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Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar användares upplevelser av chatbotar inom sjukvården. Bakgrunden 
till studien är problemet med att skapa chatbotar med hög användarupplevelse. Syftet med 
studien är att undersöka vilka faktorer en chatbot bör ha i utformning och hur dessa faktorer 
påverkar kriterierna för användarupplevelse. Tidigare forskning för användarupplevelse inom 
chatbotar har visat att konversation, språk, personlighet och integritet är viktiga faktorer för 
användarupplevelse. Användarupplevelsen är något som blir påverkat av effektivitet, 
tydlighet, pålitlighet, stimulation och innovation av en produkt. Denna studie använder sig av 
en kvalitativ metod för undersökning och datainsamlingar via intervjuer samt observationer. 
Resultaten visar på att tidigare forskning för användarupplevelse inom chatbotar stämmer till 
viss del för chatbotar inom sjukvården och att dess faktorer faktiskt påverkar kriterier för 
användarupplevelsen. Slutsatsen visar på att en chatbot inom sjukvården bör vara kall, klinisk 
och korrekt.  
 
Nyckelord: Artificiell intelligens, AI, Chatbot, Chatbotar, Sjukvård. 
 

 
 
 
 
Abstract 
 
This study deals with user experiences for chatbots in healthcare. The background to the study 
is the problem of creating chatbots with high user experience. The purpose of the study is to 
investigate which factors a chatbot should have in design and how these factors affect the 
criterias for user experience. Previous research for user experience in chatbots has shown that 
conversation, language, personality and integrity are important factors for user experience. 
User experience is something that is affected by efficiency, clarity, reliability, stimulation and 
innovation of a product. A qualitative method for examination and data collection via 
interviews and observations have been used in this study. Results show that previous research 
for user experience in chatbots is partly in line with chatbots in healthcare and that its factors 
actually affect criteria for the user experience. Conclusions shows that a chatbot in healthcare 
should be cold, clinical and correct. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, AI, Chatbot, Chatbots, Healthcare. 
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1. Introduktion 
 
Artificiell intelligens (AI) är en intelligens som maskiner visar i tillämpningar av arbete, det 
har varit ett område i hög utveckling ända sedan begreppet först framkom år 1956 av John 
McCarthy (2017) och han definierade det som “vetenskapen att skapa intelligenta maskiner”. 
Russel och Norvig (2015) framför att AI har blivit en stor del av moderna yrken som tunga 
industrier och även matematik samt lingvistik. Utvecklingen av AI har lett till datorprogram 
som kan hålla konversationer via text eller tal, detta datorprogram kallas nu för Chatbotar.  
Dessa datorprogram är skapat för att hålla dialoger och konversationer inom vissa områden 
för t.ex. kundservice och har som mål att förbättra och effektivisera dessa områden (Rouse, 
2019). Chatbotar har mer och mer lett in till sjukvården och man utvecklar nu dessa för att 
kunna svara på frågor, prata och hjälpa användaren på ett sätt som motsvarar en rationell 
diskussion med en läkare (Carter, 2018). Gopal, et al (2018) menar på att chatbotar används 
för att identifiera mönster med hjälp av AI. Med hjälp av det så analyseras patientens 
symptom för att då forma en typ av diagnos som då kan användas för att stoppa och förutse 
eventuella sjukdomar. Man låter alltså användaren använda sig av teknologin istället för att 
besöka ett sjukhus eller kontakta en läkare via telefon. 
 
Arwidson och Lidé (2017) menar att implementeringen av chatbotar i Svensk sjukvård skulle 
spara ca 220 år i samtalskö i telefon. Varje år så ringer svenskar in över 5 miljoner samtal till 
vårdguiden med ett snitt på 440 000 per månad. Av dessa så besvaras ca 320 000 samtal och 
ungefär 100 000 samtal blir obesvarade. Arwidson och Lidé (2017) menar på att en chatbot 
här bör vara mycket mer effektiv, "Samtliga steg i en chatbot kräver i snitt tolv sms fram och 
tillbaka och tar cirka en och en halv minut i snitt. Jämför detta med ett samtal där varje 
konsultation tar tio till tolv minuter" (Arwidson och Lidé 2017). Bouvet (2018) redogör för att 
AI och chatbotar inom Svenska kommuner och landsting kommer vara en nytta för att 
säkerställa en mer produktiv hälso och sjukvård i framtiden. Idén med chatbotar inom 
sjukvården är resurssparande genom att korta ned väntetider och undvika onödiga vårdbesök 
(Bouvet 2018). 
 
Idén med att använda chatbotar inom verksamheter är väldigt lockande men trots det så 
misslyckas och bortses chatbotar inom många organisationer där det skulle kunna göra gott. 
Chatbot (uå) menar på att de misslyckas i att leverera god användarupplevelse och 
användbarhet. Katz (2018) redogör för att misslyckanden i användarupplevelse inom 
chatbotar idag är en självklarhet då man inte värdesätter användarens värde och därför 
misslyckas användarupplevelsen helt. Katz (2018) redogör även för att chatbotarna inte 
skapas utifrån att vara personliga och att det påverkar användarnas förståelse och upplevelse 
för systemet. 
 

 

 

 
 

 
 



 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att studera användarnas upplevelse av chatbotar inom sjukvården och 
jämföra det med tidigare forskning för användarupplevelse av chatbotar. Detta görs för att 
undersöka och fastställa de faktorer och kriterier för chatbotar som bidrar till 
användarupplevelse. Detta är viktigt för att fastställa de faktorer och kriterier som man 
behöver uppfylla för att uppnå hög användarupplevelse för chatbotar inom sjukvården. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 

● Vilka faktorer bidrar till användarnas upplevelse för chatbotar inom sjukvården och på 
vilket sätt uppfyller dessa användarnas kriterier för användarupplevelse? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

2. Utökad bakgrund 
 

 
Detta avsnitt ska ge en utökad förståelse för studien. Avsnittet kommer att förklara 
chatbotar och kortfattat dess användning inom sjukvården. Dessutom kommer en 
överblick vad användarupplevelse är att förmedlas för att sedan teoretiskt beskrivas i 
nästa kapitel. 

2.1 Chatbot 
En chatbot är en AI som genomför konversationer med antingen röst eller text genom medium 
som t.ex. meddelandeapplikationer, hemsidor, telefoner eller applikationer. Chatbotar är i 
dagens samhälle ofta beskrivet som den mest lovande framtiden för interaktionen mellan 
människa och maskin (Varone, Mayer och Melegari, uå). Enligt Smartsheet (uå) så har en AI 
chatbot två komponenter: en för maskininlärning och en för natural-language processing 
(NLP).  
 
Maskininlärning är funktionen som lär sig från erfarenheter utan den mänskliga faktorn 
inblandad. Maskininlärning behöver mycket data och input för att lära sig och behöver bli 
exponerad av just det, utav inlärningen så använder sig chatboten av algoritmer som talar om 
vad och hur den skall göra. Elupula (2019) menar på att NLP är chatbotens intelligens och är 
hur chatboten samt AI analyserar och syntetiserar det mänskliga språket, alltså är NLP det 
som ger chatboten sin artificiella intelligens för att lära sig att härma männskligt språk. NLP 
är det som skapar illusionen att chatboten är en verklig människa. 
 
Modellen nedan visar enkelt grafiskt hur användares data som är text i det här fallet blir 
behandlat och vad som kommer ut. Användarens text behandlas av och analyseras av 
Natural-language processing och förs sedan vidare för att behandlas av maskininlärningen för 
att slutligen presenteras av chatboten. 
 

(Figur 1, Chatbot i praktiken) 
 
 

 
 

 
 



 

2.1.1 Chatbotar inom sjukvården 
En chatbot inom sjukvården fungerar som en vanlig chatbot, alltså att den strävar efter att 
härma mänsklig aktivitet i chatform. En sådan chatbot strävar efter att spara tid och undvika 
mänskliga fel inom sjukvården (Veretskaya, 2019). Det finns flera olika typer av chatbotar 
och hur de fungerar men det vanligaste inom sjukvården redogör Veretskaya (2019) för att det 
är de smartare chatbotarna. Dessa chatbotar är de som använder sig av AI för att lära sig 
mönster i sjukdomar (maskininlärning) och leverera det genom NLP. Sådana chatbotar samlar 
in data och lär sig att kunna ställa diagnoser för användaren (Veretskaya, 2019). 

2.2 Användarupplevelse 
User experience på svenska “användarupplevelse” (UX) är den processen i design där man 
har som mål att skapa produkter som har ändamålet att skapa meningsfulla och relevanta 
upplevelser för användaren (Interaction Design Foundation, 2019). Det finns många 
definitioner för vad som avgör UX men det finns ingen riktig överenskommen definition inom 
Human interaction interfaces (HCI). Schulze och Krömker (2010) menar på att tre 
huvudsakliga delar finns inom HCI för användaren och de är känsla, motivation och 
reflektion. Dessa faktorer är det som påverkar användarupplevelsen och kan sammanställas i 
detta citat:  
 

“the degree of positive or negative emotions that can be experienced by a specific user in a 
specific context during and after product use and that motivates for further usage”  

(Schulze och Krömker, 2010).  
 
Usability partners (uå) definierar användarupplevelse som: 
 
"En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad 

användning av en produkt, ett system eller en tjänst." 
(Usability partners, uå). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

3. Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt förklaras tidigare och relaterad forskning inom ett flertal områden för 
användarupplevelser inom chatbotar samt kriterier för att förstå användarupplevelse. 
 

3.1 Kriterier för användarupplevelse 
Rauschenberger et al. (2013) framför att användarupplevelsen beskriver påverkan av en 
produkt på slutanvändaren. Enligt dem är användarupplevelsen en nyckel i att förbättra och 
framföra en produkt till slutanvändaren. För att mäta användarupplevelsen som dom också 
beskriver som “attractiveness” så bryter man ner kriterien till två andra aspekter som är 
pragmatic (pragmatisk) och hedonic (hedonisk) quality. Pragmatisk kvalite framför 
Rauschenberger et al. (2013) att det är kvaliteten i att kunna uppnå sitt mål med produkten, 
effektiviteten och läsbarheten. Hedonic quality är det andra aspekten av att genomföra ett mål, 
alltså stimulation och estetiska intryck (Rauschenberger et, al. 2013).  
 

3.1.1 Pragmatiska kvalitéer 
De kriterierna kopplade till den pragmatiska kvaliteten 

Effektivitet 
Rauschenberger et al. (2013) framför att effektivitet är en del av den pragmatiska kvaliteten 
som är att uppfatta en produkt effektiv, användaren måste här enligt dom uppfatta produkten 
snabbt, effektivt, praktiskt och organiserad. Kominos (2018) menar på att effektiviteten 
framförs i hur snabbt en användare upplever att den kan uppnå användandet av en produkt. 
Interaction Design Foundation (2019) redogör även för att effektiviteten påverkar 
användarnas upplevelse i hur snabbt användaren kan uppnå användandet av produkten “A 
computer game which requires 3 sets of control pads is unlikely to be usable as people, for 
the time being at least, only tend to have 2 hands” (Interaction Design Foundation, 2019). 

Tydlighet 
Schrepp, Thomaschewski och Hinderks (2014) menar på att en produkt måste vara tydlig för 
användaren. Detta upplevs genom att användaren enkelt förstår produkten, att den är enkel att 
lära sig och att den är okomplicerad. Kominos (2018) menar på att en produkt ska vara enkel 
att lära sig och att använda för användarupplevelsen, detta mäts även i hur ofta en användare 
blir motiverad att använda produkten efter sitt första försök.  

Pålitlighet 
För att en användare skall uppleva en produkt pålitlig så måste den vara förutsägbar, 
hjälpande, säker och mötande av förväntningar (Schrepp, Thomaschewski och Hinderks, 
2014). Interaction Design Foundation (2019) redogör för att pålitligheten ger användaren sin 
upplevelse av att kunna känna sig säker och lita på en produkt. Enligt dem så är det nästintill 
omöjligt att uppnå god användarupplevelse om användaren känner att denna inte kan lita på 
produkten. 
 

 
 



 

 

3.1.2 Hedoniska kvalitéer 
De kriterierna kopplade till den hedoniska kvaliteten 

Stimulation 
En produkt måste vara stimulerande menar Rauschenberger et al. (2013) på, den skall 
upplevas motiverande, värdefull, spännande och intressant. Kominos (2018) menar på att en 
produkt ska upplevas engagerande, trevlig och glädjande. Schulze och Krömker (2010) 
redogör för att stimulation kommer från användarens upplevelse av balans och känslan av 
succé i användningen av produkten 

Innovation 
Schrepp, Thomaschewski och Hinderks (2014) menar på att en produkt kan öka användarnas 
upplevelse genom att vara innovativ och fånga användarens uppmärksamhet. Det menar de på 
genom upplevelser av kreativitet och uppfinningsrikedom. Interaction Design Foundation 
(2019) redogör för att en produkt måste kunna leverera ett högt värde utifrån vad användaren 
har förväntat sig av den valda produkten.  
 

3.2 Användarupplevelse inom chatbotar 
Dessa rubriker är det som tidigare forskning för användarupplevelse har bevisat vara 
huvudsakliga faktorer för att uppnå användarupplevelse i chatbotar.  

Konversation 
Jenkins et al. (2007) genomförde en studie på en chatbot som fungerade som en kunskapsbas, 
i detta fall från Norwich Union Website. Denna chatbot var designad att leverera kundservice 
på ett naturligt och vänligt sätt, chatboten kunde i det här fallet hantera och använda 
emotionella meningar och sekvenser. Denna bot används i fall som att leverera information 
om hälsa som t.ex. graviditet, blodtryck eller andra personliga frågor. Chatbotens UI var 
uppbyggd så att det var ett fönster med ett textfält, alltså en typisk chatbot. Denna chatbot 
hade också en bild på en människa i ett försök att öka användarupplevelsen och fantasin. 
Studien gick ut på att undersöka användarnas upplevelse och interaktion med en 
serviceorienterad chatbot. Studien var formad så att användarna fick uppdrag att utföra i 
chatboten som blev studerat för att sedan genomföra ett frågeformulär som skulle samla in 
användarens känslor, reaktioner och erfarenheter.  
Jenkins et al. (2007) framför att användarna i detta fall upplevde stor frustration, otålighet, 
och irritation med hur chatboten i detta fall inte kunde framföra och kommunicera tydliga 
eller konsekventa svar, eller svar överhuvudtaget. 
 
 
I en studie där Xu et al. (2017) genomförde på chatbotar som en banksupport så menar dom 
på att chatboten tillochmed bad om ursäkt i flödet för chatten, “I apologize for the poor user 
experience”. Håvik et, al (2019) framför i en studie om chatbotar som hjälpmedel inom 
ADHD behandling att respondenter fann chatbotens svar “kalla” på grund av feedbacken den 

 
 

 



 

gav tillbaka. Användarna av en chatbot blev väldigt frustrerade över hur den konstant 
upprepade samma frågor eller kom tillbaka till samma fråga ofta (Budiu, 2018).  
Brandzaeg och Skjuve (2019) menar på att användare ofta klagar på en chatbots förmåga att 
kunna leda och styra konversationer, de tar upp exempel som chatbotens förmåga att kunna 
förstå följdfrågor eller diskutera. 
 
Jain et al. (2018) framför i sin studie att användare förväntar sig att chatboten bevisar att den 
är en chatbot igenom intelligenta svar och ledande av konversationen. En “scriptad” bot 
bevisade i studien att det gav minskad användarupplevelse, en “Human-like” chatbot är det 
användarna vill ha och förväntar sig av en chatbot (Jain et al. 2018). När man har initierat en 
chat med en bot så menar man på att användarna får bättre upplevelse om chatboten klarar av 
att hålla den konversationen i kontexten under hela genomförandet. Samtidigt måste 
chatboten även förstå sina misstag och kunna förklara de för användaren. Chatboten skall 
även kunna driva konversationen framåt och hjälpa användaren (Jaine et al. 2018). Jain et al. 
(2018) framför att användare blir irriterade vid användningen av en chatbot som ej klarar av 
att avsluta en konversation, “It was impossible to end the conversation. I tried ‘exit’, ‘quit’, 
‘stop it’, ‘end this’, still it kept talking.” (Jain et al. 2018). 
 

Språk 
Kirakowski, O’Donnel och Yiu (2007) genomförde en studie på användarnas upplevelse om 
de insåg att AI i ett chatbot sammanhang var mänsklig. Den misslyckades i att övertala 
respondenterna i att hålla en övertygande konversation. Detta misslyckade mätte de i hur 
chatboten inte kunde hålla temat i konversationen under en längre tid, den kunde inte variera 
mellan formellt och informellt språk. Den brast även i att svara på de generella frågor som 
respondenterna i detta fall ställde och det fanns en väldigt stor fördröjning i svaren. 
Kirakowski, O’Donnel och Yiu (2007) menar alltså på att denna chatbot ej imponerade då 
användarna ej kunde uppnå sitt specifika mål på ett tillfredsställande sätt. Cameron et al. 
(2019) framför att val av språk är viktigt för en användares upplevelse med att kunna 
interagera med flera olika språk.  
 

Personlighet 
Cameron et, al (2019) framför i en studie om användarupplevelsen för chatbotar inom 
mentalvården att personlighet för en chatbot är något som upplevs extremt viktigt enligt de 
respondenter som genomförde studien. Personligheten är viktig för att användaren ska 
uppleva ett behov och en vilja att använda sig av chatboten igen, personligheten i denna studie 
värdesattes som “vänlig” eller “trevlig” (Cameron et, al. 2019). Brandzaeg och Skjuve (2019) 
framför att en chatbot bör kunna var empatisk och kunna sympatisera till en viss grad för att 
uppnå god användarupplevelse. Den bör också kunna uttrycka känslor till en viss grad 
(Brandzaeg och Skjuve, 2019). Jain et al. (2018) framför i sin utvärdering om design för 
chatbotar på att användarna i studien uppfattade personlighet som en viktig faktor för 
användarupplevelse. De ville ha en distinkt personlighet som matchade den miljön som de var 
menade för. Personligheten i detta fall skulle t.ex. vara professionell för en chatbot för nyheter 
eller att en chatbot för shopping kunde vara humoristisk.  
 
Kirakowski, O’Donnel och Yiu (2007) framför även att introduktionen chatboten gör är 
avgörande för användarnas upplevelse, men att det kan vara en personlig preferens. 

 
 



 

Användarna i Jain et al. (2018) studie menade på att chatboten måste förklara vad den är 
kapabel till som en del av sin personlighet, för att förklara sina begränsningar till användaren. 
Brandtzaeg och Følstad (2017) menar även på att det är viktigt att chatboten kan engagera sig 
emotionellt med användaren, utan att göra det menar de på att chatboten kan misslyckas i 
användarupplevelsen. Man fann även att användarna förlät chatbotens misstag ifall den 
upplevdes mänsklig (Brandtzaeg och Følstad 2017) som även Følstad, Nordheim och Bjørkli 
(2018) framför. Coniam (2014) genomförde en studie där användarna fick utvärdera den 
språkliga noggrannheten i chatbotar. I denna studie kom även användarna in på hur den 
virtuella personligheten påverkar användarnas upplevelse, de ansåg där att personligheten 
gjorde användarna mer motiverade att använda sig av chatboten.  
 

Integritet 
Budiu (2018) redogör för att användarna blir oroliga och tveksamma för chatboten när den ber 
om personlig data som namn, personnummer, adress eller kortnummer. Användarna blir 
oroliga när dom inte vet vart den informationen tar vägen och Budiu (2018) redogör för att 
användarna kan oroa sig för att deras data kan hamna i fel händer. 
 
 
 

3.3 Framställd modell av teoretiskt ramverk 
 
Modellen nedan visar på faktorer och kriterier som påverkar användarupplevelsen inom 
chatbotar. Till vänster illustreras de faktorer som tidigare forskning har visats påverka 
användarupplevelsen för användarna. De faktorerna är personlighet, integritet, konversation 
och språk. De faktorerna leder till chatbot som enligt modellen visar på påverkar och leder 
direkt till användarupplevelsen, det illustreras på detta sätt då en chatbot med dessa faktorer 
inräknade bör ha en direkt påverkan på användarupplevelse enligt tidigare forskning. Till 
höger i modellen så illustreras de kriterier (Hedoniska och pragmatiska) som påverkar en 
produkts användarupplevelse. De kriterier kopplas likadant som faktorer i modellen då de 
också leder direkt till användarupplevelsen vid användningen av en produkt som i detta fall är 
en chatbot. 
 

 
 

 



 

 
(Figur 2, teoretisk modell) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4. Metod  
 

Mitt syfte med studien är att undersöka användarupplevelsen i användningen av chatbotar, 
därför har en forskningsstrategi med en kvalitativ ansats valts. Wallén (1996, 73) redogör för 
att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som 
upplevelser och känslor som inte kan mätas direkt. Alltså är en kvalitativ ansats för att 
genomföra min studie lämplig. Backman (2008, 54) menar också på att en kvalitativ ansats är 
lämplig då jag ska intressera mig för hur individerna ska uppleva något, i detta fall 
användarupplevelse.  
 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
För insamlingen av empiri till denna studie så har de kvalitativa insamlingsmetoderna 
observationer och intervjuer använts. Att använda flera metoder för insamling av data 
rekommenderas oftast i kvalitativa studier för att kunna jämföra och underbygga argument. 
Alltså ska jag använda intervjuer och observationer tillsammans för att de ger en bredare 
överblick för studien och även så man ser hur metoderna stödjer varandra (Hedin, 2011).  
 

4.1.1 Observationer 
Denscombe (2014, 205) menar på att användningen av observationer till intervjuer bidrar till 
att förstärka resultatet till studien då intervjuer baserar data på vad den intervjuade personen 
säger. Men observationer fungerar så att man observerar personen och baserar data på vad den 
gör.  
 
Under observationerna så fick deltagarna genomföra två stycken scenarion på de båda 
systemen, de scenarierna var formade för att vara enkla att förstå för alla användare. De gick 
ut på att de skulle undersöka en diagnos för migrän och matförgiftning och beskriva de med 
så få ord som möjligt i taget för att föra en längre dialog med chatboten i testet. Om 
användaren inte kunde förmå att själv kunna ställa sina diagnoser eller inte visste symptomen 
för migrän/matförgiftning så gavs en guide med steg de kunde följa för att skapa en dialog 
med chatboten. Detta gjordes då det är svårt att formulera testfall för att testa interaktionen 
med en artificiell intelligens, det var viktigt att få användarna att leda dialogen med chatboten 
på deras eget sätt för att fånga användarupplevelsen. Jag gav riktlinjerna för området de skulle 
undersöka för att försöka få så liknande upplevelser inom områdena som möjligt. 
 
Under observationens gång tillämpades en metod inom testning som kallas “Think out loud” 
(Nielsen, 2012). Denna metod är bra för att förstå när användare gör fel eller uppfattar 
produkten under testet på sätt som är svårt att formulera under en intervju (Nielsen, 2012). 
Nielsen (2012) redogör för att det är viktigt att användaren håller en monolog under deras 
användning, som testledare undvek jag att störa de medverkande då störningar kan påverka 
användarens upplevelser. Under scenarierna har anteckningar förts på användarnas reaktioner 
och upplevelser, samt har skärmdumpar tagits vid lämpliga tillfällen där användaren har 
uttryck sig starkare som de sedan har fått förklara ytterligare.  
 

 
 

 



 

Studien har genomförts på 2 marknadsledande chatbotar som presenteras kort nedan. Det 
förklarades tydligt innan testet att det inte är en jämförelse mellan chatbotarna i studien som 
är det viktiga, utan att de två används i studien då de har olika typer av funktionalitet i hur 
chatboten fungerar. Det förklarades även att det är chatbots funktionen som testas och inte 
gränssnittet eller desigen av den speciella leverantören av chatbot. 
 
 

Namn: Utgivare: Plattform(ar): 

Babylon https://www.babylonhealth.com/ IOS, Android, Online 

Your.MD https://www.your.md/ IOS, Android, Online 

(Tabell 1, Chatbotar valda för studien) 
 
Scenarierna genomfördes Via en Android-telefon för att hålla en sån bra standard som möjligt 
så att inte valet av telefon skulle vara en påverkande faktor av upplevelsen.  
 

4.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Intervjuerna var uppbyggda på 15 (se Tabell 3) frågor som rörde de framställda faktorerna i 
den tidigare forskningen för användarnas upplevelser inom chatbotar, samt de kriterierna för 
att avgöra användarnas upplevelse (se Figur 2). Frågorna var uppbyggda så att användarna 
kunde vara målande i sina svar och inte bara kunna svara ja eller nej, Bryman (2011) redogör 
för att det grundläggande vid semistrukturerade intervjuer är att frågorna inte är för 
begränsade. Jag genomförde semistrukturerade intervjuer med en person i taget eftersom att 
det viktiga för studien var att undersöka och fånga användarens känslor och upplevelser utav 
chatbotarna. Denscombe (2014, 186) menar på att intervjuer är viktiga för att just kunna fånga 
dessa egenskaper. Frågorna var formade efter faktorerna som framställdes i modellen för 
relaterad forskning samt kriterier för användarupplevelse (Figur 2). De såg ut såhär (Se Bilaga 
2 för intervjuguide): 
 
 

Faktorer: Frågor: 

Språk ● Hur tycker du språket framförs? 
● Hur tycker du språket förmår dig att 

förstå vad chatboten menar? 

Konversation ● Hur tycker du svaren är från 
chatbotarna? 

● Upplever du dem konsekventa? 
● Hur upplever du responsiviteten i 

svaren eller fördröjningen? 
● Känner du som användare att dina 

frågor blir mottagna och 
behandlade? 

Personlighet ● Hur upplever du att chatbotarna 

 
 

https://www.babylonhealth.com/
https://www.your.md/


 

förmår att leverera känslor? 
● Framför detta i form av empati eller 

sympati? 

Integritet ● Känner du dig säker när du använder 
chatbotarna? 

● Hur upplever du att din personliga 
data behandlas? 

Kriterier Frågor 

Effektivitet ● Påverkar faktorerna din 
användarupplevelse om effektivitet? 

Tydlighet ● Påverkar faktorerna din 
användarupplevelse om  
tydligheten?  

Pålitlighet ● Påverkar faktorerna din 
användarupplevelse om 
pålitligheten?  

Stimulation ● Påverkar faktorerna din 
användarupplevelse om 
stimulationen?  

Innovation ● Påverkar faktorerna din 
användarupplevelse om 
innovationen?  

(Tabell 2, intervjufrågor) 
 
 

4.2 Urval av respondenter 
 
I mitt urval så finns det ett krav att användarna inte ska ha använt sig av någon form av 
chatbot innan studien då jag även vill fånga användarnas initiala reaktion till 
informationssystemet, detta ansågs vara viktigt för att kunna studera alla kriterier för 
användarnas upplevelser så noga som möjligt. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att hitta de 
respondenterna jag ansåg skulle kunna framföra bäst data till studien. Detta menades med att 
jag kontaktade personer jag ansåg var ett bra urval för studien. Detta är smidigt för studien då 
det inte är ett väldigt stort projekt med många respondenter (Denscombe, 2014). 
 
Jag anser att det kommer att försvinna en stor mängd data till min studie ifall detta urval inte 
respekteras eftersom att det är viktigt att alla har samma förutsättningar för att fånga 
användarupplevelsen. Detta menas med att alla ska ha samma förutsättningar för att kunna 
genomföra de scenarios som skall genomföras. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Till min studie har dessa Respondenter som presenteras i tabellen nedan använts. Endast 
Respondent kommer att anges som namn senare i texten, ålder och ockupation kommer inte 
att reflekteras i studien men anges i tabellen för att kunna reflektera ytterligare vid valet av 
respondenterna: 
 
 

Namn: Ålder: Ockupation: 

Respondent 1 49 Arbetande 

Respondent 2 48 Arbetande 

Respondent 3 23 Studerande 

Respondent 4 21 Studerande 

Respondent 5 24 Studerande 

Respondent 6 30 Studerande 

(Tabell 3, Respondenter) 
 
 

4.3 Forskningsetik 
 
I min studie så kommer jag att ta hänsyn till det grundläggande individskyddskravet 
konkretiserat i fyra delar, som är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

4.3.1 Informationskravet 
 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings uppgiftens 
syfte” (Vetenskapsrådet 2002, 7). 

 
I min studie gällande intervjuer så har jag upplyst mina deltagare om genomförandet för att 
utöka deras förstående till studien. I början av datainsamlingen så har en presentation av 
studiens problemområde och genomförande redogjorts för deltagarna. Jag har informerat 
deltagarna att deltagandet är helt frivilligt och har alltid rätt att avbryta sitt deltagande när som 

 
 



 

under studiens gång. Informationen som har informerades infattade allt som min aktuella 
studie skulle omfatta. (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Samtyckeskravet 
 
“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet 2002, 9). 
 
I min studie har jag även lagt vikt på att ta hänsyn till samtyckeskravet. Jag har i min studie 
fastställt deltagarnas samtycke att medverka i studien, detta har fastställts genom att 
respondenterna har fått skriva på ett kontrakt informerande om individskyddskravet och vad 
det innebär (Se bilaga 2). Jag har ej behövt ta del av vårdnadshavare samtycke då studien ej 
har innefattat minderåriga. (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.3 Konfidentiallitetskravet  
 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, 12). 
 
Jag har genomgående i min studie haft tystnadsplikt för mina deltagande i studien. Jag har 
respekterat alla konfidentiella uppgifter och rapporterat det till de deltagande vid 
genomförande av studien. Alla uppgifter jag har insamlat om de medverkande har antecknats, 
sparats och avrapporteras så att de medverkande inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002). 
De medverkandes namn har inte sparats i anknytning till studien, de har istället angetts ett 
kodnamn i ordningen “Respondent 1, Respondent 2” och så vidare. Dokument som använts 
under studien har lagrats och bearbetas på Google drive med inloggning kopplat till 
Universitetets databaser och säkerhet. Denna Google drive har endast använts av mig som 
författare och jag har säkerställt att ingen annan har tilldelats åtkomst till denna. 
 

4.3.4 Nyttjandekravet 
 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet 2002, 14). 
 
Den insamlade datan i min studie har och skall endast vara behandlad av mig och kommer ej 
att användas eller utlånas i kommersiellt bruk. Slutresultatet av min studie kommer endast 
vara publicerad för läsning via Universitetets databas (DIVA). Deltagarnas samtycke av 
användande fastställts i kontraktet för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

 
 

 



 

4.4 Analysmetod 
 
Denscombe (2016) redogör för att kvalitativ data måste förberedas och organiseras innan den 
är redo för analys. För analysen av denna studie så användes en deduktiv tematisk analys, den 
användes för att tematiskt analysera, identifiera och rapportera mönster i data. Braun och 
Clarke (2016) menar på att detta är ett flexibelt tillvägagångssätt vid ett teoretiskt ramverk då 
det fungerar tillsammans med alla teorier. Deduktivt betyder att min analys har varit 
teoridriven och att mina teman (i detta fall faktorer) har baserats på tidigare forskning. Denna 
analys skapar möjligheten att jämföra teori och empiri för att se skillnader och likheter.  
 
Den deduktiva analysen började användas med forskningsfrågan för att jämföra de tidigare 
faktorerna och kriterierna för användarupplevelse. Den deduktiva analysen användes på det 
teoretiska ramverket och den insamlade datan för att hitta och identifiera mönster i materialet. 
Utifrån det teoretiska ramverket så skapades en modell (Figur 2) för att illustrera de faktorer 
och kriterier som kom att ligga som utgångspunkt för intervjufrågorna i studien. 
 
Nästa steg i min analys var att sammanställa insamlat material från intervjuer och 
observationer i form av anteckningar och intervjusvar. Denscombe (2016) redogör för att 
material inte får skadas så orginalanteckningar och intervjusvar sparades och kopierades. 
Utifrån resultatet från datainsamlingen så kunde denna analyseras med det teoretiska 
ramverket för att hitta och jämföra likheter samt skillnader som resulterade i en diskussion. 
Denna diskussion avslutades för att sedan presentera mina slutsater av studien (Braun och 
Clarke, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5. Resultat och analys 
Här beskrivs det analyserade resultatet från observationerna och intervjuerna. 

 

5.1 Faktorer för användarupplevelse 
Detta avsnitt omfattar de analyserade faktorerna för användarupplevelse. 

5.1.1 Språk 
Språket som chatbotar framför är enligt tidigare forskning väldigt viktigt för att användarna 
ska få en bra användarupplevelse. Det framförs genom att chatboten kan förmedla ett språk 
som är lätt att förmå och på ett trevligt sätt. Chatbotarna i detta test förmedlade ett språk som 
respondenterna uppfattade lite olika. Respondent 6 uppfattade en skillnad mellan Babylon och 
Your.MD förmedlade sitt språk.  

 
“Det känns som att Babylon försöker att vara som en verklig människa, men samtidigt förstår 

jag att det är artificiell intelligens. Your.MD gav en mycket snabbare dialog i början , jag 
gillade att det var rakt på” 

(Respondent 6)  
 

Respondent 1 upplever samma sak som Respondent 6, i hur språket chatboten förmedlade 
försökte spegla det språket i hur en människa skulle ha betett sig. 

 
“Jag uppfattar det som att Babylon försökte övertyga mig om att det är en riktig människa, 

det språket känns lockande” 
(Respondent 1) 

 
Samtidigt så upplevdes denna introduktion av Babylon lite annorlunda, Respondent 4 
uppfattade Babylons introduktion och försök i att vara mänsklig som en “wall of text”. Hen 
upplevde att den mängden text gjorde det svårt att förstå vart hen skulle börja. 
 

“Oj här blev jag överrumplad av mycket text, vart ska jag börja?” 
(Respondent 4) 

 
Utöver den mängden text så upplevde Respondent 2 att hens egen begränsnings på språk 
gjorde det svårt att förstå vad chatboten försökte förmedla i början av konversationen. 

 
“Kan jag ändra språk? Det känns krångligt att förstå riktigt vad som menas, men det är nog 

på grund av min egna kunskap.” 
(Respondent 2) 

 
När respondenterna testade Babylon så uppfattades det som att respondenterna upplevde att 
chatboten försökte starta en konversation med ett språk förmedlat på ett mänskligt sätt. 
Samtidigt så blev det väldigt mycket text som respondenten fick tilldelat, den texten kunde 
även upplevas otydlig, samt svårt att förstå vart man skulle börja. Vid testet på Your.MD så 
uppfattades vid observationerna som att den korta introduktionen som gavs där speglade mer 
effektivitet samtidigt som den initiala introduktionen av chatboten upplevdes som viktig. 

 
 

 



 

Respondent 1 uppfattade språket som kliniskt och väldigt rakt, det förmedlade hen att det gav 
en bra upplevelse då det gjorde användandet enklare.  

 
“Jag tyckte att språket är kliniskt, det blev lättare för mig att sätta mig in i vad den förmedlar 

mig” 
(Respondent 1) 

 
Respondent 6 förstod även språket och “touchen” på chatbotarna som kliniskt och bemötte det 
som väldigt bra. Hen förmedlade även att det var förväntat i en sådan miljö då man vill bli 
bemött av en specifik karaktär. 

 
“Den kliniska touchen förväntade jag mig lite i en sån här miljö, det passar in för vad som 

presenteras tycker jag. Jag hade inte velat ha ett icke seriöst språk då det är en seriös miljö” 
(Respondent 6) 

 
Respondent 3 menar även på samma sak som Respondent 6, de både förmedlade att det 
kliniska språket var övertygande och gjorde hela användandet samt genomförande tydligare 
och mer lättförståeligt.  

 
“Jag tycker att språket är lättbegripligt och det kliniska i språket förmår mig att förstå flödet 

lättare” 
(Respondent 3) 

 
 

Vid testerna på chatbotarna så uppfattades språket kliniskt och tydligt för att kunna framföras 
för användaren på ett tydligt sätt. Användarna fann även att chatbotarna kunde föra en 
övertygande konversation genom hela genomförandet av testerna. Det gjorde den genom att 
hålla ett generellt formellt språk med temat för miljön. 
 
Kirakowski, O’Donnel och Yiu (2007) menar på att en chatbot måste kunna framför ett språk 
som är kontinuerligt genom hela användningen av chatboten. Respondenterna i studien 
framförde även detta och instämde med om att det påverkade deras användarupplevelser bra. 
 
 
 

5.1.2 Konversation 
För att chatbotar ska uppnå hög användarupplevelse så måste chatboten i frågan kunna hålla 
vissa konversationella egenskaper för användaren att ta del av. Respondent 2 upplevde att 
chatbotens flöde var tydligt och hade en bra följd i hur de presenterade konversationen 
 

“Jag upplever att frågorna kommer i en tydlig och direkt följd” 
(Respondent 2) 

 
Detta förmedlade även Respondent 5 under observationen, hen reagerade på språket under 
testet vid Babylon som att det tog ett litet tag innan chatboten hamnade på rätt spår, men att 
upplevelsen uppfattades som bra efter ett tag vid användningen. 
 

 
 



 

“Konversationen upplevs som mer konsekvent efter ett tag, det känns som att det tar ett litet 
tag innan chatboten förstår men det känns som att det kommer vartefter” 

(Respondent 5) 
 

Respondent 4 var inne på samma spår som både Respondent 2 och 5, hen berättade under 
observationen att språket upplevs konsekvent och tydligt, hen uppfattade inte att några 
avvikelser påverkade upplevelsen. 
 

“Jag ser inga avvikelser, det här går ju kanon” 
(Respondent 4) 

 
Respondenterna uppfattade chatbotarna som tydliga och konsekventa. De tyckte att de 
förmådde att kunna kommunicera en chat som de upplevde konsekventa genom hela 
användningen och flödet, mestadels genom att de fick genom sina frågor och symptom till 
chatten och kände att sina frågor blev mottagna och behandlade. Det uppfattades som bra om 
chatboten bekräftade vad användaren skrev för att försäkra den ytterligare vad som behandlas. 
 
Respondent 1 fick en väldigt positiv upplevelse vid användningen av båda chatbotarna i hur 
de berättade för hen vad som hade skrivits och att det blev mottaget, det blev enligt hen en 
bättre upplevelse då hen upplevde att det blev mer effektivt. 
 
“Jag tycker det är bra att chatbotarna visar att de har tagit emot vad jag skrev för symptom, 

utan kanske de bara hade kört på utan att ge någon bekreftelse överhuvudtaget” 
(Respondent 1) 

 
Detta upplevde även Respondent 4 och beskrev beskedet av de mottagna meddelandena som 
en positiv upplevelse. 
 

“Här fick jag ju besked direkt att den förstod vad jag skrev, tydligt och bra” 
(Respondent 4) 

 
Respondenterna upplevde att båda chatbotarna var responsiva till största delen utav 
användningen. Det upplevdes positivt även om det kunde vara en liten fördröjning när svaren 
angavs. 
 
“Ja jag är ju helt okej hur den är responsiv. Jag förstår ju att den måste tänka lite ibland, jag 

förväntar mig inte helt direkt svar från en läkare heller” 
(Respondent 2) 

 
“Jag upplever att den är väldigt responsiv, den ger ju svar jättesnabbt” 

(Respondent 3) 
 

“Jag känner att det är säkert att den tänker lite i processen, den lär väl ha tusentals saker att 
söka reda på och tyda fram” 

(Respondent 4) 
 

 
 

 



 

Under observationerna så uppmärksammades chatbotarnas förmåga att förstå vad som 
verkligen skrivs och behandlas och presenterade det för användarna och där visades väldigt 
olika resultat i användarnas upplevelse. 
 
 
“Det var ju kul att den verkligen tog emot allt jag skrev oavsett, jag skrev ju Vomet istället för 

Vomit och den förstod direkt, kanon!” 
(Respondent 1)  

 
“Jag tror jag stavade fel där va? Men den gav ju förslag på dizzy även fast jag skrev dizy, bra 
för mig som är lite slarvig. Hade jag inte uppmärksammat det så hade jag aldrig lagt märke 

till det. Det blev liksom naturligt när den inte stannade upp eller avbröt helt” 
(Respondent 2) 

 
“Här fick jag förslag på vad den tror jag menade, jag hade visst stavat fel men det märkte den 

ju, det var ju tur.” 
(Respondent 4) 

 
När respondenterna har råkat ange något stavfel eller syftningsfel i Your.MD så uppfattade 
även chatboten det och förmedlade det direkt till respondenterna. Den presenterade det för 
respondenterna men fortsatte konversationen med förslag för vad de tror att de har skrivit, 
detta förmedlade respondenterna som en positiv upplevelse. 
 
Detta förmedlade inte Babylon i testet då den ignorerade det inskrivna symptomet och bad 
respondenterna att förtydliga sig i vad den skriver. Då avslutade istället chatboten den 
nuvarande chatten och bad användaren att börja om helt från början. Detta upplevde 
respondenterna som frustrerande och begränsade i användningen av chatboten. 
 
“Nu uppmärksammade den att jag skrev fel men måste jag börja om helt från början alltså? 
Man borde ju kunna få förslag på symptom som är nära eller något, nu står det att jag måste 

starta en ny chat” 
(Respondent 3) 

 
“Nu fick jag förslag att jag borde starta en ny chat, kan den inte förstå att jag missade en 

bokstav? frustrerande att behöva börja om” 
(Respondent 2) 

 
“Ska jag verkligen behöva börja om från början för att jag missade en bokstav? 

(Respondent 1) 
 

I användandet av chatbotarna så får man mycket frågor i en lång följd och detta var något som 
respondenterna upplevde på flera olika sätt. respondenterna fann att båda chatbotarna kunde 
hålla en kontext genom hela användningen men användarna upplevde att konversationerna tog 
väldigt lång tid. När de testade symptom för magsjuka så upplevde de att det var svårt att 
komma till punkt och avsluta konversationen för att få en diagnos.  
 
Respondent 6 fick upplevelsen att hen blev överöst av frågor och såg det som ett 
störningsmoment i användandet. 
 

 
 



 

“Det är en väldans massa frågor men de smalnar väl av lite nu känns det som, det upplevs 
som att det aldrig tar slut riktigt.” 

(Respondent 6) 
 
 
 
 
 
Detta reagerade även Respondent 3 på som även såg den mätare som Babylon hade för att 
estimera hur mycket frågor som chatboten hade kvar att ställa. 
 
“Oj är det där mätaren som visar hur långt jag har kommit? Jag är ju inte ens halvvägs, det 

känns ju faktiskt rätt jobbigt” 
(Respondent 3) 

 
Båda chatbotarna i studien fungerade så att efter första frågan om symptom så kom det 
förprogrammerade svarsalternativ. Detta upplevde respondenterna som väldigt positivt då de 
beskrev att det kan vara avskräckande att själv försöka skriva och formulera sin symptom, 
speciellt på ett annat språk.  
 
Respondent 2 var i en konversation med chatboten och försökte få fram en diagnos för 
magsjuka, under användandet så upplevde hen att det var lite svårt att formulera sig för att 
börja konversationen. Men efter konversationen med chatboten hade påbörjats så gavs det 
svarsalternativ istället. 
 
“Jag upplever svarsalternativen väldigt tydliga och konkreta, det är skönt att själv få förslag 

på sina symptom istället för att själv behöva formulera sig.” 
(Respondent 2) 

 
Detta höll även Användare 1 med om, hen upplevde att det kan vara svårt att formulera sig 
och att det effektiviserar hela konversationen när chatboten föreslår konversationen för att få 
den att flyta på bättre och enklare. 

 
“Själv hade jag nog inte kunnat skriva såhär konkret som svarsalternativen föreslår, jag 

upplever detta bra. Det förmår mig att slutföra uppgiften snabbare då jag inte behöver tänka 
ut en kort förklaring” 

(Respondent 1) 
 

Samtidigt så verkade respondenterna få en bra upplevelse av hur både Babylon och Your.MD 
kunde förmå att leverera en känsla av att de inte var förprogrammerade, de upplevde alltså att 
chatbotarna faktiskt var intelligenta. Detta framför även Jain et al. (2018) och menar på att det 
är väldigt viktigt för användarnas upplevelse att förstå och uppleva en chatbot som faktiskt 
intelligent och inte något som bara är förprogrammerat med valda svar. Som respondenterna i 
studien framför så visar det på att dom får en bra upplevelse av att chatbotarna visar tydligt på 
att de tar emot och behandlar vad de har frågat chatboten.  
 
Respondenterna i studien framför att de reagerar negativt när en chatbot inte visar eller 
framför att användaren har skrivit något fel i chatboten som t.ex. stavfel eller syftningsfel och 

 
 

 



 

då istället asvlutar konversationen. Jain et al. (2018) framför även att detta påverkar 
användarupplevelsen starkt, som respondenterna visade så uppstod det stor frustration vid den 
chatboten som ej klarade av att förmå att förstå fel i konversationen. Respondenterna 
upplevde att svaren de fick var tydliga och konkreta och att det upplevdes bra, Jenkins et al. 
(2007) framför även att detta är väldigt viktigt för användarupplevelsen, om svar från 
chatboten upplevs otydliga eller ger icke okonsekventa svar så påverkar det upplevelsen 
direkt.  
 
Respondenterna upplevde att feedbacken från chatboten var kall, detta upplevdes som en bra 
faktor för användarupplevelse enligt dem, men enligt Håvik et al. (2019) så framför dem att 
en kall feedback generellt sänker användarupplevelsen för chatbotar. Respondenterna i min 
studie menar dock här på att denna faktor påverkar användarupplevelsen bra då det blir ett bra 
komplement till personligheten av chatboten.  
 
Respondenterna i studien upplevde att chatbotarna förmår att styra konversationen väldigt bra. 
Respondenterna menar på att de förvalda svarsalternativen gör att chatbotens konversation 
flyter på bra och inte blir påverkad av konsekvenser vid felformuleringar eller andra faktorer 
som kan påverka konversationen. Brandzaeg och Skjuve (2018) redogör även för detta och 
menar på att användarupplevelsen påverkas mycket av att chatboten inte kan förmå att styra 
eller leda konversationen, men i detta fall lyckas den med det när den ger respondenterna i 
studien förvalda svarsalternativ för att effektivisera och tydliggöra konversationen. 
 
Budiu (2018) redogör för att användarupplevelse kan påverkas negativt om frågor upprepas 
och behandlas för länge, respondenterna i min studie framförde dock att detta var förståeligt i 
denna miljö för sjukvården. De förstår att chatboten måste tänka och att de känner en viss 
säkerhet i detta. 
 
 

5.1.3 Personlighet 
Tidigare forskning har även visat på att chatbotar måste uppvisa en viss personlighet ur vissa 
aspekter för att användarnas ska uppnå en god upplevelse. Användarna upplevde inte att 
varken Babylon eller Your.MD kunde förmå att leverera känslor som empati eller sympati 
men såg det som att det var positivt. Användarna i studien visade dock på att detta upplevdes 
som väldigt bra Respondent 1 framförde positiva upplevelser i den personligheten som 
chatbotarna visade. 
 
“Jag tycker att det är bra att chatbotarna är raka, jag vill inte ha en kompis i den här miljön” 

(Respondent 1) 
 
Respondent 3 samt Respondent 4 instämmer om detta även då de förklarade att en chatbot 
hade upplevts som väldigt oseriös ifall den hade uppträtt som en traditionell chatbot och visat 
empati och sympati eller tillochmed humor. De menade på att man ej vill ha en kompis i den 
här miljön. 
 
“Jag saknar inte alls något i personligheten, empati och sympati vill jag inte ha då det är en 

sjukvårdsmiljö” 
(Respondent 3) 

 
 



 

 
“Jag hade nog fått en oseriös upplevelse om den hade mött mig med sympati eller empati, jag 

hade inte velat ha gulligull med en läkare så jag uppskattar att den är kall i sina svar” 
(Respondent 4) 

 
Användarna upplevde även att just personligheten som båda chatbotarna visade matchade den 
miljön som de var menade för. Användarna tyder på att positiva upplevelser kommer ifrån att 
chatbotarna håller ett språk och en personlighet som passar den miljön som de är lämpade för. 
 
“De känns ju professionella till den här miljön, jag upplever det bra. Jag tror nog att språket 

är det som förmår mig att uppleva de professionella” 
(Respondent 2) 

 
“Hade botarna varit lulliga eller oseriösa hade jag antagligen fått en mycket sämre 

upplevelse, personligheten tycker jag passar bra för hur chatbotarna bör fungera i en 
sjukvårdsmiljö” 
(Respondent 5) 

 
 
I början av chatten med Babylon så uppmärksammade användarna att den förklarade vad den 
hade för begränsningar. Den öppnade med att berätta att den endast var en chatbot och att man 
bör konsultera en läkare vid allvarliga risker samt att den är under upplärning då det är en 
artificiell intelligens.  

 
“Jag tycker att det är tryggt att chatboten faktiskt presenterar sig själv och förklarar att det 

inte är en verklig människa, det får mig att känna mig mer säker iallafall” 
(Respondent 3) 

 
“Det upplevs tryggt att man får en presentation där den förklarar sina begränsningar, man 

borde ju inte lita blint bara” 
(Respondent 2) 

 
Enligt användarna så saknade de detta i Your.MD, de upplevde att chatboten kunde uppfattas 
som att den vid första test inte har några begränsningar och att den kan tas oseriöst. Detta 
menar användarna på då de anser att en chatbot bör vara helt transparent med hur den 
presenterar sig själv. 
 

“Jag hade gärna sett att chatboten faktiskt beskriver sig själv, då får man ett grepp om vad 
den faktiskt kan göra och vad man bör ta med en nypa salt.” 

(Respondent 1) 
 

“En chatbot i en sån här kontext bör ju faktiskt vara transparent med vad den kan och inte 
kan göra, jag tror det skulle få mig känna mig säkrare  

(Respondent 6) 
 
 
Brandzaeg och Skjuve (2018) menar på i sin forskning att användarupplevelsen ökar i 
chatbotar om de kan visa känslor i form av empati eller sympati. 

 
 

 



 

 
Men som resultatet visar på så får man som användare en bättre upplevelse om chatboten har 
ett mer kliniskt och rakt språk i sin personlighet, det tydde användarna på eftersom att i en 
sjukvårdsmiljö vill man ha tydliga och raka svar. Respondent 1 menar tydligt på att hen inte 
vill ha en kompis i en sådan här miljö, Respondent 4 och Respondent 5 höll starkt med här. 
De framförde att en empatisk och sympatisk chatbot inom sjukvården kan upplevas väldigt 
dåligt, de menar på detta då man kan uppleva chatboten mindre seriös. De uppskattade också 
här ett kliniskt och rakt språk. Detta skiljer sig alltså starkt från vad Brandzaeg och Skjuve 
(2018) framför i sin tidigare studie. 
 
Jain et al. (2018) framför även att personligheten och hur den framför sitt språk är viktigt för 
användarupplevelsen, detta framgick även i mitt resultat då respondenterna framförde att det 
kändes som att båda chatbotarna hade en typ av personlighet som kändes professionell för just 
den miljön som den var menad för, alltså här en väldigt seriös personlighet i sjukvårdsmiljön.  
 
Respondenterna i studien reagerade på introduktionen, speciellt på Babylon i detta fall. 
Babylon gav en stark introduktion där chatboten även förklarade sina begränsningar, detta 
menar även Kirakowski, O’Donnel och Yiu (2007) i sin forskning. De menar på att 
introduktionen är viktig men kan även vara en personlig preferens, flera respondenter i 
studien framför dock att de upplever att introduktionen är viktig. Respondenterna redogör för 
att det är svårt att uppfatta chatboten seriös och trovärdig annars, de finner även trygghet i 
denna introduktion.  
 
Som även Cameron et al. (2019) framför så är personligheten väldigt viktig och även som 
mina respondenter höll med om, i detta fall upplevdes inte chatboten som “trevlig” eller 
“vänlig” men den kliniska och raka personligheten var den bidragande faktorn. För 
chatbotarna i denna sjukvårdsmiljö så stämmer inte Brandzaeg och Følstad’s (2017) eller 
Nordheim’s (2018) teori om att det är viktigt för chatboten att kunna engagera sig emotionellt 
med användarna. 
 

5.1.4 Integritet 
Respondenterna upplevde under testerna att de kände sig säkra med användningen. De fick en 
god upplevelse vid en stark introduktion till chatbotarna. Vid testerna så fick respondenterna 
skriva in sitt namn och födelsedatum men det såg det som en nödvändighet och inte någon 
som sänkte användarupplevelsen. De upplevde inte heller att de var oroliga för att sina 
uppgifter skulle hamna i fel händer.  
 

“Nej att lämna så här få uppgifter spelar mig ingen roll för mig, i detta fall så kanske det 
hjälper diagnosen, för åldern och kön tänker jag då.” 

(Respondent 5) 
 

“Jag ser varken en nackdel eller fördel att lämna så här få uppgifter, det påverkar inte 
användningen känner jag. Kanske så gör det användningen lite långsammare” 

(Respondent 2) 
 

Respondenterna upplevde inte de problem som Budiu (2018) redogör för, han menade på att 
blir oroliga för användningen när man ombeds att använda sig av känsliga uppgifter. 

 
 



 

 
 

5.2 Användarnas upplevelser av faktorerna relaterade till chatbotar 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat av användarnas upplevelse för faktorerna 
relaterade till chatbotar och hur dessa uppfyller kriterier för användarupplevelse. 

5.2.1 Effektivitet 
 
Respondenterna i studien framförde att de upplevde att det framställda språket i chatbotarna 
påverkar deras effektivitet. 
 

“Ja jag upplever ju att språket gör användandet effektivare, jag tycker det blir mer 
organiserat” 

(Respondent 2) 
 

Respondent 3 redogjorde även för detta och menade på att språket blev mer organiserat och 
effektivt. 
 

“Som jag sa så tycker jag att språket är lättbegripligt och förstår flödet lättare, det gör ju 
hela användet mer effektivt egentligen. 

(Respondent 3) 
 

Respondenterna framförde även att den konversationella faktorn för användarupplevelse 
stämde bra och de upplevde att detta hade en stor inverkan på deras upplevelse av 
chatbotarnas helhet. Som Raschenberger et al. (2013) framför så måste användaren uppleva 
produkten som snabb, praktisk och organiserad, detta framförde respondenterna även.  
 

“Den är ju väldigt effektiv, speciellt med de förvalda svaren man får på sina diagnoser, det 
tycker jag gör det mycket mer praktiskt.” 

(Respondent 3) 
 

“Jag tycker att felhanteringen gjorde chatboten väldigt praktisk, den som hade det iallafall 
upplevde jag så om. Man måste ju kunna få ett alterantiv för att rätta till saker, inte börja om 

från ruta 1” 
(Respondent 1) 

 

5.2.2 Tydlighet 
 
Språket var enligt respondenterna viktigt för tydligheten i användarupplevelsen, Schrepp, 
Thomaschewski och Hinderks (2014) menar på att en produkt måste vara tydlig för 
användaren och enkel att förstå. 
 

“Språket i den här kontexten bidrar ju till tydligheten i det hela upplever jag, hade det inte 
varit ett sådant klinisk, tydligt och korrekt språk hade det nog varit åt andra hållet” 

 
 

 



 

(Respondent 6) 
 
Respondenterna menade även på att de upplevde att språket i chatbotarna förmedlade en bra 
tydlighet i användandet. De upplevde att det kliniska och tydliga språket även gjorde 
chatbotarna tydligare och mindre komplicerade då de inte hade med onödiga moment eller 
formuleringar i språket.  
 
Konversationen påverkade enligt respondenterna tydligheten bra. De framförde att chatboten 
som presenterade sig bra gjorde användandet enklare och mycket lättare att lära sig. 
Respondenterna framförde att det framkom genom bland annat att chatbotarna hade en tydlig 
och bra följd i hur den presenterade sina svar.  
 

“Allt blev ju mycket tydligare när allt kom i en tydlig följd i konversationen, samt blir det ju 
även att man förstår sakerna lättare och lär sig lättare om chatboten har så här konsekventa 

svar också” 
(Respondent 2) 

 
Enligt respondenterna så förmedlade personligheten för användarna en upplevelse som 
uppfattades som bra, de kände att tydligheten av personligheten kom ifrån att chatboten 
presenterade sig tydligt. 
 
“Jo jag anser att chatboten blir tydligare och lättare att lära sig med en personlighet som är 
anpassad efter rätt miljö, det hade nog varit svårt att sätta sig in i användandet annars skulle 

jag tro. 
(Respondent 5) 

5.2.3 Pålitlighet 
Språket upplevde respondenterna påverkade användarupplevelsen, de menade på att ett 
kliniskt språk i detta fall kändes hjälpande för miljön den var menad till. Det kändes även 
säkert då språket faktiskt var format efter vad respondenterna förväntade sig i en sådan miljö. 

 
“Som jag nämnde så kändes ju språket förväntat, så ja jag tycker ju att pålitligheten finns 

där, sen är ju även språket rätt hjälpande i att det är så pass kliniskt.” 
(Respondent 1) 

 
Konversation och pålitlighet framförde flera respondenter var en stor del för 
användarupplevelsen, de menade på att hjälpen som man fick från de svarsalternativen som 
chatboten formulerade utifrån symptomen gav en säkerhet och kändes hjälpande även ur den 
här faktorn.  
 

“Jag kan ju känna även här att förvalda svar ger en säkerhet, det hjälper ju även mig i 
användandet. I den här miljön känner jag ju att det blir pålitligt om man blir styrd i rätt 

riktning” 
(Respondent 3) 

 
“Utan de förvalda svaren i den här miljön hade det nog kunnat varit svårt, jag litar ju mer på 

chatboten om den faktiskt hjälper mig i användandet. Det kan ju vara en begränsning i mitt 

 
 



 

språk och kunskap om symptomen men helheten uppfattar jag definitivt som att det påverkar 
användarupplevelsen då pålitligheten absolut blir påverkad” 

(Respondent 6) 
 
 
 
Personligheten förmedlade för användarna en upplevelse som uppfattades som bra, Schrepp, 
Thomaschewski och Hinderks (2014) menar på att upplevelsen ska vara hjälpande, säker och 
mötande av förväntningar. Som respondenterna har förmedlat så upplever de att 
personligheten känns säker vid en chatbot som förmår att förklara sin begränsningar. 
 
“Jag får ju mer förtroende för något som kan förklara sin begränsningar, det kan bli svårt att 

ta seriöst annars upplever jag. Speciellt i en sjukvårdsmiljö där det kan vara känslig och 
seriös information som ges och tas.  

 
Integriteten framför även respondenterna påverkar deras pålitlighet, de menar på att en 
chatbot som förklarar ändamålet med dennes uppgifter och är tydlig med vad som skall göras 
upplevs säker, de bemöter även dessa förväntningar med att presentera just detta. 
 
“När man får det förklarat för sig vad som händer med uppgifter så blir det ju självklart med 

pålitligt, så det påverkar det definitivt min upplevelse och säkerhet av chatboten” 
(Respondent 4) 

5.2.4 Stimulation 
Kominos (2018) redogör för att stimulation kommer ifrån att en produkt upplevs engagerande, 
trevlig och glädjande. Respondenterna i studien menar på att detta är tvärt om, de känner att 
chatbotarna är stimulerande på ett sätt då det språket som förmedlas är kliniskt, rakt och 
korrekt.  

 
“Jag upplever ju att det är stimulerande att använda mig av chatbotarna, men det är ju för att 

jag förväntar mig ett kliniskt och korrekt språk, inte en kompis som pratar. Jag upplever ju 
fortfarande att det är engagerande men ur ett perspektiv för den miljön som en är menad för” 

(Respondent 1) 
 

“Stimulerande tycker jag att det är ändå, jag vill ju inte ha ett trevligt eller glädjande språk 
av en sådanhär chatbot” 

(Respondent 3) 

5.2.5 Innovation 
Innovation för användarupplevelsen fick ingen respons av respondenterna, de upplevde inte 
att någon av de identifierade faktorerna gav någon upplevelse av användningen ur detta 
kriterium.  
 
 
 

 
 

 



 

5.3 Modell utifrån analys 

Figur 3, analysmodell 
 
Denna modell är en uppdaterad modell utifrån teorin (Figur 2, teoretisk modell). Denna visar 
de faktorer som påverkar användarupplevelsen för chatbotar och hur de uppfyller 
användarupplevelsen för respondenterna i studien. Resultatet visar på att språket som 
chatboten har påverkar effektiviteten, tydligheten, pålitligheten och stimulationen. 
Konversationen påverkar tydligheten, effektiviteten, och pålitligheten.  
 
Personligheten påverkar enligt resultatet pålitligheten, tydligheten och effektiviteten. Här 
uppmärksammades även stora skillnader från tidigare forskning i resultaten från 
respondenterna om hur en chatbot bör vara i en sjukvårdsmiljö. 
Integriteten var en mindre faktor som endast påverkade pålitligheten i detta fall. Utifrån 
tidigare modell för teori och tidigare forskning så visade det även på innovation som ett 
kriterium för användarupplevelse, detta kunde inte fastställas i resultatet då användarna inte 
kunde reflektera över detta, alltså redovisas inte detta i modellen. 

 
 
 
 

 
 



 

6. Diskussion & Slutsats 
Här diskuteras resultatet och slutsatserna presenteras

 

6.1 Diskussion 
Denna studie har undersökt användarupplevelsen inom chatbotar för att svara på 
forskningsfrågan, “Vilka faktorer bidrar till användarnas upplevelse för chatbotar inom 
sjukvården och på vilket sätt uppfyller dessa användarnas kriterier för användarupplevelse?” 
 
Detta har gjorts för att fastställa de faktorer som användarna behöver hos en chatbot specifik 
inom sjukvården. Detta är viktigt som Katz (2018) redogör för att chatbotar misslyckas då 
man ofta framställer dålig användarupplevelse inom detta område. Dessa framställda faktorer 
har respondenterna i studien utvärderat för att fastställa hur dessa faktorer för 
användarupplevelse faktiskt bidrar för användarna.  
 
Studien har visat på att tidigare fastställda faktorer för användarupplevelse har en stor 
påverkan på respondenterna i studien. Dock har en markant skillnad även upptäckts, detta är 
att en chatbot inom sjukvården behöver vara kall, klinisk och korrekt. Detta är en stor skillnad 
för vad Brandzaeg och Skjuve (2018) menar på i sin tidigare forskning, de menar på att en 
chatbot bör vara emotionell och sympatisk. Men rimligtvis som studien visar på så behöver en 
chatbot vara kall och riktigt för att chatbotarna skall upplevas effektiva, tydliga och pålitliga. 
Detta framförs i studien på samma sätt som Jain et al. (2018) framför, de menar på att en 
chatbot måste vara utformade efter den specifika miljön som den skall implementeras i, alltså 
i detta fall en sjukvårdsmiljö.  
 
Som studien visar på så påverkar dessa faktorer användarnas upplevelser av chatbotar inom 
sjukvården med vissa större skillnader. Den framställda modellen visar detta och framför 
huvudsakligen de faktiska kriterierna som blir påverkade av de fastställda faktorerna som har 
undersökts i studien. Innovation är något som saknas i modellen och framförs av användarna 
som att det var något som inte gick att fastställa i detta fall. Interaction Design Foundation 
(2019) redogör för att en produkt skall leverera ett högt värde från de förväntningar 
användaren har på produkten. Som denna studie har varit utformad så har inte användarna haft 
några förväntningar på produkten och visar därför ingen påverkan av det i modellen, för att 
undersöka denna kriterie bör man vinkla studien för en grupp intressenter för denna produkt. 
Den andra delen av den hedoniska kvaliteten som är stimulation visade dock ha ett högt värde 
i användarupplevelsen utifrån dessa faktorer.  
 
Samtidigt som AI kommer med resurssparande så kommer även etiska aspekter utav att 
implementera AI inom sjukvården. Det är ett känsligt område för felmarginaler och moral 
som finns för att ge och ta emot diagnoser samt bedömningar om sjuktillstånd. Som 
användare av en sådan chatbot inom sjukvården så är det inte alltid lätt att avgöra om det är en 
AI eller en människa man talar med och där kan oftast etiken bli ett problem. Man bör vid 
implementering av AI inom sjukvård och användningen av chatbotar inom en sjukvårdsmiljö 
fastställa riktlinjer och upprätta regler för ansvar vad som sägs av AI och vem som blir 
ansvarig som följd av en felaktig diagnos av en chatbot. 
 

 
 

 



 

För att chatbotar inom sjukvården ska få en god användarupplevelse så måste man ta dessa 
faktorer i akt vid design och utformning. Detta måste göras för att AI i form av chatbot inom 
sjukvården skall kunna få ett genomslag och kunna användas som det resurssparande verktyg 
som det förväntas vara (Arwidson och Lidé 2017). Detta resurssparande är en viktig 
samhällelig faktor eftersom ett resurssparande i sjukvården framför ett säkrare och effektivare 
samhälle. 
 
 
 

6.2 Metoddiskussion 
Jag anser att de kvalitativa metoderna intervjuer och observationer har lämpat sig bra för 
syftet för min studie. Intervjuerna har som beskrivits bidragit till att undersöka 
respondenternas upplevelser och observationer har fungerat som ett bra komplement till detta 
för att fånga sådana saker som intervjuerna inte kunde fånga. Valet av semistrukturerade 
intervjuer anser jag har fört studien effektivt framåt då respondenterna har tillåtits att vara så 
öppna och målande för svaren som möjligt. Jag misstänker att studien endast kunde ha 
genomförts via intervjuer men i detta fall så har värdefull data samlats in via denna metod. 
Det har även varit en bra metod för att sammanföra med tillhörande scenarios som testades 
under studien. De valda chatbotarna i studien har varit värdefulla, i andra fall så skulle andra 
chatbotar fungera som t.ex. chatbotar som ligger utanför sjukvården för att låta 
respondenterna jämföra två olika perspektiv. Detta har inte varit nödvändigt i denna studie då 
det har varit primärt fokus på att framställa användarupplevelsen för chatbotar inom 
sjukvården.  
 
Enkäter via en kvantitativ metod skulle kunna ha fått en bredare bild över studien men de 
specifika upplevelserna hade varit svåra att kartlägga utan hjälp av intervjuer och 
observationer. Urvalet för studien anser jag bidrog till att fånga användarnas upplevelse på ett 
bättre sätt då de aldrig kunnat blivit påverkade av något liknande.  
 
De etiska aspekterna i studien har uppnåtts och behandlats väl under studiens gång, 
respondenterna har alla samtyckt till studien och har skrivit på formuläret som omfattar 
studien och vad den innebär (Se bilaga 2). Informationskravet har uppfyllts genom att jag har 
informerat respondenterna om studiens syfte och vad som skall genomföras (Se bilaga 1). 
Samtyckeskravet har uppfyllts genom att jag har fastställt respondenternas deltagande genom 
samtyckesblanketten (Bilaga 2).  
 
Konfidelitetskravet har respekterats genom att alla uppgifter som har insamlats och bearbetats 
i anknytning till respondenternas medverkan har hanterats säkert och konfidentiellt på ett sätt 
som inte kan identifieras. Detta kunde ha gjorts på säkrare sätt via molntjänster som erbjuder 
ytterligare säkerhetsåtgärder t.ex. Nyttjandekravet har uppnåtts genom att fastställa 
respondenternas samtycke och förståelse för vad som kommer att publiceras och vart. 
 
Analysmetoden för denna studie har fungerat bra och den deduktiva metoden har varit 
effektiv. Den har varit effektiv ur det perspektivet att det teoretiska ramverket har fungerar bra 
för att framställa intervjufrågor till studien som har lett till empirin i och resultatet, i detta fall 
saknades en enda del i teoretiska ramverket som var Innovation, detta blev antagligen 
begränsat i urvalet av respondenter. 

 
 



 

6.3 Slutsats 
Studies forskningsfråga har varit vilka faktorer som bidrar till användarnas upplevelser för 
chatbotar inom sjukvården och på vilket sätt dessa uppfyller kriterierna för användarnas 
upplevelser. Resultaten i studien visar på att tidigare forsknings faktorer för 
användarupplevelse stämmer med vissa större skillnader.  
 
De viktiga faktorerna som har framförts påverka användarnas upplevelser är språk, 
konversation, personlighet och integritet. Dessa faktorer framför användarnas upplevelser 
genom effektivitet, tydlighet, pålitlighet och stimulation. Specifikt inom sjukvården så måste 
man anpassa chatbotar annorlunda än de traditionella. Studiens resultat visar på att 
respondenterna uppskattar en chatbot inom sjukvården som är kall, klinisk och korrekt.  
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Denna studie behandlar användarupplevelsen av chatbotar inom sjukvården och med snabbare 
tillväxt inom detta område behöver man fokusera och studera mer även på etiska och 
moraliska aspekter av detta område. Det behövs forskning som visar på en säkrare 
implementering av AI inom sjukvården och åtagande för dessa aspekter vid användningen av 
chatbotar. Vidare forskning ur användarupplevelse aspekten är även viktigt och intressant att 
forska på, bland annat hur specifikt en chatbot inom sjukvårdsmiljön kan upplevas som ett 
substitut för sjukvårdsguiden i Sverige. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Referenser 
 
Arwidson, Jon och Lidé, Sarah. 2019. Hälso- & sjukvård: Chatbot kan effektivisera vården. 
PwC. https://www.pwc.se/sv/publikationer/halso-sjukvard/halso-sjukvard-chatbot.html 
(Hämtad 2019-04-15). 
 
Backman, Jarl. 2008. Rapporter och uppsatser. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bouvet Sverige. 2019. Maskininlärning i hälso- och sjukvård. 
https://www.bouvet.se/bouvet-delar/maskininlarning-i-halso-och-sjukvard  (Hämtad 
2019-05-15). 
 
Brandtzaeg, Petter och Følstad, Asbjørn. 2017. Why People Use Chatbots. Internet Science 
10673: 377-392. doi: 10.1007/978-3-319-70284-1_30. 
 
Braun, Virginia och Clarke, Victoria. 2006. Using thematic analysis in psychology. 
Qualitative Research in Psychology 3 (2): 77-101. ISSN: 1478-0887. 
 
Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
 
Budiu, Raluca. 2018. The User Experience of Chatbots. Nielsen Norman Group. 
https://www.nngroup.com/articles/chatbots/  (Hämtad 2019-05-05). 
 
Burgess, Matt. 2019. The NHS is trialling an AI chatbot to answer your medical questions. 
Wired.co.uk. https://www.wired.co.uk/article/babylon-nhs-chatbot-app  (Hämtad 
2019-05-05). 
 
Cameron, Gillian., Cameron, David., Megaw, Gavin., Bond, Raymond., Mulvenna, Maurice., 
O’Neill, Sobhan., Armour, Cherie och McTear, Michael. 2019. Assessing the Usability of a 
Chatbot for Mental Health Care. Internet Science 11551: 121-132. doi: 
doi.org/10.1007/978-3-030-17705-8_11. 
 
Carter, Sara. 2019. How Chatbots and AI are Changing the Healthcare Industry. Scnsoft. 
https://www.scnsoft.com/blog/how-chatbots-and-ai-are-changing-the-healthcare-industry  
(Hämtad 2019-05-20). 
 
Chatbot. uå. Why chatbots fail. https://chatbot.fail/  (Hämtad 2019-04-20). 
 
Coniam, David. 2014. The linguistic accuracy of chatbots: usability from an ESL perspective. 
Text & Talk, 34(5): 545-567. doi: 10.1515/text-2014-0018  
 
Denscombe, Martyn. 2014. The Good Research Guide. 5 uppl. Berkshire: Open University 
Press. 
 
 
 

 
 



 

Elupula, Vishnu. 2019. How do chatbots work? An overview of the architecture of a chatbot. 
Big Data Made Simple. 
https://bigdata-madesimple.com/how-do-chatbots-work-an-overview-of-the-architecture-of-a-
chatbot/  (Hämtad 2019-04-29). 
 
Følstad, Asbjørn., Nordheim, Cecilie Bertinussen och Bjørkli, Cato Alexander. 2018. What 
Makes Users Trust a Chatbot for Customer Service? An Exploratory Interview Study. Internet 
Science, 11193: 194-208. doi: 10.1007/978-3-030-01437-7_16. 
 
Gopal, Gayatri., Suter-Crazzolara, Clemens., Toldo, Luca och Eberhardt, Werner. 2019. 
Digital transformation in healthcare – architectures of present and future information 
technologies. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 57(3): 328-335.  
doi: 10.1515/cclm-2018-0658 
Håvik, Robin., Wake, Jo Dugstad., Flobak, Eivind., Lundervold, Astri och Guribye, Frode. 
2019. A Conversational Interface for Self-screening for ADHD in Adults. Internet Science, 
11551: 133-144. doi: 10.1007/978-3-030-17705-8_12. 
 
Hedin, Anna. 2011. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. 
https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action?nodeId=459535&toolAttach
mentId=108197 (Hämtad 2019-05-05) 
 
Jain, Mohit., Kumar, Pratyush., Kota, Ramachandra och Patel, Schwetak. 2018. Evaluating 
and Informing the Design of Chatbots. Proceedings of the 2018 on Designing Interactive 
Systems Conference 2018 - DIS '18: 895-906. doi: 10.1145/3196709.3196735 
 
Jenkins, Marie-Claire., Churchill, Richard., Cox, Stephen och Smith, Dan. 2007. Analysis of 
User Interaction with Service Oriented Chatbot Systems. Human-Computer Interaction. HCI 
Intelligent Multimodal Interaction Environments, 4552(3): 76-83. doi: 
10.1007/978-3-540-73110-8_9. 
 
Katz, Stefan. 2018. Why Chatbots Fail: 5 pitfalls and how to avoid them. Chatbots Journal. 
https://chatbotsjournal.com/why-chatbots-fail-5-causes-and-how-to-prevent-them-178eeca548
86 (Hämtad 2019-05-19). 
 
Kominos, Andreas. 2019. An Introduction to Usability. The Interaction Design Foundation. 
https://www.interaction-design.org/literature/article/an-introduction-to-usability  (Hämtad 
2019-05-19). 
 
Kirakowski, Jurek., O’Donnell, Patrick och Yiu, Anthony. 2007. The Perception of Artificial 
Intelligence as “Human” by Computer Users. Human-Computer Interaction. HCI Intelligent 
Multimodal Interaction Environments, 4552(3): 376-384. doi: 
10.1007/978-3-540-73110-8_40 
 
McCarthy, John. 2019. WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? Web archive. 
https://web.archive.org/web/20151118212402/http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/
whatisai.html  (Hämtad 2019-04-10). 
 

 
 

 



 

Nielsen, Jakob Thinking Aloud: The #1 Usability Tool. 2012. Nielsen Norman Group. 16 
januari. https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/ (Hämtad 2017- 
11-14) 
 
Rauschenberger, Maria., Schrepp, Martin., Perez-Cota, Manuel., Olschner, Siegfried och 
Thomaschewski, Jörg. 2013. Efficient Measurement of the User Experience of Interactive 
Products. How to use the User Experience Questionnaire (UEQ).Example: Spanish Language 
Version. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 2(1): 39. 
doi: 10.9781/ijimai.2013.215 
 
Rouse, Margaret. 2019. Guide to AI in customer service using chatbots and NLP. 
SearchCustomerExperience. 
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/chatbot  (Hämtad 2019-05-14). 
 
Russel, Stuart och Norvig, Peter. 2015. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Aima. 
http://aima.cs.berkeley.edu/  (Hämtad 2019-02-25). 
 
Schulze, Katrin och Krömker, Heidi. 2010. A framework to measure user experience of 
interactive online products. Proceedings of the 7th International Conference on Methods and 
Techniques in Behavioral Research - MB '10 (4): doi: 10.1145/1931344.1931358 
 
Schrepp, Martin., Hinderks, Andreas. and Thomaschewski, Jörg. 2014. Applying the User 
Experience Questionnaire (UEQ) in Different Evaluation Scenarios. Design, User Experience, 
and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience 1(8517): 
383-392. doi: 10.1007/978-3-319-07668-3_37  
 
Skjuve, Marita och Brandtzaeg, Petter Bae. 2019. Measuring User Experience in Chatbots: 
An Approach to Interpersonal Communication Competence. Internet Science 11551: 113-120. 
doi: 10.1007/978-3-030-17705-8_10 
 
Smartsheet. uå. Boss Bot: Your Guide to Talking Chatbots. Smartsheet. [online] Available at: 
https://www.smartsheet.com/artificial-intelligence-chatbots (Hämtad 2019-05-20). 
 
The Interaction Design Foundation. 2019. The 7 Factors that Influence User Experience. 
https://www.interaction-design.org/literature/article/the-7-factors-that-influence-user-experien
ce  (Hämtad 2019-05-20).  
 
Usabilitypartners.se. uå. Användbarhet & UX. Usability Partners. 
http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/  (Hämtad 2019-04-20). 
 
Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (Hämtad: 2019-04-15) 
 
Veretskaya, Olga. 2019. Chatbots In Healthcare Industry: a New Remedy for Old Problems. 
Anadea. 
https://anadea.info/blog/chatbots-in-healthcare-industry-a-new-remedy-for-old-problems  
(Hämtad 2019-04-14) 
 

 
 



 

Varone, Marco., Mayer, Daniel och Melegari, Andrea. 2019. Chatbot: What is Chatbot? Why 
are Chatbots Important? Expertsystem. https://www.expertsystem.com/chatbot/  (Hämtad 
2019-04-17). 
 
Xu, Anbang., Liu, Zhe., Guo, Yufan., Sinha, Vibha och Akkiraju, Rama. 2017. A New 
Chatbot for Customer Service on Social Media. Proceedings of the 2017 CHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems - CHI '17: 3506-3510 doi: 10.1145/3025453.3025496 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Bilagor  
 

Bilaga 1 
Intervjuguide för semi-strukturerade intervjuer. 
 
Samtliga frågor ställdes efter observationerna var genomförda. Intervjupersonerna i studien 
ombads och uppmanades att svara så ärligt och nyanserade som möjligt. Vid möjlighet så 
skulle de vara så öppna och förklarande om sina användarupplevelser som möjligt. 
 
Introduktion för användarupplevelse och kriterier gavs i början av intervjun. 
 
1. Språk 
 
Hur anser du att språket framförs? 
 
Hur tycker du att språket förmår dig att förstå vad chatboten menar? 
 
2. Konversation 
 
Hur tycker du att svaren är från chatbotarna? 
 
Upplever du dem konsekventa? 
 
Hur upplever du responsiviteten i svaren och fördröjningen? 
 
Känner du som användare att dina frågor blir mottagna och behandlade? 
 
3. Personlighet 
 
Hur upplever du att chatbotarna förmår att leverera känslor? Framförs det i form av empati 
eller sympati? 
 
4. Integritet 
 
Känner du dig säker när du använder dig av chatboten? 
 
Följdfrågor till respektive faktor 
 
5. Effektivitet 
 
Påverkar faktorerna din användarupplevelse om effektivitet? 
 

 
 



 

 
6. Tydlighet 
  
Påverkar faktorerna din användarupplevelse om tydligheten? 
 
7. Pålitlighet 
 
Påverkar faktorerna din användarupplevelse om pålitligheten? 
 
8. Stimulation 
 
Påverkar faktorerna din användarupplevelse om stimulationen? 
 
9. Innovation 
 
Påverkar faktorerna din användarupplevelse om innovationen? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett intervju 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien genom en intervju enligt samtyckeskravet. 
Jag har blivit meddelad om studiens syfte, hur studien bedrivs samt att jag när som helst får 
avbryta min medverkan innan studien är färdigställd. Jag förstår att mitt medverkande i 
studien kommer vara helt anonymt och kommer ej att kunna spåras till mig som individ eller 
att användas i kommersiellt bruk. 
 
Intervjuperson: 
Ort/Datum: 
 

 
 
Namnunderskrift: 
 

 
 
Namnförtydligande: 
 

 
 
Forskare: 
Ort/Datum: 
 

 
 
Namnunderskrift: 
 

 
 
Namnförtydligande: 
 

 
 

 
 


