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Sammanfattning 
 
Frågan som denna rapport ställer sig är hur en användares engagemang i en aktivitet 
påverkas av vetskapen att motparten är en datorstyrd, dels jämfört med om motparten 
är en människostyrd Agent jämfört med en människostyrd Avatar och dels beroende 
på om den datorstyrda Agenten uppvisar ett mer mänskligt beteende, till motsats till 
ett mer maskin-likt. 
I syfte att besvara denna fråga har en utförlig litteraturstudie gjorts, som dels utforskat 
konceptet Engagemang, men även utforskat andra koncept, såsom Social närvaro, 
Ethopoeia och Simulering av mänskligt beteende. 
Dessa teorier har sedan använts för att utveckla ett webbaserat experiment, vars mål 
har varit att samla empiriska data. Experimentet gick ut på att lösa en serie enklare 
matematiska uppgifter, vissa mot datorn och andra med en mänsklig administratör 
som deltog på distans, och det som mättes var s.k. Dwell time, d.v.s. hur länge 
användaren var engagerad nog att ha fokus på aktiviteten. 
Resultatet visade att det fanns klara indikationer på att engagemanget i aktiviteten är 
lägre om motparten styrs av en dator, jämfört med om den styrs av en människa. Den 
andra ”delfrågan” var svårare att definitivt svara på, men författaren anser att det går 
att tolka resultatet som att engagemanget blir högre. 
 
 
Abstract 
 
The question that this essay posed was how the user’s engagement is affected by the 
fact that the other party is a computer controlled Agent, both compared to if the other 
party was a human-controlled Avatar, but also depending on whether the Agent 
displays a more human-like behavior, as opposed to a more machine-like one. 
To answer this question an extensive litterature study was performed, both to develop 
the concept of Engagement, but also to explore other concepts, such as Social 
presence, Ethopoeia and Simulation of human behaviour.  
These theories were then used to design a web based experiment, with the purpose of 
collecting empirical data. The experiment consisted of solving simple math tasks, 
some against the computer, but others involving a human administrator, who 
participated from a remote location. The measured metric was Dwell time, i.e. the 
actual time the user was engaged enough to focus on the activity. 
The result showed that there is a definite indication that the level of engagement in 
activities is lower if the other party is controlled by a computer, as opposed to it being 
controlled by a human. The second part of the question was not as clearly answered 
by the result, but the author believes the result can be interpreted as showing an 
increase of engagement. 
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1 Introduktion  
 
I dagens moderna värld ställs vårt samhälle inför nya typer av utmaningar. När vi vill 
uppnå ett bredare välmående och en större välfärd för alla, så ökar också kravet på att 
kunna se varje människa som en individ, med egna individuella mänskliga behov som 
behöver tas hänsyn till och tillgodoses. Samtidigt innebär en ansträngd global ekonomi 
och ökade kostnader att samhällsfunktioner som tidigare kunnat uppehållas av fysisk 
personal nu istället börjar söka efter andra, mer kostnadseffektiva lösningar. (Sjöberg 
et al, 2014) 
 
På samma gång innebär de senaste decenniernas snabba digitala utveckling att det idag 
finns möjligheter som inte alls fanns tillgängliga för bara några år sedan och inom flera 
stora områden utforskas nu om tillämpning av artificiell intelligens och automatiserade 
system skulle kunna vara en lösning, med såväl lägre kostnader som lägre krav på 
tillgänglig personal. Två områden där det nu läggs stora resurser på forskning, och där 
tekniken i vissa fall redan implementerats, är inom skola och sjukvård. (Imaile, 2016) 
(Sjöberg et al, 2014) 
 
Inom sjukvården innebär det demografiska åldrandet, d.v.s. att befolkningen blir äldre 
än tidigare, kombinerat med dyrare sjukvård och minskade anslag, att kommuner 
arbetar för att äldre ska bo hemma längre, med automatisk övervakning och 
sjukvårdsrådgivning. Här har olika typer av robotar automatiska system introducerats 
som ett mer kostnadseffektivt sätt att tillgodose de äldres behov i hemmet. (Sjöberg et 
al, 2014) 
 
Som ett annat exempel, kan man se utvecklingen av kognitiv beteendeterapi, ett 
område som kanske klassiskt ansetts vara beroende av mänsklig interaktion. Här har 
forskning visat att internetstyrd beteendeterapi, där patienten haft mycket begränsad 
kontakt med psykolog, och ibland ingen alls, varit lika effektiv för att hjälpa patienter 
med lindrigare diagnoser, något som kunnat styrkas allteftersom behandlingsmetoden 
börjat användas på fler platser. (Klein et. al, 2011) 
 
EU driver idag ett stort projekt kallat Imaile (Innovative Methods for Award 
procedures of Innovative Learning in Europe), vars syfte är att utforska hur 
informationsteknik kan användas för att ge skolbarn tekniska hjälpmedel inom 
matematik, naturvetenskap och teknik, individuellt anpassade till varje elevs egna 
behov. Genom ett PLE (Personal Learning Environment) - och vad projektet kallar 
Intelligent tutoring, där ett intelligent automatiserat system ska erbjuda personifierad 
studievägledning och stöd i lärandet - är målet att öka studenters engagemang och 
minska antalet elever som inte fullföljer sin skolgång. (Imaile, 2016) 
 
På andra håll, såsom i Sydkorea har skolan tagit hjälp av robotar som lärarassistenter, 
vars syfte är att lära elever engelska i en miljö där det råder brist på lärare som talar 
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flytande engelska. Här har roboten ännu inte ersatt läraren helt, något som dock främst 
uppges bero på brister i dagens teknik. (Palk, 2010) 
 
Detta är enbart några exempel på områden som tidigare ansetts vara starkt beroende av 
mänsklig interaktion, men som nu håller på att, i olika utsträckning, ersättas av 
automatiserade och ofta digitala, intelligenta system. 
 
Ursprunget till detta arbete kommer ifrån ett projekt kallat Luttrad av eld. Luttrad av 
eld är ett transmedialt spel, skapat av företaget Lin education, där elever på högstadiet 
fått engagera sig i en fiktiv detektivhistoria, och där viktiga roller spelats av mänskliga 
spelledare. Under spelets gång har eleverna kunnat kommunicera med dessa roller, 
något som ansetts vara en stor bidragande faktor till elevernas upplevda engagemang.  
Nu ska Luttrad av eld vidareutvecklas och en stor faktor i vidareutvecklingen är att 
spelet nu ska bli spelledarlöst, d.v.s. det ska inte krävas att någon person har en aktiv 
roll som spelets administratör, spelledare eller inneha någon av rollerna. 
 
För en närmare beskrivning av detta projekt, se bilaga 8.1: Beskrivning av 
ursprungsprojekt. 
 

1.1 Tidigare forskning 
 
Det specificerade problemområdet kan sägas beröra tre andra ämnen: Engagemang, 
Socialpsykologi och människa-dator-interaktion (se fig. 1.1A). 
 

Social-
psykologi

Engagemang

Människa-
dator

interaktion

Forsknings-
område

 
 
Fig. 1.1A: Forskningsområdet berör koncept som Engagemang, Socialpsykologi och Människa-dator-
interaktion. 
 
Engagemang anses vara en viktig komponent inom framför allt inlärning och 
studenters engagemang för sin skolgång, men har även stor relevans för andra 
områden, såsom e-handel och personalfrågor, och har varit föremål för en stor mängd 
forskning. Inte förvånande, när det handlar om ett så pass svårgripbart koncept,  har 
mycket av denna forskning fokuserat på att försöka definiera vad engagemang 
egentligen är, såsom t.ex. Norris, Weger, Bullinger & Bowers (2014), O’Brien & Toms 
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(2008), Fredricks, Blumenfeld & Paris (2004) och Bouvier, Lavoué & Sehaba (2014). 
Dessa författares tolkningar och definitioner av konceptet engagemang kommer att 
beskrivas mer utförligt senare i rapporten (se kap 2.2). 
Andra försöker finna metoder för hur detta engagemang skulle kunna operationaliseras 
och mätas. Fredricks et al. (2011) har i en rapport gjort en sammanfattning av inte 
mindre än 21 olika verktyg för att mäta engagemang bland elever inom grundskolan. 
O’Brien & Toms (2008) definierade fyra olika steg som engagemang utgörs av, i syfte 
att skapa en struktur som kan visualiseras genom en modell. Lamlas, O’Brien & Yom-
Tov (2015) går i sin bok igenom ett stort antal metoder att mäta engagemang i 
webbaserade applikationer. 
 
Socialpsykologi är ett forskningsområde som rör människors tankar, känslor och 
handlingar och hur dessa påverkas av hennes omgivning. Under detta område faller 
konceptet Ethopoeia (Nass & Moon, 2000), som påstår att människor tenderar att 
undermedvetet tillskriva datorer människolika sociala egenskaper. Även 
Gunawardenas (1995) utveckling av teorin om Social närvaro (Social presence) som 
myntades av Short et al. 1976, är relevant här, då den argumenterar för att människors 
behov av social kontakt är en stor faktor för deras upplevelse av engagemang. 
(Gunawardena, 1995)   
 
Människa-datorinteraktion är ett mycket brett område och fokuserar på hur människor 
interagerar med datorer. Numera begränsas dock inte området av fysiska gränssnitt 
utan inkluderar interaktion på ett högre, mer konceptuellt plan. 
Relevant här är forskning som handlar om hur datorstyrda aktörer kan utformas för att 
skillnaden mellan en människostyrd Avatar och en datorstyrd Agent ska bli mer 
otydlig, såsom Lortie & Guitton (2011) och Warwick & Sha (2015). Swinth & 
Blascovich (2002) hänvisar här till interaktionsrealism (Interactional realism), d.v.s. 
den grad som Agenten är kapabel att bistå med dynamisk, relevant och meningsfull 
interaktion, och hur detta är en av de viktigaste faktorerna för hur digitala motparter 
upplevs. 
 
Ovanstående områden har vart och ett har varit mål för en stor mängd forskning. Dock 
har efterforskningar inte resulterat i någon signifikant mängd forskning inom den 
specificerade frågeställningen, d.v.s. hur engagemang påverkas beroende på om 
motparten är en Agent eller en Avatar. Den forskning som påträffats tenderar att vara 
fokuserad på området spel och hur spelare förhåller sig till motspelare, beroende på om 
de kontrolleras av andra spelare eller datorn, t.ex. Lim & Reeves (2009). Det tycks 
därmed som att det här finns en viss kunskapslucka och en möjlighet till utforskande. 
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1.2 Problemformulering 
 
Flera av de exempel som nämns ovan, d.v.s. de som rör skola och vård, inkluderar 
aktiviteter där engagemang spelar en betydande roll för aktivitetens fullföljning.  
Forskning har t.ex. visat att elevers engagemang i skolarbetet är direkt kopplat till 
deras akademiska resultat. Brist på engagemang riskerar att leda till att elever hoppar 
av skolan i förtid, vilket i sin tur ökar risken för framtida sociala svårigheter och 
utanförskap, ohälsa och fattigdom. (Fredricks et al., 2011)  
Bristande engagemang inom terapi riskerar att innebära att patienten i fråga inte 
fullföljer sin behandling, något som för alla inblandade måste anses vara ett 
misslyckande. 
Ur ett kostnadseffektivt perspektiv är övergången från fysisk personal till datoriserade 
system säkert väl motiverad, men hur är det när man ser till användarupplevelsen? Kan 
man vara säker på att automatiseringen inte riskerar att försumma våra mänskliga 
sociala behov och orsaka ett minskat upplevt engagemang hos användaren? 
 
Detsamma gäller Luttrad av eld, det projekt som fungerat som en inspiration till detta 
arbete och som nu ska utvecklas till en automatiserad applikation. Frågan här är om det 
faktum att det inte längre finns några människor att kommunicera med i spelet riskerar 
att innebära en försämring i elevernas upplevda engagemang. Detta är något som 
hittills inte utforskats, men som riskerar att få stora konsekvenser för den slutliga 
produkten. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här arbetet är att söka svar på en frågeställning, med två delfrågor, inom 
det specificerade problemområdet. Den första delfrågan kan anses vara högst relevant 
för den utveckling som sker i samhället och som det gavs flera exempel på i 
inledningen ovan. Skulle det vara så att engagemang påverkas negativt av att 
interagera med en dator jämfört med en människa torde detta ha stor inverkan på 
tillämpningar som är beroende av högt engagemang eller som vill skapa engagemang. 
Dessutom skulle det kunna vara en signal om att mer tanke behöver läggas på att 
kompensera för detta vid utvecklingen av sådana system. 
Den andra delfrågan är måhända inte lika kritisk till sin natur, men kan även den anses 
vara tämligen intressant för utvecklingen av automatiska system, vare sig de är 
intelligenta eller inte. 
 
Hur påverkas användares engagemang för en digital aktivitet där motparten är en 
datorstyrd Agent, dels jämfört med om motparten är en människa och dels beroende 
på om den datorstyrda Agenten uppvisar ett mer mänskligt beteende? 
 



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 9 (64) 
 

Denna fråga relaterar till användarupplevelsen och användarcentrerad design och gör 
antagandet att engagemang är en förutsättning för de allra flesta aktiviteter och att brist 
på engagemang kraftigt riskerar att orsaka att användaren avbryter aktiveten, något 
som styrks av O’Brien & Toms (2008). 
 
Forskningsfrågan kommer att besvaras dels genom en extensiv litteratursökning, men 
även genom ett egenutvecklat experiment (se kap 3: Metod). 
 
Arbetet kommer inte att beröra någon form av gränssnittslösning utan kommer enbart 
att fokusera på att besvara forskningsfrågan. Med andra ord kommer arbetet enbart att 
fokusera på att finna en metod för att genomföra mätningar som ger trovärdiga och 
relevanta resultat, vilka kan användas för att besvara frågeställningen. Vad som sedan 
görs med dessa resultat ligger utanför denna rapports ram. 
 
Målgruppen för detta arbete är Linnéuniversitetet och dess lärare och elever, liksom de 
anställda vid företaget Lin education. Dessutom inkluderas alla som har ett intresse av 
denna typ av frågeställningar. 
 
 

1.4 Disposition  
 
Denna rapport har lagts upp enligt följande: 
 
Efter den inledande Introduktionen (kap 1), där bakgrunden och problemområdet 
beskrivs, samt där forskningsfrågan definieras, kommer den relevanta teorin att 
presenteras i Den Teoretiska bakgrunden (kap 2). Detta kapitel tar upp och förklarar 
alla de koncept som senare kommer att användas i Metodkapitlet och Diskussionen. 
 
Metodkapitlet (kap 3) kommer att fokusera på det experiment som utvecklades för att 
samla empiriska data och för att kunna besvara forskningsfrågan. Förutom att 
experimentets utformning kommer att beskrivas och analyseras, kommer även dess 
faktiska genomförande att redogöras för. 
 
Resultatkapitlet (kap 4) kommer presentera det resultat som experimentet gav, utifrån 
flera olika perspektiv. Resultatet och experimentet kommer sedan att diskuteras vidare 
i Diskussionen (kap 5). Det kommer där att diskuteras varför resultatet blev som det 
blev och hur själva experimentets utformning och andra faktorer kan ha påverkat detta. 
Här beskrivs även hur teorin relaterar till och har använts i utformningen av 
experimentet. 
 
I Avslutningen (kap 6) beskrivs slutsatsen samt förslag på vidare forskning inom det 
aktuella ämnet. 
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Slutligen finner ni en lista över de referenser som använts (kap 7) och en samling 
bilagor (kap 8).  



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 11 (64) 
 

2 Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras de grundläggande teoretiska koncept som ansetts vara 
relevanta för att kunna följa med i de diskussioner och de tankegångar som förts i 
denna rapport. 
 

2.1 Grundläggande koncept 
 
Här har författaren samlat förklaringar av viss grundläggande terminologi, samt en 
redovisning av två teoretiska ramverk och hur de har applicerats här. Modellerna är 
Osgood & Schramms kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 2013) och O´Brien 
& Toms (2008) beskrivning av engagemang som en process. Syftet med deras 
användning har främst varit att visualisera den problemformulering som 
presenterades i 1.2, men även som vägledning för utformningen av experimentet i kap 
3. 
Vidare, med målet att underlätta läsningen, presenteras en egen modell som beskriver 
hur de olika koncept som tas upp i teorin har förhållit sig till varandra. 
 

2.1.1 Avatar och Agent 
 
Två termer som använts genomgående är Avatar och Agent och det är viktigt att förstå 
skillnaden mellan dessa. I digitala miljöer används ofta virtuella representationer för att 
ge närvaro åt användare. Dessa representationer kan vara 2-dimensionella (som bilder 
eller text) eller 3-dimensionella (som ofta förekommer i digitala spel). En 
representation som kontrolleras av en människa kallas för en Avatar och en som 
kontrolleras av en dator kallas för Agent. Ofta kan dessa vara svåra att skilja från 
varandra vid en ytlig anblick då det inte behöver finnas några synliga skillnader, utan 
ofta krävs interaktion med dem för att kunna uppfatta deras egentliga natur (Wikipedia, 
2016). I syfte att förtydliga dessa ords användning som konceptuella termer har de 
medvetet inletts med versaler på de ställen där de förekommer i denna rapport. 
 

2.1.2 Osgood & Schramms kommunikationsmodell 
 
För att närmare visualisera problemområdet har ett par teoretiska modeller använts. 
Den första är en egenmodifierad version av Osgood & Schramms modell över 
kommunikation från 1954 (se fig. 2.1.2A). Modellen var den första 
kommunikationsteorin som inte visualiserade kommunikation som en linjär process, 
som startade med en avsändare och avslutades med en mottagare. Istället såg Osgood 
& Schramm kommunikation som en cirkulär process, där de två aktörer som är 
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inblandade i kommunikationen turas om att utföra samma typ av handlingar; 
avkodning, tolkning och kodning av meddelanden. (McQuail & Windahl, 2013) 
 

 
 
Fig. 2.1.2A: Osgood & Schramms kommunikationsmodell från 1954 visar hur två deltagare i en 
kommunikation turas om att avkoda, tolka och koda meddelanden. (McQuail & Windahl, 2013) 
 
Avkodning i det här avseendet innebär processen att ta emot meddelandet och kodning 
syftar till paketeringen av ett meddelande till en form som går att förmedla från en 
aktör till en annan. Mellan dessa sker tolkningen där själva behandlingen av budskapet 
sker i syfte att förstå och reagera på. (McQuail & Windahl, 2013) 
 
Något som modellen ovan inte visar, men som Osgood & Schramm förutsätter är att 
det sker en konstant process av återkoppling (feedback) vid varje sändningstillfälle. 
Detta för att tillåta den aktuella sändaren att försäkra sig om att meddelandet 
emottagits av motparten och att det avkodats framgångsrikt. Om ingen feedback 
återsänds anses inte kommunikationen fullbordad och cirkeln riskerar att brytas om 
inte ett nytt meddelande sänds. (McQuail & Windahl, 2013) 
 
En annan stor skillnad mot tidigare kommunikationsteorier var att Osgood & Schramm 
ser själva kommunikationskanalen, eller kommunikationsmediet, som mindre 
intressant utan fokuserar mer på de egentliga aktörerna som deltar i kommunikationen. 
(McQuail & Windahl, 2013) 
 
Osgood & Schramms modell har ansetts relevant främst för sin syn på kommunikation 
som en cirkulär process, där aktörerna turas om att sända och ta emot, och därigenom 
håller processen levande. Dessutom har kommunikationen ansetts vara likställd med en 
aktivitet och att modellen går att applicera även på aktiviteter. 
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Modellen har av författaren till denna rapport även utökats med antagandet att för att 
kommunikationsprocessen skall fortgå krävs att aktörerna är engagerade nog att 
fortsätta (se fig. 2.1.2B). Om något inträffar som skulle påverka någon av aktörernas 
engagemang negativt i tillräckligt stor utsträckning, så kommer denna aktör med 
största sannolikhet att avbryta kommunikationen. Detta ställningstagande skulle enligt 
modellen ske under tolkningsfasen och kan antingen leda till att kommunikationen 
fortsätter eller att den avbryts. 
 

 
Fig. 2.1.2B: Här illustreras hur tillräckligt engagemang är en förutsättning för att 
kommunikationsaktiviteten skall fortgå. (egen modifikation) 
 

2.1.3 O’Brien & Toms (2008) . Engagemang som en process. 
 
För att förtydliga hur engagemang relaterar till Osgood & Schramms modell har 
O’Brien & Toms (2008) teori om engagemang som en process använts(se fig. 2.1.3A). 
Denna process har enligt författarna fyra separata steg, som kan definieras som 
påbörjat engagemang (point of engagement) pågående engagemang (period of 
engagement), avslutat engagemang (disengagement) och återupptaget engagemang 
(re-engagement). 
 
Påbörjat engagemang (1) är tillfället då aktörens engagemang väcks, Pågående 
engagemang (2) är den period då engagemanget är tillräckligt stort för att 
kommunikationen skall fortgå, Avslutat engagemang (3) är den punkt då 
engagemanget blir för lågt och aktören väljer att avbryta aktiviteten och Återupptaget 
engagemang (4) är steget då aktören väljer att återvända till aktiviteten och bli 
engagerad på nytt. En närmare beskrivning av dessa steg återfinns under kap 2.2.2. 
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Den modifierade modellen är relevant för forskningsfrågan då den visualiserar den roll 
engagemanget har för att kommunikationen skall fortsätta, något som här är ett 
grundläggande antagande. 
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Fig. 2.1.3A: En kombination av Osgood & Schramms kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 
2013) och O’Brien & Toms (2008) modell av engagemang som en process. (egen kombination) 
 

2.1.3 Egen teorimodell 
 
I resten av teoriavsnittet tas koncept som Engagemang, Social närvaro, Ethopoeia och 
Simulerat mänskligt beteende upp. Genom litteraturstudien har dessa koncept och 
deras relation till varandra kunnat fastställas och förhållandet mellan dem kan 
visualiseras genom följande modell (se fig. 2.1.3A). I modellen visas hur Simulerat 
mänskligt beteende (kap 2.5) både stärker Ethopoeia (kap 2.4) och Social närvaro (kap 
2.3). Ethopoeia stärker även den Social närvaro, som i sin tur stärker Engagemang 
(kap 2.2). 
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Fig. 2.1.3A: Modellen visar hur de olika koncepten relaterar till varandra.  
 
För att sätta den egna teorimodellen i relation till Osgood & Schramms, av författaren 
modifierade kommunikationsmodell och O’Brien & Toms processmodell (2008), har 
följande modell skapats (se fig. 2.1.3B). 
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Fig. 2.1.3B: Visar en modell som är resultatet av sammanslagningen av Osgood & Schramms 
kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 2013), modifierad av författaren, O’Brien & Toms (2008) 
modell av engagemang som en process och en egen teorimodell över koncept som påverkar 
engagemang.  
 
I modellen är aktiviteten en cirkulär process, där uppehållet engagemang är ett krav för 
att användaren ska vilja fortsätta aktiviteten. För varje interaktion med motparten tas 
ännu ett varv genom processen och för varje varv sker en ny värdering av 
engagemanget. Skulle engagemanget under något varv falla under en viss nivå, 
inträffar det som O’Brien & Toms (2008) kallar Avslutat engagemang (dis-
engagement), vilket innebär att användaren avslutar aktiviteten. Detta kan en snabb 
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process där något drastiskt inträffar, men också en utdragen process där engagemanget 
minskat gradvis över tid. 
När motaktören är en dator blir koncept som Social närvaro (Gunawardena, 1995),  
Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) och Simulerat mänskligt beteende relevanta då de 
utgör faktorer som stärker engagemang, men vars frånvaro även kan förklara varför 
engagemanget blir otillräckligt. De kan även agera som ledtrådar till vad som kan 
göras för att motverka att aktiviteten avslutas.  
 
 

2.2 Målet är Engagemang 
 
De andra teoretiska koncepten påverkar alla engagemanget och kan både stärka och 
försvaga det (se fig. 2.2A). 
 

Fig. 2.2A: Hur engagemanget relaterar till de andra teoretiska koncepten. 
 

2.2.1 Vad är engagemang? 
 
Engagemang är ett koncept som det har forskats kring en hel del under de senaste 
decennierna. Främst har intresset för engagemang vuxit inom utbildningsområdet, 
något som syns bl.a. i en rapport av Fredricks et al. (2011) där inte mindre än 21 olika 
mätverktyg redovisas, enbart ämnade för att mäta studie-engagemang hos barn och 
tonåringar. I rapporten kan man läsa att elevers engagemang i skolan setts som en 
kritisk faktor i sannolikheten att nå bättre resultat, vilket varit viktigt för att nå högre 
utbildning. Kanske ännu viktigare, brist på engagemang kan kopplas direkt till att 
elever hoppar av skolan i förtid, vilket riskerat att leda till sociala svårigheter längre 
fram, begränsade anställningsmöjligheter, utanförskap och hälsoproblem. (Fredricks et 
al. 2011) 
 
Själva definitionen av vad engagemang egentligen är, är också något som diskuterats 
flitigt och tycks variera mycket beroende på den aktuella kontexten. Lamlas, O’Brien 
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& Yom-Tov (2015) t.ex., vars arbete rör webbaserade applikationer, definierade 
engagemang som:  
 

"Den känslomässiga, kognitiva och beteendebaserade upplevelsen hos en 
användare som existerar, vid ett specifikt tillfälle och över tid." 
(Lamlas, O’Brien & Yom-Tov, 2015, s 11, egen övers.) 

 
O’Brien & Toms (2008), i sin tur gjorde en bredare tolkning och definierade 
engagemang som:  
 

"Kvalitéten av användarupplevelsen med teknik som karaktäriseras av 
egenskaper av utmaning, positiva känslor, önskan att återuppleva, estetik, 
sinnesattraktion, uppmärksamhet, återkoppling, nyhetsupplevelse, 
interaktivitet och upplevd kontroll.".  
(O’Brien & Toms, 2008, s 7, egen övers.) 

 
Fredricks, Blumenfeld & Paris (2004), som fokuserat på engagemang ur ett 
utbildningsperspektiv konstaterade att engagemang är ett övergripande koncept som 
består tre olika dimensioner: Beteende-dimensionen, som syftar till deltagande, positivt 
uppförande och ansträngning, den Känslomässiga dimensionen, som hanterar intresse 
och positiva känslor, och den Kognitiva dimensionen, som inkluderar psykologiskt 
medverkan i lärandet och självreglering. 
 
För detta syfte har det dock inte krävts en riktigt så "avancerad" definition av konceptet 
Engagemang. Istället har det här arbetet använt sig av Bouvier, Lavoué & Sehabas 
(2014), mer konkreta tolkning, hämtad ifrån deras arbete med digitala spel. Författarna 
definierade här engagemang som:  
 

"Viljan att låta känslor, hänförelse och tankar fokuseras på, och eggas av 
en förmedlad aktivitet för att uppnå ett specifikt mål." 
(Bouvier, Lavoué & Sehaba, 2014, s 496, egen övers.) 

 
Valet av denna definition baserades dels på att kontexten för engagemanget, d.v.s. 
digitala spel, kan sägas vara tillräckligt besläktad med ämnet i det här arbetet för att 
kunna anses vara relevant. Dessutom ansågs tolkningen ligga på en passande konkret 
nivå, där motsatsen till engagemang, enkelt kunde definieras som "oviljan att...".  
 

2.2.2 Engagemang som en processmodell 
 
O’Brien & Toms (2008) klassificerade engagemang som en process med ett antal klart 
definierade steg. Dessa steg beskrev de på följande sätt. 
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Påbörjat engagemang (Point of engagement): Det här steget inträffar när en användare 
kan sägas ha blivit engagerad. Vad som utlöser detta engagemang varierar naturligtvis 
från användare till användare och är i hög grad beroende på bakomliggande mål och 
orsaker till att använda systemet. För vissa handlar det om ett övergripande mål som 
användaren vill uppnå genom att använda systemet och för vissa kan det handla om en 
vilja att använda systemet p.g.a. estetisk lockelse.  
 
Den gemensamma observationen kan dock anses vara att engagemanget inleds när 
någonting i systemet sammanfaller med användarens intressen eller känslor. Det kan 
handla om ett budskap, en estetisk känsla, ett narrativt element etc. När engagemanget 
utlöses övergår användarens handlingar från det rent mekanistiska och rutinmässiga 
och de börjar investera sig själva i interaktionen. (O’Brien & Toms, 2008) 
 
Pågående engagemang (Period of engagement): Det här steget pågår så länge 
användaren kan övertalas att bibehålla intresse och uppmärksamhet. Enligt O’Brien & 
Toms är viktiga faktorer som bidrar till att bibehålla intresset bl.a. känslan av att ta del 
av något nytt, men även att känna sig delaktig i vad systemet gör genom kontinuerlig 
feedback, att känna kontakt med systemet genom interaktivitet, eller kontakt till andra 
användare. Dessutom är det viktigt att användaren känner att hon har kontroll över 
interaktionen. Under det pågående engagemanget pågår en kontinuerlig process där 
användaren kan påbörja och bibehålla engagemang flera gånger under samma session. 
(O’Brien & Toms, 2008) 
 
Avslutat engagemang (Disengagement): Detta steg inträffar när användaren av olika 
anledningar väljer att "avskärma" sig från systemet. När detta sker glider användaren 
tillbaka in i ett mekanistiskt handlande, som till slut leder till att aktiviteten upphör 
helt. Avslutat engagemang kan ha flera orsaker, både interna, som att man tar en 
medveten paus och externa, som att systemet avbryter sessionen åt dig, eller att 
omgivningen uppmuntrar eller tvingar användaren att avbryta. Orsakerna kan vara av 
negativ natur, såsom frustration, brist på intresse eller att känslan av nyhet inte längre 
finns kvar, men kan också förknippas med positiva känslor, som att ett mål har 
uppnåtts eller framgång (O’Brien & Toms, 2008).  
 
Återupptaget engagemang (Re-engagement): Nytt för O’Brien & Toms processmodell 
över engagemang är ett steg som de kallar för återupptaget engagemang (re-
engagement). Återupptaget engagemang inträffar när användare väljer att åter bli 
engagerade i ett system. Detta kan ske både på längre sikt, med användare som väljer 
att återkomma långt efter att de lämnat systemet. Oftast baserades denna typ av 
återupptaget engagemang på tidigare positiva erfarenheter eller att systemet erbjöd 
dem något nytt. 
Men Återupptaget engagemang kan även ske på en mycket kortare sikt, t.ex. för att 
användarens tidigare aktivitet avbrutits av olika anledningar och att de mål som satts 
upp inte hade uppnåtts än. (O’Brien & Toms, 2008). 
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2.2.3 Hur mäta engagemang? 
  
Sharek & Wiebe (2014) hävdade att den absolut vanligaste metoden att mäta 
engagemang är att, genom frågeformulär eller intervjuer, låta användare självskatta sin 
nivå av engagemang, efter att de genomfört den övning man vill värdera. Konceptet 
med själv-skattning efter själva utförandet ansågs dock problematiskt av flera 
anledningar, främst för att självskattningen sker i efterhand och därmed riskerar att bli 
en summering av hela upplevelsen istället för en observation av hur engagemanget 
förändrats under övningens olika faser. Alternativet, att istället be användaren besvara 
självskattningsfrågor under själva övningen, riskerade att störa användarens 
upplevelseflöde och enbart skapa en distraktion som inte heller skulle ge ett trovärdigt 
resultat. 
 
Detta är en uppfattning som delades av Norris, Weger, Bullinger & Bowers (2014), 
som påpekade att även om självskattning genom intervjuer kan vara en användbar 
mätmetod för att mäta en så subjektiv upplevelse som engagemang, så är det också en 
metod där svaren kan vara svåra att kvantifiera och där mer objektiva mätningar av 
verbala och icke-verbala beteenden kan vara ett passande komplement för att täcka så 
många aspekter av ämnet som möjligt. 
 
Lamlas, O’Brien & Yom-Tov (2015) beskrev en mätenhet som kallas för Dwell-time, 
som ofta används för att mäta engagemang i webbaserade applikationer. Dwell-time 
syftar på den tid som användaren befinner sig på en webbplats och är nära relaterad till 
termen Session duration, som tar hänsyn till att användare kan lämna webbplatser och 
sedan återkomma för att fortsätta sin aktivitet. Den vanligaste definitionen av en 
Session är om tiden mellan två påföljande aktiviteter inte överstiger 30 minuter. Med 
andra ord: Så länge användaren återvänder inom 30 minuter, antar Session duration att 
aktiviteten inte avbrutits helt utan enbart lämnats temporärt. 
 
Det finns även varianter av Dwell-time som anpassats för olika kontexter, såsom t ex 
Play time, som används för att mäta engagemang på olika video-baserade media 
webbplatser, såsom Youtube. (Lamlas, O’Brien & Yom-Tov, 2015) 
 
Dwell-time är en mycket populär mätenhet, men är naturligtvis inte fri från kritik. Den 
största invändningen emot att mäta Dwell-time är att det inte går att avgöra exakt vad 
användaren gjorde under sin tid på webbplatsen. Användaren t.ex. kan ha varit 
distraherad eller använt en annan flik i webbläsaren. (Lamlas, O’Brien & Yom-Tov, 
2015) 
  
Att mäta engagemang med Dwell-time förutsatte dock att man gör antagandet att den 
tid en användare spenderar på en aktivitet, direkt korrelerar med nivån av engagemang 
som hon upplever. Detta är ett antagande som finner stöd hos bl.a. Bulger, Mayer, 
Almeroth &  Blau (2008) som i sin forskning kunnat visa ett starkt samband mellan 
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den tid som elever lägger på aktiviteter som rör ett specifikt ämne och deras 
engagemang, även i situationer med distraktionselement närvarande. 
 
  

2.3 Social närvaro stärker engagemang 
 
Social närvaro (Gunawardena, 1995) anses vara en starkt bidragande faktor för ökat 
engagemang, och påverkas både av Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) och Simulerat 
mänskligt beteende (se fig. 2.3A). 

 
Fig. 2.3A: Hur Social närvaro (Gunawardena, 1995)  relaterar till de andra teoretiska koncepten. 
 
En starkt bidragande faktor till engagemang är det som kallas Social närvaro (O’Brien 
& Toms, 2008). Social närvaro (Social presence) är ett koncept som myntades av 
Short et al. 1976 och som refererar till den tydlighet med vilken andra aktörer 
framträder i interaktion vilket därmed påverkar nivån av interpersonlig relation. Med 
andra ord, hur ”riktig” en person uppfattas vara i förmedlad kommunikation. Short et 
al. betraktade detta som en kvalitet hos mediet och att förmågan hos det aktuella 
mediet att förmedla sociala signaler bidrog kraftigt till nivån av social närvaro. 
(Gunawardena, 1995) 
 
En som förde konceptet vidare var Heeter (1992), som applicerade teorin på 
utvecklingen av virtual reality system. Social närvaro, hävdade Heeter, handlar om hur 
upplevelsen av huruvida det finns andra, verkliga människor i samma virtuella rum 
som en själv, påverkar upplevelsen av huruvida rummet verkligen existerar. Om andra 
godkänner att man finns i rummet med dem, och interagerar med en själv, förstärker 
det känslan av att man finns, och därmed att rummet finns. På motsvarande sätt innebär 
en upplevd avsaknad av andra människor, som interagerar med en själv, att man även 
börjar tvivla på sin egen närvaro, och därmed även på rummet. (Heeter, 1992) 
 
Sedan Short et al. introducerade begreppet, har andra definitioner av termen 
föreslagits. Ett exempel är Biocca & Delaney (1995), som gjort en egen utökning av 
konceptet till att inkludera inte bara känslan av närvaro i ett upplevt rum utan även i ett 
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kontextuellt rum. Ett exempel kan ses vara hur två personer som talar i telefon med 
varandra, upplever att de båda deltar i en gemensam aktivitet, även om de kan vara 
separerade rent fysiskt. 
 
De olika definitionerna av konceptet verkar dock ha tre huvudfrågor gemensamt. Den 
första är relaterat till huruvida man upplever att det finns andra sociala entiteter i 
samma upplevda rum eller kontext. Den andra rör den grad till vilken denna entitet 
upplevs vara en riktig människa eller något annat och den sista hur reaktiva dessa 
sociala entiteter är emot varandra. (Swinth & Blascovich, 2002) 
 
Den sociala närvaron var intressant i det här avseendet då konceptet ansågs relatera till 
det som kallas för social påverkan (social influence), d.v.s. det antagande att individers 
tankar, åsikter och känslor påverkas av den blotta närvaron av andra (Swinth & 
Blascovich, 2002). Någon djupare analys av termen Social påverkan har dock inte 
gjorts här, med motivationen att, för den aktuella forskningsfrågan, var det främst 
intressant att förklara att den upplevda närvaron av andra påverkar individen. De 
specifika sätt som individen påverkas (eller inte påverkas) av den upplevda närvaron 
av människa eller dator tas upp på andra ställen i texten. 
 
Swinth & Blascovich (2002) ansåg dock inte att den Sociala närvaron, d.v.s. känslan 
av att befinna sig i en annan (intelligent) social entitets närvaro, räckte för att riktigt 
förklara hur social påverkan uppstår. Detta just för att de tolkat den forskning som 
gjorts inom området och kommit fram till att den inte tar hänsyn till huruvida entiteten 
är verklig, antydd eller enbart inbillad. Istället anser de att det krävs att man upplever 
en engagerande och meningsfull interaktion med denna entitet, ett koncept som de 
kallar Social bekräftelse (Social verification). Viktiga faktorer för att uppleva en hög 
nivå av Social bekräftelse kan vara att entiteten visar stor uppmärksamhet gentemot 
personen, eller att den uppvisar hög responsivitet vid försök till kommunikation. På en 
högre nivå av Social bekräftelse känner individen inte enbart närvaron av en annan 
social entitet, utan även att denna känsla, och interaktionen med den, är ömsesidig. 
(Swinth & Blascovich, 2002) 
 
 

2.4 Ethopoeia stärker Social närvaro 
 
Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) påverkar Social närvaro (Gunawardena, 1995) och 
påverkas av Simulerat mänskligt beteende (se fig. 2.4A). 
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Fig. 2.4A: Hur Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) relaterar till de andra teoretiska koncepten. 
 
I diskussionen om hur användare interagerar med datorstyrda Agenter och vilka 
effekter detta får för den sociala närvaron kunde det vara intressant att ta hänsyn till det 
fenomen som kallas Ethopoeia. Ethopoeia är ett koncept som utformats av Nass & 
Moon (2000) och beskriver ett fenomen, där människor, när de interagerar med 
datorer, tenderar att tillskriva dessa mänskliga, sociala egenskaper och bemöter dem 
socialt på ett sätt som vanligen enbart uppkommer i interaktion mellan människor. 
Detta beteende har kunnat påvisas trots att det tydligt varit känt för användaren att den 
andra aktören inte är en människa, utan en Agent. Agerandet tycks dessutom ske 
omedvetet, utan att det är uppenbart ens för den mänskliga aktören själv. Tvärtom, när 
användaren efteråt har intervjuats är hen ofta av åsikten att ett sådant beteende skulle 
vara högst opassande eftersom datorn ju inte är en människa och är inkapabel till 
mänskligt handlade eller tänkande. 
 
Ordet Ethopoeia kommer från grekiska och innebär att användare behandlar en entitet 
som människa trots vetskapen om att så inte är fallet och att medvetenheten om att 
entiteten egentligen inte förtjänar en sådan behandling (Nass & Moon, 2000). 
Konceptet kan sägas vara en vidareutveckling från CASA-paradigmet (Computers Are 
Social Actors) som formulerades av Nass, Steuer & Taubner (1994) och som även det 
behandlade fenomenet med tillskrivning av mänskliga sociala egenskaper på icke-
mänskliga entiteter.  
 
Detta fenomen var speciellt synligt när det gäller artighet, där användare tycks ta 
hänsyn till Agentens inbillade känslor och agerade på ett sätt som för att inte "såra" 
denne. I ett stort antal empiriska tester har författarna kunnat påvisa hur fenomenet har 
fått användare att betygsätta en Agent, som hjälpt dem i en övning, högre om 
betygsättningen skett på samma dator än om den skett vid en annan dator, eller på ett 
annat medium. (Nass & Moon, 2000) 
 
Orsaken till detta fenomen skulle, enligt Reeves & Nass (1996) kunna vara av 
evolutionär art och kunna ha sin grund det faktum att när det mänskliga medvetandet 
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utvecklades, var det enbart andra människor som kunde uppvisa samma typ av 
kommunikativ förmåga, t.ex. var det var enbart andra människor som hade förmågan 
att använda ord. 
När andra entiteter än människor nu kan börja uppvisa ett tillräckligt liknande 
beteende, bemöter vår hjärna automatiskt dem som om de hade mänskliga egenskaper, 
såsom känslor och egna agendor. Detta trots att vi är fullt medvetna om att så inte är 
fallet. (Nass & Moon, 2000) 
 
För att förtydliga mer skulle man kunna ta en sten som exempel: Denna sten skulle 
troligen inte bli behandlad som om den vore en människa eftersom den inte uppvisar 
några typiskt mänskliga sociala förmågor. Skulle samma sten plötsligt yttra en hälsning 
skulle detta mycket väl kunna vara tillräckligt för att väcka en automatisk, omedveten 
social reaktion, så länge som den mänskliga aktören reagerade utan närmare tanke. 
Skulle det senare visa sig att hälsningen var förinspelad skulle den mänskliga aktören 
troligtvis omvärdera denna direkta, automatiska reaktion. (Nass & Moon, 2000) 
 
Denna omedvetna tillskrivning av sociala egenskaper har även visat sig resultera i 
andra sociala beteenden, som t.ex. fördomar om kön och kompetens. Agenter som 
kritiserade användaren värderades som mer kompetenta och Agenter som använde 
konstgjorda kvinnliga röster för att kommunicera med användaren värderades som mer 
kunniga i frågor som gällde kärlek och relationer. (Nass & Moon, 2000) 
 
Ethopoeia har sedan den först utformades reviderats och menar numera att 
sannolikheten för att en datorstyrd Agent ska bemötas som en Avatar beror på hur 
trovärdigt dess beteende är. Ju större realism i beteendet, desto troligare att den 
kommer att bemötas som en mänsklig aktör. (Nass & Moon, 2000) 
 
Teorin har mött visst ifrågasättande, främst med motivationen att tillskrivandet av 
sociala egenskaper och hänsynstagande egentligen är riktat emot den person som ligger 
bakom den datorstyrda aktören, men detta har, enligt författarna, kunnat visas inte vara 
en relevant faktor. Författarna förkastar dessutom påståendet att Ethopoeia egentligen 
sammanfaller med ett närbesläktat fenomen, nämligen Antropomorfism. 
Antropomorfism är liksom Ethopoeia ett fenomen där människor tilldelar mänskliga 
egenskaper till datorer eller anser att datorer i mångt och mycket skall behandlas som 
människor. Skillnaden, enligt Nass & Moon (2000) är att i fallet med 
Anthropomorphism antas tilldelandet vara ett medvetet beslut eller ett beslut som fattas 
på grund av brist på kunskap, såsom hos barn. Nass och Moons användare var alla 
vuxna, datorvana människor, som i intervjuer klart uttryckte att datorer inte bör 
behandlas som människor. De förnekar inte att fenomenet Anthropomorphism 
existerar, men att det finns en signifikant skillnad mellan de två fenomenen, just vad 
gäller medvetenheten. (Nass & Moon, 2000) 
 
 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiFpd2im_TMAhWLVywKHYG7CBIQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F221515758_Anthropomorphism_agency_and_ethopoeia&usg=AFQjCNHN9q2ufxGRtx3_BlODlTQ708q3Qw&sig2=Sddar-ctW0wlLsHcnXuKxg&bvm=bv.122676328,bs.1,d.bGs
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiFpd2im_TMAhWLVywKHYG7CBIQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F221515758_Anthropomorphism_agency_and_ethopoeia&usg=AFQjCNHN9q2ufxGRtx3_BlODlTQ708q3Qw&sig2=Sddar-ctW0wlLsHcnXuKxg&bvm=bv.122676328,bs.1,d.bGs
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2.5 Simulerat mänskligt beteende stärker Ethopoeia och Social 
närvaro 

 
Simulerat mänskligt beteende påverkar både Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) och 
Social närvaro (Gunawardena, 1995).(se fig. 2.5A) 
 

 
Fig. 2.5A: Hur Simulerat mänskligt beteende relaterar till de andra teoretiska koncepten. 
 
Området, som behandlar huruvida en artificiell intelligens eller Agent kan ge intryck 
av att vara en människa är ett populärt forskningsområde och det har gjorts ett stort 
antal studier och experiment. Det mest kända av dessa är troligtvis Turing testet, skapat 
av Alan Turing (Warwick & Sha, 2015), där en mänsklig bedömare får konversera 
med en motaktör genom ett textbaserat gränssnitt, utan att veta om hen kommunicerar 
med en riktig människa eller en datorstyrd konversationsagent, varefter bedömaren 
måste identifiera motaktörens verkliga natur. Målet är att konversationsagenten ska 
kunna lura bedömaren att den är en människa. 
Sedan 1991 har Loebner-priset i artificiell intelligens, en årlig tävling som baseras på 
en nyare version av Turing testet, bedömt nya konversationsagenter och delat ut pris 
till dem som i tillräckligt stor utsträckning kunnat lura tillräckligt många bedömare att 
den egentligen är en människa. (Lortie & Guitton, 2011) 
 
För detta syfte har det dock varit mer intressant att se närmare på de specifika 
mekanismer som spelar in i själva bedömningen av huruvida en motaktör är en Avatar 
eller en Agent. Detta eftersom det skulle kunna innebära en direkt positiv påverkan på 
den Sociala närvaron genom att göra det faktum att motparten är en Agent mindre 
uppenbar. Men en annan möjlig effekt kan vara det som Nass & Moon (2000) 
argumenterar för, nämligen att ett ökat mänskligt beteende är direkt relaterat till en 
ökning av förekomsten av Ethopoeia..  
 
Vad som påverkar bedömningen av Avatar och Agent utgör dock ett diffust område, 
där det kan vara svårt att få fram klara definitioner och regler, samt breda, 
generaliserbara resultat och slutsatser. Främsta anledningen till detta kan antas vara det 
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Lortie & Guitton (2011) kunnat visa på efter att ha gått igenom flera års protokoll och 
bedömningar från just Turing testet: Att bedömningen om en motpart är en Avatar eller 
en Agent inte enbart baseras på motaktörens beteende, utan till lika stor del på 
bedömaren själv. 
Författarna kunde visa att ett större visat intresse, d.v.s. ett större antal ställda frågor, 
från en bedömare, korrelerade positivt med huruvida sagda bedömare till slut ansåg att 
motparten var en människa. Med andra ord bidrog en mer aktiv bedömare i större 
utsträckning till att motparten bedömdes som människa, medan en mindre aktiv 
bedömare oftare bedömde motparten som datorstyrd.  
 
Lortie & Guitton (2011) försökte trots detta att definiera några tendenser som de kunde 
finna innebar en större sannolikhet att bli bedömd som människa. Bland dessa 
återfanns att prata mycket och att inte använda för korta meddelanden, då korta 
meddelanden kan anses vara oartiga. Andra råd är att artikulera och att använda 
längre, mer sofistikerade uttryck, och att referera till släktingar. 
 
Warwick & Sha (2015) har även de kommit fram till ett antal faktorer som är 
intressanta att ta hänsyn till, i den händelse att en aktör vill ge intryck av att vara en 
Avatar istället för en Agent. Bland dessa fanns, bland andra, råden att inte ta över 
konversationen utan låta motaktören känna att hen har kontroll, att inte verka som att 
man kan för mycket, att inte få användaren att känna sig okunnig, att inte ge intryck av 
att vara för tråkig och att besvara frågor så direkt som möjligt. 
 
Det mest intressanta rådet är att undvika humor, då detta av någon outgrundlig 
anledning tycks uppfattas som ett maskinbeteende, trots att humor ofta ansetts vara en 
specifikt mänsklig egenskap. (Warwick & Sha, 2015) 
 
En annan avslöjande faktor kan vara det som Brennan (1998) kallade för Grounding. 
Detta koncept handlade om ett fenomen som vanligen förekommer i kommunikation 
mellan människor, där deltagarna i kommunikationen kontinuerligt, och ofta 
omedvetet, söker bevis för att kommunikation nått fram och tolkats, samt att man delar 
samma uppfattning om de ämnen och företeelser man berör. Ett exempel kan vara en 
konversation där en aktör nämner en tv-serie och sedan genom korta meddelanden 
söker bevis för att motaktören vet vilken serie hen menar, och vad den handlar om. 
Med andra ord, grundläggande kunskap som krävs för att den påföljande 
konversationen ska vara givande.  
Detta fenomen dyker ofta upp i mänsklig kommunikation, och frånvaron av detta 
riskerar, förutom att leda till missförstånd och förvirring, att uppmärksamma ett, för 
människor ovanligt beteende.   
 
Enligt Swinth & Blascovich (2002) var den viktigaste faktorn för hur en aktör 
uppfattas det de kallar för interaktionsrealism (Interactional realism). Med detta 
syftade de på den grad som aktören är kapabel att bistå med dynamisk, relevant och 



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 26 (64) 
 

meningsfull interaktion. Författarna gick till och med så långt som att anse att en aktörs 
förmåga att framkalla Social närvaro och Social påverkan främst är relaterad till nivån 
av interaktionsrealism, även i de fall där den visuella representationen inte är speciellt 
realistisk. 
 
Bogdanovych, Trescak & Simoff (2016) menade dock att bedömningen av en motparts 
natur kan underlättas av det faktum att användaren kan vara villig att vara mindre 
kritisk i sin bedömning så länge motparten är trovärdig nog. 
 

2.3.2 Trovärdighet (Believability) och Situationell acceptans (Suspension of 
disbelief) 
  
Trovärdighet (Believability) är en term som innebär att en motpart inte egentligen 
behöver bedömas vara en människa, så länge dess "karaktär" upplevs som trovärdig 
nog i sin kontext. Detta för att användaren ska kunna uppehålla vad det här arbetet valt 
att, i brist på en bättre översättning, kalla Situationell acceptans (Suspension of 
disbelief) (Bogdanovych, Trescak & Simoff, 2016). Suspension of disbelief är en term 
som myntades av filosofen Samuel Taylor Coleridge 1817 och syftade till fenomenet 
att åskådare frivilligt ger upp sitt kritiska tänkande, och okritiskt antar författarens 
världsbild i syfte att bli underhållna. (B Detta kan ofta ses i skönlitterära verk, där 
åskådare förväntas acceptera superkrafter och naturvetenskap med ofta mycket 
tveksam verklighetsförankring. 
 
De flesta narrativa och experimentella situationer förutsätter ett visst mått av 
Situationell acceptans för att fungera. Så länge en karaktär inte bryter sin trovärdighet 
kan åskådaren uppehålla sin Situationella acceptans(suspension of disbelief). Med 
relation till detta arbete skulle det kunna hävdas att det egentligen inte är viktigt om en 
motpart tvivellöst kan bedömas vara en människa, så länge den beter sig trovärdigt nog 
för att användaren ska kunna övertyga sig själv att den är det, i syfte att bli underhållen 
eller engagerad av situationen. 
 
Bogdanovych, Trescak & Simoff (2016) har sammanställt en lista över faktorer som 
gör aktören trovärdig som karaktär. Trovärdighet i det här fallet kan anses följa Lester 
& Stones (1997) definition, att trovärdighet är den grad till vilken användare som 
interagerar med en aktör, är av uppfattningen att de interagerar med en självständig 
entitet, med egen vilja och egna övertygelser. 
 
Enligt Bogdanovych, Trescak & Simoff är viktiga faktorer, bland annat, att visa 
relevanta känslor (både positiva och negativa), att vara konsekvent i sitt beteende och 
sitt agerande, och att uppvisa egen initiativförmåga, d.v.s. att inte enbart reagera på 
andras initiativ, utan att även ta initiativ själv och att ge intrycket av att dessa baserar 
sig på egna motiv och önskningar. (Bogdanovych, Trescak & Simoff, 2016) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge
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3 Metod 
 
I detta kapitel redovisas bakgrunden och utvecklingen av en egen mätmetod. Dessutom 
ges en detaljerad beskrivning av datainsamlingens genomförande och den process med 
vilken den insamlade datan behandlades och förbereddes för vidare analys. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
 
Målet har varit att besvara forskningsfrågan: Hur påverkas användares engagemang 
för en digital aktivitet där motparten är en datorstyrd Agent, dels jämfört med om 
motparten är en människa och dels beroende på om den datorstyrda Agenten 
uppvisar ett mer mänskligt beteende? 
 
 
För att besvara denna forskningsfråga fattades beslutet att följa Sharek & Wiebe (2014) 
och Norris, Weger, Bullinger & Bowers (2014) antagande att användningen av 
kvalitativa mätmetoder såsom självskattning för att mäta engagemang, visserligen kan 
vara användbara, men att de även kan innebära vissa problem. Detta dels på grund av 
att de svar man får uteslutande består av subjektiva bedömningar, men även för att 
själva frågetillfällena riskerar att utgöra distraherande avbrott i själva övningen. 
Alternativet att ställa frågorna när övningen avslutats, innebär å sin sida risken för att 
svaren blir en summering av hela övningen, där man inte kan följa variationer i 
engagemang under övningens gång.  
 
Istället beslöts att metodtriangulera genom att använda en induktiv,  kvantitativ, 
experimentell metod som primär mätning och använda en kortare kvalitativ metod, 
med ett par uppföljande enkätfrågor, med syfte att få en fördjupande bild av 
deltagarens upplevelse. Genom att låta testdeltagare utföra ett experiment som 
genererar numeriska jämförbara värden har målet varit att på ett relativt okomplicerat 
sätt finna ett statistiskt mönster och därmed komma till en slutsats. Istället har mer tid 
lagts på att utveckla det egentliga experimentet. 
 
Motivet till att konstruera en egen experimentell metod var dels i lärande- och 
utforskandesyfte och dels för att den något experimentella naturen av rapportens 
forskningsfråga gjorde det svårt hitta en mer passande testmetod inom den angivna 
tidsramen. 
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3.2 Datainsamling 
 
För att besvara den första delfrågan har mätenheten Dwell time, som beskrivits av 
Lamlas, O’Brien & Yom-Tov (2015), använts. När man använder Dwell time som 
mätmetod gör man antagandet att den tid som en användare spenderar på en aktivitet, 
står i direkt relation till det engagemang hon känner inför den. Syftet med 
mätmetoderna kan därför beskrivas som att pröva hur länge en användare är villig att 
delta i en aktivitet, beroende på om hon interagerar med en Avatar eller en Agent. 
 
För att besvara den andra delfrågan har ett liknande experiment utvecklats. Målet med 
detta experiment har varit att utforska om Simulerat mänskligt beteende, i kombination 
med fenomenet Ethopoeia, d.v.s. att människor tenderar att omedvetet tillskriva datorer 
mänskliga sociala egenskaper (Nass & Moon, 2000) får användaren att stanna längre i 
en aktivitet. Dessa teorier förslår dels att en artigare och mer "mänsklig" interaktion 
ifrån motpartens sida skulle motivera användaren att stanna kvar längre i aktiviteten, 
då datorn, enligt Nass & Moon (2000), skulle tillskrivas starkare mänskliga sociala 
egenskaper ju mer "mänskligt" dess beteende är. Dessa mänskliga egenskaper skulle 
kunna stärka känslan av Social närvaro (Gunawardena, 1995). 
 
För att kunna samla in data konstruerades ett eget webbaserat experiment, i form av en 
webbapplikation, som deltagarna fick använda för att utföra ett antal uppgifter. 
Experimentet utvecklades med en blandning av märkspråket HTML, scriptspråken 
PHP och JavaScript, samt databashanteraren MySQL, och var indelat i tre delar, som 
alla använde en snarlik process, men som innehöll variationer i vissa detaljer. 
 
Det som var gemensamt för alla tre delarna var att deltagaren fick utföra en serie 
enklare matematiska uppgifter, bestående av addition med två tal mellan 1 och 100. 
Mellan varje uppgift var en fördröjning på 15 sekunder inlagd. 
 
I Del 1 (se fig. 3.2A) fick deltagaren information om att hen skulle komma att 
interagera med en dator. I denna del genererade datorn slumpade uppgifter och gav 
minimal feedback.(se bilaga 8.2) 
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Fig. 3.2A: Skärmar från den första testdelen. Den vänstra visar välkomstskärmen och den högra den del 
där deltagaren löste själva uppgifterna .  
 
I Del 2 (se fig. 3.2B) fick deltagaren istället information om att administratören skulle 
vara delaktig på distans och välja ut vilka uppgifter som deltagaren skulle utföra. Även 
i denna del gavs minimal feedback. (se bilaga 8.3) Till denna del utvecklades en 
administratörsapplikation för att, i realtid, kunna skicka uppgifter till deltagaren, 
såsom instruktionerna hade angivit. (se bilaga 8.4) 
 

 
Fig. 3.2B: Skärmar från den andra testdelen. Till vänster visas välkomstskärmen och till höger visas den 
animerade vänt-skärmen som visades i 15 sekunder mellan varje uppgift. 
 
I Del 3 (se fig. 3.2C) fick deltagaren information om att hon, likt del 1, skulle komma 
att interagera med datorn, men i denna del var den feedback som gavs mycket mer 
"mänsklig". Instruktioner som gavs var artigt formulerade och mellan uppgifterna 
visades uppmuntrande, smickrande eller tröstande meddelanden. (se bilaga 8.5) 
 

 
Fig. 3.2C: Skärmar från den tredje testdelen. Den vänstra visar välkomstskärmen och den högra visar 
vänt-skärmen som visades i 15 sekunder mellan varje uppgift. 
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Efter Del 3 ombads deltagarna att svara på ett par frågor: 
 
1. Var du av uppfattningen att du interagerade med övningsledaren i en av delarna? 
Om så var fallet, kände du att övningsledarens 'närvaro' innebar någon skillnad i 
upplevelsen jämfört med delarna där du interagerade mot datorn? 
 
2. Upplevde du någon skillnad i upplevelsen mellan de två delarna där du 
interagerade mot datorn? 
 

3.2.1 Relation till teori 
 
Följande figurer presenteras med syfte att illustrera hur experimentet anpassats för att 
relatera till de teoretiska modeller som presenterats i teorikapitlet. Den första (se fig. 
3.2.1A) visar hur experimentets tre delar var och ett relaterar till teorierna Social 
närvaro (Gunawardena, 1995), Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) och Simulerat 
mänskligt beteende. 

 
Fig. 3.2.1A: Schemat visar hur teorierna relaterar till experimentets olika delar. Här visas att Social 
närvaro (Gunawardena, 1995) var ett relevant koncept för både jämförelsen mellan del 1 och del 2, samt 
mellan del 1 och del 3. Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) och Simulerat mänskligt beteende användes 
som verktyg i jämförelsen mellan del 1 och del 3. 
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Den andra figuren (se fig. 3.2.1B) visar hur experimentets utformning modellerats efter 
den egenmodifierade versionen av Osgood & Schramms kommunikationsmodell 
(McQuail & Windahl, 2013) och dess cirkulära definition av kommunikationen som en 
aktivitet. 

 
Fig. 3.2.1B: Osgood & Schramms kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 2013), kombinerad 
med O’Brien & Toms (2008) modell av engagemang som en process, jämförs med experimentets 
utformning (höger). 
 
För vidare resonemang kring dessa figurer, se kapitel 5: Diskussion. 
 
 

3.3 Genomförande 
 
När experimentet var utvecklat gjordes utskick via sociala medier där intressenter 
söktes. De som anmälde intresse fick ett meddelande innehållande en länk till 
instruktioner och en personlig kod, som skulle skrivas in ett textfält i inledningen av 
varje enskild del. Syftet med denna kod var att kunna sammanställa de olika 
databastabellerna och jämföra data utefter enskilda deltagare. Notera att deltagaren och 
administratören aldrig befann sig på samma fysiska plats under experimentets 
utförande (se fig. 3.3A). 
 

 
Fig. 3.3A: Övningen var upplagd så att deltagaren och administratören aldrig behövde träffas. 
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I instruktionerna beskrevs experimentets upplägg, men inte syftet med det. En 
bedömning hade gjorts att detta skulle hållas hemligt för att inte påverka deltagarna 
och resultatet. Dock informerades deltagarna om att de få denna information efter att 
de avlutat alla experimentets delar och svarat på frågorna. De fick även länkar till alla 
experimentets delar, information om vem som skulle ha tillgång till resultatet, 
instruktioner om att utföra delarna i turordning och information om att de när som helst 
fick avsluta en del och gå vidare till nästa. (se bilaga 8.6)  
Koden var personlig och användes dels för att kunna jämföra resultat mellan olika 
experimentdelar, men var även ett sätt att se till att inte resultaten, av misstag, skrevs 
över i efterhand. Detta då varje kod enbart kunde användas en gång i varje del. 
 
Beroende på vilken grupp de tillhörde (se kap 5.1.4) inledde de med antingen Del 1 
eller Del 2. Varje Del inleddes med en välkomstskärm med enkla instruktioner och en 
skärm där deltagaren startade testet genom att fylla i sin ålder och sin kod. Efter en 
kortare väntetid visades en enklare matematisk uppgift och ett fält där deltagaren fyllde 
i sitt svar. Det fanns ingen tidsbegränsning så deltagaren var fri att utföra uppgifterna i 
sin egen takt. När deltagaren skickat sitt svar visades en vänt-skärm i 15 sekunder 
innan en ny uppgift visades. 
 
Deltagaren fortsatte sedan att lösa uppgifter tills hen inte kände sig engagerad längre, 
varvid hen kunde avbryta den aktuella delen, via en tydlig ”avbryt”-knapp som alltid 
fanns synlig på skärmen. Om och när deltagaren löst 50 uppgifter avbröts delen 
automatiskt, för att minska uttröttningsfaktorn. Denna process upprepades i alla tre 
delarna. 
 
Del 1 och Del 3 genomförde deltagarna helt på egen hand, när det så passade dem, 
genom att klicka på länken och komma till delen i fråga. Under dessa delar var inte 
administratörens medverkan nödvändig eller ens önskvärd. 
 
I Del 2 var administratörens medverkan dock ett krav, så denna del inledde deltagaren 
med att ta kontakt med administratören via telefon, Facebook eller Messenger. När 
administratören var redo startade hen sin administratörsapplikation och gav deltagaren 
klartecken. Först då kunde deltagaren påbörja experimentdelen.  
 
Till slut fick de instruktioner om att på något lämpligt sätt skicka svaren på frågorna 
till administratören. Efter att experimentet avslutats fick de information om dess syfte. 
(se bilaga 8.7) 
 
De variabler som ansågs relevanta lagrades automatiskt i en databas under 
experimentets genomförande.  
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3.4 Analys 
 

3.4.1 Lagrade variabler 
 
De variabler som samlades in var Dwell time, d.v.s. hur länge deltagaren var engagerad 
i experimentet. Från det att deltagaren klickat på ”Börja” inleddes tidmätningen och 
avslutades när användaren klickade på ”Avbryt” eller nådde experimentdelens 
naturliga avslutning vid 50 genomförda uppgifter. 
 
Dessutom lagrades viss demografisk information som ålder och kön. Syftet med att 
lagra dessa var att utforska om det gick att finna några intressanta avvikelser som var 
värda att uppmärksamma. Om inga sådana kunde finnas, var intentionen att slänga 
denna information av etiska skäl. 
 
Till sist lagrades de kvalitativa svar som deltagarna gav på enkätfrågorna, syftet med 
dessa var dels att få en djupare insikt i deltagarnas upplevelse av experimentet, men 
även att använda som ett komplement till de kvantitativa resultaten. 
 

3.3.2 Analys av data 
   
Resultaten fördes över från databasen till ett Google spreadsheets-dokument för att 
göras mer lätthanterligt. Utifrån detta dokument kunde beräkningar och analyser sedan 
göras utifrån olika grupperingar. De jämförelser som funnits intressanta är Del 1 mot 
Del 2, Del 1 mot Del 3, kvinnor mot män, de över 40 års ålder mot de under 40 års 
ålder, och de som börjat med Del 1 mot De som börjat med Del 2. Tidsvärden har 
främst summerats, men oftast har det intressanta varit att se till skillnader i deltagares 
resultat  mellan olika experimentdelar. 
Medelvärden har också använts för att kunna jämföra olika grupper som inte alltid har 
exakt lika många medlemmar och Modalvärden har använts för att finna hur vanliga 
olika värdens förekomst är. (Jacobsen, 2002) 
Genom att visualisera deltagarnas värden i olika typer av diagram har eventuella 
Outliers, d.v.s. värden som kraftigt bryter emot övriga resultat, kunnat identifieras. 
Anledningen till gränsdragningen vid just 40 års ålder var att detta var medianvärdet, 
d.v.s. där de båda grupperna blev ungefär lika stora. (se kap 3.6) 
 
De kvalitativa svaren på enkätfrågorna har renskrivits från ovidkommande 
kommentarer och studerats för att identifiera trender. Varje enskild deltagares svar har 
även analyserats för att identifiera om deras värden kunnat användas för att besvara 
forskningsfrågan. Exempelvis uteslöts två deltagares resultat från jämförelsen mellan 
Del 1 och Del 2 då de uppgav att de inte trodde på att administratören varit delaktig, 
vilket var en förutsättning för att tiderna skulle vara användbara. 
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Svaren har till sist grupperats i en grupp där svaret kan anses vara bejakande, en grupp 
där svaret är nekande och en grupp där svaret inte går att tolka som det ena eller det 
andra. 
  

3.4 Tillförlitlighet 
 

3.4.1 Validitet 
 
För att försöka säkerställa experimentets kvalitet gjordes en provkörning innan den 
delades med andra deltagare. Vid denna körning kunde vissa potentiella 
problemfaktorer upptäckas, och experimentet modifierades något. Här identifierades 
bl.a. en risk för uttröttning, d.v.s. att en deltagares engagemang för den andra 
experimentdelen hen utför skulle vara inneboende lägre än den första delen, då känslan 
av nyhetens behag då skulle vara lägre och att detta skulle göra resultatet svårt att 
använda. För att kompensera för detta beslöts att låta hälften av deltagarna börja med 
Del 1 och andra hälften med Del 2 och att detta skulle fungera utjämnande.  
 
För att försäkra sig om att tiderna som uppmättes var någorlunda korrekta och 
likvärdiga mellan testerna, användes en liknande fördröjning (15 sekunder) mellan 
varje uppgift, oavsett om det var nödvändigt eller inte. I Del 2 var denna fördröjning 
nödvändig för att ge administratören tid att välja nästa uppgift åt deltagaren. Dessutom 
lagrades tiden när deltagaren skickade sitt svar. Detta för att inte tiden skulle fortsätta 
gå om användaren valde att avbryta på ett annat sätt än genom att klicka på ”Avbryt”. 
Visserligen fanns risken för att deltagaren kunde lämna datorn temporärt, för att sedan 
fortsätta, vilket skulle ge ett ovanligt högt resultat. Som en kontrollåtgärd mot detta 
lagrades, förutom Dwell time, även hur många uppgifter de utfört. Om en användare 
uppvisade en lång tid, men ett litet antal genomförda uppgifter skulle detta kunna bero 
på att hen varit distraherad av något annat under den överflödiga tiden. Detta visade sig 
inte vara ett problem då ingen deltagare uppvisade några ovanligt långa svarstider. 
 
Samma typ av kontrollåtgärder implementerades inom andra delar av experimentet i ett 
försök att säkerställa resultatets användbarhet. T.ex. var syftet med enkätfråga 1 delvis 
att få en bekräftelse av att de insåg att de interagerade med en människa i del 2. Om så 
inte hade varit fallet skulle det tyvärr göra deras resultat mindre användbart, då 
övningen förutsätter att de förstår att de interagerar med en människa.  
 
Dessutom infördes flera åtgärder för att inte ”grumla” jämförelserna. För att inte 
riskera att införa andra variabler i jämförelserna mellan de olika experimentdelarna, 
hölls de relativt lika. I jämförelsen mellan Del 1 och Del 3 var det egentligen enbart 
vetskapen att motparten är en människa som skilde delarna ifrån varandra. Detta för att 
isolera just denna variabel och öka chansen för att det var just den man mätte. Av 
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liknande anledning var administratören inte fysiskt närvarande vid någon av 
experimentets delar. Detta för att minska risken för att deltagaren skulle påverkas av 
hens närvaro. Detta stöds av den kritik som riktats mot konceptet Ethopoeia, nämligen 
att den uppvisade hänsynen inte egentligen var riktad mot Agenten, utan emot 
programmeraren. (Nass & Moon, 2000) 
 
Syftet med experimentet hölls också hemligt tills det var genomfört, för att inte 
påverka deltagarna eller resultatet. 
 
Att be deltagaren att självskatta sin upplevelse efter övningens delar genomförts är, 
som Norris, Weger, Bullinger & Bowers (2014) påpekar en potentiellt osäker metod. 
Här var dock syftet att kombinera kvalitativ data med kvantitativ data, i ett försök att 
kompensera för detta. 
 

3.4.2 Reliabilitet 
 
Datainsamlingen måste anses ha en hög reliabilitet då koden till de utvecklade 
verktygen finns kvar och enkelt kan återanvändas till en liknande datainsamling. 
Dessutom har genomförandet beskrivits ingående tidigare i detta kapitel för att 
underlätta reproducerbarhet. 
 
 

3.5 Etiska överväganden 
 
Det beskrivna experimentet bör inte anses innehålla några starkare etiska invändningar. 
Visserligen innehöll den ett visst mått av hemlighållande, men till skillnad från många 
andra liknande studier, såsom t.ex. Lim & Reeves (2009) som fick deltagare att tro att 
de spelade mot en dator, har deltagarna här inte vilseletts. Istället har informationen 
varit transparent om huruvida användaren interagerat med en Avatar eller en Agent. 
 
Deltagare har även informerats om vilka som skulle komma att ta del av resultatet, att 
deras deltagande i experimentet var helt anonymt och att de kunde avsluta närhelst de 
så önskade. 
 
Slutligen var intentionen att inte lagra information om deltagarnas kön. Detta för att 
inte belasta slutsatsen med eventuella könsrelaterade fördomar. Dock upptäcktes vissa 
intressanta demografiska avvikelser, vilket gjorde att denna information ändå 
användes. Dock anonymiserades den genom att separera den ifrån de kvalitativa 
svaren. 
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3.6 Deltagare och urval 
 
Totalt genomförde 21 personer experimentet. Dessa personer hämtades alla från 
författarens bekantskapskrets och var alla i åldrarna 24 – 56 år (se fig. 3.6A). Bland 
deltagarna var 9 st. män och 12 st. kvinnor. 

Fig. 3.6A: Deltagarnas ålder. Här syns tydligt att den största delen av deltagarna var mellan 30 och 40 år 
gamla. 
 
På grund av svårigheter att få ihop tillräckligt många deltagare, har inga försök gjorts 
för att göra urvalet representativt för en hel population. Istället fattades beslutet att göra 
urvalet så homogent som möjligt. Av denna anledning valdes en potentiell deltagare 
valts bort, då hen bröt för mycket ifrån den dominerande åldersgruppen. 
 
P.g.a. tidsbrist fick urvalet ske genom bekvämlighetsurval och självurval, d.v.s. att 
deltagarna valde själva om de ville delta i datainsamlingen. (Jacobsen, 2002). Detta 
genom att efterlysa villiga deltagare i bekantskapskretsen via sociala medier. De som 
kunde tänka sig att deltaga i experimentet hörde av sig och fick instruktioner och kod 
så att det kunde påbörja experimentet. Redan här skedde ett bortfall av det Jacobsen 
(2002) kallar typ 3 bortfall, att det inte var alla de som anmält sig som frivilliga som 
till slut deltog. Total anmälde sig 33 personer som frivilliga, men av dessa var det 
enbart 21 som genomförde experimentet. Ytterligare bortfall, av typ 4 bortfall, skedde i 
en senare fas, när inte alla som genomförde delarna svarade på alla frågorna. Deras 
tider har dock tagits med i beräkningarna.   
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4 Resultat 
 
Tiderna som uppmättes under de tre experimentdelarna har här sammanställts i en 
tabell (se fig. 4A), tillsammans med genomsnittstider och längsta och kortaste enskilda 
tiderna. 
 

 
Fig. 4A. Tabell över totala tider, genomsnittstider, längsta enskilda tider och kortaste enskilda tider för 
del 1, 2 och 3. 
 

4.1 Jämförelse mellan del 1 och del 2 
 
I denna jämförelse hade deltagarna delats in i två olika grupper där en av grupperna 
(grupp 1) började med Del 1 och den andra (grupp 2) började med Del 2. Anledningen 
till detta var att försöka neutralisera den negativa effekten av uttröttning (se kap 5.1.4). 
Dessutom uteslöts två deltagares resultat från statistiken då de klart angett att de inte 
trodde på att administratören faktiskt hade varit delaktig i experimentet, något som var 
en förutsättning för att resultatet skulle vara användbart (se vidare kap 5.1.4). På grund 
av detta har en justerad totaltid och genomsnittstid för del 1 använts i den här 
jämförelsen. Totaltiden blev då 13459 sekunder och genomsnittstiden 708 sekunder. 
Då Del 2 enbart använts för denna jämförelse har den delens tider redan räknat bort 
dessa två deltagare i tabellen (se fig. 4A). 
I den slutliga jämförelsen inkluderades 9 deltagare som börjat med del 1 och 10 
deltagare som börjat med del 2. De eventuella negativa effekterna av uttröttning ansågs 
därmed vara kompenserade för. 
 
Det slutliga resultatet kunde visa att deltagarna i viss mån spenderat mer tid på del 2, 
d.v.s. den experimentdel där administratören varit delaktig, än på del 1, även om denna 
skillnad inte varit dramatisk. Slår man ut skillnaden på varje deltagare (19 st.) innebär 
det att deltagarna i genomsnitt spenderade ca 3 minuter mer på del 2 än på del 1.  
 

 Del 1 Del 2 Del 3 

Total tid (sek) 13 842 16 906 13 018 

Genomsnittstid (sek) 659 889 620 

Längsta enskilda tid (sek) 1 237 1 451 1 465 

Kortaste enskilda tid (sek) 59 291 17 
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Något man dock kunde se var att skillnaderna, oavsett åt vilket håll de förekom, för de 
allra flesta deltagare, inte var så dramatiska. I fig. 4.1A har alla användares absoluta 
skillnader i sekunder, mellan Del 1 och Del 2, sorterats. 
 

 
Fig. 4.1A: Förekomsten av skillnader i tid mellan del 1 och del 2, oavsett åt vilket håll de förekommer. I 
diagrammet kan man t.ex. se att 8 deltagare hade en skillnad på mellan 0 och 200 sekunder. Å andra 
sidan har enbart en deltagare en skillnad på mellan 1000 och 1200 sekunder. Om denna deltagare vore 
att räkna som en ”Outlier”, skulle denna behöva uteslutas och beräkningarna göras om. 
 

4.1.1 Jämförelser mellan olika grupper 
 
Såg man på skillnader mellan grupp 1, d.v.s. den grupp som inledde med Del 1, och 
grupp 2, den grupp som inledde med Del 2, kunde man finna en markant skillnad, där 
grupp 1 uppvisade en betydlig mindre skillnad i tid mellan delarna än grupp 2. Båda 
grupperna spenderade mer tid på del 2, men där grupp 1 spenderare i genomsnitt 13 
sekunder mer på del 2, spenderade grupp 2 i genomsnitt hela 332 sekunder mer på del 
2. 
 
En mindre skillnad kunde även upptäckas mellan män och kvinnor, där de kvinnliga 
deltagarna spenderade i genomsnitt 260 sekunder mer på Del 2 än del 1, medan 
männen enbart spenderade i genomsnitt 79 sekunder mer på Del 2. 
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Dessutom kunde en viss skillnad observeras mellan den äldre hälften av 
deltagargruppen och den yngre halvan. De som var över 40 års ålder spenderade i 
genomsnitt 49 sekunder mer på del 2, medan de under 40 spenderade 300 sekunder 
mer på del 2 än de gjorde på Del 1. 
 

4.1.2 Översiktligt diagram 
 
I detta spridningsdiagram (se fig. 4.1.2A) har samtliga deltagare placerats utifrån deras 
tider på del 1 och del 2. Dessutom markeras vilka undergrupperingar varje deltagare 
tillhör. I diagrammet blir det tydligt att majoriteten av deltagarna spenderade mer tid på 
del 2 än på del 1, då de ligger till höger om den diagonala linjen. 
 

Fig. 4.1.2A: Spridningsdiagram över samtliga deltagare som ingår i jämförelsen mellan del 1 och del 2. 
De båda axlarna representerar tid som spenderades på del 1 respektive på del 2 och varje markering 
motsvarar 100 sekunder. Den diagonala linjen representerar den linje där tiderna mellan delarna är 
likvärdiga. 
 
 

4.2 Jämförelse mellan del 1 och del 3 
 
I denna jämförelse räknades samtliga 21 deltagare med, även de två som uteslöts ut 
den förra jämförelsen. Detta då övertygelsen att administratören inte egentligen var 
deltagande inte spelar någon roll för denna jämförelse. Under del 3 gav datorn mer 
mänsklig feedback och uppmuntrande meddelanden. 
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Här visade resultatet enbart en marginell skillnad mellan delarna. Den totala skillnaden 
var 824 sekunders fördel till del 1, vilket, när man slog ut det  på samtliga deltagare 
innebar dryga 39 sekunders skillnad per användare. Här, än mer än i jämförelsen 
mellan del 1 och del 2 ser vi att skillnaderna för de flesta var små (se fig. 4.2A). För en 
stor majoritet (14 deltagare) var skillnaden enbart mellan 0 och 200 sekunder och för 
11 av dessa var den mindre än 100 sekunder. 
 

  
Fig. 4.2A: Förekomsten av skillnader i tid mellan del 1 och del 3, oavsett åt vilket håll de förekommer. 
 

4.2.1 Jämförelser mellan grupper 
 
I denna jämförelse fanns inget behov av att dela in deltagarna i andra grupper än ålder 
och kön. Här kunde man urskilja tydliga skillnader i båda dessa grupperingar. När man 
jämförde kvinnor och män visade det sig att kvinnorna faktiskt hade en viss dragning 
åt del 3, även om detta skulle kunna bero på ett litet antal större variationer. Kvinnorna 
hade här en genomsnittlig viktning om 41 sekunder mot Del 3. Männen hade tvärtom 
en genomsnittlig variation mot del 1 på hela 146 sekunder. 
 
När man tittade på åldersgrupper, fanns även här tydliga skillnader mellan den äldre 
halvan av deltagargruppen och den yngre halvan. De över 40 spenderade i genomsnitt 
169 sekunder mer på övningsdel 1. De under 40 spenderande tvärtom 79 sekunder mer 
på Del 3. 
 

4.2.2 Översiktligt diagram 
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Liksom i den tidigare jämförelsen mellan del 1 och del 2, har samtliga deltagare 
placerats i ett översiktligt spridningsdiagram (se fig. 4.2.2A). I detta diagram blir det 
tydligt att de flesta deltagare låg nära den diagonala  mittlinjen, där skillnaden mellan  
del 1 och del 3 är liten. 
 

  
Fig. 4.2.2A: Spridningsdiagram. 
  
För en komplett lista med deltagarnas tider i alla tre delarna, se bilaga 8.8. 
 

4.3 Enkätfrågorna 
 
Som diskuteras i metodreflektionen (se kap 5.1) gjordes vissa förändringar på en av 
frågorna en bit in i datainsamlingen. De nya frågorna löd istället: 
 
”I en av delarna interagerade du med övningsledaren. Upplevde du att detta innebar 
någon skillnad i upplevelsen och hur länge du fortsatte svara på uppgifter, jämfört 
med delarna där du interagerade mot datorn?” 
 
Samt: 
 
”Upplevde du någon skillnad i upplevelsen mellan de två delar där du interagerade 
mot datorn?” 
 
Innan enkätsvaren analyserades rensades de från ovidkommande kommentarer. 
17 deltagare svarade på den första frågan på ett sätt som gick att använda. Av dessa var 
det 9 deltagare som svarade att de upplevde att de påverkades av administratörens 
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”närvaro” i del 2, även om uppfattningen av exakt hur de påverkats varierade. Bland 
svaren sågs kommentarer som: ”Del två kändes något mer motiverande, eftersom du 
liksom satt och väntade på mig. Men jag kände mig än mer bedömd. Jag kände mig 
dock mer motiverad.” och ”Jag uppfattade det som att första övningen var 
intressantare - delvis för att det (verkade finnas) en person på andra sidan som såg 
svaren.” 
 
Någon angav att de kände mer ”prestationsångest”, vilket kan tolkas som att det kändes 
viktigare för dem att prestera när en annan person var närvarande: ”Ja, eftersom jag 
visste att du satt i andra änden så hade jag lite mer prestationsångest.” 
 
(Notera att för hälften av deltagarna var del 2 den första övningen): 

 
Av de som svarade var det 8 som inte ansåg att de påverkats av skillnaden, något 
som kunde bekräftas för alla utom en deltagare, genom att se på deras resultat. En 
deltagare uppgav att hen inte kände sig påverkad, medan resultatet uppvisade en 
skillnad på ca 400 sekunder till fördel för del 2. 
 
19 deltagare svarade på enkätfråga 2. Av dessa var det 9 deltagare som klart angav att 
de kände sig mer engagerade av de mer människoliknande meddelandena. Här gavs 
svar som: ”Mellan andra (med inga kommentarer) och tredje (med kommentarer) så 
tyckte jag att det var både oväntat smickrande med kommentarerna…”, ”Del 3 var 
betydligt roligare att göra än del 2 tack vare de små tillropen.” och ”Jag piggnade till 
av de glada utropen, och ville fortsätta längre än på de andra delarna. Trots att jag 
visste att det inte var en människa bakom blev det mer viktigt för mig att jobba på.” 
 
7 deltagare angav att de inte kände sig påverkade eller att de t.o.m. kände att 
meddelandena försämrade upplevelsen, t.ex.: ”Skillnaden mellan de två sista delarna 
var i viss mån irritation över jobbiga kommentarer som loopade.” och ”Ja, det sista 
testet var mer irriterande med sina glada utrop.” 

 
Här stämde svaren i större utsträckning överens med värdena från databasen. 3 
användare svarade på fråga 2, men på ett sätt som gjorde det svårt att värdera deras 
reaktion. 



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 43 (64) 
 

5 Diskussion  
 
Målet med den här rapporten har varit att utforska hur engagemang för en aktivitet 
påverkas av vetskapen att motparten är en datorstyrd Agent jämfört med om den skulle 
vara en människostyrd Avatar. Detta har gjorts genom att först identifiera 
engagemangets roll för aktivitetens fortlöpande. Grundantagandet har varit att en 
aktivitet eller kommunikation är en cirkulär process, som enbart kommer att fortgå så 
länge båda aktörerna känner tillräckligt engagemang. 
 
Engagemang i det här sammanhanget definieras som "Viljan att låta känslor, 
hänförelse och tankar fokuseras på, och eggas av en förmedlad aktivitet för att uppnå 
ett specifikt mål." (Bouvier, Lavoué & Sehaba, 2014, s 496, egen övers.), en definition 
som innehåller alla de tre dimensioner som Fredricks, Blumenfeld & Paris (2004) 
anser vara engagemangets komponenter: Beteende-dimensionen (viljan att uppnå mål), 
den känslomässiga dimensionen (hänförelse och eggning) och den kognitiva 
dimensionen (fokus). 
 
Om en aktör inte längre känner engagemang för den pågående aktiviteten så kommer 
hon att avbryta den. Detta har visualiserats genom att använda Osgood & Schramms  
kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 2013), kombinerat med O’Brien & 
Toms (2008) modell av engagemang som en process. 
Vidare har en litteraturstudie identifierat ett antal teorier som alla har relation till 
konceptet engagemang och som satts samman i form av en egen teorimodell (se kap 
2.1.3). Denna modell hade som primärt syfte att leda läsaren igenom texten, men kan 
även kombineras med ovanstående modeller, för att bilda en sammanfattande modell 
som visar hur teoriernas olika delar relaterar till varandra (se fig. 2.1.3B): 
 
Den forskningsfråga som rapporten haft som mål att besvara har varit följande: 
 
Hur påverkas användares engagemang för en digital aktivitet där motparten är en 
datorstyrd Agent, dels jämfört med om motparten är en människa och dels beroende 
på om den datorstyrda Agenten uppvisar ett mer mänskligt beteende? 
 

5.1 Metodreflektion 
 
De teorier som identifierades under litteraturstudien fungerade som vägledning i 
utformningen av det experiment som använts för att samla empiriska data. I fig. 3.2.1A 
visas hur teorierna relaterar till de tre delarna av experimentet. 
 
Det experiment som utformades bestod av tre delar, som alla hade som mål att mäta 
eventuella skillnader i engagemang mellan två olika jämförelser. Den första jämför del 
1, där användaren enbart agerar mot datorn, och del 2, där hon istället agerar emot 
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administratören. Här ställs två teorier emot varandra, teorin om Social närvaro 
(Gunawardena, 1995) och teorin om Ethopoeia (Nass & Moon, 2000). Social närvaro, 
säger Gunawardena, handlar om upplevelsen att man delar ett virtuellt eller 
kontextuellt rum med andra människor, till skillnad ifrån datorstyrda Agenter och 
anses av O’Brien & Toms (2008) vara en starkt bidragande faktor till upplevt 
engagemang.  I det här fallet fanns dock ingen interaktion eller annan möjlighet att 
”känna” närvaron av den andra personen, förutom en kort inledande kommunikation, 
och det var inte heller det som var intressant att mäta. Istället var frågeställningen om 
enbart vetskapen att en annan person delade det Kontextuella rummet (Biocca & 
Delaney, 1995), skulle räcka för att uppnå Social närvaro. 
 
Det som är relevant för jämförelsen mellan del 1 och del 2 är att en datorstyrd Agents 
försämrade förmåga till betydelsefull interaktion, bl.a. genom oförmåga till det 
Brennan (1998) kallar för Grounding, borde innebära en försämrad förmåga att 
framkalla Social närvaro, och i förlängningen ett försämrat engagemang. Grounding 
innebär att aktörerna i en kommunikation kontinuerligt kontrollerar så att de delar den 
kunskap som krävs för betydelsefull fortsatt kommunikation, vilket ökar den upplevda 
intelligenta medvetenheten hos motparten och därmed känslan av närvaro. Detta borde 
med andra ord innebära att användarna uppvisar ett lägre engagemang för del 1 än för 
del 2.  
 
Mot teorin om Social närvaro står teorin som Nass & Moon (2000) kallar Ethopoeia. 
Ethopoeia innebär att människor tenderar att tillskriva datorer människoliknande 
sociala egenskaper, något som i det här fallet skulle kunna innebära att deltagarna 
tillskriver den datorstyrda Agenten sociala egenskaper, och därmed ändå kan uppnå 
upplevelser av Social närvaro i jämförelsen mellan del 1 och del 2. Skulle detta vara 
fallet borde det innebära att skillnaden mellan delarna skulle bli små eller t.o.m. till del 
1s fördel. Sedan kan det även vara svårt att identifiera förekomsten av Ethopoeia 
eftersom fenomenet är just undermedvetet. I det här fallet användes de kvalitativa 
svaren för att se om deltagarna uppgav att de inte upplevde någon skillnad, men att 
deras resultat visade på motsatsen. 
 
I den andra jämförelsen, mellan del 1, med maskinell feedback, och del 3, med mer 
levande feedback, var målet även där att uppnå Social närvaro, men på ett annat sätt än 
i föregående jämförelse. Här var målet att utforska om en högre nivå av Simulerat 
mänskligt beteende hos en datorstyrd Agent skulle påverka användarens engagemang. 
Enligt Nass & Moon (2000) blir förekomsten av Ethopoeia, d.v.s. den undermedvetna 
tillskrivningen av människolika sociala egenskaper till datorer, starkare ju mer 
trovärdigt Simulerat mänskligt beteende Agenten uppvisar. Ju mindre uppenbart det är 
att motaktören är en dator, desto lättare anses det vara att uppehålla det som kallas 
Situationell acceptans (Suspension of disbelief), vilket betyder att om Agenten, genom 
ett Simulerat mänskligt beteende och hög trovärdighet, gör skillnaden mellan Agent 
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och Avatar mer otydlig, är det mer sannolikt att användaren, åtminstone spontant, 
”glömmer bort” att motparten bara är en datorstyrd Agent.  
Den utsträckning som en Agent har förmågan att bidra med relevant, dynamisk och 
meningsfull interaktion kallar Swinth & Blascovich (2002) för interaktionsrealism 
(Interactional realism) och är enligt dessa författare en av de viktigaste faktorerna för 
att kunna möjliggöra Social närvaro (Gunawardena, 1995). 
En ökad förmåga till interaktionsrealism skulle också kunna resultera i starkare 
tillskrivning av människolika sociala egenskaper, och därmed starkare upplevd Social 
närvaro. Skulle detta vara fallet borde del 3 uppvisa högre tider än del 1. 
 
Eftersom deltagaren i det här fallet var fullt medveten om att motparten inte var en 
människostyrd Avatar, var målet inte att på något sätt lura deltagaren att tro att så var 
fallet, såsom vid ett Turing test. Istället var målet att uppnå ett Trovärdigt beteende, 
d.v.s. ett beteende som åtminstone inte är uppenbart datorlikt. Av de beteenden som 
Bogdanovych, Trescak & Simoff (2016) påstår bidrar till ett trovärdigt intryck, 
försökte del 3 simulera uppvisande av relevanta känslor, genom att modifiera sitt 
beteende beroende på situation. Här gav den datorstyrda Agenten smickrande 
kommentarer om deltagararen svarade rätt, och tröstande kommentarer om hon svarade 
fel. Ett annat beteende som Agenten försökte simulera var att uppvisa egen vilja, detta 
genom att utmana deltagaren att bara ”köra en uppgift till” och att ”inte lägga av än”.  
 
Experimentet modellerades efter den version av Osgood & Schramms 
kommunikationsmodell (McQuail & Windahl, 2013) som modifierats med O’Brien & 
Toms (2008) modell av engagemang som en process (se fig. 3.2.1B). Som synes i 
figurens jämförelse har experimentet samma cirkulära utformning, där deltagaren 
upprepar processen att ta emot en matematisk uppgift, beräkna ett svar och slutligen 
sända tillbaka svaret och invänta en ny uppgift. Varje ”varv” gör deltagaren en 
skattning av sitt engagemang (2), vilket kan resultera i att hen antingen finner att 
engagemanget är otillräckligt, varvid hen avbryter (avslutat engagemang)(3), eller att 
engagemanget är tillräckligt högt för att upprepa processen ett varv till (Pågående 
engagemang)(2). 
 

5.1.1 Experimentets utformning 
 
Syftet med att jämföra del 1 och del 2 var att utforska om deltagarna var engagerade 
längre i aktiviteten om de visste om att administratören var delaktig i den. Skillnaderna 
mellan del 1 och del 2 hölls därför medvetet små, för att inte riskera att införa andra 
variabler som kunde påverka resultatet. I ett försök att ändå förtydliga att det fanns en 
skillnad mellan delarna varierades gränssnitten något, med meddelanden och grafik 
som skulle förstärka känslan av att en annan person var inblandad i del 2. I övrigt var 
den enda egentliga skillnaden just vetskapen om den andra personens deltagande. 
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Syftet med att jämföra del 1 och del 3 var att utforska om ett mer mänskligt beteende 
hos just en datorstyrd Agent skulle påverka tiden som användaren var engagerad 
positivt. Frågeställningen var om enkel, mer livlig och mer ”medveten” feedback, 
skulle räcka för att orsaka detta. Förutom att ge mer ”människolika” och mer 
uppmuntrande budskap kände systemet också här av om svaret användaren gav var 
felaktigt och anpassade sin feedback därefter, till skillnad från del 1, där svarets 
korrekthet inte spelade någon roll för den feedback systemet gav. 
 
Denna vilja att hålla delarna snarlika innebar också att då del 2 behövde en 
tidsfördröjning för att ge administratören tid att skicka en ny uppgift, så fick del 1 
också en sådan. Denna tidsfördröjning hade även syftet att göra experimentet något 
mer "påfrestande" och därmed pröva deltagarens engagemang ytterligare. En sista 
anledning var att tiderna som mättes inte skulle skilja för mycket mellan del 1 och del 
2. Fördröjningen var densamma oavsett om administratören skickade en ny uppgift 
innan 15 sekunder hade gått. 
 
Att ett webbaserat experiment valdes var dels för att möjliggöra fler genomförda 
experiment, men också för att skilja administratören från deltagaren. Med andra ord 
var administratören inte fysiskt närvarande vid något av de genomförda experimenten. 
Detta för att inte påverka deltagarens upplevelse av vad som förväntas av henne, samt 
hennes resultat, genom administratörens närvaro. Man skulle annars kunna spekulera i 
att administratörens närvaro riskerade att t.ex. orsaka att en deltagare kände sig nödgad 
att stanna kvar längre i aktiviteten, p.g.a. en ovilja att verka oartig, något som även 
varit ett ifrågasättande när det gäller fenomenet Ethopoeia (Nass & Moon, 2000). Där 
spekulerades det i att det upplevda sociala hänsynstagandet egentligen var riktad emot 
systemets programmerare, något som författarna dock anser sig ha motbevisat. 
 
Det faktum att fallstudien rör ett webbaserat transmedialt spel motiverade även valet av 
Dwell time som huvudsaklig mätenhet. Dwell time är, som Lamlas, O’Brien & Yom-
Tov (2015), påpekar en mycket vanlig mätenhet för att mäta engagemang i just online-
applikationer. 
Anledningen till att låta deltagarna utföra matematiska övningar var ett försök att 
motverka det som Lamlas, O’Brien & Yom-Tov (2015) beskrivit som en av 
svagheterna med att använda Dwell time för att mäta engagemang: Att det är svårt att 
avgöra vad användaren egentligen gjorde under den uppmätta tiden. Risken finns att 
användaren inte egentligen var engagerad i den aktuella aktiviteten utan var distraherad 
av något annat. Genom att låta deltagaren utföra enklare matematiska uppgifter under 
tiden, var målet att hon skulle ha fokus på just den här aktiviteten. T.ex. skulle ett lågt 
antal genomförda uppgifter, men en lång uppmätt Dwell time, kunna indikera att 
deltagaren varit sysselsatt med annat vid sidan av. Enklare matematik är dessutom 
något som de flesta klarar av och det är en aktivitet som man kan anse kräver 
åtminstone ett visst mått av engagemang, samtidigt som den troligtvis inte är för 
spännande i sig själv, så att mätningen råkar mäta upplevelsen av själva experimentet 
istället för hur motpartens natur påverkar engagemanget. 
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Rent funktionsmässigt för experimentet spelade det egentligen ingen roll att det system 
där administratören skickade uppgifter till deltagarna faktiskt fungerade. Tekniskt sett 
hade man kunnat vilseleda deltagaren och påstå att hon interagerade med en människa 
och ändå använda det slumpmässiga automatiserade systemet. Dock fanns risken att 
administratören, som kände till sanningen, omedvetet skulle råka avslöja hur det 
egentligen låg till. Då det av tidsskäl inte fanns möjlighet att dubbelblinda övningen, 
d.v.s. att den övningsledare som interagerade med deltagaren inte heller skulle känna 
till hur det egentligen låg till och därmed inte kunde råka avslöja något, föll beslutet på 
att istället konstruera ett fungerande system. 
 

5.1.2 Problem och lärdomar 
 
Ett problem med experimentets utformning, att mäta skillnader i engagemang, 
beroende på motpartens natur, var att en administratör var tvungen att vara deltagande 
vid en av experimentets delar, då denna skulle mäta om fanns eventuella skillnader 
från delarna då de interagerade med en dator. Detta innebar en begränsning i antal 
experiment som skulle kunde genomföras. Ett alternativ var att involvera fler 
administratörer, men tiden ansågs inte räcka till för detta. I slutänden visade detta sig 
inte vara någon egentligt begränsande faktor. 
 
Uttröttning: Redan när experimentet konstruerades fanns insikten om att deltagaren 
troligtvis skulle drabbas av uttröttning mellan de olika delarna och att detta skulle 
påverka resultaten. Det verkade rimligt att anta att en deltagares engagemang vid den 
andra eller tredje nästan identiska delen skulle vara lägre än vid den första, speciellt 
som nyhetens behag inte längre var detsamma. Detta är något som också styrks av 
O’Brien & Toms (2008) som hävdar att känslan av nyhet är en starkt bidragande faktor 
för att uppehålla engagemang. 
 
När det gäller del 1 och del 2, fattades därför beslutet att låta hälften av deltagarna 
börja med del 1 och hälften med del 2, i ett försök att kompensera för 
uttröttningsfaktorn. Vad gäller del 3 gjordes bedömningen att antalet deltagare 
troligtvis inte skulle bli stort nog för att inkludera även den variationen. Istället beslöts 
att lägga mindre vikt vid resultatet från del 3 och istället använda svaren från 
enkätfrågorna för att försöka finna svar på deltagarens upplevelse av skillnaden mellan 
del 1 och del 3. 
 
Problemet med uttröttning är en svårlöst utmaning. En delvis lösning hade varit att få 
deltagarna att utföra de olika delarna med en tidsintervall, t.ex. en veckas mellanrum. 
En annan lösning hade varit att ha tillräckligt många deltagare för att låta varje 
deltagare utföra enbart en experimentdel och istället jämföra resultaten på gruppnivå. 
Inget av dessa alternativ var dock genomförbara p.g.a. den begränsade tiden.  
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Ett sista alternativ hade varit att variera uppgifterna så att varje del kändes ny, men 
detta innebar en risk att man istället mätte engagemang utifrån enskilda uppgifter och 
inte utifrån motpartens natur. Med tanke på de begränsningar som fanns, ansågs detta 
den minst dåliga lösningen. 
 
Den mänskliga faktorn: En av de saker som inneburit störst svårigheter är att 
användare tar med sig egna föreställningar och agendor in i en experimentsituation. 
Om man inte berättar exakt vad testet mäter så tenderar deltagarna att överanalysera 
experimentet och försöker "knäcka koden", vilket inte ger ett spontant och tillförlitligt 
resultat. Dessutom uppvisade vissa användare en tendens att inte vilja "förstöra" 
experimentet genom att avbryta, utan fullföljde alla uppgifter, vilket visserligen kan 
vara intressant relaterat till Ethopoeia (Gunawardena, 1995), då de uppenbarligen 
projicerade omtanke om administratören på interaktionen med experimentet i sig. 
 
Ett annat problem visade sig vara att vissa deltagare var misstänksamma mot själva 
experimentet och trodde att det handlade om att de skulle gissa sig till om de 
interagerade med en människa eller en dator i del 2. Det faktum att jag sade de skulle  
interagera med en människa verkade de se som en medveten vilseledning och antog att 
så inte var fallet, utan att de interagerade med en dator i både del 1 och del 2. Denna 
missuppfattning riskerade också att ge fel resultat. 
 
För att täcka upp för dessa faktorer kände jag mig nödgad att efter 4 genomförda 
experiment, modifiera introduktionstexten och förtydliga att deltagaren inte skulle 
analysera själva experimentet för mycket, att jag faktiskt interagerade med dem i del 2 
och att de inte behövde göra alla uppgifterna för att jag skulle få användbar data. Detta 
skulle kunna anses vara ett inte helt korrekt beteende ur forskningssynpunkt, men 
ansågs ändå vara motiverat, för att resultaten skulle gå att använda överhuvudtaget. 
Man får se det här arbetet som en läroprocess även för mig och lägga det till nyttiga 
lärdomar. 
 
Jag började även misstänka att enkätfrågornas formulering på slutet, specifikt frågan  ” 
Var du av uppfattningen att du interagerade med övningsledaren…”, ledde en del av 
de mest misstänksamma deltagarna till att tro att det fanns ett alternativ som var att de 
inte trodde att de interagerade med en människa, vilket i tur kan ha förstärkt redan 
existerande misstankar. Detta var inte alls min mening och p.g.a. detta kände jag mig 
även nödgad att ändra en av frågornas formulering till: 
 
"I en av delarna interagerade du med övningsledaren. Upplevde du att detta innebar 
någon skillnad i upplevelsen och hur länge du fortsatte svara på uppgifter, jämfört 
med delarna där du interagerade mot datorn?" 
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5.1.3 Betänkligheter 
 
Det är svårt att veta om datainsamlingen fungerade som den var ämnad och arbetet 
kring den har varit läroprocess med flera nyttiga insikter.  
Ett alternativ hade varit att ha färre delar. Den tredje delen är ändå svår att mäta 
eftersom användarna vid detta tillfälle kan anses vara trötta på uppgifterna och kanske 
inte utför delen grundligt nog. Hade man haft ett markant större antal deltagare skulle 
man haft möjligheten att dela upp testerna så att varje grupp enbart utfört en del och att 
antalet deltagare sedan hade gjort resultatet generaliserbart. Ett annat alternativ hade 
varit att dela upp experimentet på flera dagar för att arbeta bort uttröttningen.  
 
Det är dessutom svårt att göra experimentet så pass varierat för att undvika uttråkning, 
då risken finns att man börjar mäta hur engagerande själva experimentet är och inte det 
man egentligen vill mäta. Det skulle även bli svårt att jämföra olika delar eftersom de i 
grunden inte är likadana. Slumpade mattetal, som användes här är också ett problem, 
men var ett nödvändigt ont för att inte alla delarna skulle bli identiska. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
När det gäller den första jämförelsen visar resultatet från experimentet att det finns ett 
visst samband mellan en datorstyrd motpart och ett lägre engagemang. Det faktum att 
den enda egentliga skillnaden mellan de båda delarna var vetskapen om att 
administratören var delaktig, tycks stärka att det är just denna faktor som varit 
betydelsefull . Att varje användare i genomsnitt var engagerade ca 3 minuter längre i 
den del där de visste att de interagerade med en människa är en klar, även om det inte 
är en överväldigande, indikator på att det faktiskt tycks finns en skillnad.  
 
Skillnaden ska enligt teorin bero på att användarna upplevde en viss Social närvaro 
(Gunawardena, 1995) genom vetskapen att administratorn var delaktig i aktiviteten, 
och att denna upplevda närvaro påverkade dem. Detta är något som också styrks av de 
svar som gavs på enkätfråga 1 (se kap 4.4), där flera av deltagarna angav tydligt att de 
upplevde att administratören delade samma kontextuella rum (Biocca & Delaney, 
1995) med dem, d.v.s. att de deltog i samma aktivitet. 
 
Förekomsten av Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) är svår att analysera, men resultatet 
tycks tyda på att eventuella förekomster av Ethopoeia inte varit starka nog för att 
innebära någon betydande skillnad 
 
Den andra delfrågan är svårare att besvara, men jag anser ändå att det finns material till 
diskussion i resultatet av jämförelsen mellan övningsdel 1 och del 3 (se kap 4.3). Här 
uppvisade visserligen användarna ett marginellt större engagemang för del 1, där 
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motparten uppvisade ett minimalt mänskligt beteende, jämfört med del 3, där datorn 
gav uppmuntrande kommentarer och mer artigare meddelanden, men skillnaden var 
inte stor. Om man dessutom tar hänsyn till ”Uttröttningsfaktorn”(se kap 5.1.4), d.v.s. 
att deltagarna kan förväntas känna mindre och mindre engagemang för övningsdelarna 
allteftersom nyhetens behag försvinner och repetitionen blir tydlig, kan det vara så att 
del 3 egentligen borde haft ännu lägre tider.  
 
Det faktum att så inte var fallet och att den ändå låg i nivå med del 1, som hälften av 
deltagarna utförde först, kan vara en indikator på att den skulle haft högre siffror än del 
1, om den legat tidigare i övningen. Nu är detta naturligtvis enbart spekulation, men 
om man dessutom ser till de enkätsvar som användarna gav och som rörde enkätfråga 
2, kan man se flera som uttrycker att del 3, med sina livligare texter, var roligare, mer 
intressant och mer stimulerande. Detta tycks visa på ett visst samband mellan 
Simulerat mänskligt beteende (se kap 2.5) och högre engagemang. Som synes bland 
svaren fanns det dock även de som inte alls uppskattade de livfulla meddelandena. 
 
Ser man på de, ibland tämligen markanta, skillnaderna mellan olika grupper bland 
deltagarna så är det svårt att ge några trovärdiga svar, när deltagarantalet är så lågt. 
Finns det någon relevans i att kvinnor uppvisade en mycket mer positiv reaktion mot 
övningsdel 3, kan de vara så att de reagerar bättre på uppmuntran och positiva 
budskap, även om det kommer ifrån en datorstyrd Agent? Detta skulle kunna vara ett 
tecken på att kvinnor kan ha lättare för att uppleva Ethopoeia (Nass & Moon, 2000) 
och därmed reagera bättre på positiva budskap och uppmuntran, även om de kommer 
ifrån en uppenbart datorstyrd Agent? Detta skulle kunna vara ett intressant uppslag till 
fortsatt forskning. 
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6 Avslutning 
 

6.1 Slutsats 
 
Hur påverkas användares engagemang för en digital aktivitet där motparten är en 
datorstyrd Agent, dels jämfört med om motparten är en människa och dels beroende 
på om den datorstyrda Agenten uppvisar ett mer mänskligt beteende? 
 
Som nämns i föregående kapitel anser jag att arbetet lyckats besvara båda delfrågorna, 
den ena med stor säkerhet, med empiriska data. Den andra besvaras med kvalitativa 
enkätsvar snarare än hårda siffror. 
 
Enligt den empiriska datainsamlingen fanns det klara indikationer på att användare 
känner en lägre nivå av engagemang om de vet om att motparten är en datorstyrd 
Agent, jämfört med om motparten är en människostyrd Avatar. 
 
De kvalitativa enkätsvaren angav att användares engagemang påverkas positivt av ett 
mer mänskligt beteende från Agentens sida. Egentliga mätdata gav dock inga tydliga 
svar, men detta kan till stor del anses bero på mätmetodens utformning. Ytterligare 
forskning är nödvändig för att kunna besvara den här frågan på ett mer tillförlitligt sätt. 
 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
De ovanstående slutsatserna kan dock ej anses vara tillräckligt definitiva för att vara en 
absolut sanning, mycket på grund av ämnets komplexa natur och datainsamlingens 
begränsningar. Istället bör resultatet ses som en fingervisning som kan ligga till grund 
för ytterligare hypoteser och fortsatt forskning. 
 
Den här rapporten har enbart skrapat på ytan av en mycket komplex, men ändock 
viktigt frågeställning. Det hade varit mycket intressant att se vilka resultat andra, 
liknande datainsamlingar kommit fram till och, framför allt, utforska som kan vara 
orsaken till de ofta markanta variationer som uppkom när man jämförde olika 
undergrupper emot varandra. Framför allt behöver datainsamlingar av det här slaget 
göras på större deltagarmängder för att undvika variationer som kommer av rent 
individuella anledningar. 
 

6.3  Tack till 
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Ett stort tack till lärarna på Linnéuniversitetet och speciellt min handledare Susanne 
Isaksson som bidragit med värdefull vägledning och återkoppling. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Beskrivning av ursprungsprojekt 
 
Företaget Lin education arbetar huvudsakligen med att utveckla pedagogiska, digitala 
verktyg riktade mot den svenska skolan. Deras produkter inkluderar bl.a. verktyget 
Pluttra, ett dokumenteringsverktyg för användning inom förskoleverksamhet, och På 
riktigt, ett pedagogiskt läroverktyg, primärt för elever på högstadiet.  
Företaget driver även en mer experimentell verksamhet, där de utvecklar 
okonventionella koncept för undervisning och pedagogik. Ett sådant projekt är Luttrad 
av eld. 
 
Lin education har i samarbete med Botkyrka kommun utvecklat och genomfört ett 
projekt kallat Luttrad av eld. Luttrad av eld är ett transmedialt spel som testats på 
högstadieelever i Botkyrkas skolor och till dags dato har ca 300 elever spelat det som 
en del av sin vanliga undervisning. Projektets mål är att uppmuntra elever att utföra 
problemlösning, att söka information och att sammanställa denna, samt att skapa eget 
digitalt material som görs offentligt via olika sociala medieplattformar. Detta sker i en 
kontext som är grundad i deras närmiljö och som sker samtidigt på en digital asynkron 
nivå som i en verklig synkron nivå. Spelet har hämtat sin narrativa inspiration från 
kriminal- och detektivberättelser såsom böcker av kända svenska kriminalförfattare. 
 
Spelet inleds med att eleverna delas in i grupper och får ta del av spelets narrativa 
ramverk. Ramverket är en fiktiv historia där en pyroman, med en bakgrund i 
närområdet, hotar att bränna ner ett antal landmärken, de flesta av kulturell eller 
historisk vikt. Pyromanen spelas av en spelledare och eleverna får ta del av dennes 
tankar och motivationer genom förproducerat material, bl.a. förinspelad video.  
Genom ett antal ledtrådar får eleverna i uppdrag att lista ut vad som är pyromanens 
nästa mål, dels genom informationssökning och genom att resa fysiskt till platserna. 
Korrekta platser har markerats med en sten med en eldsymbol målad på. I nästa steg 
måste eleverna skapa digitalt material, dels utifrån den information de hittat, som de 
laddar upp på olika digitala sociala plattformar, såsom bloggar eller Twitter. När 
tillräckligt mycket material laddats upp backar pyromanen undan från sina planer och 
landmärket har räddats. 
 
En viktig del av upplevelsen är att eleverna kan kommunicera mer eller mindre 
synkront med pyromanen genom digitala meddelandesystem. Genom denna 
kommunikation kan de  bl.a. efterfråga mer ledtrådar i de fall de kört fast. Denna 
kommunikation kan även hävdas bidra till att det narrativa ramverket känns mer 
påtagligt och levande, och därmed även bidra till elevernas upplevelse och ökade 
engagemang. 
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Spelet pågår i en vecka och har fått mycket gott mottagande från såväl lärare som 
elever. 
 
Nu har Lin education fått bidrag för att vidareutveckla konceptet till att bli mer 
generaliserbart. Målet är att resultatet ska kunna bidra till t.ex. en applikation där lärare 
över hela landet ska kunna sätta upp ett liknande spel i sitt eget närområde, för sina 
egna elever. 
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8.2 Experimentet: Del 1 
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8.3 Experimentet: Del 2 
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8.4 Experimentet: Administratörsapplikationen 
 
 

 



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 61 (64) 
 

8.5 Experimentet: Del 3 
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8.6 Experimentet: Instruktioner 

 



   
 

2IK50E  VT 2016 Lars Nordbeck 63 (64) 
 

8.7 Experimentet: Avslutning och tack 
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8.8 Experimentet: tider 
 
Gröna rutor visar vilka som tillhörde grupp ett resp. grupp 2. 
 
ID DEL 1 DEL 2 DEL 3 

1 372 313 164 

2 56 414 17 

3 889 657 458 

4 202 1324 141 

4 1237 1155 1162 

6 905 1226 1210 

7 1045 470 953 

8 327 321 313 

9 1387 1398 1294 

10 654 521 438 

11 750 584 1465 

12 286 692 267 

13 1084 1345 151 

14 435 891 303 

15 1016 1451 1036 

16 1135 1357 1152 

17 593 1305 411 

18 255 303 320 

19 217 291 188 

20 233 796 1009 

21 764 827 566 
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