234 4,527 ,234 4,096 ,234 4,134 ,234 4,922 ,721
hederlighet 4,304 ,599 4,902 ,599 4,851 ,599 4,356 ,599 5,502 1,576
social kompetens 7,040 ,757 5,956 ,757 6,812 ,757 6,184 ,757 6,962 ,944
attraktion 6,813 ,727 5,318 ,727 6,342 ,727 5,789 ,727 3,228 ,839
hjärtlighet 4,792 ,499 4,373 ,499 5,233 ,499 3,932 ,499 4,125 1,601
motiverande 4,359 ,730 6,707 ,730 5,655 ,730 5,411 ,730 5,328 1,932
blyghet 8,800 ,512 7,800 ,512 7,900 ,512 8,700 ,512 7,800 2,683
avspänd 5,626 ,785 6,484 ,785 7,038 ,785 5,072 ,785 6,480 1,838
förtroende 5,601 ,706 6,993 ,706 7,523 ,706 5,070 ,706 6,846 1,906
avslöjande 7,500 ,652 7,200 ,652 7,300 ,652 7,400 ,652 7,800 1,789
underhållningsvärde 4,858 ,619 6,431 ,619 6,020 ,619 5,268 ,619 6,268 2,105
engagemang 5,600 ,602 7,671 ,602 7,497 ,602 5,773 ,602 7,600 1,001
trygghet 3,465 ,503 4,895 ,503 4,964 ,503 3,396 ,503 4,663 1,491
tillmötesgående 3,721 ,430 5,434 ,430 4,812 ,430 4,344 ,430 3,093 1,376
hjälpsamhet 5,654 ,376 6,058 ,376 5,896 ,376 5,815 ,376 5,311 1,776
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T-test 
 
 
 

T-test 1, med eller utan agent t(23) 
Index T-värde P-värde (sig.) 
ärlighet -,410 ,678
emotionell 2,828 ,010
tillit 4,005 ,037
intelligens -2,214 ,053
hederlighet -3,245 ,319
social kompetens -2,044 ,668
attraktion -2,188 ,019
hjärtlighet -1,019 ,576
motiverande -1,107 ,866
blyghet -,435 ,595
avspänd -,696 ,729
förtroende 2,521 ,657
avslöjande 4,277 ,645
underhållningsvärde ,568 ,562
engagemang ,570 ,368
trygghet ,171 ,590
tillmötesgående ,200 ,063
hjälpsamhet ,540 ,394

 
 
 

T-test 2, sammanhållen/splittrad karaktär t(23) 
Index T-värde P-värde (sig.) 
ärlighet ,321 ,752
emotionell -,978 ,341
tillit -,546 ,592
intelligens -,440 ,665
hederlighet ,605 ,553
social kompetens -,592 ,651
attraktion -1,754 ,097
hjärtlighet ,306 ,763
motiverande ,930 ,365
blyghet ,000 1,000
avspänd ,063 ,950
förtroende ,730 ,475
avslöjande -1,032 ,316
underhållningsvärde -1,455 ,163
engagemang ,793 ,438
trygghet ,199 ,844
tillmötesgående ,047 ,963
hjälpsamhet ,234 ,818
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Tvåvägs ANOVA 
 

index betingelse f-värde, 
F(1, 16) 

p-värde (sig.) 

interaktion ,116 ,738 
utseende ,162 ,693 ärlighet 
personlighet 4,068 ,061 
interaktion 1,273 ,276 
utseende 3,981 ,063 emotionell 
personlighet 3,981 ,063 
interaktion ,308 ,587 
utseende 2,443 ,138 tillit 
personlighet ,121 ,732 
interaktion ,239 ,632 
utseende 6,202 ,024 intelligens 
personlighet ,013 ,909 
interaktion ,342 ,567 
utseende ,498 ,491 hederlighet 
personlighet ,342 ,567 
interaktion ,338 ,569 
utseende 1,025 ,327 social kompetens 
personlighet ,345 ,565 
interaktion 3,144 ,095 
utseende 2,114 ,165 attraktion 
personlighet ,290 ,598 
interaktion ,103 ,753 
utseende ,353 ,561 hjärtlighet 
personlighet 3,393 ,084 
interaktion 1,020 ,328 
utseende 5,177 ,037 motiverande 
personlighet ,056 ,816 
interaktion ,000 1,000 
utseende 1,905 ,187 blyghet 
personlighet 1,219 ,286 
interaktion ,004 ,948 
utseende ,597 ,451 avspänd 
personlighet 3,132 ,096 
interaktion ,710 ,412 
utseende 1,945 ,182 förtroende 
personlighet 6,044 ,026 
interaktion ,953 ,344 
utseende ,106 ,749 avslöjande 
personlighet ,012 ,915 
interaktion 2,348 ,145 
utseende 3,228 ,091 underhållningsvärde 
personlighet ,738 ,403 
interaktion ,909 ,355 
utseende 5,915 ,027 engagemang 
personlighet 4,101 ,060 
interaktion ,055 ,818 
utseende 4,042 ,062 trygghet 
personlighet 4,855 ,043 
interaktion ,003 ,957 
utseende 7,936 ,012 tillmötesgående 
personlighet ,592 ,453 
interaktion ,050 ,825 
utseende ,578 ,458 hjälpsamhet 
personlighet ,578 ,458 
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När en höna har en räv bakom örat – 
reaktioner på interaktiva agenter när visuellt och verbalt uttryck inte passar ihop 
User's reactions on interactive agents when their visual and verbal  
expression do not match

Petronella Andersson 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur användare påverkas av gränssnittsagenter vars 
personlighet inte passar ihop med det visuella intryck de ger. Gränssnittsagenterna bestod i den 
här studien av en räv och en höna och de har testats på användare i ett deklarationssammanhang.
Personligheten uttrycktes genom vad agenterna sade, och detta visades på datorskärmen i form
av text i pratbubblor. Agenterna har manipulerats så att de vid hälften av betingelserna fått byta
personlighet med varandra, alltså att hönan har presenterats med rävens personlighet och tvärt
om. En kontrollgrupp har genomfört uppgiften utan att någon agent varit närvarande på skärmen.
Efter genomförd deklaration har användarna fått fylla i en enkät där de ombetts uppskatta olika
aspekter av agentens beteende. Försöket har avslutats med en intervju.  
 
Resultatet visar att närvaron av en agent påverkade användarens upplevelse av att deklarera. 
Agentens utseende och agentens personlighet var för sig påverkade olika aspekter av 
användarens upplevelse av till exempel tillit och attraktionsvärde. Dock kunde inga tydliga 
skillnader konstateras när agentens personlighet inte passade ihop med det visuella intryck 
agenten gav.   
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