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Sammanfattning 
Idag finns det ett stort intresse hos företag och verksamheter att ständigt utveckla och 
effektivisera sina arbetsprocesser med hjälp av digitala innovationer. Utvecklingen har kommit 
så långt att artificiell intelligens(AI) har börjat introducerats i allt från skapandet av sagor (Marc 
och Khairat, 2013), nyhetsartiklar (Peiser, 2019) till bilar (Adnan et al. 2018). Men denna 
utveckling har inte bara sina positiva sidor. Författarna Adnan et al. (2018) beskriver i sin artikel 
att helt nya faktorer berör användarna gällande användaracceptans av AI vilket skapar ett 
problem när dessa ska implementeras. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om de faktorer som framkommit av tidigare 
forskning överensstämmer med användares egen uppfattning om vad som påverkar dem när 
det gäller användaracceptans av AI. För att uppnå syftet har användare som nyligen blivit 
introducerade till AI varit med och bidragit till resultatet genom en kvalitativ 
enkätundersökning. Vidare undersökte studien hur användarna prioriterar dessa faktorer och 
om det fanns andra faktorer som användarna själva har identifierat som den tidigare 
forskningen inte har identifierat. Detta genomfördes för att uppnå en större förståelse för hur 
användare själva ser på sin acceptans gentemot AI. 
 
Studien resulterade i ett antal fynd gällande nya faktorer som påverkar användarna när det gäller 
acceptans av AI och uttalade förbättringsförslag. De fynd som identifierats var inget som den 
tidigare forskningen hade identifierat och dessa var: spänning, kontroll, insyn och förståelse för 
tekniken. De identifierade faktorerna var något som flera informanter i denna studie valde att 
lyfta och visade sig ha en stor inverkan på användarnas acceptans och vilja till att använda AI. 
Detta innebär att den tidigare forskningen inte hade identifierat alla faktorer som användarna 
själva anser sig bli påverkade av. De faktorer som den tidigare forskningen hade identifierat var 
något som informanterna lyfte och överensstämde med verkligheten, men med en avvikelse 
angående faktorn gränssnitt. Enligt studien bör de nya identifierade faktorerna tas i beaktning 
för att kunna skapa hög användaracceptans när man implementerar AI i SiteVision men även i 
andra sammanhang. Förslag på framtida forskning är att undersöka dessa nya faktorer för att 
kunna verifiera dessa och fortsätta forskningen kring användaracceptans och AI för att kunna 
finna ytterligare faktorer som kan hjälpa forskningen framåt.  
 
Nyckelord: Användaracceptans, Snäv AI, AI, Användarnas uppfattning 
 

  



Abstract 
Today there is a great interest for companies and businesses to constantly develop their work 
processes and streamline operations with the help of digital innovations. The development has 
come so far that artificial intelligence has begun to be introduced in everything from the 
creation of fairy tales (Marc and Khairat, 2013), news articles (Peiser, 2019) to cars (Adnan et 
al. 2018). However, this development does not only possess positive contributions. In their 
article, Adnan et al. (2018), the authors presented entirely new factors that was proven to 
affect users’ acceptance of artificial intelligence that further created problems when these 
systems were to be implemented. 
 
The purpose of this study was to investigate whether the factors that had been presented by 
previous research were consistent with users' own perception of what affects them when it 
comes to user acceptance of artificial intelligence. To achieve the purpose, users who have 
recently been introduced to artificial intelligence have contributed to the result through a 
qualitative survey. Furthermore, the study investigated how users prioritized these factors and 
whether there were other factors, that the previous research had not identified, that the users 
themselves identified as important. This was investigated in order to achieve a greater 
understanding of how users themselves view their acceptance towards artificial intelligence.  
 
The study resulted in findings regarding new factors that affect users in terms of acceptance of 
artificial intelligence and pronounced improvement proposals. What the previous research had 
not identified was: excitement, control, transparency and understanding of the technology. The 
identified factors were something that several informants in this study chose to lift and turned 
out to have a major impact on users 'acceptance and will to use AI. This meant that the previous 
research had not identified all the factors that the users consider themselves to be affected by, 
but the factors that the previous research had identified were something that the informants 
could relate to, but with a deviation regarding the factor interface. According to the study, these 
new identified factors should be taken into consideration in order to create high user acceptance 
when implementing artificial intelligence in SiteVision but also in other contexts. Proposals for 
future research are to investigate these new factors in order to be able to verify these and 
continue the research on user acceptance and AI in order to find additional factors that can help 
the research forward. 
  
Keywords: User Acceptance, Narrow Artificial Intelligence, AI, User View  
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1 Introduktion 
På grund av digitaliseringen väljer verksamheter idag att hitta nya innovativa  
tekniska idéer för att utvecklas. Dessa idéer implementeras i olika delar av verksamheterna för 
att till exempel effektivisera eller erbjuda sina användare nya lösningar. Dessa idéer har under 
senare tid allt jämt börjat inkludera AI (Malmqvist, 2019). 
 
Artificiell intelligens, som även kallas AI, har studerats av många forskare och har utvecklats 
explosionsartat senaste åren vilket har gjort att det blivit lockande för många verksamheter att 
implementera lösningar som använder AI då de i teorin kan lösa många problem. AI som allt 
jämt är ett populärt ämne inom både samhället och forskningsvärlden är en teori och 
utveckling av informationssystem som utför uppgifter som annars skulle kräva en människas 
intelligens (Russell och Norvig, 2013). Den allmänna uppfattningen om AI associeras av 
många till något som skulle eliminera mänskligheten och ta över våra arbeten (Tan och Lim, 
2018). Detta var något The New York Times (1958) skrev redan 1958 och som väckte stora 
reaktioner och en rädsla mot tekniken. Men AI är mer än bara detta och för att särskilja på 
tekniken finns det i dagsläget två olika typer av AI. Dessa två är kallad generell AI och snäv 
AI. Denna uppsats väljer endast att ta upp den snäva artificiella intelligensen och denna typ är 
det som många idag väljer att implementera. Den snäva artificiella intelligensen finns i allt 
från beslutsystem (Marc och Khairat, 2013) till bilar (Adnan et al. 2018) och skapandet av 
sagor (Hollister och Gonzales, 2019). Snäv AI kan endast utföra en specifik uppgift och har 
inte möjligheten att visa samma intellekt som en människa då den ej kan lära sig nya saker. 
Men denna populära teknik lyckas inte alla gånger och skapar istället problem på grund av 
bristande användaracceptans (Chang, 2008). Om användaracceptansen av den artificiella 
intelligensen är låg skapas en tydlig problematik (Klumpp, 2017), för verksamheterna, 
tekniken och användarna då den artificiella intelligensen inte blir lyckad för någon (Polonski, 
2018). När man implementerar ny teknik likt AI menar Davis et al. (1989) att människor 
tenderar att ställa sig emot teknik vilket skapar en problematik då användaracceptansen blir 
lidande vilket sedermera gör att systemen/teknikerna inte kan uppnå sitt fulla syfte.  
 
Användaracceptans, som är en viktig del för nya system/tekniker, glöms alltså bort när man 
ska implementera AI. Det finns sedan tidigare flera olika acceptansmodeller som exempelvis 
Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh och Davis, 2000) där ett antal faktorer, som är 
viktiga för användaracceptansen, är inkluderade. Adnan et al. (2018) menar dock att när man 
berör AI påverkas helt nya faktorer. Detta skapar en svår situation för verksamheter där snäv 
AI implementeras som nu måste börja ta hänsyn till andra faktorer gällande 
användaracceptans än tidigare. Detta skapar en tydlig problematik. Dessa nya faktorer som 
forskningsfronten har identifierat är: tillit, rädsla, användbarhet, gränssnitt och 
kommunikation. Att tänka på användaracceptans i relation till AI menar Marc och Khairat 
(2013) är viktigt om än svårt och man måste enligt författarna ha dessa nya faktorer i yttersta 
fokus för att kunna lyckas med implementationer som använder AI. Alla dessa faktorer menar 
forskningsfronten spelar en stor roll, men det finns ingen tydlighet mellan forskarna. Adnan et 
al. (2018) menar till exempel att man måste ta kommunikation i största beaktning medan 
Panagiotopoulos och Dimitrakopoulos (2018) menar att det istället handlar till störst del om 
användbarhet. Dessa faktorer som forskningsfronten har identifierat har alltså ingen tydlig 
gemensam prioritering och det finns ingen gemensam bild över vilka faktorer som användarna 
själva egentligen bryr sig mest om. 
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Detta gör det ytterst intressant att undersöka vilka av de presenterade faktorerna som 
användarna egentligen tycker är det som påverkar dem och hur de själva anser att faktorerna 
bör prioriteras. Genom att undersöka vilka faktorer som användarna prioriterar rörande 
användaracceptansen av snäv artificiella intelligens kan man få en förståelse för vilka faktorer 
som kräver mer tyngd och vad användarna anser måste prioriteras för att kunna nå hög 
användaracceptans. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om de faktorer som framkommit av tidigare 
forskning angående artificiell intelligens och användaracceptans överensstämmer med 
användares egen uppfattning om vad som påverkar dem när det gäller användaracceptansen. 
Vidare undersöker studien hur användarna prioriterar dessa faktorer och om det finns andra 
faktorer som användarna själva har identifierat som viktiga. Detta undersöks både för att 
uppnå en större förståelse för hur användare själva ser på sin acceptans gentemot artificiell 
intelligens och för att öka förståelsen för vad det är som påverkar användares acceptans av 
artificiell intelligens. 

1.2 Forskningsfrågor 
För att kunna uppnå syftet med denna studie måste följande forskningsfrågor besvaras:  
 

1. Vilka faktorer från den tidigare forskningen anses som viktiga för att uppnå hög 
användaracceptans och finns det ytterligare faktorer som den tidigare forskningen ännu 
inte identifierat? 

2. Hur stämmer faktorerna från den tidigare forskningen överens med användarnas egen 
uppfattning av vad som påverkar användaracceptansen? 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till användare som använder en specifik snäv artificiell intelligens och 
inte flera olika typer av implementationer.  

1.4 Disposition 
Det andra kapitlet i denna uppsats beskriver det teoretiska underlag som baserats på den 
tidigare forskningen som denna studie har utgått ifrån. Kapitel tre beskriver studiens metodik 
och hur studien genomfördes. Kapitel fyra presenterar resultatet från den utförda 
enkätundersökningen och analysen av resultatet från det insamlade materialet. Kapitel fem 
diskuterarar resultatet av undersökningen och inkluderar även ett avsnitt där metoden 
diskuteras. I kapitel sex presenteras slutsatserna utifrån studien och kapitel sju presenterar 
förslag till framtida forskning. I kapitel 8 presenteras slutligen referenser och sedan 
presenteras bilagor som denna studie har använt sig av. 
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2 Teori  
För att kunna uppfylla syftet med denna studie och besvara de frågeställningar som denna 
studie ämnar till att besvara har en litteraturinläsning genomförts kring vilka faktorer som 
påverkar användarnas acceptans av system som använder snäv AI. I detta avsnitt presenteras 
först användaracceptans och AI för att få en fördjupad förståelse för vad dessa begrepp 
innebär och för att kunna sätta dessa i relation till varandra. Motivet bakom detta är att man 
skall kunna sätta AI i relation till användaracceptans innan den tidigare forskningen 
presenteras. Efter denna introduktion presenteras de faktorer som identifierats som rör 
användaracceptans och AI utifrån den tidigare forskningen för att i slutet av detta kapitel 
presentera en övergripande modell där faktorerna sammanställts och visar hur faktorerna 
påverkar användaracceptansen av AI. 

2.1 AI 
Russell och Norvig (2013) definierar AI som en teori och utveckling av informationssystem 
som utför olika uppgifter som skulle kräva en människas intelligens. Detta gör det ytterst 
attraktivt för verksamheter att implementera då man i teorin kan minska personalkostnader. 
Kersting (2018) definierar AI som ett datorsystem som är konstruerat att kunna träna sig och 
använda sig av olika modeller. Stone et al (2016) väljer istället att fokusera på att AI är svårt 
att definiera och att det finns flera olika typer av definitioner av AI. Men att grunden av alla 
definitioner kring AI är byggda på att man placerar programvaror i en miljö där den är 
lämplig och som kan möjliggöra automatisering inom områden där man tidigare behövt en 
människas intelligens (OECD, 2017). 
 
AI är ett ämne som dragit till sig stort fokus och har länge varit ett hett ämne inom 
forskningsvärlden men har även på senare tid blivit ett aktuellt ämne inom IT-branschen. AI 
utvecklas i rasande takt och det är en dramatisk ökning när det kommer till antalet 
implementationer av system som använder AI (Malmqvist, 2019). Detta är även något som 
även Darlington (2018) lyfter och menar att år 2025 kommer detta omsätta över 36 miljarder 
dollar. Malmqvist (2019) skriver i sin artikel att hela 37 procent av alla företag i världen har 
implementerat någon form av AI-lösning och att man som verksamhet måste följa med i 
denna utveckling för att inte bli ifrånsprungna. Enligt författaren är dock det största problemet 
för verksamheter att det råder en kompetensbrist vilket försvårar utvecklingen av AI. När AI 
blir en allt vanligare teknik att implementera kommer även nya problem skapas vilket kan 
innebära ett skifte i hur tekniken skall behandlas. 
   
Genom historien har AI skapat rädsla då den målats upp i olika medier som en framtida 
överman som kan ersätta oss människor och ta över våra jobb. AI står alltså inför olika 
problem och ett problem som alla typer av AI delar är att det har svårt att uppnå hög 
användaracceptans (Adnan et al., 2018). 
 
AI finns i olika former och i mängder av olika system. Men för att särskilja på tekniken finns 
det två vedertagna distinktioner som är generell AI och snäv AI. Dessa ska nu kort 
presenteras. 
 

2.1.1 Generell AI 

Generell AI handlar om en typ av AI där programvaran eller systemet kan lära sig själv likt en 
människa och uppvisar en mänsklig intelligens. Den generella artificiella intelligensen skall 
precis som en människa ha möjligheten att lära sig nya saker per automatik. Generell AI 
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menar Jajal (2018) är det många förväntar sig när de hör talas som AI och något som 
forskningen länge jobbat med för att kunna skapa. Danielsson och Lindström (2019) skriver 
att den generella artificiella intelligensen är något som drar till sig stora intressenter från 
näringslivet men detta är dock inte realiserat utan fortfarande bara något som forskningen 
strävar efter då det råder stor komplexitet kring hur ett system ska kunna utvecklas likt en 
människa. Den generella artificiella intelligensen är som sagt mer ett forskningsmål där det 
huvudsakliga målet är att kunna tillåta denna teknik lära sig saker och utföra uppgifter helt på 
eget bevåg.  
 
Forskare menar att utvecklingen av den generella artificiella intelligensen går framåt men att 
det krävs mängder av resurser och ny typ av teknik för att kunna nå detta långsiktiga mål. En 
redan realiserad AI är snäv AI och denna typ av AI är det som många verksamheter har idag. 
Den snäva artificiella intelligensen kommer nu kort att presenteras. 

2.1.2 Snäv AI 

Snäv AI kan ses som en realistisk variant av AI då den redan idag finns och används flitigt av 
flera olika verksamheter. Snäv AI är en typ av AI som endast kan utföra en uppgift och inte 
har möjligheten att lära sig nya saker, till skillnad från generell AI där detta är målet. Snäv AI 
passar istället bra att använda till automatisering, då denna teknik kan lära sig just en specifik 
uppgift. Denna typ av teknik kan användas till allt från självkörande bilar (Adnan et al. 2018) 
till beslutssystem (Marc och Khairat, 2013) som hjälper beslutprocesser i en verksamhet. 
Snäv AI är därmed, till skillnad från generell AI, en mindre komplex variant då den ägnar sig 
åt mer enspårig problemlösning (Danielsson och Lindström, 2019). 
 
Denna typ av AI har som sagt funnits under en längre tid och många forskare har studerat 
denna typ av AI utifrån många perspektiv. Adnan et al. (2018) är en av många som har 
studerat denna teknik och närmre bestämt hur bilar som använder AI kan komma att 
accepteras med hjälp av tillit. Adnan et al. (2018) menar att flera faktorer berörs när man 
använder system som har snäv AI och att användare helt enkelt blir berörda på helt nya sätt 
som tidigare acceptansmodeller inte inkluderar.  
 
Alltså kan det konstateras att den snäva AI redan är här och används idag av många företag 
med varierad framgång. Tidigare studier från forskningen har visat att det är flera nya faktorer 
som påverkar användaracceptansen av system som använder AI och att relationen AI och 
användaracceptans inte är så självklart som den borde vara. Detta gör det svårt för den snäva 
artificiella intelligensen att lyckas, vilket gör att AI och användaracceptans bör tas i stor 
beaktning.  

2.2  Användaracceptans 
Användaracceptans har länge varit ett viktigt och diskuterat ämne inom informatiken. 
Forskare inom informatikvärlden försöker att finna nya sätt att förstå och mäta vilka faktorer 
som kan skapa en hög acceptans som möjligt. Det finns inom användaracceptans-området ett 
antal olika modeller som: Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh och Davis, 2000), 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) och Unified Theory of Acceptance och 
Use of Technology (Venkatesh et al. 2010). Dessa modeller vill förklara hur man kan förutse 
och förebygga ett visst användarbeteende och det alla dessa teorier har gemensamt är att de 
alla vill försöka skapa vägar för att lyckas nå hög användaracceptans när man implementerar 
nya informationssystem och/eller tekniker. 
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Dessa tre modeller varierar dock kring vilka faktorer som de menar påverkar 
användaracceptansen. Gulliksen och Göransson (2002) menar att alla dessa faktorer som 
modellerna menar är viktiga har en tendens till att variera beroende på typ av system och/eller 
teknik men även beroende på vilken verksamhet det handlar om. Detta skapar ett problem och 
gör det ytterst svårt för verksamheter att veta vad de bör fokusera på gällande 
användaracceptans när de ska implementera ett system/teknik.  
 
För att förstå hur användaracceptans i praktiken fungerar är det viktigt enligt Davis, Bagozzi 
och Warshaw (1989) att inse att människor tenderar att ställa sig emot ny teknik. Vilket gör 
det viktigt att undersöka viljan som finns hos en användargrupp att använda tekniken för att 
utföra en arbetsuppgift som tekniken har i syfte att stödja. Användarnas acceptans spelar alltså 
en central roll för huruvida tekniken/systemet lyckas eller ej. Därför är det av största vikt att 
förstå vilka faktorer och aspekter som påverkar användarna till att antingen acceptera eller 
avvisa teknologin. Acceptanskriterier är alltså varierande något Adnan et al. (2018) påvisar i 
sin studie och menar att när en teknik som AI implementeras måste helt nya typer av kriterier 
tas i beaktning för att kunna nå ett lyckat resultat. 

2.3  AI och användaracceptans 
Det finns tidigare forskning som tar upp problematiken med användaracceptans i relation till 
AI. Författarna Adnan et al. (2018) beskriver i sin studie att användaracceptans oftast är något 
som inte inkluderas när det gäller system som använder AI då tekniken i sig är i stort fokus. 
Författarna menar att när man pratar om användaracceptans som berör dessa typer av system 
som använder snäv AI blandas andra faktorer in i användaracceptansen i jämförelse med 
traditionella faktorer. Nedan redovisas de fem faktorer som den tidigare forskningen har 
identifierats som påverkar användaracceptans av system som använder AI.  

2.3.1 Gränssnitt 

En faktor som den tidigare forskningen har identifierat som påverkar användaracceptansen av 
AI är gränssnitt. En studie av Portela et al. (2015) handlade om hur AI används i 
beslutsprocesser och hur dessa accepteras. En viktig faktor som författarna identifierade var 
att användarna lättare förstod syftet och nyttan med systemet om gränssnittet var uppbyggt på 
ett logiskt sätt som följde det flöde som användarna arbetade i. Tseng, Hsu och Chuang 
(2013) skrev i sin artikel att gränssnitt är en aspekt som är viktig när det gäller 
användaracceptans av AI. Författarna menar att gränssnitt är avgörande för att användarna 
skall förstå syftet med den artificiella intelligensen. Wendt, Knaup-Gregori och Winter (2000) 
menar, precis som Tseng, Hsu och Chuang (2013) att gränssnitt är något man måste prioritera 
och skriver att gränssnittet är ett av de problem som finns när det gäller acceptans av AI. 
Gränssnittet måste vara genomarbetat annars kan det enligt författarna leda till att användarna 
upplever systemen som svåra och problematiska vilket kan skapa stora problem. JingWen, 
Yap och Fu (2018) håller med om detta och menar att ett effektivt gränssnitt ökar 
användarnas acceptans av AI då användaren upplever en mer positiv användarupplevelse 
vilket gör att användaren vill använda systemet. 
 
Det måste alltså vara ett välutvecklat och logiskt gränssnitt för att användarna skall kunna 
förstå syftet med den artificiella intelligensen. Med logiskt menar JingWen, Yap och  Fu 
(2018) att det är uppbyggt på ett sådant sätt att användarna själva kan förstå arbetsflödet och 
att arbetsflödet följer det schema som arbetsuppgifterna kräver.  Att ha ett logiskt gränssnitt 
menar forskarna alltså är grunden för att en användare ska vara villig att acceptera AI.  
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2.3.2 Användbarhet 

En annan faktor som den tidigare forskningen identifierat som påverkar användaracceptans av 
system som använder AI är användbarhet. För att kunna undersöka hur användare upplever 
användbarhet är det viktigt att detta är definierat. Användbarhet tolkas olika men den 
vanligaste definitionen finns definierad i den internationella standarden: ISO 9241-210 och 
denna definierar användbarhet på följande vis:  
 

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 
uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt." 
(ISO 9241-210, 2010) 

 
Användbarhet handlar alltså om till vilken grad av effektivitet, tillfredställelse och 
ändamålsenlighet en användare kan nyttja en produkt. Rigopoulos, Psarras och Askounis 
(2008) tar bland annat upp att användbarhet är en stor faktor när det gäller användaracceptans 
av AI. Författarna menar att det är viktigt för användarna då de får en positiv attityd till 
systemet om det är hög användbarhet. Det är vanligt enligt Rigopulos, Psarras och Askounis 
(2008) att användbarheten i system som använder AI är undermåliga då tekniken endast varit i 
fokus. Panagiotopoulos och Dimitrakopoulos (2018) kom även de fram till detta i sin studie. 
Deras studie byggde på bilar som använder AI med fokus på problemen med att människor i 
största allmänhet inte accepterar dessa bilar. Panagiotopoulos och Dimitrakopoulos (2018) 
kommer fram till att användbarhet är den absolut viktigaste faktorn när det gäller acceptans av 
AI. De menar även att användbarhet i deras fall kan hjälpa användare att ta snabba beslut som 
kan vara viktigt i mängder av situationer, speciellt när det gäller bilar i trafik. Panagiotopoulos 
och Dimitrakopoulos (2018) visar i sitt resultat att användbarheten kan hjälpa användarna att 
uppleva systemen som tidssparande och detta kan enligt författarna göra att användarna 
accepterar systemet. Huang och Chen (2015) är inne på exakt samma spår som 
Panagiotopoulos och Dimitrakopoulos (2018) och menar att användbarhet är en stor utmaning 
att uppnå men likväl det viktigaste. Huang och Chen (2015) presenterar i sin studie att 
användbarhet är den faktor som påverkar acceptans av AI mest, detta menar författarna är 
något som har ignorerats inom sjukvården vilket har gjort att flera system som använder AI 
inom sjukvården idag inte accepterats på grund av den undermåliga användbarheten. 
 
Om systemen/tekniken inte lyckas nå en hög användbarheten förlorar användarna nyttan och 
väljer istället att återgå till hur uppgiften genomfördes tidigare. Shibl, Lawley och Debuse 
(2013) beskriver i sin studie att användbarhet i situationer där AI är integrerat handlar om just 
flera faktorer som tillsammans skapar en symbios som till slut renderar i det användarna 
upplever som användbarhet. Författarna menar att användbarhet är det som är absolut 
avgörande för användare att acceptera AI eftersom den artificiella intelligensen förmodligen 
förändrar arbetsmoment och kräver att användarna uppfattar den artificiella intelligensen som 
just användbar, något som även Wilkens och Artinger (2018), Brookhuis et al. (2009) och 
Panagiotopoulos och Dimitrakopoulos (2018) ställer sig bakom.  

2.3.3 Kommunikation 

För att lyckas med att få den artificiella intelligensen accepterad menar Hollister och 
Gonzalez (2019) att kommunikationen måste få stå i centrum. Detta menar författarna är ett 
av de främsta hindren när AI implementeras då kommunikation kan hjälpa användare att 
skapa en förståelse för systemen. När det finns god kommunikationen menar Aljarboa och 
Miah (2018) att det blir enklare för användarna att acceptera systemen då de upplever 
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systemen som positiva och väcker känslor om systemen som kan hjälpa användarna att bygga 
en relation till systemen. Ett exempel på vad kommunikation i dessa system kan vara menar 
Aljarboa och Miah (2018) är att den artificiella intelligensen delar med sig av information och 
feedback kring hur arbetet fortgår genom exempelvis meddelanden.  
 
Aljarboa och Miah (2018) undersökte i sin studie AI i beslutssystem. De kommer fram till att 
kommunikationen i det stora hela är det som är avgörande för acceptansen och hur bra 
kommunikationen är spelar stor roll för att användarna själva ska kunna acceptera den 
artificiella intelligensen. Aljarboa och Miah (2018) förklarar att kvalitén på kommunikationen 
är oerhört viktigt, eftersom kvalitén på kommunikationen är bristfällig upplever användarna 
systemen som dåliga och användarna återgår till sina gamla arbetsprocesser. Vaezipour et al. 
(2018) diskuterar precis som Aljarboa och Miah (2018) att kommunikation är en faktor som 
måste tas i beaktning. Vaezipour et al. (2018) kommer fram till att kommunikation är en 
central del i att få en användare att acceptera ett system som använder sig av AI. Författarna 
kommer fram till att användare gärna vill ha råd och feedback som kan hjälpa användaren att 
nå sina mål och att det sker ett samspel mellan system och människa genom kommunikation. 
Verberne, Ham och Midden (2012) pratar om att systemen måste dela samma mål som 
användarna och att det måste kommuniceras mellan användare och system för att kunna nå de 
mål som finns och för att få användarna och systemen att arbeta mot samma mål. Marc och 
Khairat (2013) visar att kommunikation är viktigt men att det även måste kunna vara flexibelt 
för att användare skall kunna nå en hög acceptans eftersom alla människor vill ha olika 
mängd med kommunikation. Versteeg och Roelofsma (2012) kommer även de fram till detta i 
sin studie och menar att användare har olika personliga ideal och att detta även appliceras på 
kommunikation. Anledningen till detta är att varje användare är unik och hur man vill ha 
kommunikationen eller hur mycket kommunikation man vill ha varierar kraftigt enligt 
författarna. Samtidigt belyser även Alvarez, Lopez-de- Ipiña och Gilbert (2012) att utan 
flexibilitet skapas en märkbart försämrad acceptans när AI implementeras. 
 
Vaezipour et al. (2018) menar att kommunikation är något som kräver ett stort fokus och är en 
av de faktorerna som måste prioriteras allra mest. Detta för att användarna måste känna sig 
som en del av systemen och inte som att dem har blivit ersatta av de. Kommunikation spelar 
alltså stor roll enligt tidigare forskning och man måste ta i beaktande att alla människor vill ha 
kommunikation på olika sätt och att kommunikationen som systemen ger till användarna 
måste vara accepterat och vänligt för att kunna uppnå hög användaracceptans.   
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2.3.4 Rädsla 

Ytterligare en faktor som många författare menar är den som påverkar användaracceptansen 
mycket är rädsla. Rädsla menar Wendt, Knaup-Gregori och Winter (2000) påverkar 
användaracceptansen när det handlar om AI är något som författarna lägger stor tyngd vid. 
Om en användare upplever rädsla menar författarna att användaren kommer få svårt att 
acceptera den artificiella intelligensen eftersom man varken kan eller vill förstå vad den 
artificiella intelligensen egentligen är.  
 
Chang (2008) menar att risken som användaren kan uppleva med att inte få interagera med en 
annan människa är det som kan skapa rädsla och att detta är ett stort problem med system som 
använder sig av AI. Detta eftersom den ursprungliga iden är att automatisera utan en 
människas direkta inblandning. Avsaknaden av det mänskliga elementet skriver Chang (2008) 
om är något Marc och Khairat (2013) lyfter i sin studie och menar att denna avsaknad inte får 
att ignoreras. Man måste alltså enligt författarna ge användarna någon sorts möjlighet till det 
mänskliga elementet. Just det mänskliga är även något Korn, Bieber och Fron (2018) skrev 
om i deras studie som visade att mindre mänsklig kontakt som användarna får, desto mer 
sjunker acceptansen. Marc och Khairat (2013) fortsätter i sin studie och kommer fram till att 
användarna måste förstå syftet med systemet och förstå vilka förväntningar som användaren 
skall ha för att kunna motverka en känsla av rädsla.  
 
Yang, Lee och Zo (2017) som i sin studie beskriver hur användare av smarta hem som 
använder AI ofta upplever rädsla då man som användare inte förstår vad den artificiella 
intelligensen samlar in för information. Författarna menar att om man som användare inte har 
en grundförståelse för den artificiella intelligensen skapas en rädsla och man får då stora 
problem med att acceptera den artificiella intelligensen. Om man alltså upplever en rädsla mot 
AI får man problem med att förstå både syftet och nyttan som den artificiella intelligensen 
försöker att nå. Kaur och Rampersad (2018) beskrev i sin studie om snäv AI i bilar att detta 
var det absolut största problemet, eftersom rädslan tar över och användarna vågar helt enkelt 
inte använda den artificiella intelligensen. Detta visar att rädsla är en faktor som delar av 
forskningsfronten menar är viktigt. 

2.3.5 Tillit 

Buckley, Kaye och Pradhan (2018) menar sin artikel att det tillit som påverkar användarna 
mest när de ska acceptera AI. Författarna menar att man med hjälp av tillit kan eliminera 
andra användaracceptansfaktorer som exempelvis rädsla. Buckley, Kaye och Pradhan (2018) 
menar att det är psykologiskt. Även Verberne, Ham och Midden (2012) resonerar på liknande 
sätt och menar att tillit är absolut viktigast men svårt att skapa. En lösning som Verberne, 
Ham och Midden (2012) dock identifierat är att man kan bygga tillit genom att dela med sig 
av information och att man ger användaren möjlighet till denna information. 
 
Adnan et al. (2018) studie som handlar om automatiserade bilar och hur dessa skall komma 
att accepteras menar att tillit är något som måste tas i beaktning när man hanterar system som 
använder AI. Adnan et al. (2018) menar i sin studie att tillit inte är något som annars finns 
med när man pratar om användaracceptans av system, men författarna visar i sin studie att 
flera faktorer inklusive tillit är en viktig faktor för system som använder AI. Adnan et al. 
(2018) menar att system som använder AI har ett problem när det gäller hur användare 
upplever de och detta beror på att man som användare inte känner sig inkluderad utan istället 
utestängd. Adnan et al. (2018) menar att användaren måste kunna lita på tekniken för att 
systemet ska kunna nå sina mål, men att detta är svåraste att bygga upp. Xu och Wang (2019) 
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påpekar i sin studie att tillit är den absolut viktigaste faktorn när man implementerar system 
som använder AI och i författarnas fall, robotar som tar över mänskliga arbetsuppgifter. Xu 
och Wang (2019) menar precis som Adnan et al. (2018) att tillit är oerhört svårt att bygga men 
att det är extremt viktigt, speciellt för att användare skall acceptera systemen och acceptera 
hur arbetsuppgifterna genomförs. 
 
Fernández Robin et al. (2014) menar dock att tillit är en bred faktor och att den är helt 
beroende av teknikvana. Fernández Robin et al. (2014) fortsätter och menar på att faktorer 
som påverkar människors acceptans handlar mer om kulturella skillnader. Men Verberne, 
Ham och Midden (2012) och Adnan et al. (2018) menar i sina studier att tillit är det absolut 
viktigaste eftersom detta är något alla människor upplever. Maida et al. (2013) fortsätter på 
samma spår som Verberne, Ham och Midden (2012) och Adnan et al. (2018) och menar att 
tillit är något som man inom acceptans av teknik börjat inkludera. Maida et al. (2013) menar 
att tillit är en viktig faktor för att driva fram acceptans av teknologi och kommer fram till i sin 
studie att tillit kan ses i olika dimensioner men menar att det användaren själv upplever som 
en känsla av tillit och att det är där problematiken ligger. Man måste alltså ta i beaktning att 
varje individuell människas känsla av tillit kan variera. Tillit är alltså oerhört viktigt för 
användare när man inte förstår tekniken och inte vet vad man skall förvänta sig. 
 
 
Författarna påstår att tillit är den faktorn som påverkar användaracceptansen mest när det 
gäller AI då det handlar om att man måste tillåta en ”dator” ta större ansvar än tidigare och 
eftersom alla människor upplever någon form av tillit menar Verberne, Ham och Midden 
(2012) att det är ofrånkomligt den absolut viktigaste faktorn.  
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2.4 Teoretisk modell 
Som tidigare nämnt finns det mängder med olika modeller som berör användaracceptans och 
den absolut vanligaste är Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh och Davis, 2000). 
Mycket har dock hänt sedan Venkatesh & Davis (2000) presenterade modellen Technology 
Acceptance Model 2 och många författare menar att när det gäller system som använder snäv 
AI blandas andra faktorer in som system utan AI inte berör. Nedan presenteras en modell 
kring faktorer som den tidigare forskningen har identifierat som påverkar 
användaracceptansen av system som använder snäv AI. De olika faktorerna som redovisas i 
modellen är alla faktorer som påverkar användaracceptansen av snäv AI på något sätt enligt 
forskningen.  
 
Faktorerna som är identifierade måste enligt forskningen tas i beaktning när man inför snäv 
AI och denna modell illustrerar faktorerna som man måste lyckas uppfylla för att kunna nå en 
hög användaracceptans. Det finns enligt den tidigare forskningen ingen prioritering av dessa 
faktorer vilket gör att varje faktor i denna modell är av samma tyngd och man måste på sätt 
uppfylla alla faktorer för att kunna uppnå en hög användaracceptans. 

 Figur 1 – Teoretisk modell 
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3 Metod 
3.1 Forskningsansats 
Syftet med denna studie är att undersöka om de faktorer som framkommit från den tidigare 
forskning angående snäv AI och användaracceptans överensstämmer med användares egen 
uppfattning om vad som påverkar dem när det gäller användaracceptansen. Vidare undersöker 
studien hur användarna prioriterar dessa faktorer och om det finns andra faktorer som 
användarna själva har identifierat som viktiga. Detta för att uppnå en större förståelse för hur 
användare själva ser på sin acceptans gentemot AI.  
 
För att kunna uppnå detta syfte och besvara de forskningsfrågor som denna studie ämnar till 
att besvara har den forskningsansats som valts till denna studie varit kvalitativ 
ansats. Denscombe (2018) och Wallén (1996) menar att den kvalitativa ansatsen syftar till att 
lyfta människors upplevelser och känslor, detta passar bäst till denna studie då användarnas 
känslor och upplevelser av användaracceptans av snäv AI skall undersökas. Det finns flera 
olika typer av datainsamlingsmetoder när man behandlar kvalitativ forskning, där de 
vanligaste är intervjuer då man i kvalitativ forskning vill skapa ett känslomässigt djup. Det 
finns dock flera lite mer ortodoxa metoder och Åsberg (2001) väljer istället i sin text 
argumentera för att det handlar om att man som forskare ska utnyttja de egenskaper de olika 
metodikerna har för att kunna nå det man önskar. Enkätundersökningar är en metod som är en 
mindre använd typ av datainsamlingsmetod i kvalitativ forskning men enligt Denscombe 
(2016) kan enkätundersökningar användas i ett kvalitativt syfte om man ställer öppna frågor 
och man kan på sätt finna nya fynd och få en djupare förståelse för informanternas 
synpunkter. En enkätundersökning förklarar Denscombe (2016) är vanligt förekommande när 
man vill finna vanligt förekommande svar inom en viss målgrupp vilket denna studie skall 
undersöka, men Denscombe (2016) menar även att enkätundersökningar kan vara en bra 
metod att använda i kvalitativansats då man får en stor mängd data vilket ökar chanserna till 
att finna fynd. Författaren menar att det både kan ge det djup som strukturerade och 
semistrukturerade intervjuer kan ge men även en större mängd data som kan öka 
möjligheterna till att finna nya fynd. Med bakgrund till det presenterade argumenteras det att 
dessa enkätundersökningar kommer kunna uppnå både ett djup och stor variation i svaren 
vilket kan öka chanserna att nya fynd upptäcks genom studien. Studien har i syfte att studera 
hur användare i nutid uppfattar den artificiella intelligensen och då informanterna är utspridda 
över hela Sverige passade enkätundersökning utmärkt (Denscombe, 2016).  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Val av informanter 

Urvalet till denna studie var användare som använde webbpubliceringsverktyget SiteVision 
och använder en specifik lösning av snäv AI. Varför dessa informanter valdes som 
studieobjekt var då dessa användare nyligen blivit introducerade till AI och är på sätt väldigt 
passande till denna studie. Då det var känt vilken urvalsgrupp som använder denna typ av 
snäv AI var ett slumpmässigt urval av dessa informanter inte aktuellt. Det fanns kännedom 
om vilka verksamheter som använder denna lösning med snäv AI vilket resulterade i att det 
blev ett subjektivt urval till denna studie. Ett subjektivt urval gör det möjligt att välja 
informanter utifrån deras relevans till studien och detta gör det möjligt att välja informanter 
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som tillhandahåller studien värdefull data (Denscombe, 2016). Detta urval bestod sedermera 
av personer som arbetade på olika verksamheter som var användare av den snäva artificiella 
intelligensen och som alla är utspridda på olika platser i Sverige. Varför dessa informanter 
valdes var för att kunna få flera perspektiv och varierande svar som kan hjälpa studien att nå 
sitt syfte. 

3.2.2 Kvalitativ enkätundersökning 

En enkätundersökning relateras ofta till kvantitativa undersökningar och använder sig av 
statistisk analys (Denscombe, 2016). I denna studie har enkätundersökning valt att användas 
men istället i ett kvalitativt syfte. Informanterna har fått tagit del av öppna frågor som de 
själva fått tolka och svara på, detta istället för att få frågor som är av mer sluten karaktär som 
kvalitativa enkätundersökningar tenderar till att göra. Denscombe (2016) menar att när man 
skapar en kvalitativ enkätundersökning krävs det att frågeformuläret byggs upp med enkla 
frågor som kan variera mellan alla informanter men som är relevanta och likartade som kan 
göra att mönster i datan som samlas in kan skapas. Denscombe (2016) lyfter att frågor som 
används i dessa typer av kvalitativa enkätundersökningar måste innehålla öppna frågor, detta 
för att det ska kunna leda till oförutsägbara svar och tankar från informanterna.  
 
Att ställa öppna frågor skapar enligt Denscombe (2016) en möjlighet för informanterna att få 
ett större utrymme och att svaren som informanterna tillhandahåller får en större rikedom och 
komplexitet. Detta var något denna studie ville åstadkomma eftersom informanternas känslor 
och upplevelser stod i fokus. Men Denscombe (2016) menade att frågorna inte heller får 
upplevas som “för öppna” då det istället kan få motsatt effekt och svaren kan istället verka 
framtvingade. Att skapa en kvalitativ enkätundersökning kräver alltså stor omsorg enligt 
Denscombe (2016) då man måste hitta en balans mellan det utrymme som informanterna 
måste få möjlighet att känna men inte ställa frågor som informanterna har svårt att svara på.  
Författaren menar även att när man erbjuder sina informanter öppna frågor kommer det med 
stor sannolikhet att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i informanternas olika svar 
vilket visar att det är en fullt duglig datainsamlingsmetod. Enkäter som enligt Harrie Jansen 
(2010) betyder frågor som besvaras på egen hand kan mycket väl användas om den 
urvalsgrupp man har använder sig av är fullt medvetna om hur det går till. Att beskriva för 
informanterna vad en kvalitativ enkätundersökning menar författaren är viktigt för att man på 
sätt redan innan frågorna kan skapa en förståelse för hur man som informant förväntas svara. 
 
Men att använda sig av kvalitativa enkäter menar Denscombe (2016) endast är en metod att 
samla in data som kan användas i kvalitativt syfte. Författaren menar att det både kan ge det 
djup som strukturerade och semistrukturerade intervjuer kan ge men även en större mängd 
data som kan öka möjligheterna till att identifiera fynd.  Denscombe (2016) väljer även att 
lyfta att det är lämpligt att använda ett frågeformulär som datainsamlingsmetod om det sociala 
klimatet är tillräckligt öppet. Det sociala klimatet som denna urvalsgrupp verkar i ansågs vara 
väldigt öppet eftersom informanterna själva vill vara med och påverka.  

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Eftersom denna studie valt att använda kvalitativ enkätundersökning var 
det viktigt att frågorna som konstruerades skulle uppfattas som ”öppna” för informanterna och 
detta var av yttersta vikt för att kunna nå ett önskat resultat. De frågor som skulle användas till 
denna enkätundersökning skapades flera gånger och testades på en utomstående person för att 
på sätt kunna få feedback på enkätfrågorna. Efter att enkäten reviderats fastställdes vilka 
frågor som skulle ingå i enkäten (se bilaga 2). Innan enkäten skickades ut, skickades ett 
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informationsblad (se bilaga 1) ut där informanterna blev informerade om den kommande 
enkätundersökningen, detta för att informanterna skulle på förhand kunna förbereda sig på 
enkätundersökningen (Denscombe, 2016). Enkäten skapades medhjälp av en internet-tjänst 
för att det oftast blir enklare för författaren att utgå från en redan färdig mall och att en enkät 
som är baserad på internet ökar möjligheten för informanterna att svara (Denscombe, 2016). 
Alla enkäter som skickades ut hade samma frågor som alla började med en öppen fråga för att 
informanten skulle känna sig mer avslappnad vilket i sin tur resulterade i att informanterna 
förstod flödet av kommande frågor. Alla frågor baserades på den teoretiska modell som finns 
redovisad (se kap. 1.2) för att kunna knyta ihop den teoretiska delen med den empiriska. 
Frågorna utgick ifrån att informanterna först fick ange deras egen förståelse för AI i 
SiteVision för att sedan ange upplevelser som de själva upplever. Sedan relaterades detta till 
den teori som denna studie använder sig av. Frågorna var utformade så att informanterna 
skulle få ange upplevelser kopplat till ämnet då de faktorer som den tidigare forskningen 
identifierat är just olika människors upplevelse. Informanterna fick svara på 5 stycken frågor 
där de fick möjlighet att utveckla varje svar. Det var även möjligt för informanterna i slutet av 
enkätundersökningen att skriva fritext för att ha möjligheten att blanda in andra upplevelser 
och känslor kring området.  
 
Alla informanterna som var med i urvalsgruppen fick tillgång till enkäten under samma 
tidsperiod. 15 informanter svarade på enkäten som var möjlig att svara på under tre veckors 
tid. Efter tre veckor stängdes enkäten vilket gjorde att nya informanter ej kunde delta i 
enkäten längre och alla svar sammanställdes och kategoriserades.   

3.3 Analysmetod 
Denscombe (2016) menar att utgångspunkten för att analysera data av kvalitativ karaktär är 
att organisera och förbereda data inför analysen. Detta för att kunna skapa en förståelse för 
alla informanters svar och skapa sig en överblick av det insamlade materialet. Det första 
steget i analysen blev att sammanställa det insamlad materialet som hade samlats in via 
enkätundersökningen. Materialet var även tvunget att skyddas då Denscombe (2016) menar 
att materialet inte får skadas eller försvinna vilket gjorde att originalmaterialet fick kopieras 
för att säkerställa att det ej kommer till skada. Originalmaterialet sparades och kopierades 
genom att materialet duplicerades och sparades på en annan hårddisk. En deduktiv analys 
valdes eftersom frågeställningarna i denna studie är kopplad till den tidigare forskningen och 
dessa var: 
 

1. Vilka faktorer från den tidigare forskningen anses som viktiga för att uppnå hög 
användaracceptans och finns det ytterligare faktorer som den tidigare forskningen ännu 
inte identifierat? 

2. Hur stämmer faktorerna från den tidigare forskningen överens med användarnas egen 
uppfattning av vad som påverkar användaracceptansen? 

 
När man genomför en deduktiv analys använder man det teoretiska ramverk som studien 
använder sig av som en lins för att kunna identifiera olika likheter och skillnader i det 
insamlade materialet. Detta gjorde att ett deduktivt angreppssätt valdes då det ansågs vara rätt 
för denna studie då just det teoretiska ramverk som denna studie använder sig av är en stor del 
av studien och de forskningsfrågor som skall besvaras.   
 
Analysmetodens tillvägagångssätt för den deduktiva analysen var att systematiskt analysera 
varje svar från enkätundersökningen för att kunna identifiera de mönster som materialet 
kunde innehålla och på sätt kunna härleda från den tidigare forskningen. Till varje enkätsvar 
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antecknades olika likheter och skillnader som framkom för att kunna sammanställa dessa mot 
det teoretiska ramverk som denna studie bygger på. När sedan alla svar från 
enkätundersökningen var insamlade ställdes de identifierade mönstren mot den teori som 
använts och den teoretiska modell som tagits fram (se figur 1). Varför detta genomfördes var 
för att hitta likheter och skillnader med det teoretiska ramverket.  
 
Utifrån denna analysen kunde en diskussion skapas där likheterna och skillnaderna kunde 
diskuteras och återigen kopplas till den teori som presenterats för att kunna föra ett mer 
subjektivt resonemang. Allt detta renderade sedan i de slutsatser som denna studie kommit 
fram till. 

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
I denna studie har de forskningsetiska ställningstagandena utgått ifrån de fyra grundläggande 
forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2009). Dessa principer redovisas nedan 
och har tolkats på följande sätt;  

 Informationskravet: Som innebär att man informerar informanterna om studiens 
syfte och vad som gäller för informanterna (Vetenskapsrådet, 2009). Detta uppnåddes 
genom att i inbjudan om enkätundersökningen som skickades ut via e-post (se bilaga 1) 
till informanterna, framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Att 
informanterna skall kunna vara anonyma är viktigt i enkätundersökningar 
enligt Denscombe (2016) och detta hanterades genom att enkäten inte samlade in några 
uppgifter om informanterna.  
 Samtyckeskrav: För att informanterna skall kunna delta i studien 
menar Denscombe (2016) att det är viktigt med att informanterna samtycker vilket är 
viktigt då användarna måste ha en förståelse för vad deras information kan komma att 
användas till. Detta genomfördes genom att informanterna aktivt var tvungna att ge sitt 
samtycke innan de startade enkätundersökningen genom att aktivt acceptera villkoren. 
Informanterna blev även informerade om att de fick avbryta enkätundersökningen när de 
själva önskade.  
 Konfidentialitetskravet: Detta innebär att en överenskommelse bestämts mellan 
informanterna och deltagarna kring hur konfidentialiteten skall hanteras. Eftersom denna 
studie inte kräver varken namn eller kontaktuppgifter 
genomfördes enkätundersökningarna anonymt för att det ej skulle kunna finnas någon 
spårbarhet till en enskild informant och på sätt kunna skydda informanternas anonymitet.  
 Nyttjandekravet: Vilket innebär att det material som valt att samlats in till denna 
studie inte kommer att användas eller lånas ut till någon annan studie med ett annat syfte 
något som informanterna i denna studie har blivit informerade om.   

3.5 Forskningskvalitet 
Enligt Denscombe (2016) är de klassiska kriterierna man använder inom kvantitativ forskning 
inte applicerbara på kvalitativ forskning då det är ytterst svårt att upprepa kvalitativ forskning 
när det sker i en social inramning. Detta då tiden förändrar saker och att samla in samma 
människor, i samma sociala inramning är oerhört svårt om än omöjligt. Bryman (2011) väljer 
istället att använda kriterierna tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet som kriterier till 
kvalitativ forskning för att kunna säkerställa någon typ av forskningskvalitet.  
För att uppnå dessa kriterier var det av yttersta vikt att metod, analys och beslut som påverkat 
studien beskrivits detaljerat som det är möjligt för att visa att det var undersökningens 
riktlinjer som ledde fram till de slutsatser studien kommer fram till.  Genom att beskriva detta 
ökar både tillförlitligheten och trovärdigheten till studien, något som är viktigt i kvalitativa 
studier och det var även viktigt att visa att valet av teoretiskt perspektiv är relevant till 
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studiens syfte, detta för att öka trovärdigheten (Bryman, 2011). När det gäller trovärdighet 
och kvalitativa enkätundersökningar finns det en negativ aspekt då man som författare inte 
kan kontroller om svaren som kommer in är sanna.  
Överförbarhet som även de var ett av kriterierna för att hålla en hög 
forskningskvalitet menar Denscombe (2016) går att skapa genom att tillhandahålla 
information som gör det möjligt för andra att förstå fyndens relevans och tillämplighet. Om 
man som läsare får reda på information om urvalet blir det enklare att sätta fynden i en 
kontext och på sätt kan fyndens överförbarhet övervägas. Detta togs till hänsyn genom att i 
tidigare avsnitt (kap. 3.2.2) beskriva urvalet noggrant. Det är även viktigt att uppnå en hög 
relevans inom kvalitativ forskning och detta kan åstadkommas genom att resultatet som tas 
fram resulterar i något nytt och användbart i relation till den tidigare kunskapen. Det krävs att 
det finns en förståelse för den tidigare forskningen för att kunna skapa hög relevans. Detta kan 
ske genom att man utvärderar den tidigare forskningen och får en förståelse för vad som kan 
tillföra till forskningen. Något som genomförts och varit till grund för det teoretiska 
perspektiv som denna studie grundar sig på.  
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4 Resultat & Analys 
För att kunna uppfylla syftet med denna studie och besvara de forskningsfrågor som denna 
studie ämnar till att besvara redovisas här resultat- och analysdelen av denna studie. Detta 
kapitel är uppbyggt genom att varje underrubrik representerar en enskild fråga från 
enkätundersökningen (se bilaga 2) och varje underrubrik har sedan två rubriker som 
innehåller resultat från enkätundersökningen och en avslutande analys. 

4.1 Vad är AI i SiteVision 
Kommande avsnitt behandlar första frågan ur enkätundersökningen (se bilaga 2) som innebar 
att informanten skulle förklara hur denne uppfattade AI i SiteVision. 

4.1.1 Informanternas förståelse för AI i SiteVision 

Vad användarna visste om den artificiella intelligensen var väldigt varierande och detta 
redovisades tydligt i och med enkätens första fråga när de fick beskriva begreppet AI i 
SiteVision. 
 
Tre informanterna beskrev AI som något som utför en uppgift per automatik i form av en 
programvara, utan deras inblandning:  

 
”För mig handlar AI om att man låter en dator sköta en viss del i arbetet. Att man 

automatiserar enklare uppgifter jag som användare slipper att tänka på det” (Informant 3) 
 

”Mjukvara som förutser och lär sig av användares eller "sitt egna" beteende för att på sikt 
skapa en autonom upplevelse eller styrning (av t.ex. hårdvara) något jag själv tycker är 

oerhört spännande.” (Informant 8) 
 

”En programvara som gör smarta jobb åt mig som effektiviserar samt förbättrar för 
användaren” (Informant 12) 

 
Vidare utryckte andra informanter gjorde det tydligt att AI i Sitevision endast utför en uppgift 
och informanterna upplever att den hjälper till i arbetet och effektiviserar tidigare 
arbetsuppgifter. Här relaterade även många AI direkt till den specifika lösningen de idag 
använder sig av och lyfter att det är en del av utvecklingen och som kan lära sig saker som 
informant 6, informant 11 och informant 7 lyfter på följande sätt:  

 
”Programvara som är utformad för att lösa en specifik uppgift och som kan lära sig lösa 

uppgiften effektivare och utveckla sina metoder.” (Informant 6) 
 

”Programmerad digital mjukvara som har en viss kapacitet att lära sig. Tror jag. Är inte helt 
säker på vad det egentligen är men min första tanke var just detta.” (Informant 7) 

 
”Möjlighet att processa en enorm mängd information/data och koppla b.la. olika lager för att 

skapa eller se mönster som man kan använda i SiteVision.” (Informant 11)  
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Andra informanter som istället beskrev begreppet AI som en något mer diffust gjorde det 
istället tydligt att de inte förstod syftet med den AI. Tre av dessa var informant 1, informant 
15 och informant 13 som valde att beskriva det på detta sätt:  
 

”Helt ärligt vet jag inte riktigt vad det är, bara något som gör mitt jobb enklare och jag 
slipper lägga ner tid på att sortera länkar och dylikt” (Informant 1) 

 
”AI behandlar stora mängder data och skapar sedan ett resultat utifrån informationen och 
jag slipper samla in information själv. Men jag vet inte riktigt vad det är för något och jag 

förstår inte nyttan.” (Informant 15) 
 

”När datorn gör smarta jobb åt mig som effektiviserar det interna arbetet samt förbättrar för 
användaren.” (Informant 13) 

 
 
Dessa informanter uttryckte att det istället blivit en förändring, i vissa fall negativa och att man 
inte förstår vad den artificiella intelligensen skall tillföra och uttryckte sig frågande kring vad 
för nytta det egentligen åstadkommer. Även informant 4 beskrev AI i SiteVision som något 
negativt som istället för att lösa problem skapar nya: 
 
”AI i SiteVision för mig handlar om att det blir automatiserat och att jag blir allt mer ersatt 

av en dator. Jag känner rent spontant att AI egentligen bara är en populär teknik som 
kommer försvinna när vi inser de problem som kan uppdagas.” (Informant 4) 

 
Det fanns även informanter som informant 5 och informant 2 som inte heller hade en tydlig 
definition av AI i SiteVision men valde istället att lyfta positiva delar som den artificiella 
intelligensen medför:  
 
”Tänker till att börja med på en dator som räknar ut massa grejer som sen kan användas till 
att räkna ut något som datorn själv kan använda som inte jag behöver bry mig om, men som 

har förändrat min arbetsprocess till det sämre.” (Informant 5) 
 

”För mig handlar AI om att man låter en dator sköta en viss del i arbetet. Att man 
automatiserar enklare uppgifter jag som användare slipper att tänka på det.” (Informant 2) 

4.1.2 Analys av informanternas förståelse 

Av denna fråga i enkätundersökningen kan man konstatera att det finns en stor variation 
mellan hur informanterna uppfattar AI i SiteVision. Det kan även konstateras att det finns 
många likheter mellan svaren då flera informanter svarade att den artificiella intelligensen var 
något som förenklade deras arbete med hjälp av en programvara medan flera personer svarade 
med att det inte visste vad det egentligen var och att det skapades en rädsla eller ovisshet. 
Genom att tolka dessa svar kan informanterna delas in i de som har en djupare förståelse för 
vad AI i SiteVision är och de som inte har en djupare förståelse för vad det är och att detta 
bildar ett mönster i datan. Informant 15 redovisade detta tydligt då hen inte förstod varken 
syftet eller meningen med tekniken. 
 
De personer som beskrev AI i SiteVision som något svårt och jobbigt uttryckte ofta att det 
handlade om att de själva fick förändra sig och anpassa sig efter en dator. Många av dessa 
personer uttryckte att de inte riktigt förstod syftet med att använda AI och att nyttan inte var 
något som de såg som speciellt självklart. Detta går att koppla till flera olika saker men det 
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går att koppla till det Kaur och Rampersad (2018) beskrev och rädslan blir en överhängande 
upplevelse att syftet helt enkelt glöms bort. Yang, Lee och Zo (2017) beskrev att rädsla ofta 
hänger samman med att man inte förstår syftet och detta uttryckte många informanter som 
förklarade att de inte riktigt förstod syftet med den snäva AIen. Här visas alltså ett samband 
mellan syftesförståelse och rädsla/omedvetenhet hos informanterna.  
 
En intressant upptäckt från enkäten var att det var att en informant som beskrev AI 
i SiteVision på ett djupare plan uttryckte i senare frågor att det var spännande och roligt 
eftersom det förändrar arbetsmomentet i positiv bemärkelse. Detta är något som tidigare 
forskning inte har tagit i beaktning, att alltså spänning kan påverka användaracceptans och 
förväntningarna man har på ett system som använder AI.  

4.2 Positiva och negativa faktorer av AI i SiteVision 
Kommande avsnitt behandlar andra och tredje frågan ur enkätundersökningen (se bilaga 2) 
som innebar att informanten skulle lyfta positiva och negativa upplevelser av AI i SiteVision. 

4.2.1 Informanternas upplevelser av AI i SiteVision 

Precis som tidigare avsnitt finns det även här en stor variation mellan informanterna. Men det 
finns tydliga likheter mellan informanternas upplevelser. När informanterna tar upp positiva 
upplevelser av AI i SiteVision svarade många informanter att arbetet upplevs som enklare och 
att det effektiviseras. Något informant 8 skrev följande om:  

 
”Behöver inte alltid börja på ruta 1. Minskar effekten av negativ mänsklig faktor som annars 

är oundvikligt.” (Informant 8) 

 
Flera informanter valde även att lyfta att det effektiviserar arbetet och att man inte behöver 
börja från början varje gång. Att den artificiella intelligensen alltså hjälper dem med sitt 
arbete på olika sätt genom att effektivisera. Informant 11, Informant 9, Informant 5 och 
Informant 4 lyfter detta: 

 
”Effektivisering, anpassning utifrån olika parametrar. Det känns som att allt är möjligt - 

både på gott och ont.” (Informant 11) 
 

”Att det är effektivt och att vi kan lyckas förändra hur våran webbplats ser ut.” (Informant 9) 
 

”Mina positiva upplevelser av AI är att det bara fungerar och man slipper ta hand om den, 
den kör på helt enkelt!” (Informant 5) 
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Informant 4 valde att lyfta det som spännande att få vara delaktig i utvecklingen av AI: 
 

”Jag upplever det som väldigt spännande och kittlande att få vara med i en sådan 
revolutionerande utveckling.” (Informant 4) 

 
 
De negativa upplevelserna informanterna valde att lyfta fokuserade till stor del på saknad av 
insyn i hur den snäva artificiella intelligensen arbetar. Detta menade informanterna i många 
fall handlade om att man fick för lite information, som gjorde att man hade en negativ 
upplevelse då man kunde känna sig både utestängd eller utan kontroll. Informant 3, informant 
9 och informant 1 upplevde alla denna känsla och skrev:  
 

”Det negativa jag har att säga är att jag känner mig ganska utestängd. Jag vill också veta 
vad det är för länkar och rekommendationer som är populära, lite mer information hade 

uppskattats.” (Informant 3) 
 
”Att man inte får mycket information om vad som egentligen händer. Jag har ju bara fått en 
introduktion till vad den artificiella intelligensen egentligen ska göra, men jag vet ju inte helt 

säkert.” (Informant 9) 
 

”Det enda negativa jag kan komma på är att jag som användare inte riktigt vet exakt vilken 
typ av data som den samlar in. Det ska ju vara anonymt och men jag vet ju inte det helt 

säkert.” (Informant 1) 
 
 
Kontroll som informanterna lyfte handlade om att man som användare inte har kontroll på hur 
den artificiella intelligensen arbetar. Något som informant 11, informant 12 och informant 8 
belyser:  
 

”Att det AI kan agera utanför vår kontroll (mänsklig godhjärtad kontroll). Syfte för 
användning är ibland oklar eller i värsta fall negativ. Regelverk tycks saknas för hur vi de 

facto ska använda AI på sätt som inte skapar framtida problem.” (Informant 11) 
 
”En sluttande-planet-effekt där förutsägelserna leder in användarna på ett felaktigt område 

när det exempelvis ger fel förslag på länkar och därigenom minskar valmöjligheter och 
överblick, t.ex. Netflix otroligt usla rekommendationer och söksystem är inte något som jag 

hoppas kommer hända med den artificiella intelligensen i SiteVision.” (Informant 8) 
 

”Att inte ha möjligheten att kontrollera hur det går till och se hur smart den egentligen 
genomför uppgifter upplever jag som ett problem” (Informant 12)  
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En upplevelse som informant 7 valde att lyfta relaterade till lagring av data och spårning. Här 
menade informanten att det inte är speciellt tydligt hur data hanteras eller sparas vilket gör det 
ovisst och skapar en negativ upplevelse eftersom man inte har kontroll på hur det fungerar:  
 

”Överlag tycker jag det handlar om lagring och spårning av mig i min vardag. Tekniken 
rusar framåt och jag har väldigt liten insyn i och kontroll över vad som lagras om mig och 

hur det används. När det gäller AI i Sitevision är det väl vad den typen av programvara kan 
dra för slutsatser om mig, åt mig och vem som kommer åt den informationen. Jag tänker att 
det mest negativa är bristen på full insyn i vad AI det egentligen är, hur det påverkar mitt liv 

nu och hur det kan komma att påverka det i framtiden. Jag vet alldeles för lite om den 
tekniska utvecklingen.” (Informant 7) 

 
Informant 13 valde istället för att lyfta något av det som tidigare skrivits inte lyfta någonting 
förutom att hen själv upplever det som något som ska tänka åt hen:  
 

”Har inte många, men när datorn tänker åt mig att jag inte behöver göra det. Jag tror inte 
alltid att man är medveten om att något är AI. Idag förväntar man sig rätt mycket, speciellt 

att man ska få god service och att saker ska funka och tänka åt en.”(Informant 13) 
 
Informant 14 valde att lyfta en rädsla mot den artificiella intelligensen och lyfter att hen inte 
har tillräckligt med kunskap: 
 
”Den överhängande upplevelsen jag har av Ai både i SiteVision men även mer allmänt är att 
jag inte riktigt har någon kunskap om hur det fungerar vilket jag upplever som skrämmande.” 

(Informant 14) 

4.2.2 Analys av informanternas upplevelser 

Efter denna fråga kan man även här konstatera att det finns en stor variation mellan vad 
informanterna har upplevt. Några informanter lyfter att det effektiviserar arbetet då man inte 
behöver börja om på ruta ett. Att den artificiella intelligensen skall vara effektiv lyfter 
Rigopulos, Psarras och Askounis (2008) som en viktig del i användbarhet och här finns en 
tydlig relation till forskningen. Rigopulos, Psarras och Askounis (2008) menar att användarna 
måste uppleva den artificiella intelligensen effektiv för att kunna acceptera den och flera 
informanter motiverar sin positiva upplevelse med att deras arbete har förändrats i positiv 
bemärkelse på grund av effektivitet. Informant 8 menade även att det med AI ökade 
effektiviteten markant då man utesluter den mänskliga faktorn som informanten menade hade 
en negativ påverkan. Den mänskliga faktorn skrev Marc och Khairat (2013) om i sin studie 
och menade istället att man som användare behövde mänsklig kontakt för att lyckas. Här finns 
en tydlig avvikelse mellan forskningen och resultatet då informanten istället uppskattade 
mindre mänsklighet.  
 
Informant 11 och informant 5 lyfter att de har en positiv upplevelse av AI då det är enkelt och 
att det uppfyller sin nytta. Man behöver enligt informanterna inte lägga ner mycket tid på att 
förstå hur det fungerar utan man kan i många fall låta den artificiella intelligensen jobba 
självständigt. Detta går även det att koppla till faktorn användbarhet och Shibl, Lawley och 
Debuse (2013) lyfter att för att skapa användbarhet krävs det en symbios av faktorer där 
ändamålsenlighet är en del av faktorn användbarhet.  
 
De negativa upplevelserna som informanterna redovisar är även de av varierad karaktär. Men 
majoriteten av informanterna kopplar sina negativa upplevelser till spårbarhet, kontroll, 
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lagring och rädsla. Rädsla som Wendt, Knaup-Gregori och Winter (2000) beskriver i sin 
studie som något som användare skapar när de inte förstår syftet. De informanter som svarade 
att de just upplevde en rädsla eller risk med AI redovisade även i frågan om vad de ansåg vad 
AI i SiteVision är, väldigt vaga beskrivningar och visade att de inte förstod syftet. Wendt, 
Knaup-Gregori och Winter (2000) menar att om man inte förstår syftet upplever många en 
rädsla eftersom man inte har tillräcklig kunskap om vad den artificiella intelligensen 
egentligen arbetar med.   
 
Informant 8 väljer att ge ett exempel på hur hen upplever vissa förslag som den snäva 
artificiella intelligensen i SiteVision kan ge som både felaktiga och att hen känner att 
valmöjligheterna och överblicken man annars kan få försvinner. Detta går att koppla till det 
andra informanter förklarat som kontroll och att man som användare vill uppleva en känsla av 
kontroll för att kunna acceptera AI. Flera informanter väljer att lyfta att de upplever att man 
inte får någon tillräcklig insyn i vad AI egentligen är och hur den arbetar. Informant 14 väljer 
att beskriva det som att det handlar om hens egen brist av teknikvana medan en annan helt 
väljer att fokusera på att mer information bör vara tillgänglig för att på sätt kunna få en ökad 
förståelse för vad för typ av arbete som den snäva artificiella intelligensen i SiteVision arbetar 
med.  
 
Av detta går det att se ett tydligt samband mellan de faktorer som den tidigare forskningen 
identifierat och de stämmer till stor del överens med användarnas egen uppfattning. Det finns 
dock ytterligare faktorer som användarna själva upplever som kontroll, insyn, förståelse för 
tekniken och spänning som de anser påverkar dem. 

4.3  Prioritering av faktorer 
Kommande avsnitt behandlar fjärde och femte frågan ur enkätundersökningen (se bilaga 2) som 
innebar att informanten skulle prioritera de faktorer som den tidigare forskningen identifierat med 
motivering och eventuella övriga kommentarer. 

4.3.1 Informanternas prioritering av faktorer 

Till denna fråga på enkätundersökningen fick informanterna prioritera vilken av de faktorer 
som den tidigare forskningen identifierat de själva ansåg vara viktigast. Flera informanter 
valde att prioritera påståendet som handlade om tillit högst. Dessa informanter valde att 
motivera detta genom att exempelvis påvisa att de aldrig skulle våga använda en teknik som 
den själva inte kan lita på eftersom man ger ett ansvar till den artificiella intelligensen. 
Informant 4 valde att motivera detta på följande vis:  
 
”Jag valde att prioritera påståendet om tillit högst för att jag känner att om jag inte kan lita 
på den jag lägger ett viktigt ansvar på kommer jag ju inte våga använda det. Den som blev 
sist på min var gränssnitt då jag inte känner att gränssnitt är jätteviktigt, det är viktigast att 

jag som användare förstår vad som egentligen händer.” (Informant 4) 
 
Informant 8 och informant 2 valde även de att fokusera på denna faktor: 
 

”Oron och förtroendet för AI tror jag är avgörande för mig och att skapa förtroende för AI 
handlar om att jag förstår processen.” (Informant 8) 

 
”Jag måste kunna lita på den artificiella intelligensen annars kan jag inte genomföra mitt 

arbete. Utan tillit kommer jag förmodligen inte våga använda AI.” (Informant 2) 
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Informant 11 lyfte även hen detta och förklarade prioriteringen av påståendet på följande sätt: 
 
”AI och tillit hör ihop för mig - om intelligensen ska tillför något bra för SiteVision. Öppenhet 

- öppet dela med sig av information är en annan oehört viktig bit. Sedan tycker jag man ska 
se nyktert på AI inse/diskutera olika faror eller risker. Logiken i AI-gränssnitt är viktigt att 
man utan specialkunskaper enkelt kan förstå hur saker är uppbyggda. Att AI uppnår måste 
uppnå sina mål på ett effektivt är också viktigt och kanske på någont vis elementärt för det 

ska finnas någon vits med att använda det.” (Informant 11) 
 

Informant 13 valde dock istället att prioritera tillit längst ner med motiveringen:  
 
”Informationsfrågan är ju det jag tänker mest på, annars litar jag bra på AI för varför skulle 

AI i SiteVision vilja göra något som jag inte vill? Handlar nog för mig mer om tillit till 
produkten i fråga.” (Informant 13) 

 
Det påstående som informanter prioriterade efter detta var påståendet ”Att den artificiella 
intelligensen delar med sig av information”. Dessa informanter menade att om de inte fick 
någon typ av information från den artificiella intelligensen blir det svårt att nå det resultatet 
man vill. Några informanter som prioriterade detta påstående högst menade att om de inte fick 
någon information upplevde de en osäkerhet för vad den artificiella intelligensen egentligen 
gjorde:  
 

”Enligt mig handlar informationsdelning och tillit om samma sak. Man måste kunna förstå 
den artificiella intelligensen för att kunna nå ett önskat resultat.” (Informant 9) 

 
”Informationsfrågan är ju det jag tänker mest på...” (Informant 13) 

 
Det påstående som sedan valdes av informanterna var påståendet ”Att det finns en rädsla/risk 
mot AI”. Många valde här att motivera sitt val med att detta påverkar dem eftersom de inte 
förstår hur den artificiella intelligensen fungerar. Dessa informanter motiverade dock ofta sin 
rädsla med att de själva aldrig interagerat med AI tidigare och att de förmodligen i framtiden 
skulle kunna få bukt på denna upplevelse. 
 

”Jag upplever att jag inte riktigt vet hur AI kan arbeta vilket gör att jag inte riktigt vågar 
använda det. För mig handlar det om ett paradigmskifte då jag som människa helt plötsligt 

måste lyda datorn. Vilket är läskigt.” (Informant 14) 
 

”De största problemen jag har med AI i SiteVision är att jag anser att det finns en risk med 
dess användning. Man måste ju ha kontroll, något jag inte riktigt vet hur man har. Jag vet 

egentligen bara att den tar massa information och gör något. Vilket jag tycker är riskabelt för 
vad händer när fel typ av data kommer in?” (Informant 15) 

 
Påståendet som handlade om effektivitet, tillfredsställande och ändamålsenlighet var även det 
ett påstående som flera informanter valde att prioritera högt. Detta motiverades med att 
arbetet blev enklare med denna typ av snäva artificiella intelligens och att man upplever en 
effektivare arbetsprocess. 
 
Det fanns även några informanter som valde att ange egna faktorer som påverkade deras 
användaracceptans. Dessa faktorer var: kontroll, insyn och förståelse för tekniken. Dessa 
faktorer skrev informant 7 och 6 följande: 
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”Det viktigaste borde vara att man kan kontrollera AI och att den verkligen gör det man tänkt 

sig.” (Informant 6) 
 

”Jag är inte emot AI, men jag vill ha insyn och kontroll över på vilket sätt det påverkar mitt 
arbete. Därför valde jag att prioritera kontroll och att man måste kunna lita på AI högst.” 

(Informant 7) 
 

Förståelse för tekniken menade informant 10 som viktigt för att kunna förstå syftet med den 
snäva artificiella intelligensen: 
 

”Jag valde att prioritera mitt alternativ: att man förstår tekniken. Som högst prio. Det tror 
jag är viktigt för att jag ska kunna använda något. Jag vill förstå syftet och hur det fungerar 

detta innan jag använder någonting.” (Informant 10) 

4.3.2 Analys av informanternas prioriteringar 

Precis som den tidigare forskningen visar resultatet i denna studie en stor variation mellan vad 
som bör prioriteras. Många informanter prioriterar varierande men med viss tyngd på tillit och 
informationsdelning. Just dessa två menar Verberne, Ham och Midden (2012) har ett samband 
och att man med informationsdelning kan uppnå tillit då man kan dela samma mål. Informant 
9 beskrev just detta i sin motivering och visade ett tydligt samband mellan just 
informationsdelning och tillit. Kring påståendet som handlade om tillit menar författarna 
Adnan et al. (2018) att det är en faktor som tidigare acceptansmodeller inte tar hänsyn till men 
att när man berör AI är något som man måste välja att inkludera. Informant 4 visar detta 
tydligt och menar att tillit är högst viktigt för hen. Även Informant 2 lade stor vikt på att 
kunna lita på den artificiella intelligensen för att ens kunna arbeta med den. Här finns en 
tydlig koppling till det Verberne, Ham och Midden (2012) pratade om i sin artikel och det 
finns ett tydligt samband mellan tillit och användaracceptans av AI i SiteVision.  
 
Faktorn rädsla var något informant 14 och informant 15 valde att lyfta. De båda menade att de 
upplevde en risk kopplat till både tillit och förståelse. Att rädsla och tillit har en koppling med 
varandra menar författarna Buckley, Kaye och Pradhan (2018). Dessa författare menar att 
tillit i sig kan eliminera faktorer som exempelvis rädsla. Det informant 14 nämnde kring att 
hen måste lyda en dator och att hon nu måste förlita sig på den tyder även det på att tillit är en 
faktor som påverkar användarna, Adnan et al. (2018) skriver är en naturlig och högst viktig 
faktor man måste ta i beaktning. Wendt, Knaup-Gregori och Winter (2000) skrev i sin artikel 
att rädsla påverkar acceptansen. Detta redovisas tydligt i informant 14 svarade i och med att 
hen inte förstår tekniken vilket Wendt, Knaup-Gregori och Winter (2000) skrev om och 
menade att användaren kommer få svårt att acceptera den artificiella intelligensen om man 
upplever rädsla eftersom man varken kan eller vill förstå vad den artificiella intelligensen 
egentligen är.  
 
Vidare valde även några informanter att ange egna faktorer som de själva menar påverkar 
dem. Dessa var: kontroll, insyn och förståelse för tekniken. Informant 7 och informant 6 valde 
båda att lyfta att de själva vill ha möjligheten att kontrollera den artificiella intelligensen, 
något som den tidigare forskningen inte identifierat. Informant 10 valde att lyfta att förståelse 
för tekniken vad det som var viktigast för hen eftersom hen då förstod syftet. Ingen av dessa 
faktorer är något som den tidigare forskningen har identifierat. Informant 7 valde även att 
lyfta insyn och att det var viktigt för att hen ville kunna förstå hur den artificella intelligensen 
påverkade hen. Insyn att relatera till det både Buckley, Kaye och Pradhan (2018) och 
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Verberne, Ham och Midden (2012) skriver om tillit respektive informationsdelning och att 
man som användare av snäv AI måste få kunna ta del av målen den artificiella intelligensen 
har för att kunna bygga upp tillit. 
 
Ingen informant valde att prioritera gränssnitt som den högst prioriterade faktorn som 
påverkade dem när det gällde AI, men flera informanter lyfte ändå vikten av att gränssnittet 
måste vara logiskt för att man inte skall behöva fråga ”specialister”. Informant 11 valde 
förklara det på detta vis:  
 

”...Logiken i AI-gränssnitt är viktigt att man utan specialkunskaper enkelt kan förstå hur 
saker är uppbyggda...” (Informant 11) 

 
Här finns en viss avvikelse mellan det Portela et al. (2015) och Tseng et al. (2018) skrev om 
och detta tyder på att gränssnitt inte är en faktor som användarna själva upplever som lika 
viktig som de andra men ändå en faktor som de värdesätter. Eftersom informant 11 
uppenbarligen lyfter denna fråga. 

4.4 Sammanfattande analys 
Att tillit och kommunikation är faktorer som informanterna värdesätter högt speglas tydligt i 
resultatet. Informant 9 relaterade dessa två faktorer och detta visar att båda faktorerna som 
den tidigare forskningen identifierat är något som användarna själva anser är viktigt. Tillit är 
något som är en mänsklig känsla som enligt Adnan et al. (2018) påvisar är svårt att bygga upp 
och är något som man måste arbeta med då denna typ av teknik skapar en helt ny typ av 
framtvingat förtroende för tekniken. Det kan även konstateras att informanterna lyfter en 
rädsla mot att i framtiden bli ersatt av AI och detta är något som är ett av de största problemen 
med att införa AI. Flera informanter har hållit med Adnan et al. (2018) och Xu och Wang 
(2019) kring tillit och denna studie visar tydligt att det är en faktor som man måste inkludera 
när man behandlar acceptans av AI.  
Informant 6 och informant 7 valde istället prioritera sina egna alternativ som handlade om 
kontroll, förståelse för tekniken och insyn högst. Kontroll är något som den tidigare 
forskningen inte har identifierat men som flera informanter lyfter och informant 6 väljer att 
tydligt markera att kontroll är oerhört viktigt för att man måste kunna kontrollera den 
artificiella intelligensen för att kunna se att den utför den uppgiften som den är ämnad till att 
utföra. Detta går att relatera till det Verberne, Ham och Midden (2012) skrev om tillit och det 
finns ett tydligt samband mellan faktorerna då båda två behandlar en typ av trygghet som 
informanterna vill uppleva. 
 
Rädsla, användbarhet och kommunikation är faktorer som flera informanter valt att lyfta i 
resultatet och det finns ett tydligt samband mellan resultatet och den tidigare forskningen. 
Gränssnitt var dock en faktor som ingen av informanterna valde att lyfta som en faktor som 
var högst prioriterad eller som någon viktig upplevelse. Vilket tyder på en tydlig avvikelse 
mellan denna studies resultat och det Portela et al. (2015), Tseng, Hsu och Chuang (2013) och 
JingWen, Yap och Fu (2018) skrev om gällande faktorn gränssnitts betydelse.  
 
Av detta går det att se tydliga samband mellan den tidigare forskningen angående de faktorer 
som informanterna anser påverkar dem, men även helt nya faktorer har identifierats. Dessa 
faktorer menar användarna påverkar dem och visar en tydlig skillnad mellan den tidigare 
forskningen och användarnas egen uppfattning och prioritering av faktorer som påverkar 
användaracceptansen av AI.  

Kommenterad [EG1]: Säkert inte ok. 
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5 Diskussion 
5.1  Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om de faktorer som den tidigare forskningen 
identifierat angående AI och användaracceptans överensstämmer med användarnas egen 
uppfattning. Men även att undersöka hur användarna själva prioriterar dessa och om det finns 
andra faktorer som den tidigare forskningen inte har identifierat. Syftet med föreliggande studie 
anses uppfyllt då de faktorer som den tidigare forskningen identifierat stämde till viss del med 
användarnas egen uppfattning där faktorerna visade sig i resultatet. Användarna har även 
prioriterat dessa faktorer samt identifierat nya som den tidigare forskningen inte hade gjort. 
Dessa faktorer var: kontroll, spänning, förståelse för tekniken och insyn.  
 
Till att börja med uppfattade många informanter den snäva artificiella intelligensen i 
SiteVision som en programvara som utförde en specifik uppgift. Men det fanns även 
informanter som hade svårt att definiera vad det egentligen var. Resultatet visar att denna 
förståelse för tekniken är en bidragande faktor som påverkar användaracceptansen av snäv AI 
i SiteVision. Detta var även något som visade sig i resultatet och det var en faktor som 
påverkade acceptansen och detta var ett av det mest utmärkande fynden i denna studie. Att 
förstå tekniken innan man använder den visade resultatet var en viktig del för att kunna våga 
använda tekniken. Detta kan säkerligen appliceras på även andra tekniker men då AI rent 
generellt uppfattas på många olika sätt krävs det mycket resurser för att få användarna att 
kunna skapa den förståelse som resultatet visade. Att kunna ge användarna kunskap om 
tekniken är därför väsentligt för användaracceptans av AI då användarna enklare båda kan 
förstå hur tekniken fungerar och vad teknikens syfte och mål är.  Ytterligare utmärkande fynd 
var informanternas egna identifierade faktorer som var: kontroll, insyn, spänning. Att dessa 
fynd har identifierats tyder på att den tidigare forskningen inte har identifierat alla faktorer 
som påverkar användare av snäv AI. Insyn som identifierades som en av faktorerna som 
påverkade användaracceptansen av snäv AI skulle kunna gå att koppla till kommunikation. 
För att uppnå en så god insyn som möjligt kan kommunikation användas för att generera 
detta. Genom att den artificiella intelligensen delar med sig av information till användaren 
vilket bör leda till en större insyn. Det finns även ett tydligt samband mellan den identifierade 
faktorn förståelse för tekniken och faktorerna rädsla samt tillit. Resultatet visade i stor 
utsträckning att användare som visade en lägre förståelse för den artificiella intelligensen 
upplevde även rädsla och brist av tillit. Man kan därför se ett samband hur olika faktorer 
påverkar användaren mellan de identifierade faktorerna och den tidigare forskningen på 
många olika sätt. Detta samband talar för att det krävs ytterligare forskning inom området 
som belyser detta samband eftersom de kan ha en stor påverkan av varandra. Dock finns det 
ytterligare en aspekt som Versteeg och Roelofsma (2012) och Marc och Khairat (2013) lyfte 
och det är att det finns en stor påverkan i att man värdesätter faktorer beroende på både socialt 
sammanhang och personliga preferenser. Ett exempel på detta kan vara den identifierade 
faktorn spänning som kan vara starkt färgad av personliga åsikter och upplevelser. 
 
Att arbeta med AI är på flera sätt effektivt och leder många gånger till ett bättre arbetsflöde. 
Utifrån analysen finns det fortsatt stora problem med att användare har svårt att acceptera AI 
och att det kräver stora resurser för att kunna lösa de problem som användarna upplever. Men 
om dessa problem skulle tas i beaktande skulle den artificiella intelligensen både förenkla och 
effektivisera tidigare arbete. Med AI kan stora mängder data hanteras och behandlas på 
många olika sätt som tidigare inte varit möjligt för en användare. För att kunna planera och ta 
beslut i en verksamhet krävs det underlag vilket en lösning som innehåller snäv AI kan 
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möjliggöra. Analysen visar på att detta är viktigt för användarna och att det kan skapa en 
enklare och effektivare arbetsprocess. Dock minskar möjligheten till egna initiativ, något som 
analysen visar och är en stor problematik då alla beslut som sker med hjälp av snäv AI endast 
kan ta datan den samlat in i beaktning och inte andra parametrar.  
 
De olika informanterna som var delaktiga i denna studie gav alla både för- och nackdelar med 
AI som säkerligen kan upptäckas på både verksamhetsnivå och samhällsnivå. De mest 
frekventa fördelarna som uppgavs handlade just om automatisering och effektivisering som 
förändrar arbetet i positiv bemärkelse. Andra fördelar som också har konstaterats är att AI kan 
erbjuda ett enklare arbetsflöde och en spänning inför framtiden. Spänning var ett fynd som en 
av informanterna lyfte som en viktig del när hen tänkte på AI i SiteVision. Även detta kan ses 
som en potentiell faktor som påverkar användaracceptansen av snäv AI då det uppenbarligen 
påverkar användaracceptansen men detta kan precis som Marc och Khairat (2013) även 
handla om personliga preferenser.  De nackdelar som informanterna angav fanns det även här 
tydliga faktorer. Med AI i förlorar man vad många informanter väljer att förklara som kontroll 
och flera kan uppleva en avsaknad av tillit. Denna problematik fanns tydligt i sammanhanget 
med SiteVision men är förmodligen också något man måste ta i beaktning på samhällsnivå. 
Att faktorn gränssnitt inte prioriterades av informanterna var en stor skillnad mot den tidigare 
forskningen, där flera författare värdesatta denna faktor högt. Detta kan bero på många olika 
saker men även att just denna typ av snäva artificiella intelligens kanske inte är lika beroende 
av gränssnitt som andra typer av lösningar vilket måste tas i beaktande. Det som kan utläsas i 
denna studie är att det fortfarande finns problem med användaracceptansen för snäv AI men 
att det även finns delar som är bra. Även om acceptansen är bra finns det en risk att känslor 
som exempelvis rädsla kan skapa förhinder till att kunna skapa en lyckad och accepterad 
teknik. 
 
Det finns flera etiska aspekter som detta ämne berör. AI i SiteVision representerar 
uppenbarligen både etiska möjligheter och konsekvenser. En stor möjlighet som AI kan bidra 
med är att verksamheter i många olika branscher skulle kunna dra nytta av tekniken genom ett 
effektivare arbetsflöde och på sätt dra ner arbetsbelastningen på sin personal. De etiska 
konsekvenserna är något som flera av informanterna i denna studie redan pratat om. Det finns 
en allmän rädsla mot tekniken som kan göra att användare kan uppleva sig både ersätta och 
bortglömda vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Marc och Khairat (2013) lyfte i sin 
artikel att man inte kunde ignorera det mänskliga elementet som användare behöver för att 
kunna acceptera en teknik vilket är svårt att skapa då AI just är en programvara och inte en 
människa. Dock nämnde en av informanterna att hen istället hellre minskade det mänskliga då 
de mänskliga felen istället blir eliminerade. Sen finns det även en tydlig etiskproblematik med 
vad användarna själva egentligen vill. En informant valde att lyfta att hen inte alls ville att AI 
skulle förändra arbetsuppgifterna vilket skapar en problematik kring vad som är etiskt rätt. Att 
bli kontrollerad av något som är en programvara skapar snabbt negativa upplevelser och för 
att undvika detta krävs det att AI måste ta hänsyn till både etik och moral för att kunna lyckas. 
För att kunna skapa detta behöver man ta hänsyn till människors olika upplevelser och 
erfarenheter för att kunna respektera de etiska problem som kan förekomma. Men detta är 
förmodligen svårt då vi som användare inte kan veta om en handling som den artificiella 
intelligensen genomför är moralisk för programvaran eller om den bara är moralisk för oss. På 
samhällsetisknivå kan konsekvenser uppstå då fler och fler företag väljer att implementera 
denna teknik. Då det som sagt är väldigt lockande för företag att implementera dessa typer av 
lösningar måste man ta hänsyn till vad användarna faktiskt vill. Man behöver ta hänsyn till att 
användare har olika typer av både erfarenheter och upplevelser kring denna typ av teknik och 
konsekvenser kan förekomma om man inte tar hänsyn till dessa erfarenheter och upplevelser. 
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Som tidigare nämnt finns det en rädsla inför framtiden när det gäller AI. Här krävs det att 
människor kan få den kunskap som behövs för att kunna fortsätta utvecklingen åt rätt håll och 
för att kunna skapa en större förståelse för tekniken som helhet. 
 
Gällande just etik och moral är det är något som informanterna i denna studie själva lägger 
stor vikt vid. Således bör informanternas åsikter ses som en betydande faktor och bör tas med 
mer när man behandlar just AI i SiteVision men även AI i ett större samhällsetiskt perspektiv. 
Efter att denna studie har genomförts har det framkommit att det finns tydliga indikationer på 
vad man måste tänka på när man väljer att implementera snäv AI i SiteVision men även i 
andra sammanhang. Det krävs att verksamheterna tar sig tid till att få både kunskap om vad 
AI är och vad den kan användas till. Här finns tydliga krav på att man som verksamhet måste 
vara redo på, att det är många faktorer som behöver samspela och som påverkas för att man 
som verksamhet skall kunna uppnå det maximala syftet med den artificiella intelligensen och 
att man även ger den kunskapen som behövs till sina användare. 
 
För att sammanfatta diskussionen är det tydligt att problematiken som nämndes i inledningen 
går att bekräfta till viss del. Många av informanterna upplevde att det fanns problem med AI i 
relation till användaracceptans, men det skall inte uteslutas att det även fanns informanter som 
inte alls såg dessa problem. Det gick även tydligt att utkristallisera att precis som Adnan et al. 
(2018) skrev om att man berör nya acceptanskriterier när man behandlar AI stämmer då 
många av informanternas åsikter påverkades av deras känslor och känslor är något som 
exempelvis Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh och Davis, 2000) inte kan behandla. 
Snäv AI påverkar användare på helt nya sätt vilket både kan vara positivt och negativt. Det 
som är klart är att det finns en stor vinning ur ett verksamhetsperspektiv att använda sig av AI 
då man många gånger både effektiviserar och förändrar arbetsprocesser till det bättre. Men att 
nya acceptanskriterier berörs är konstaterat, något som gör det oerhört svårt att implementera 
dessa lösningar då det kräver att forskningen fortsätter att studera denna relation för att kunna 
ta utvecklingen av AI i rätt riktning.  

5.2 Metodkritik 
Det finns enligt Denscombe (2016) ett flertal forskningsstrategier som kan användas för att ta 
sitt forskningsprojekt i mål. Denna studie har använt sig av en kvalitativ ansats men med 
enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Det finns viss problematik med att använda 
enkätundersökning som datainsamlingsmetod när man har en kvalitativ ansats. Denna 
problematik syftas till att man inte får den möjlighet att utveckla de svar som man annars kan 
göra när man kan ställa följdfrågor när exempelvis intervjuer genomförs.  
 
Dock visar flera författare att enkätundersökning är en fullt fungerade datainsamlingsmetod 
om man i dess skapande fokuserar på öppna frågor som låter informanterna att få utveckla 
sina egna tankar och upplevelser själva. I denna studie har flertalet av informanterna tagit 
denna möjlighet och flera har angivit väldigt beskrivande och utförliga motiveringar till deras 
svar. Detta visade tydligt att datainsamlingsmetoden som valts både var rätt och intressant då 
detta visar att enkätundersökningar som sällan kopplas ihop med kvalitativa studier är en fullt 
fungerande metod för att kunna nå en empirisk mättnad. Antalet informanter som svarade på 
enkätundersökningen hade kunnat ökats ytterligare för att eventuellt uppnå ytterligare mättnad 
i det empiriska materialet. Men kvaliteten på det empiriska materialet som samlades in visar 
att metodvalet passade bra till denna studie.  
Utformningen av enkätundersökningen möjliggjorde att informanterna kunde bidra med det 
djup som efterfrågades till denna studie. Tanken bakom valet av informanter var att samla in 
information från olika organisationer men som samtidigt använde samma typ av snäva 
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artificiella intelligens för att få flera olika perspektiv på samma typ av snäva artificiella 
intelligens. Det som gör valet av informanter intressant är att trots deras olika perspektiv, 
väljer flera att lyfta samma faktorer vilket visar att de var relevanta för studien.   
 
Studien utgår ifrån verkligheten och en specifik lösning på ett antal verksamheter som verkar 
inom olika branscher. Att undersöka denna problematik inom andra branscher och områden är 
högst tillämpar då problematiken har identifierats inom alla verksamheter som denna studie 
har använt sig av. 
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6 Slutsatser 
De faktorer som den tidigare forskningen hade identifierat visade sig i denna studie vara 
relevanta och påverkar användarna i högsta grad för att kunna uppnå en hög 
användaracceptans. Informanterna fick också besvara vilken faktor de tyckte var av högre 
prioritet där både tillit och kommunikation var de faktorer som informanterna lyfte mest. 
Denna studie har även identifierat nya faktorer som påverkar användaracceptansen av AI och 
dessa faktorer är: spänning, kontroll, förståelse för tekniken och insyn. Det går även att dra 
slutsatser kring metodvalet och att enkätundersökningar mycket väl kan fungera i kvalitativa 
studier men att det kräver ett omfattande arbete med de frågor som informanterna skall 
besvara för att kunna få god kvalité i den data man samlar in.  
 
Baserat på studiens forskningsfrågor kan det därför konstaterats att de faktorer som ansågs 
speciellt viktiga för att uppnå en hög användaracceptans var faktorerna tillit och 
kommunikation. Vidare identifierade också denna studie att informanter även ansåg andra 
faktorer som viktiga för deras användaracceptans. Det kan konstateras att de faktorer som den 
tidigare forskningen lagt fram stämde överens med användarnas egen uppfattning till viss del 
men behöver eventuellt kompletteras med de nya faktorerna identifierade av användarna. Men 
det måste understrykas att slutsatserna kring denna studie måste underbyggas av mer 
omfattande undersökningar. Detta behövs för att kunna styrka de slutsatser som presenteras 
här, både kring de nya faktorerna som har identifierats och metodvalet. 

7 Framtida forskning 
För att ta forskningen framåt visar denna studie att det finns faktorer som den tidigare 
forskningen inte har identifierat. Dessa faktorer kräver ytterligare belägg och bör undersökas i 
liknande sammanhang som denna studie. Även andra sammanhang kan undersökas för att 
verifiera att dessa faktorer påverkar användarna och om dessa bör inkluderas när man 
behandlar användaracceptans av AI. Genom att genomföra liknande studier med liknande 
metod eller genom intervjuer kan det undersökas och eventuellt bekräftas huruvida denna 
studies identifierade faktorer korresponderar i andra kontexter där hög användaracceptans 
inom AI skall uppnås. 
 
Slutligen skulle det också vara av intresse att genomföra liknande studier med syfte att 
undersöka om det finns ytterligare faktorer som påverkar användares acceptans. Detta är av 
intresse då AI inför sin yttersta frammarsch behöver backas upp med forskning där 
informatiken bakom AI måste stå i centrum, då informatik kan spela en avgörande roll i hur 
väl AI kommer att implementeras och accepteras i framtiden. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Informationsblad 
Hej mitt namn är Emil Gustavsson och jag utför just nu mitt examensarbete som handlar om 
användaracceptans och AI i Sitevision. Varför jag kontaktar just dig är då jag ämnar till att 
undersöka hur ni som arbetar med SiteVision upplever och känner kring AI. 
  
Nedan finns en länk till en enkät som handlar om just detta och jag hoppas få många svar som 
möjligt för att kunna få en ökad förståelse för hur ni som användare upplever detta. Enkäten 
kommer vara av kvalitativ karaktär där ni som informanter har möjlighet att utveckla era svar 
för att jag som författare skall kunna förstå hur ni resonerar kring vissa frågor och kommer 
inte att vara längre än 4 – 10 minuter.  
Har du några frågor? Skicka många du/ni orkar ska jag försöka svara på många jag kan. 
 
Länk till enkätundersökning:  
 
Ha en trevlig dag! 
 
Med vänlig hälsning 
Emil Gustavsson 
Emgu1601@student.miun.se 
0733901464 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 
Hej! 
 
Jag heter Emil Gustavsson och läser kandidatkursen Informatik med inriktning 
systemutveckling. Till min C-uppsats ska jag utföra en enkätundersökning och jag söker dig 
som idag arbetar på något sätt med SiteVision.  
Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka om de faktorer som framkommit 
från den tidigare forskningen angående AI överensstämmer med användarnas egen 
uppfattning om vad som påverkar dem när det gäller acceptans av AI. Vidare undersöker 
studien hur användarna prioriterar dessa faktorer och om det finns andra faktorer som 
användarna själva har identifierat som viktiga. 
 
Denna enkätundersökning är av kvalitativ karaktär där du som informant gärna utvecklar och 
motiverar dina svar mycket du bara kan. Denna enkät tar mellan 4-10minuter och studien är 
anonym vilket betyder att inga personuppgifter och/eller kontaktuppgifter kommer att lagras 
för att det ej skall finnas någon spårbarhet till det som presenteras i arbetet. Jag tackar hemskt 
mycket på förhand för att du tar dig tid att svara på just min enkät.  
 
Vid frågor får du gärna kontakta mig via mail! 
Emil Gustavsson: emgu1601@student.miun.se  
 
Med vänliga hälsningar 
Emil Gustavsson 
  

Enkätfrågor 
1. Kan du beskriva vad AI i SiteVision är för dig? 

 
2. Vad är dina positiva upplevelser av AI i SiteVision? 

 
3. Vad är dina negativa upplevelser av AI i SiteVision? 

 
4. Prioritera följande påståenden som du anser påverkar dig rörande AI.  

e. Att du måste kunna lita på den artificiella intelligensen  
f. Att den artificiella intelligensen delar med sig av information  
g.  Att det finns en rädsla/risk mot AI  
h. Att den artificiella intelligensen måste uppnå sina mål på ett ändamålsenligt, effektivt 
och tillfredsställande sätt.  
c.  Att gränssnittet som den artificiella intelligensen använder sig av är logiskt utformat.  
d. Egen faktor – Fritext  

 
4.1 Motivera din prioritering ovan, varför valde du att prioritera som du gjorde? 
 

5. Övrig kommentar 
 


