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Abstract 

Modern technologies such as intelligent personal assistants (IPA) found in smartphones can simplify the 

daily lives of people. They are not only useful for people with disabilities but also for those who live 

stressful lives. Through speech, IPAs can easily help a busy full-handed person find directions, 

information or send messages across the world. To entice people into relying on IPAs in their daily life, 

it not only has to be intelligent or appealing enough but also trustworthy.  

 

There are many principles involved in building a trustworthy system. This paper focuses on finding out 

what characteristics make an IPA-voice trustworthy and what kind of voices designers should make 

available for their users. Qualitative and quantitative research methods were used in the study. A total of 

11 semi-structured interviews were carried out each in conjunction with a brief user test. 100 people 

participated in a survey with audio clips and specific questions regarding characteristics of trustworthy 

IPA-voices. 70 of 100 respondents agreed that voices that bring about emotions, particularly the feeling 

of security and tranquility, make an IPA-voice trustworthy. To sound clear, pleasant, human-like and 

experienced, and have a dialect that the user can relate to are also considered important voice qualities. 

Gender is considered the least important.  
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Sammanfattning  

Modern teknik som intelligenta personliga assistenter (IPA) som finns i smartphones kan förenkla 

människors vardagliga liv. De kan hjälpa personer med funktionshinder och människor som lever 

stressfulla liv. Genom tal, kan IPA:er enkelt hjälpa personer som ofta har händerna fulla att hitta 

vägbeskrivningar, information eller skicka meddelanden över hela världen. För att locka människor till 

att förlita sig på IPA:er i det dagliga livet räcker det inte att den är intelligent och tilltalande, den måste 

också vara tillförlitlig.  

 

Det finns många faktorer som är involverade i att bygga ett trovärdigt system. Denna uppsats fokuserar 

på att ta reda på vilka egenskaper som gör en IPA:s röst trovärdig och vilken typ av röster designers bör 

göra tillgängliga för sina användare. Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder har använts i 

studien. Sammanlagt 11 semi-strukturerade intervjuer genomfördes och varje innehöll ett kort 

användartest. 100 personer deltog i en enkätundersökning med ljudklipp och specifika frågor om 

egenskaper hos pålitliga IPA röster. 70 av 100 tillfrågade var överens om att röster som medför känslor, 

speciellt en känsla av trygghet och lugn, gör en IPA-röst trovärdig. Att låta tydlig, behaglig, 

människoliknande och erfaren, samt att ha en dialekt som användaren kan relatera till anses också vara 

viktiga röstegenskaper. Kön anses vara den minst viktiga.  

 

Nyckelord: intelligent personlig assistent; siri; tillit; röstegenskaper; talgränssnitt; design 
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Förord 

Tack till de som deltog i enkätundersökningen och intervjuerna. Era tankar, åsikter och kunskaper har 

hjälpt till att forma denna uppsats. Handledaren Anders Green har bidragit med goda kunskaper om 

talgränssnitt och forskningsmetoder.  

Tack även till Studieverkstan på Södertörns högskola och övriga opponenter för all feedback om 

uppsatsens innehåll, disposition och språk.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Många interaktiva system i dagens samhälle strävar efter att effektivisera människors liv. Smartphones 

har möjliggjort tillgång till många interaktiva program och applikationer som används i människors 

vardag. Denna uppsats fokuserar på hur interaktiva talgränssnitt i Intelligenta Personliga Assistenter 

(IPA) bör låta för att vara tillförlitliga och användbara för användarna. Det finns många riktlinjer för hur 

gränssnittsdesign i allmänhet bör utformas för att skapa tillit genom visuella intryck, innehåll, struktur 

och funktionalitet. Talgränssnitt i IPA:er består till en liten del av visuell kommunikation med 

användaren och den stora delen i designen handlar om auditiv kommunikation. Enligt Albert Mehrabian 

förmedlas 7 % av budskapet i en kommunikation genom ord, 38 % genom tonfall och 55 % genom 

kroppsspråk (Mehrabian, 1971). I denna undersökning har vi fokuserat på hur en IPA ska låta, inte på 

orden som sägs eller den visuella kommunikationen. Rösten kan avslöja karaktären av en IPA och 

påverka tilliten. Enligt röstkonsulten Tim Noonan har rösten kapaciteten att föra ihop känslor och dess 

avsikter till ett enda meddelande (Noonan, 2012). Genom studier av befintlig litteratur kring tillit i 

onlinevärlden, människans röst och empiriska studier har olika röstegenskaper tagits fram för hur en 

talgränssnittsröst bör utformas för att framstå som tillförlitlig. Genom kvalitativa intervjuer med 11 

personer som har varierande bakgrund och erfarenhet kring talgränssnitt kodades olika gemensamma 

attribut och faktorer fram som kan vara till användning för designen av rösten. En enkätundersökning 

utformades som gav en inblick i allmänhetens åsikt om vad som är en trovärdig artificiell röst.  

 

1.2 Syfte  

Många interaktionsdesigners menar att tillit är en avgörande faktor när det kommer till den slutgiltiga 

interaktionen i ett system (Geller, 2012). Syftet med denna studie är att finna röstegenskaper för hur 

talgränssnitt bör låta för att skapa förtroende hos användare. Talgränssnittet som kommer att vara i fokus 

vid informationsinsamlingen är Siri, iPhones Intelligenta Personliga Assistent (IPA). Det finns ett stort 

antal av iPhones i Sverige idag. Talgränssnittet Siri finns på de flesta versionerna av telefonen och 

därför har det valts som talgränssnitt att använda vid undersökningarna. Tekniken med talgränssnitt har 

varit i utveckling under många år och tidigare har datorer varit grunden för att testa denna teknik. Apple 

är känd för att vara långt fram i utvecklingen av talgränssnittet Siri, men har ändå en bra bit kvar till att 
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vara ett fulländat och tillförlitligt talgränssnitt. Siri kan därför uppfattas som ett program som är osäkert 

och med hög risk i de aktiviteter som utförs. Tillit behövs i en miljö där osäkerhet och risk finns (Wang 

och Emurian, 2005). Därför ska denna undersökning hitta viktiga egenskaper i rösten för hur ett 

talgränssnitt bör låta för att öka förtroendet. Dessa röstegenskaper kan vara användbara för vidare 

utveckling av tekniken och bidra med förståelse. Exempel på röstegenskaper kan vara ålder, kön och 

dialekt.  

 

1.3 Problemställning 

Som tidigare nämnts är tillit ofta en avgörande faktor i interaktionsdesign. De attribut som är viktiga för 

interaktion med olika system idag skiljer sig från varandra beroende på vad det är som ska designas. 

Kontext och ändamål för det interaktiva systemet varierar attributen. Men det finns olika interaktiva 

system som kan innehålla gemensamma attribut. Denna text söker efter att finna svaren till frågan:  

Vilka röstegenskaper i en IPA är viktiga för att skapa tillit hos användarna?  

Attribut som undersöks är ålder, genus, känsla, dialekt och mänskliga egenskaper i en röst. Dessa 

attribut växte fram genom 11 semi-strukturerade intervjuer och undersöktes efter det i en enkät.  

 

1.4 Definitioner  

Talgränssnitt - Gränssnitt som kan tolka naturligt språk och mänskliga röster.    

Intelligent Personlig Assistent (IPA) - Virtuella assistenter som med hjälp av talgränssnitt kommunicerar 

och hjälper sina användare att utföra olika aktiviteter som att hitta vägbeskrivningar eller skicka 

meddelanden. Dessa virtuella assistenter förekommer i smartphones och läsplattor.  

Text to Speech (TTS) - Ett system som kan omvandla text till syntetiskt tal.  

 

1.5. Avgränsningar 

Resultaten som genereras av denna text kommer inte att resultera i en produkt. Det skulle krävas mycket 

utvecklingsarbete som faller utanför ramen för den här uppsatsens akademiska nivå och tidsram. Därför 

kommer bara röstegenskaper att presenteras som förslag till vidare utveckling om hur talgränssnitt bör 

designas. Undersökningen har bara genomförts med människor i Sverige.   
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt finns historia om talgränssnitt beskrivet för att ge en inblick om hur talgränssnittets 

utveckling sett ut från dess början till nu. Även information om Siri och Apples riktlinjer för tillit 

presenteras då Siri användes som talgränssnitt i användartestet i intervjuerna. Andra talgränssnitt nämns 

också i detta avsnitt då Siri inte är ensam om att vara en IPA.  

 

2.1 Historia om talgränssnitt  

Under 1700-talet försökte uppfinnare syntetisera människoröster med vass och bälgar (Anderson, 2013). 

Det var inte förrän 1928 då människans tal kunde överföras elektroniskt med hjälp av Vocoder, en 

maskin som utvecklades av Bell Labs. Vocoder var också till inspiration för Hal 9000 i boken 2001 A 

Space Odyssey av Arthur C Clarks. Några decennier senare var den med i produktionen av 

musikeffekter till band som Kraftwerk. Före slutet av 1990- talet var inte datorernas kraft tillräckligt stor 

för att sammanlänka olika delar av en röst. Därför lät de tidiga talgränssnitten som robotar. Idag spelas 

människoröster in som sedan noggrant dissekeras, katalogiseras och förs ihop. Innan talade datorer via 

programmering som bestod av en uppsättning av akustiska parametrar. Vid 2000- talets början blev 

datorer snabba nog för att söka igenom enorma databaser för rätt kombinationer av nya ord. Det gjorde 

att företag kunde börja producera naturligt klingande röster. Ungefär samtidigt utvecklades artificiell 

intelligens till den graden där datorer kan göra allt mer sofistikerade beslut när det gäller språk.  

 

Dagens talande telefoner och bilar låter nästan mänskligt klingande. Det beror på att de är baserade på 

inspelat tal från människor. Nuance Communications är en av de största oberoende taligenkänning och 

Text to Speech (TTS) företag i världen (Anderson, 2013). Företaget gör många saker, bland annat förser 

sjukvården med klinisk dokumentation. Läkarna kan tala in sina anteckningar istället för att skriva. De 

utvecklar även röstigenkänning och TTS -funktioner för allt från smartphones till bilar. Skapandet av ett 

talgränssnitt är en lång process. När ett skript är inspelat med en levande röstskådespelare börjar en lång 

process som kan ta flera månader att genomföra. Det är ett hårt arbete där ord och meningar analyseras, 

katalogiseras och taggas i en stor databas. Arbetet är komplicerat och måste innehålla ett team med 

lingvister och en utvecklad språkprogramvara. När det är klart kan Nuance Communications TTS-

motorer leta efter precis rätt bitar av inspelat ljud och kombinerar det med andra bitar av inspelat ljud. 

Ord och fraser kan skapas som röstskådespelaren tidigare aldrig har yttrat, men det låter ändå väldigt likt 
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hur röstskådespelaren pratar (Nuance, 2013). Den här typen av röstbyggande kallas för enhetsval (eng: 

unit selection). J. Brant Ward, senior chef för avancerad taldesign och utveckling hos Nuance, är en före 

detta kompositör som gick från att skriva stråkkvartetter på syntar till att komponera tal med hjälp av 

syntetiska röster (Anderson, 2013). Han beskriver typen av röstbyggande som “hotbrev” eftersom 

bokstäver hackas upp och klistras samman för att bilda meningar.   

 

2.2 Siri 

Siri, iPhones IPA, är ett talgränssnitt som förstår röstkommandon, kan känna av kontexten i en 

konversation och svara på frågor på ett personligt sätt. Siri är ett talgränssnitt som lär känna användarna 

utifrån tre olika aspekter (Geller, 2012). Det första är akustiken, hur människor egentligen uttrycker 

orden de säger. Där ligger det inledande fokuset av igenkänningen. Det andra är sorten av ord som 

används, användarens talande skrivsätt. Det tredje är variationen av användarpreferenser som används. 

Till exempel vilka namn eller telefonnummer som användarna exempelvis yttrar när de talar med Siri. 

Men röstigenkänningen är bara en liten del. Den riktiga utmaningen för Siri är att förstå uttryck från 

användarnas vardag. Att vara kapabel till att urskilja vad som är ett namn, en film eller ett event till 

exempel. 

 

Varför denna teknik inte var möjlig för några år sedan är för att det inte gick att lagra så stor mängd data 

(Geller, 2012). Siri finns tillgänglig på iPhone 4s eller senare, iPod 3:e generationen eller senare, iPad 

mini och iPod touch 5:e generationen. När en användare vill prata med Siri används hemknappen för att 

börja konversationen. Då hörs två snabba pip och på skärmen kommer texten "What can I help you 

with?" och då kan användaren börja tala. På skärmen finns också en illustration av en ljudvåg som visar 

att Siri tar emot användarens begäran och bearbetar den. När dialogen är igång kan användaren trycka 

på en mikrofonsymbol på skärmen för att fortsätta konversera med Siri. Den intelligenta assistenten 

fungerar även via hörlurar och Bluetooth headset. En konversation kan också startas genom att 

användaren håller sin iPhone mot örat med skärmen på, då hörs de två pipen igen och dialogen kan 

starta. Siri finns idag på engelska, spanska, franska, tyska, japanska, kanadensiska, mandarin, italienska 

och koreanska (Apple, 2013a). 

 

Siri var ursprungligen en applikation som fanns tillgänglig på iTunes App Store gratis. Siri skapades av 

Dag Kittlaus, Adam Cheyer och Tom Guber tillsammans med Norman Winarsky. Siri grundades i 
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december 2007 som en avknoppning av SRI International1 Artificial Intelligence Center som har rötter i 

ett DARPA-finansierat2 projekt som beskrevs som det största konstgjorda intelligens projekt som 

någonsin finansierats. Apple köpte upp Siri i april 2010 (Sung, 2011). Namnet Siri uppkom efter att 

grundaren Dan Kittlaus tänkt döpa sin dotter till det efter att hört beskrivningen av namnet som var 

“vacker kvinna som leder dig till seger”. Men Kittlaus fick en son så namnet blev inaktuellt i hans 

familjesituation, men han argumenterade ändå för varför Siri var ett fungerande namn på den 

intelligenta assistenten. Han menade att konsumenter och företag måste fokusera på det faktum att 

namnet både är lätt att stava och att säga. Anledningen till att Steve Jobs inte bytte namnet var för att 

Siri kan använda sig av förklaringen “Speech Interpretation and Recognition Interface” (The Week 

staff, 2012). 

 

2.3 Apples riktlinjer för tillit 

På Apples avdelning för utvecklare finns ett avsnitt om riktlinjer för tillit, hur man förtjänar användarnas 

förtroende med tillförlitlighet, förutsägbarhet och stabilitet. En pålitlig och stabil applikation beter sig 

förutsägbart och upprätthåller integriteten för användarens data, samtidigt som man gör allt för att 

hindra korruption av data (Apple, 2013b). Applikationen bör också ha en viss mognad och klara av 

komplexa situationer utan att krascha. Gränssnittselement bör bete sig som förväntat då användare är 

mer benägna att känna tillit då. Det är viktigt att inte ändra innebörden i de vanliga element som 

användarna är vana vid. Status och återkoppling är viktigt så användaren vet att applikationen utför den 

angivna uppgiften. Användarna måste kunna lita på att applikationen agerar efter kommandon och att de 

kan ta del av hur lång tid en process tar. Användarna bör också få en förutsägbar utgång från deras 

innehåll. Om applikationen gör det möjligt för användaren att formatera uppgifter för utskrift, 

webbpublicering eller annat format, bör det inte finnas någon signifikant skillnad mellan hur det ser ut 

på skärmen och vad slutresultat blir. En stabil och pålitlig applikation minimerar risken för fel genom att 

till exempel validera användarens input innan den bearbetas. Exempel hos Siri på detta är att IPA:n 

dubbelkollar med användaren genom tal och text om aktiviteten ska genomföras eller inte. Användaren 

har möjligheten att godkänna eller stoppa aktiviteten. Dessa fakta redovisas för att iPhones Siri var till 

                                                
1 SRI står för Stanford Research Institute. 
2 DARPA står för Defence Advanced Research Project Agency och är en amerikansk federal myndighet som sorterar under 
försvarsdepartementet. DARPA:s uppdrag är att bedriva och finansiera forskning i syfte att utveckla teknologi för militära 
ändamål (Darpa, 2013). 
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grund för de kvalitativa intervjuerna i denna undersökning. Det finns en möjlighet till att Apples 

riktlinjer för tillit finns med i designen av Siri och gör att programmet arbetar utifrån dessa riktlinjer. 

 

2.4 Andra talgränssnitt  

Siri är inte ensam om att vara en intelligent assistent, konkurrenter har med teknikens utveckling växt 

fram. Nuance Interactive Natural Assistant, Nina, är en konkurrent som använder sig av taligenkännings 

teknik i kombination med TTS, röstbiometri och naturlig språkförståelse. Nina levererar en interaktiv 

användarupplevelse och uppfattar inte bara vad som sägs utan också vem som säger det. Nina kan 

validera en användares identitet genom att lagra personens unika röstavtryck. En användare kan sedan 

komma åt sina personuppgifter genom en inprogrammerad fras de skapat tillsammans med Nina. Det 

som skiljer Siri och Nina från varandra är att Nina är en IPA för företag, och är inriktad på att leverera 

kundservice i specifika företag. Nina har implementerats på olika banker i USA i kundservices syfte för 

att betala räkningar eller hämta information om till exempel transaktioner (Aquino, 2012). 

 

Lexee baserat på ordet lexikon är en annan konkurrent. Lexee som är skapad av företaget Angel 

erbjuder applikationsutvecklare att använda talgränssnittet i sina applikationer. Lexee är enkel att 

använda och kräver inte mycket teknisk erfarenhet för att bygga in i applikationer. Lexee använder ett 

peka- och- klicka system som heter Sitebuilder som gör det lätt att applicera rösten till olika 

kundkontakter. Sophia är ännu en IPA som tagits fram med den upptagna försäljningschefen i åtanke. I 

USA används Sophia via Salesforce.com där assistenten verkställer det användarna frågar efter. Taptera, 

grundare av Sophia, uppskattar att diktera noteringar och uppdatera poster med Sophia sparar användare 

15 minuter per kontakt. Sophia innehåller även ett virtuellt tangentbord (Aquino, 2012).   

 

Siri har många gånger uppskattats för sin karismatiska kvalitet genom att till exempel vara skämtsam 

med sina användare. Det är något som saknas helt i andra talgränssnitt. Flera företag idag säljer virtuella 

kundservice agenter som kan chatta med personer i skriven text. Siri har också några närmare 

konkurrenter i form av program som finns för iPhone och Android-enheter. Evi från röstigenkännings 

företaget Nuance och Iris som gjorts av den indiska mjukvaruföretag Dexetra, är alla variationer på 

temat av en röststyrd personlig assistent. De kan ofta matcha Siris förmåga att förstå och utföra enkla 

uppgifter, eller att hämta information, men de är mycket mindre socialt skickliga (Knight, 2012). Dessa 
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konkurrenter till Siri skiljer sig från varandra då de är skapade för olika nischer eller för specifika 

domäner samt att de inte innehåller samma sociala förmåga.  

 

3.  Tidigare forskning och teorier 

Två tillitsmodeller finns presenterade i detta avsnitt som kan relateras till ämnet om ett tillförlitligt 

talgränssnitt. Skarlatidou, Cheng och Haklays tillitsmodell kommer att gå under förkortningen SCH och 

Corritore, Kracher och Widenbecks tillitsmodell kommer att förkortas CKW. Dessa två modeller 

handlar om tillit men fungerar på två olika sätt. SCH-tillitsmodell kan användas för att kategorisera 

externa faktorer i relationen mellan en trustor och en trustee. CKW- tillitsmodell är användbart för att 

kategorisera en användares uppfattningar om dessa faktorer. Det finns en mer utförlig diskussion och 

förklaring av tillitsmodellerna i detta teoriavsnitt. Andra teorier som finns med är hur man designar för 

tillit, mänskliga egenskaper i teknik och människans röst då det relaterar till ämnet och är bra grund för 

slutsatsen.    

 

3.1 Skarlatidou, Cheng och Haklays (SCH) tillitsmodell 

Skarlatidou, Cheng och Haklay (2011) har illustrerat en tillitsmodell med en egen figur för att stödja 

information om online-tillitsrelationer som finns presenterad i figur 1. Det finns två parter i en 

tillitsrelation: en trustor och en trustee. I detta fall är en trustor en användare och en trustee en artificiell 

funktion, som ett talgränssnitt. Skarlatidou et al. menar att om tillit ska etableras måste en trustor först 

kunna vara beroende av en trustee. Om en trustor är ovillig att vara beroende, finns det ingen anledning 

till att utveckla en tillitsrelation. Risk och osäkerhet måste också existera i början, om tillit skulle vara i 

behov. En trustors tillit beror på hens benägenhet till förtroende och hens tillitsfulla tro till en trustee. 

Dessa föreställningar påverkas av en trustees attribut. Genom att förstå dessa attribut kan designers 

skapa mer tillförlitliga system. Det finns två typer av trustee attribut: perceptuella och funktionella. 

Perceptuella attribut hänvisar till en trustees rykte. Funktionella attribut är baserade på en trustees 

egenskaper och de noteringar som görs när man interagerar med den. Funktionella attribut kan bli 

designade för att förbättra interaktionen mellan en trustor och en trustee. Tillitsmodellen illustrerar även 

att det finns två typer av tillit: affektiv och kognitiv. Affektiv tillit är baserad på känslor medan kognitiv 

tillit är baserad på rationella skäl. 
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Figur 1. Tillitsmodell av Skarlatidou, Cheng och Haklay (2011, s. 1916) 

 

3.2 Corritore, Kracher och Widenbecks (CKW) tillitsmodell  

Det finns mycket forskning om tillit i offlinevärlden som har kommit till användning när forskare skapat 

modeller för tillit i onlinevärlden. Dessa modeller har olika fokusområden men kan även vara 

applicerbara och användbara för andra områden. Ett exempel som hittats är Corritore, Kracher och 

Weidenbecks (2003) online- tillitsmodell (se figur 2). Modellen kan användas för att studera en individs 

tillit till en specifik transaktionell eller informativ hemsida. I modellen beaktas externa faktorer och 

individens uppfattning om dessa faktorer. Dessa externa faktorer är kopplade till en trustor, trustee och 

tillitssituation.  Några exempel på externa faktorer är individens tidigare erfarenheter, kontrollnivå eller 

objektets gränssnittsdesign. Uppfattning av dessa faktorer är sedan indelade i tre kategorier: 

tillförlitlighet, användarvänlighet och risk.  

 

Kategorin tillförlitlighet (eng: credibility) har fyra viktiga dimensioner: ärlighet, expertis, förutsägbarhet 

och rykte. Ärlighet präglas av välmenande, sanna och objektiva handlingar. Expertis är en synonym till 

kunskap, erfarenhet och kompetens. Rykte handlar om kvaliteten av den tidigare prestanda av ett 

system. Förutsägbarhet är en trustors förväntan att en trustee kommer att agera konsekvent utifrån 

tidigare erfarenheter. 
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Under kategorin användarvänlighet (eng: ease of use) menar Corritore et al. hur enkelt en hemsida är att 

använda. Användarvänlighet kan också uttrycka hur enkelt det är för en användare att uppnå sina mål 

med hjälp av en dator. 

 

I kategorin risk förklaras begreppet risk som sannolikhet för ett oönskat resultat. Desto högre 

användaren uppfattar en risk, desto mer användaren har ett behov att lita på en trustee. Risk är större när 

användaren inte har kontroll och minskas när användaren har mer kontroll. Tillit skulle vara onödig om 

total kontroll fanns. 

 

Figur 2. Tillitsmodell av Corritore, Kracher och Widenbecks (2003, s. 749) 

 

3.3 Diskussion av tillitsmodellerna 

Modellerna kompletterar varandra väl då de tar upp olika aspekter av en tillitsrelation. CKWs externa 

faktorer är vad SCH menar är en trustors egenskaper och en trustees attribut. En trustors uppfattning av 

de externa faktorerna beaktades inte i SCH-modellen. Det kan vara klokt att först använda SCH-

modellen för att identifiera externa faktorerna i en tillitsrelation och sedan använda CKW-modellen för 

att gruppera användarens uppfattningar av dessa faktorer i tre kategorier: tillförlitlighet, 

användarvänlighet och risk.  
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3.4 Designa för tillit 

Forskning tyder på att missbruk av teknik beror på de känslor och attityder som användare har, såsom 

tillit. Människor reagerar socialt på teknik som till exempel att datorer ibland uppfattas som människor 

(Lee och See, 2002). Tillit är viktigt i interaktionsdesign och för att förstå naturen av tillit är det bra att 

definiera orden tro, attityd, avsikt och beteende i sammanhanget. Förtroende påverkar tillit som en 

attityd i samband med föreställningar, avsikter, attityder och beteenden. Designers bör fokusera på att 

kalibrera förtroende, inte nödvändigtvis öka förtroendet. Maximera förtroendet är ofta ett dåligt 

designmål (Lee och See, 2002). Detta förklaras mer i avsnittet 3.5 Mänskliga egenskaper i teknik. 

  

3.5 Mänskliga egenskaper i teknik 

Talgränssnittet Siri har en människoliknande röst och lär känna sina användare genom deras akustik, val 

av ord och variationen av användarpreferenser som används när de kommunicerar (Lee och See, 2002). 

Men system som efterliknar mänskliga egenskaper kan oavsiktligt leda till olämpligt höga nivåer av 

tillit. De mänskliga egenskaperna kan leda till falska förväntningar. Människoliknande funktioner bör 

inte vara godtyckligt införlivade i en design, utan bör noggrant utformas för att gradera förtroende. 

Colin Allen (2012) som är forskare i historia och vetenskapsfilosofi utforskar frågan om att placera 

överdriven tilltro till tekniska artefakter utan att användaren har förmåga att bedöma kvaliteten och 

tillförlitligheten i den information som finns i systemet. Han hävdar att tekniska maskiner kan ta över 

människors intelligens och att skapa kloka maskiner är en svår utmaning. Tekniska maskiner som 

framstår som allvetande har redan för mycket förtroende från människor som inte vet hur de ska värdera 

den information som tekniska maskiner genererar.  

 

3.6 Människans röst  

Tim Noonan (2012) är en röst- och användbarhetskonsult, föreläsare och grundaren av Vocal Branding 

Australien. Noonans arbete kretsar kring hur människor bäst kan använda sina röster för att engagera, 

inspirera och skapa inflytande. Det leder till mer öppna, ärliga och förtroendebaserade relationer hävdar 

han. Under de senaste 25 åren har Noonan blandat sina intressen inom teknik, tal, telefoni och 

tillgänglighet för att få tryckt information och online-information tillgänglig för människor som är 

blinda eller har läshandikapp. Noonan berättar i en av sina föreläsningar om att människorösten handlar 
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om konversationer och relationer. Människorösten är även det mest inflytelserika som finns, rösten har 

kapaciteten att föra ihop känslor och dess avsikter till ett enda meddelande. Det finns inte heller någon 

annan mänsklig förmåga som använder så många delar av hjärnan på en och samma gång som rösten 

gör. Noonan berättar även att människor lär sig vokalspråk innan de lär sig andra språk som ord, 

kroppsspråk och verbala element.  

 

Noonan talar också om att människor har en tendens att komma i kontakt med deras inre känslor via 

rösten. Ett exempel är när människor möter hundvalpar eller bebisar och använder en ljus stämma för att 

kommunicera. Det uppstår på grund av kontakten med de inre känslorna. Att ha en tanke och känsla 

kring det man vill förmedla är viktigt enligt Noonan för att bland annat skapa förtroendebaserade 

relationer. 

  

3.7 Genus och tonhöjd 

I texten Preference for Leaders with Masculine Voices Holds in the Case of Feminine Leadership Roles 

står det om hur mäns och kvinnors röster uppfattas utifrån maktpositioner, hur en röst med mycket 

trovärdighet och makt låter (Anderson och Klofstad, 2012). Tonhöjden har en viktig roll i 

sammanhanget. I den texten beskrivs röst med låg tonhöjd som maskulin och röst med hög tonhöjd som 

feminin. Till exempel har män med låg tonhöjd enligt undersökningar uppfattats som mer attraktiv, 

fysiskt starkare och socialt dominant. Kvinnor med maskulin röst, låg tonhöjd, uppfattas även de som 

socialt dominanta. Dock ses kvinnor med hög tonhöjd som mer attraktiva. I studier kring detta ämne 

valde både män och kvinnor kvinnliga kandidater med manliga röster som ledare i maktpositioner. 

Anledningen till att människor föredrar röster med låg tonhöjd är för att det ger rösten något mer än bara 

de orden som förmedlas. Megan Garber som skrivit en artikel om denna studie sammanfattar det hela 

med att en röst med låg tonhöjd är ett fördelaktigt socialt attribut oavsett kön och oavsett social kontext 

(Garber, 2012).  
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

Valet av metoden för denna undersökning var en kombination av kvalitativa semi-strukturerad intervjuer 

och en kvantitativ enkät. Intervjuerna gjordes med 11 personer med olika erfarenhet och bakgrund till 

talgränssnittet Siri. Intervjuerna hade ett inledande användartest där intervjupersonen fick testa olika 

aktiviteter som Siri kan utföra. Dessa aktiviteter fanns på en lista och hade varierande form (se bilaga 

10.1). Aktiviteterna hade olika grad av användarpreferenser, som till exempel olika namn och orter. 

Efter det inledande användartestet genomfördes en intervju där olika frågor ställdes kring hur 

intervjupersonen uppfattat och känt kring de olika aktiviteterna (se bilaga 10.3). Enkäten var uppbyggd 

via olika ljudklipp med tillhörande svarsalternativ, frågor samt öppna frågor kring val av svarsalternativ 

(se bilaga 10.3).  

 

4.1.1 Semi-strukturerad intervju med användartest 

Varje intervju började med en introduktion där respondenten informerades om aktiviteten de skulle 

utföra innan intervjun gick över till frågorna. De 2 respondenter som helt saknade tidigare erfarenhet av 

iPhones Siri fick en genomgång om hur programmet fungerade. Efter det visades aktivitetslistan som 

respondenten skulle genomföra med hjälp av Siri. De blev även informerade om att de kunde avstå från 

att genomföra de aktiviteter som inte låg inom deras intresse eller vilja. En ljudupptagning gjordes under 

varje intervju vilket samtliga respondenterna gav sitt godkännande till. Aktivitetslistan bestod av 12 

aktiviteter som hade varierande svårighetsgrad och ändamål. Respondenten fick inga direktiv i hur de 

skulle formulera sina frågor till Siri utan uppmanades att hitta egna lösningar och vad som föll naturligt 

för dem att säga. Alla aktiviteterna på listan utfördes på engelska eftersom Siri ännu inte finns på 

svenska. Den inledande aktiviteten genomfördes för att alla respondenter hade olika erfarenhet till 

talgränssnitt. Aktiviteten var till för att de skulle bilda sig en uppfattning om vad ett talgränssnitt i form 

av en IPA kan utföra.  

 

Efter den inledande aktivitetsdelen i intervjun övergick momentet till förskrivna intervjufrågor. Först 

fick respondenten svara på frågor allmänt kring tillit och sedan ta ställning kring de olika aktiviteterna 

de just utfört. Om de skulle vara till användning i vardagen och varför. Frågor kring kommunikationen 
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med Siri ställdes också för att respondenten skulle få ge sin uppfattning om hur den var och hur den 

eventuellt borde omstruktureras. En följdfråga till kommunikationen som behandlades var även 

begreppet kontroll, vilken nivå den låg på enligt respondenten efter aktiviteterna de utfört med Siri. En 

annan fråga som gav mycket olika svar var hur rösten på ett talgränssnitt bör låta. Exempel var kvinno-

/mansröst och hur det påverkar tilliten. Också om det fanns en specifik röst som kunde höja tillitsgraden 

och hur respondenterna skulle ställa sig till att använda en intelligent personlig assistent som lät mer 

som en robot. Eftersom Siri användes som talgränssnitt att utgå ifrån genom hela denna studie ställdes 

några frågor kring den intelligenta assistenten. Exempel var om vad respondenterna hört för rykten om 

Siri tidigare och om talgränssnittet saknade något i designen, både i språket och det visuella. En 

följdfråga var om det fanns någon omformning av designen som skulle bidra med ökad tillit. Till sist 

fick respondenterna svara på i vilket sammanhang de kunde tänka sig att använda Siri eller andra 

talgränssnitt i vardagen, och om de kände behovet av att använda sig av ett program som Siri.  

 

Svaren som genererades ut från de kvalitativa intervjuerna bearbetades fråga för fråga för att finna 

likheter mellan svaren. Ett eget färgkodningssystem gjordes för hand som utmärkte de ord som var 

gemensamma i frågans svar. I bearbetningen hittades en fråga som skapat mycket diskussion kring tillit 

och utformning av talgränssnitt. Den frågan handlade om hur rösten bör vara utformad för att 

respondenterna ska känna tillit. Det spåret byggdes vidare till en enkät som samlade in kvantitativ data.  

 

4.1.2 Enkät  

En enkät utformades med frågor inriktad på hur en röst bör vara utformad för att skapa tillit hos 

användarna. Enkäten hade en inledande informationstext med syfte och en förklaring kring vad en IPA 

är. Respondenterna blev också informerade om att deras svar skulle behandlas anonymt. Enkäten 

innehöll även ljudklipp med olika röster så respondenterna skulle ha möjligheten att bilda sig en 

uppfattning kring de olika rösterna. Respondenterna blev till sist informerade om att rösterna i 

ljudklippen bara var exempel och inte röster som är applicerade på något system idag. Därefter följde 

frågor kring hur rösten till en IPA bör låta enligt respondenten. Exempel på en fråga var om kvinno- 

eller mansröst spelade någon roll och till den frågan fanns ett ljudklipp med exempel på en kvinnlig och 

manlig röst. Ljudklippen bäddades in i enkäten innan varje fråga som berördes av ljudklippet. Varje 

fråga hade olika svarsalternativ och en följdfråga om varför. Följdfrågan var ej obligatorisk utan mer 

som en fördjupning kring varför respondenten gjort sitt val. Enkäten innehöll 3 frågor som den som är 

beskriven ovan. Näst sist i enkäten hade respondenten möjligheten att skriva in en valfri röst som inger 
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tillit för dem. Exempel till den frågan var en kändis, rollfigur eller någon som respondenten kände. 

Dessa exempel gavs då det var ett återkommande tema i de kvalitativa intervjuerna när frågan ställdes 

där. Sist i enkäten fanns en fråga där de skulle gradera hur viktig olika egenskaper i en röst var för att de 

skulle känna tillit. Egenskaperna var genus, ålder, dialekt och känslor.   

 

Denna enkät distribuerades via sociala mediet Facebook3 eftersom det är ett kostnadsfritt och effektivt 

verktyg för spridning. Enkäten skapades med hjälp av Google Drive4. Datan som kom ut av de 

enkätfrågor som hade svarsalternativ visualiserades genom diagram som Google5 automatiskt skapar 

utifrån enkäten. Diagrammen från Google användes som grund för att skapa egna diagram som var mer 

detaljerade. Följdfrågorna till dessa svarsalternativsfrågor kodades likt frågorna från den kvalitativa 

intervjun. De ord som förekom mest genererades till olika ordbilder med hjälp av verktyget Wordle6. 

Ordbilderna illustrerar de ord som nämnts mest och kan utläsas genom storlekshierarki. En större 

teckengrad betyder att ordet nämnts flera gånger under de öppna frågorna. Dessa ordbilder är till för att 

ge en klar visualisering av svaren.    

 

4.2 Urval 

Urvalet för de semi- strukturerade intervjuerna var personer som ägde en smartphone och hade 

varierande erfarenhet med IPA:er. Erfarenheten spelade dock ingen roll för deltagandet i 

undersökningen då det fanns ett användartest i början av varje intervju. Deltagarna i intervjun var 

människor som var villiga och tillgängliga att delta. Enkätundersökningen hade ett snöbollsurval vilket 

gav möjligheten att komma åt okända populationer (Atkinson och Flint, 2001). Spridningen skedde 

genom bekanta på Facebook som i sin tur delade enkäten vidare.  

  

                                                
3 https://www.facebook.com/ 
4 http://www.google.com/intl/sv/drive/about.html 
5 https://www.google.com/ 
6 http://www.wordle.net/ 
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5. Metodkritik 

Kvalitativa metoder som intervjuer kan samla djupare svar på frågeställningen och kan generera 

underlag till en mer specifik enkätundersökning (Creswell och Clark, 2007). Dock finns det också 

nackdelar med intervjuer. Bell (2006) skriver att intervjuer är en subjektiv teknik som kan leda till 

skevheter. Kvantitativa metoder som webbenkäter är kostnadseffektiva eftersom data samlas elektronisk 

och kan analyseras snabbt (Wyatt, 2000). Däremot kan det vara svårt att nå äldre eller väldigt unga 

personer som inte har tillgång till Internet eller en dator.  

 

Intervjuerna för denna undersökning agerade mer som en pilotstudie då frågorna var mycket breda. 

Detta orsakade att intervjuerna blev långa och genererade en hel del svar som var irrelevanta för 

undersökningen. Men fördelen med detta förlopp var att en intressant inriktning upptäcktes under 

intervjuerna som blev till underlag för den kvantitativa enkäten.   

   

När enkätsvaren samlades in upptäcktes en del formuleringar som skapat förvirring hos respondenterna. 

I den informerande inledningen av enkäten hade det varit bra att nämna att det finns fler faktorer än 

rösten som spelar in i designen av ett talgränssnitt. Men eftersom fokuset låg på röstens utformning 

borde det funnits information om att respondenten skulle svara på frågorna utifrån att systemet tekniskt 

sett fungerade felfritt. Det hade reducerat svar som “det viktigaste är att systemet fungerar”.   

 

Under frågan angående om kvinno- eller mansröst var viktigt fanns det ett svarsalternativ som sa “spelar 

ingen roll”. Detta alternativ fanns inte med på frågan om ålderns påverkan i en pålitlig röst vilket var 

något som noterades efter insamlingen av enkäten. Det kan dock vara till fördel att eliminera svaret 

"spelar ingen roll" då det ställer respondenterna inför att välja ett konkret svar. Under samma fråga om 

röstens ålder hade det varit klokt att definiera åldern med siffror bredvid alla flervalssvaren. Till 

exempel "medelålders" motsvarar 45-65 år. Några respondenter trodde medelålders motsvarade 25-35 

år.  

 

Enkäten innehöll ljudklipp med artificiella röster som skulle ge respondenterna exempel på hur olika 

röster kan låta. Enkäten hade en inledande informationstext där det stod att rösterna i ljudklippen inte 

var till för att appliceras på något system.  De var bara exempel på olika röster som man-/kvinnoröst, 
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robot-/människoröst, pensionär, ung vuxen, tonårig, och barn. Det finns mer delar i en röst som spelar 

roll, till exempel det innehåll som sägs. Men eftersom denna uppsats fokuserar på hur rösten låter och 

inte orden som rösten säger så fyller exempelrösterna en funktion. Alla rösterna sa fraser som “Hello, I 

am Sally, how can I help you?” för att likna det sättet som en IPA kommunicerar på och inte skilja sig 

så mycket från varandra.    

 

6. Resultat  

6.1 Intervjuresultat  

Intervjuerna genomfördes med 11 personer i åldrarna mellan 21 och 53 år. Varje intervju tog runt en 

timme att genomföra inkluderat med aktiviteten med Siri. Respondenterna hade varierande grad av 

erfarenhet med IPA:er som Siri sedan innan. 19 intervjufrågor ställdes under intervjun (se bilaga 9.2). 

Som tidigare nämnts var frågor gällande talgränssnittsröster något som väckte en intressant diskussion. 

Detta ledde till beslutet att skapa en enkät för att få ytterligare grund för slutsatsen kring tillförlitliga 

talgränssnittsröster. De mest användbara frågorna och svaren från intervjun presenteras nedan.  

 

Beskriv känslan tillit. 

Återkommande svar på denna fråga var orden “bekväm”, “viktig”, “trygg” och “lugn”. Det 

förstnämnda ordet “bekväm” var det som 4 av 11 personer beskrev synonymt med tillit och det utgjorde 

en majoritet bland svaren.   

 

Vad krävs det för att du ska kunna lita på en människa? 

Många av respondenterna hävdar att om man ska lita på en människa krävs det att man känner eller har 

känt personen ett tag. 8 av 11 respondenter tycker att det var grunden för att känna tillit till en annan 

människa. En respondent uttrycker att det finns olika nivåer av tillit beroende på vem eller vad det 

gäller. Som exempel säger respondenten att det är skillnad mellan vänner och familj. En annan 

respondent säger:  
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“Man observerar och väljer personen genom sina erfarenheter. Man noterar personligheten, 

kroppsspråket och hur de talar. De ska inte berätta ens hemlighet för andra och de ska hålla sitt 

ord. De ska också ha kunskap om ämnet.” (respondent kvinna, 53 år) 

 

I vilken kontext eller miljö känner du dig mest belägen att känna tillit? 

5 av 11 intervjupersoner svarar att hemma är den miljön de är mest benägna att känna tillit. Några 

citeringar från detta var “Jag har mina saker där”, “Allt ligger där det ska”, “Oranga färgerna och 

lamporna”, “Jag kan låsa dörren”.  7 av 11 svarar att det är människorna omkring som spelar en roll i 

att känna tillit, platsen har inte alltid störst betydelse. En respondent svarar “Stallet, hästarna är ärliga”.  

 

 Siri kan vara skämtsam och sarkastisk ibland. Vad tycker du om det? Vad får det dig att känna? 

(6 personer besvarade denna fråga då den arbetades fram under intervjuernas pågående förlopp.) 

4 av respondenterna tycker att egenskapen att vara sarkastisk ger Siri illusionen att vara mänsklig. 3 av 6 

uttrycker att det kan skapa irritation beroende på kontexten. 2 av 6 uttrycker att det är viktigare att Siri är 

effektiv och kan utföra alla uppgifter. Det avgör om man kan lita på Siri och inte att Siri är sarkastisk. 

Nedan finns citeringar från svaren.  

 

“Kan vara irriterande i fel situation. Om du är ute mitt i ingenstans och söker hjälp kan det vara 

frustrerande. Men det kan ta bort spänning också, om du är stressad kan den hjälpa dig att 

stressa ner. Men korrekta resultat är viktigare.” (respondent man, 27 år) 

 

“Det var roligt, men hon har en attityd, hellre det än inget. Känner som att hon är en riktig 

person. Förstärker tillit? Förvärrar eftersom jag gillar inte attityd, men beror på hur man tar 

det.” (respondent kvinna, 28 år)  

 

Idag kan man välja om Siri ska ha en manlig eller kvinnlig röst. Vilken föredrar du? Varför? 

6 av 11 tycker inte att det spelar någon roll om det är en kvinnlig eller manlig röst. 9 av 11 tycker inte att 

genus påverkar tilliten. Nedan finns citeringar från svaren. 
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“För mig spelar det ingen roll mellan man/kvinna. Men tror att många andra hellre föredrar 

män, vissa kanske litar mer på dem. För att vi lever i ett mansdominerat samhälle. Män litar nog 

mer på mansröster.” (respondent kvinna, 22 år) 

 

“Manlig, mörka röster är lättare att förstå, vill ha en man i mitt liv. Men tilliten påverkas inte.” 

(respondent kvinna, 22 år) 

 

“Spelar ingen roll om det är en man eller kvinna. Jag skulle vilja ha en gayröst “hen”, roligt, 

skämtsamt, en feminin mörk röst. Det skulle dock inte påverka tilliten.”  

(respondent kvinna, 28 år) 

 

“Jag tror att de väljer den kvinnliga rösten som standardröst, eftersom det finns studier som 

säger att den kvinnliga rösten är mer trovärdig än den manliga rösten. När jag använder min 

GPS vill jag hellre ha den manliga rösten eftersom jag gillar inte att en kvinna ger mig 

vägbeskrivning.” (respondent man, 26 år) 

 

“Jag gillar att man får välja Siris röst. Jag ser Siri som en “han” men vill hellre ha 

kvinnorösten eftersom jag har blivit van. ” (respondent man, 26 år) 

 

Frågan om kvinnlig eller manlig röst fick respondenterna att reflektera kring andra egenskaper i rösten. 

Resultat citeras nedan.  

  

“Jag tror folk väljer den rösten man börjar med, för mig gör det inte så stor skillnad. Om jag 

fick välja vilken röst som helst, skulle jag välja Morgan Freeman. Jag skulle känna mer tillit, 

men man skulle vara mer medveten om att den är en maskin. Siri är någon okänd person medan 

Freeman vet man vem han är.” (respondent kvinna, 27 år) 

 

“Dialekter är något som inger tillit för mig” (respondent kvinna, 22 år) 
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“Siri låter som hon är 40+, en kvinna som är 20+ skulle vara bättre för den yngre generationen. 

En äldre person skulle kanske låta mer sträng för den yngre generationen, kanske bättre med en 

yngre röst. Men en äldre röst kanske låter som en som har många erfarenheter och kanske 

någon man kan lita på.” (respondent kvinna, 53 år) 

 

“Siri är som min ålder, 30 år och det känns bekvämt. Om rösten är för ung skulle jag tänka ‘vem 

är det här lilla?’ eller för gammal: ‘farfar?’” (respondent kvinna, 27 år) 

 

“Jag skulle vilja ha en röst av en person som jag tycker vet allting - min pappas kompis. Skulle 

inte gilla om det lät mer som en robotröst. Så länge han inte låter som ett barn och inte som en 

gammal person heller. De kan vara kloka men de vet inte hur man använder en smartphone.” 

(respondent man, 26 år) 

 

Hur skulle det kännas om Siri lät mer som en robot?   

9 av 11 av respondenterna svarar att de inte skulle vilja ha en robotliknande röst. De tycker att det 

påverkar kommunikationen och tilliten. Nedan finns citeringar från svaren. 

 

“Om allt utförts korrekt och låtit som en robot så hade det inte gjort något, men en riktig röst 

låter trevligare. Det finns ingen känsla i rösten, det blir inte naturligt och kan kännas 

obekvämt.” (respondent kvinna, 27 år) 

 

“Med en robotröst skulle tilliten påverkas, jag skulle undra: Är den utvecklad? Vad har Siri för 

kapacitet? Hur mycket kan jag fråga henne eftersom hon är bara en robot?“ (respondent kvinna, 

53 år) 

 

“Om det skulle låta mer som en robot skulle man tänka mer att det är en maskin. Man glömmer 

bort det lite när rösten är så mänsklig. Jag skulle kanske inte använda Siri lika mycket eftersom 

det känns stackig, okontrollerat. Om den inte ger fullständiga svar skulle man undra förstod den 

verkligen vad jag sa? Fullständiga svar är viktigt.” (respondent kvinna, 27 år) 
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Respondenten reflekterar kring Siris röst och hur det påverkar tilliten: 

 

“Hon låter inte jätte jätte mänsklig, man hör ju lite grann att det är en robot, om hon lät ännu 

mer mänsklig skulle det kanske bli läskigt? Det kanske är skönt att man vet att det är en maskin 

fast att den maskinen förstår och kan ge väldigt utförliga svar. För att människor har också 

brister. Man kanske litar på någonting som är där emellan mer än om det skulle bli för 

mänsklig.” (respondent kvinna, 27 år) 

 

Dessa intervjusvar analyseras under avsnitt 7 Tolkning och analys. 

 

6.2 Enkätundersökning resultat  

Totalt 100 personer deltog i enkätundersökningen varav 70 var kvinnor och 30 var män (se diagram 1). 

Diagram 2 visar att majoriteten var mellan 15 och 34 år. 

 

 

Diagram 1. Respondenternas kön 

 

Kvinna	  	  
70%	  

Man	  
30%	  

Kön Antal Procent 
Kvinna 70 70 % 
Man 30 30 % 
Annat 0 - 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Respondenternas ålder 

 

6.2.1 Ska din personliga assistent ha en kvinnlig eller manlig röst?  

Diagram 3 visar att 53 % (36 kvinnor och 17 män) tycker att det inte spelar någon roll om den 

Intelligenta Personliga Assistenten har en Kvinnlig eller Manlig röst. 41 % (30 kvinnor och 11 män) 

föredrar en Kvinnlig röst medan 6 % (4 kvinnor och 2 män) föredrar en Manlig röst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Ska din personliga assistent ha en kvinnlig eller manlig röst?  

Ålder Antal Procent 
15-24 39 39 % 
25-34 35 35 % 
35-44 11 11 % 

45-54 10 10 % 

55-64 4 4 % 

65+ 1 1 % 

Val av röst (kön) Antal Procent 

Kvinnlig röst 41 41 % 

Manlig röst 6 6 % 

Spelar ingen roll 53 53 % 

Kvinnlig	  
röst	  
41%	  

Manlig	  röst	  
6%	  

Spelar	  
ingen	  roll	  
53%	  

15-‐24	  år	  
39%	  

25-‐34	  år	  
35%	  

35-‐44	  år	  
11%	  

45-‐54	  år	  
10%	  

55-‐64	  år	  
4%	  

64+	  år	  
1%	  
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Den största anledningen till varför respondenterna tycker att genus inte spelar någon roll är för att 

röstens karaktär är viktigare. Figur 3 är en ordbild som illustrerar respondenternas svar till vilka 

karaktärsdrag hos rösten de anser är viktigare än röstens genus. Adjektivet med störst teckengrad har 

nämnts mest till exempel tydlig, behaglig, varm, trygg och bestämd. En del tycker att det är viktigare att 

man förstår vad den Intelligenta Personliga Assistenten säger, vad man får för hjälp och information 

samt att systemet fungerar. En del svarar att de litar både på män och på kvinnor; de tycker att båda 

rösterna är förtroendeingivande, neutrala och trevliga. En respondent svarar att genus inte har någon 

betydelse eftersom det är ett system och inte en människa. En annan respondent tycker att det beror på 

sammanhanget: 

 

“Det beror på i vilket sammanhang det ska vara kvinnlig eller manlig röst. Jag föredrar en 

manlig röst som coach när jag tränar. Och lyssnar på ljudböcker. Kvinnliga röster som väcker 

mig, beskriver saker och som hörs bättre i vissa lägen i bullrig miljö.” (respondent kvinna, 35-

44 år) 

 

 

Figur 3. En ordbild av respondenternas svar till öppna frågan “Varför spelar röstens 

genus inte någon roll?” Dessa är adjektiv som beskriver karaktärsdrag hos rösten 

som anses viktigare än genus. Ordet med störst teckengrad har nämnts mest. 

 

Skälen till varför 41 % av respondenterna föredrar Kvinnlig röst är att den låter mer lugn, mjuk och 

trygg. Figur 4 är en ordbild som illustrerar respondenternas svar till varför de väljer en Kvinnlig röst. 
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Tre kvinnliga respondenter svarar att de tycker att den kvinnliga rösten känns tryggare eftersom de själv 

är kvinnor och kan identifiera sig med den kvinnliga rösten. En man (25-34 år) och en kvinna (15-24 år) 

svarar att det kan vara en vanesak eftersom man oftast hör kvinnliga röster på till exempel tunnelbanan 

och i telefoner. En respondent tror att de har blivit påverkad av rykten: 

 

“Det är alltid så i filmens värld. Jag är troligtvis påverkad av att ha hört talas om att det 

fungerar bättre med kvinnlig röst tidigare. En manlig röst kan uppfattas som kommenderande 

och en kvinnlig som uppmanande, Kanske de kan finnas fördelar med olika kön till olika 

situationer?” (respondent man, 35-44 år) 

 

En kvinna (35-44 år) uttrycker att hon inte gillar att en man talar om för henne vad hon ska göra. En 

annan svarar “Jag tycker att kvinnor är mer omsorgsfulla.” (respondent kvinna, 25-34 år). 

 

 

Figur 4. En ordbild av respondenternas svar till varför den kvinnliga rösten föredras. 

Ordet med störst teckengrad har nämnts mest. 

 

Anledning till varför 6 % av de 100 respondenterna föredrar Manlig röst är för att den är tydlig och har 

mer bas i rösten. 
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En person svarar “Informationen känns mer säker och pålitlig” (kvinna, 25-34). Två personer (en man 

och kvinna, 25-34 år) tycker att kvinnliga röster tenderar att vara lite gälla och skärande när det blir 

kraftiga volymskillnader medan männens är mörkare och fylligare. 

 

6.2.2 Hur gammal ska din personliga assistent låta? 

Diagram 4 visar att 74 % av de 100 enkätsrespondenterna väljer Medelålders när de svarar på frågan 

Hur gammal ska din personliga assistent låta? 22 % väljer alternativet Ung vuxen, 2 % väljer 

alternativet Tonåring, 1 % väljer alternativet Barn och 1 % väljer alternativet Pensionär. 

 

 

Diagram 4. Hur gammal ska din personliga assistent låta? 

 

Respondenternas främsta skäl till varför de väljer alternativet Medelålders är för att rösten låter mer 

erfaren och trygg utan att vara för gammal. Figur 5 är en ordbild som illustrerar respondenternas svar till 

varför de föredrar en medelåldersröst. Två uttrycker att de gillar att få hjälp av någon som är äldre än 

dem. Två personer väljer Medelålders eftersom de själva är 45-54 år och kan relatera. Tre respondenter 

påpekar att rösten inte bör vara för ung eller för gammal. En respondent skriver “Barn är omogna och 

pensionärer är för gamla att veta om teknik”. Två respondenter uttrycker att yngre röster låter 

irriterande.  

 

Medelålder
s	  

74%	  

Tonåring	  
2%	  

Barn	  
1%	  

Pensionär	  
1%	  

Ung	  vuxen	  
22%	  

Val av röst (ålder) Antal Procent 

Barn 1 1 % 

Tonåring 2 2 % 

Ung vuxen 22 22 % 

Medelålders 74 74 % 

Pensionär 1 1 % 
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En respondent säger att det är svårt att välja mellan Ung vuxen och Medelålders eftersom det beror på 

om det är en manlig eller kvinnlig röst: 

“Lite svårt att svara på denna, jag anser att ifall det är en manlig röst kändes den 

tydligare om den var ‘ung vuxen’ medan en kvinnlig röst kändes tydligare som 

‘medelålders’, kanske eftersom mannens röst får mer bas som ‘medelålders’ och blir 

svårare att uppfatta, medan kvinnans röst som ju är ljus från början funkar bättre som 

‘medelålders’ då den får mer bas. Men om jag ska välja en blir det Medelålders.” 

(respondent kvinna, 15-24 år) 

 

 

Figur 5. En ordbild av respondenternas svar till varför medelåldersrösten föredras. 

Ordet med störst teckengrad har nämnts mest. 

 

Alternativet Tonåring väljs som svar av två män. En av dem (15-24 år) skriver att den låter rolig och är 

inte lika stel som de andra. En respondent (man, 25-34 år) uttrycker att den låter bättre och är bekvämare 

att lyssna på. En man (25-34 år) väljer Pensionär eftersom det är lättare att förstå. En kvinna (15-24 år) 

väljer Barn eftersom det låter kul och är ovanligt.  
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6.2.3 100 % Robot, 50 % Människa 50 % Robot eller 100 % människa? 

Utifrån diagram 5 kan fakta utläsas om att majoriteten av respondenterna valde att en talgränssnittsröst 

bör låta 100 % som en människa.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Ska din personliga assistent låta 100 % Robot, 50 % Människa 50 % Robot eller 100 % människa? 

 

Den största anledningen till detta var enligt respondenterna att 100% Människa var tydligast och lättast 

att förstå. Figur 6 är en ordbild som illustrerar respondenternas svar till varför de föredrar 100 % 

Människa. En 100 % människoröst uppfattas även som mycket tryggare och mer trovärdig. Många 

respondenter uttrycker sig även på den öppna följdfrågan kring varför de inte föredrar robotröster. Bland 

annat är anledningarna att en robotröst inte är pålitlig på grund av det hackiga ljudet. Rösten uppfattas 

även som omodern, läskig, irriterande, obekväm, utomjordisk, jobbig, irriterande, konstig och orsakar 

öronvärk. Andra anledningar till att respondenterna föredrar människorösten var att den lät trevligare, 

mer realistisk och personlig. 

Femtio	  
procent	  
människa	  
femtio	  
procent	  
robot,	  9%	  

Hundra	  
procent	  
människa,	  
91%	  

Val	  av	  röst	  (Robot	  vs.	  Människa)	   Antal	   Procent	  

100	  %	  Robot	   0	   -‐	  

50	  %	  Människa	  50	  %	  Robot	   9	   9	  %	  

100	  %	  Människa	   91	   91	  %	  
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 Figur 6. En ordbild av respondenternas svar till varför de föredrar 100 % 

människoröst. Ordet med störst teckengrad har nämnts mest. 

 

Det finns ett fåtal respondenter som föredrar 50 % Robot 50 % Människa rösten. Några är väldigt 

tydliga med att framföra att mobiltelefonen inte ska uppfattas som en människa. Att det känns 

obehagligt att höra en 100 % människoröst från telefonen. Helt enkelt att tydliggöra gränsen att det 

faktiskt är en robot som talar. En 50 % robot 50 % människoröst har också funktionen att vara personlig 

men inte för personlig. Att den bevarar känslan av att vara en artificiell funktion. Men det finns även 

respondenter som tycker att en robotliknande röst uttrycker charm och humor och att det är en perfekt 

blandning av teknik och människa. Ingen av respondenterna väljer 100 % Robot som ett alternativ för 

talgränssnitt.  

 

6.2.4 Val av pålitlig röst 

Näst sist i enkäten fanns en öppen fråga där respondenten fritt kunde beskriva en röst som denne ansåg 

som pålitlig. Rösten kunde vara en kändis, en rollfigur eller någon bekant som exempel. Resultaten 

presenteras i ordning här nedanför och inleds med det resultat som hade högst majoritet. Den största 

delen av respondenterna gav förslag på olika kändisar. Det var många olika och spridda förslag men den 

som förekom flest gånger var skådespelaren Morgan Freeman. Han ansågs ha en lugnande och 

förtroendeingivande röst som även var neutral och bestämd. Hans röst har också en låg tonhöjd med 

mycket bas. Andra återkommande förslag var tv- och radiopresentatörer. Nyhetsuppläsaren Katarina 
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Sandström kom upp som förslag ett flertal gånger inom den kategorin då hon ansågs ha en lagom tyngd i 

sin röst. Även Christina Johannesson som arbetar på Aktuellt har en röst som beskrivs som varm, djup 

och ganska allvarlig. Katarina Ewerlöf som är röst för flera talböcker var också ett återkommande som 

förslag. Hennes röst är bra och behaglig enligt några respondenter.     

 

Det var inte alla respondenter som givit förslag på kändisar eller rollfigurer. Den näst största gruppen av 

svar från denna fråga var vilka egenskaper tillförlitliga röster bör ha. Lugn var den egenskapen som flest 

respondenter angivit som viktig. Även att känna till eller att vara van vid rösten var två egenskaper 

bildade majoritet jämfört med övriga svar. Andra egenskaper som ansågs vara viktiga var tydlighet, djup 

och att rösten borde vara neutral.     

 

Familj, vänner och bekanta var också ett svar som återkom i enkäten kring vilken röst respondenten 

skulle känna tillit till. Det hade mycket att göra med att det finns en speciell anknytning till personen 

eller känslomässig koppling. Många beskriver en sådan röst med ordet trygghet. Några respondenter 

anser också att det är lättare att förstå en röst som är igenkännbar.    

 
Dialekter var också ett återkommande spår men ej övergripande på just den här frågan. Några 

respondenter anser att dialekter har egenskaper som stabilitet, förtroende och lugn som ökade tilliten. 

Brittisk, irländsk och australiensisk dialekt gavs som förslag på utländska språkvarianter. När det gällde 

det svenska språket var dalmål mest upprepat som svar. Nedanför i avsnittet om enkätfrågan Viktiga 

egenskaper i en röst svarade 49 % att dialekt är ganska viktigt och 33 % svarade att det är viktigt.  

 

Denna öppna fråga som var ej obligatorisk för respondenterna att svara på. 25 personer svarar att det 

inte visste någon specifik röst de skulle välja och några refererade tillbaka till de svar de angivit på de 

föregående frågorna i enkäten.  
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6.2.5 Viktiga egenskaper i en röst 

Sist i enkäten fick respondenterna gradera vilka egenskaper som var viktiga i en röst för att den ska låta 

tillförlitlig. I frågan om hur viktigt genus är relaterat till röstens läte tycker 59 % att det var oviktigt 

24 % tycker att genus var ganska viktigt och 14 % anser det som viktigt. 3 % svarar att de inte vet (se 

diagram 6).  

 

 

 

Diagram 6. Hur viktig är genus (man/kvinna) för att en röst ska låta pålitlig för dig? 

 

I frågan om hur viktig dialekten är som egenskap för att skapa tillit till en röst svarar 49 % att den är 

ganska viktig. 33 % ser den som viktig och 16 % anser att den var oviktig. 2 % vet inte (se diagram 7). 

 

 

Diagram 7. Hur viktig är dialekten för att en röst ska låta pålitlig för dig? 

3	  

59	  

24	  

14	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	  

Vet	  inte	  

Oviktig	  

Ganska	  viktig	  

Viktig	  

2	  

16	  

49	  

33	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Vet	  inte	  

Oviktig	  

Ganska	  viktig	  

Viktig	  

Alternativ	   Antal	   Procent	  
Viktig	   14	   14	  %	  

Ganska	  viktig	   24	   24	  %	  

Oviktig	   59	   59	  %	  

Vet	  inte	   3	   3	  %	  

Alternativ	   Antal	   Procent	  
Viktig	   33	   33	  %	  

Ganska	  viktig	   49	   49	  %	  

Oviktig	   16	   16	  %	  

Vet	  inte	   2	   2	  %	  



 37 

Åldern i kombination med röstens läte är för 59 % ganska viktig och 33 % anser den som viktig. 8 % 

tycker att åldern var oviktig (se diagram 8). 

 

 

Diagram 8. Hur viktig är åldern för att en röst ska låta pålitlig för dig? 

 

I frågan om känslor och attityder i rösten svarar 70 % att det är viktigt. 29 % anser det som ganska 

viktigt och 1 % tycker att det var oviktigt (se diagram 9). 

 

 

Diagram 9. Hur viktig är känslor och attityder för att en röst ska låta pålitlig för dig? 
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7. Tolkning och analys 

7.1 Tillitsmodellerna kopplat till resultat 

I kapitlet tidigare forskning presenterades två tillitsmodeller (se figur 1 och 2), den ena (SCH) är 

användbar för att få översikt på hur en tillitsrelation mellan en användare (trustor) och en IPA (trustee) 

kan se ut. Den andra (CKW) är användbar för att gruppera användarens uppfattningar om externa 

faktorer som till exempel IPA-rösten i tre kategorier: tillförlitlighet, användarvänlighet och risk.  

 

7.1.1 SCH-tillitsmodell 

Figur 7 visar hur en tillitsrelation mellan en användare och en IPA kan se ut. Tillitsrelationen påverkas 

av kontexten, användarens egenskaper och IPA:s attribut. Dessa kan också kallas för externa faktorer. 

Ett förslag på två olika kontexter som skulle påverka relationen på olika sätt skulle vara om användaren 

befinner sig i en bullrig miljö eller hemma. En användares egenskaper som kan påverka relationen är 

deras vana, tro, uppfattningar, tidigare erfarenheter med IPA:er eller liknande teknik och hur villiga de 

är att lita på dem. Exempel på attribut av en IPA kan vara det grafiska gränssnittet, 

taligenkänningsförmågan och IPA-rösten. Attributet som denna undersökning fokuserar på är IPA-

rösten och hur den uppfattas av en användare.  Olika egenskaper som ålder, genus och dialekt kodades 

fram från intervjuerna. 

 

En användare kan basera sin tillit för en IPA på känslor (affektiv) och rationella skäl (kognitiv). Ett 

exempel på ett rationellt skäl är att en IPA dubbelkollar med användaren om aktiviteten ska utföras eller 

inte för att minimera risken för fel. Ett exempel på känslor är att användaren känner sig trygg och lugn 

när de hör en viss IPA-röst. Båda typer av tillit är viktiga i tillitsrelationen. Eftersom denna studie 

fokuserar på IPA-rösten handlar den mer om hur en användare ska kunna känna en affektiv tillit till en 

IPA.    

 

En tillitsrelation skulle inte existera om det inte fanns förutsättningar. Om det inte finns några risker 

eller osäkerhet skulle det inte finnas någon anledning till att etablera förtroende (Skarlatidou et al., 

2011). Ett exempel på en risk är att en IPA misstolkar vad en användare säger eller tvärtom.  
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Figur 7. SCH-modellen används för att få översikt på hur en tillitsrelation mellan en 

användare och en IPA kan se ut.  

 

7.1.2 CKW-tillitsmodell 

Intervjuerna och enkätundersökningen gav en inblick på hur olika IPA-röster kan uppfattas. Dessa 

uppfattningar kan grupperas i de tre kategorierna i CKW-tillitsmodellen. Definitionerna till de tre 

kategorierna har anpassats till talgränssnitt.  

 

Tillförlitlighet  

Viktiga dimensioner av tillförlitlighet enligt modellen är: ärlighet, expertis, förutsägbarhet och rykte 

(Corritore et al, 2003). I enkätundersökningen var det 74 % av 100 respondenterna som valde 

alternativet “Medelålders” som röst för att den lät mer erfaren. Det kan kopplas ihop med expertis och 
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förutsägbarhet. En respondent (man, 34-44år) valde kvinnorösten som alternativ eftersom han tror att 

han har blivit påverkad av rykten om att det har fungerat bättre med kvinnlig röst tidigare   

 

Användarvänlighet 

Användarvänlighet kan uppnås ju lättare det är att använda ett system. När det gäller en IPA kan det 

vara rösten som ska vara lättförståelig så att IPA:n blir användarvänlig. 53 % av de 100 respondenterna 

som svarade att röstens genus inte spelade någon roll tyckte att röstens karaktär var viktigare. Adjektivet 

som förekom mest i svaren var “tydlig” vilket i sin tur gör rösten lätt att förstå.  

 

Risk 

Corritore et al. skriver att kontroll minskar risker, och risk ökar när det är brist på kontroll. 41 % av de 

100 respondenter föredrar en kvinnlig röst för att den låter mer lugn, mjuk och trygg. En respondent 

svarade att “En manlig röst kan uppfattas som kommenderande och en kvinnlig som uppmanande.”  En 

annan respondent uttryckte att hon inte gillar att en man talar om för henne vad hon ska göra. Eventuellt 

kan en kvinnlig IPA-röst få en del användare att känna mer kontroll.  

 

7.2 Egenskaper och känslor i rösten  

Enligt enkäten tycker 70 % av respondenterna att känsla i rösten är viktigt. I frågan om Val av pålitlig 

röst beskriver många att en känsla av lugn i rösten inger tillit. Även att känna till och vara van vid rösten 

höjer tillförlitligheten. Tydlighet och djup är också egenskaper som är återkommande svar i 

fördjupningsfrågorna i enkäten. Under intervjuerna svarar en respondent att känslor kan ge användaren 

illusionen av att en artefakt är mänsklig. Respondenten tycker att det skulle höja tilliten men kan också 

förvärra om det finns användare som känner motsatsen. Utifrån enkätsvaren kan det utläsas att känslor 

och attityder i rösten är viktigt, men många respondenter påpekar också att korrekta resultat vid 

kommunikation är också viktigt. I tidigare forskning nämns röstkonsulten Tim Noonan (2012) som 

uttrycker att känsla i rösten är mycket viktigt. Rösten handlar om att engagera, inspirera och skapa 

inflytande. Rösten skapar förtroendebaserade relationer och konversationer, och vikten ligger i känslan 

bakom rösten. I texten Trust in computer technology and the implications for design and evaluation står 

det att system som efterliknar mänskliga egenskaper kan oavsiktligt leda till olämpliga nivåer av tillit då 

det kan leda till falska förväntningar (Lee och See, 2002).  
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7.2.1 Röstens ålder   

Utifrån enkätens svar tycker 59 % av respondenterna att ålder på rösten är ganska viktig och 33 % anser 

det som viktigt. I enkäten fanns exempel på röster som Barn, Tonåring, Ung vuxen, Medelålders och 

Pensionär. Hela 74 % väljer Medelålders som den röst som ingav mest tillit. Anledningen till detta kan 

vara att människor utvecklar mer bas i rösten ju äldre de blir. Och en röst med låg tonhöjd anses inge 

mer tillit än röst med hög tonhöjd (Anderson och Klofstad, 2012). Majoriteten av respondenterna som 

svarade på enkäten var mellan 15- 34 år. Många uttryckte sig att medelåldersrösten kändes erfaren och 

bestämd och därav var tillförlitlig. 22 % svarade att Ung vuxen rösten var bra för tilliten då den känns 

relaterbar utifrån respondentens egen ålder. I intervjuerna uttrycker sig en person att rösten på 

talgränssnittet borde ha möjligheten att anpassas efter användarens ålder för att skapa tillit. En 27- årig 

intervjurespondent tycker att iPhones Siri har en bekväm röst då hon låter som 30+. Av de 74 % som 

valde alternativet Medelålders och de 22% som valde Ung vuxen motiverar många att de kan relatera till 

åldern på rösten. I tillitsmodellen SCH kan man identifiera attribut och egenskaper av en trustee, åldern 

kan vara en sådan egenskap som inger tillit (se figur 7).   

 

7.2.2 Robotröst vs Människoröst  

Angående valet mellan robotröst och människoröst väljer 91 % av enkätrespondenterna att ett 

talgränssnitt bör ha en 100 % människoröst. Anledningar var att det känns tydligt, tryggt, trovärdigt och 

lättförståeligt. En människoröst ger även ett realistiskt och ett mer personligt intryck. De 9 % som tycker 

att 50 % robot 50 % människoröst var det bättre valet var för att markera att det är en artificiell funktion. 

Människor reagerar socialt på teknik, som till exempel att datorer ibland uppfattas som människor vilket 

kan leda till missbruk och obruklighet av tekniken (Lee och See, 2002). Men majoriteten av 

respondenterna tycker ändå att människorösten är den som inger mest tillit och mest effektivitet. 

Argumentet att människorösten är tydlig och lättförståelig kan kopplas ihop med kategorin 

Användarvänlighet i CKW- tillitsmodell (se avsnitt 7.1.2 CKW-tillitsmodell). 

 

7.2.3 Genus  

I enkätfrågan om hur viktigt man- eller kvinnoröst var svarar 59 % att det var oviktigt. 24 % tycker att 

det var ganska viktigt och 14 % tycker att det var viktigt. I enkäten fanns även en alternativfråga kring 

vilken röst respondenten helst föredrog mellan mans- eller kvinnoröst. Där svarar 53 % att det spelar 
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ingen roll och 41 % väljer Kvinnlig röst och 6 % väljer Manlig röst. I intervjun svarade 6 av 11 att det 

inte spelar någon roll och 9 av 11 tycker inte att genus påverkade tilliten i en röst. Det kan liknas med 

det som Megan Garber (2012) skrev om studien kring kvinno- och mansröster i maktpositioner. Hon 

menade att låg tonhöjd är ett fördelaktigt socialt attribut oavsett kön och oavsett social kontext. Att 

vikten av hur en röst låter väger mer än könet som rösten tillhör.   

 

Respondenternas anledning till varför de väljer kvinnorösten över mansrösten är att den låter lugnare, 

mjukare och tryggare. Det kan ha med att 70 % av respondenterna var kvinnor och att de kunde 

identifiera sig med den kvinnliga rösten. En del respondenter menar att de har varit påverkade av rykten 

eller att det har blivit en vanesak eftersom kvinnliga röster hörs ofta på andra ställen som tunnelbanan. 

Påverkan av rykten kan kopplas ihop med båda tillitsmodellerna. I SCH-tillitsmodell finns rykten med 

som perceptuella attribut när det gäller tillit. Även i CKW- tillitsmodell förkommer rykten som en del av 

kategorin Tillförlitlighet.  

 

7.2.4 Dialekter 

I frågan där respondenten skulle gradera hur viktigt dialekter är i röster svarar 49 % att det är ganska 

viktigt 33 % tycker att det är viktigt och 16 % tycker att det är oviktigt. Även i enkätens öppna fråga 

kring hur en tillförlitlig röst bör låta återkom förslaget dialekt ett fåtal gånger. Dialekt ingav stabilitet, 

förtroende och lugn. Det ökade tillit enligt personerna som valt det. I intervjuerna berättar en respondent 

att dialekt inger tillit och att det känns viktigt. Respondenten från intervjun refererar då till sin egen 

dialekt. Detta har att göra med relationen och erfarenheten som personen har till dialekten. I SCH- 

tillitsmodellen kan man identifiera egenskaper av en trustor, erfarenheter kan vara en sådan egenskap. 

Dialekt hör ihop med erfarenheter enligt vår undersökning.       
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8. Slutsatser och diskussion  

IPA:er som Siri har med teknikens utveckling gått från att vara robotliknande röster i datorer till 

mänskliga röster i dagens smartphones. Tillit är en avgörande faktor i interaktionsdesign och IPA:er 

använder rösten som verktyg för att interagera med sina användare. Denna undersökning har via 

kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät sökt svar på hur en talgränssnittsröst bör vara utformad för 

att skapa tillit hos sina användare och vilka egenskaper i en röst som spelar stor roll. Undersökningen 

fokuserade på olika områden som känslor/attityder, ålder, genus och robot-/människoröst för att mäta ut 

vilka egenskaper som spelar stor roll när det gällde att känna tillit. Det är viktigt att notera att 

slutsatserna till denna undersökning inte är validerade riktlinjer för hur talgränssnitt bör designas. Det är 

förslag och grund för framtida riktlinjer och studier för talgränssnitt.  

 

8.1 Viktiga röstegenskaper för talgränssnitt 

Enligt denna undersökning ska en tillförlitlig IPA röst vara tydlig, behaglig, varm, lugn och trygg. Den 

ska även vara 100 % mänskligt klingande och låta erfaren.  

Följande punkter var enligt undersökningen viktigast:  

             

● Känslor - Röstegenskaper som skapar känslor hos användare är viktiga i en tillförlitlig IPA röst. 

Det är viktigt att rösten frambringar känslorna: trygghet, behaglighet och lugn för att skapa tillit.  

● Mänsklig röst - En tillförlitlig IPA röst bör ha en mänsklig klingade ton då det uppfattas som 

mest tydligt och inger tillit.  

● Ålder - IPA rösten bör helst låta erfaren och mogen. 

● Dialekt - IPA rösten ska ha möjligheten att ha en dialekt som användaren kan relatera till. 

 

Punkterna ovan kan alla placeras som viktiga egenskaper av en trustees attribut i SCH- tillitsmodell.  

Tillitsrelationen påverkas också av hur en trustor uppfattar attributen och egenskaperna. Att förstå 

attributen och uppfattningar av attributen av en IPA kan underlätta designprocessen av talgränssnittet. 

“Känslor”, “Ålder” och “Dialekt” är egenskaper som i CWK-tillitsmodell kan placeras i kategorin 

Tillförlitlighet då de innehåller dimensioner som ärlighet, expertis och förutsägbarhet. Mänsklig röst går 

in under kategorin Användarvänlighet då en mänsklig röst beskrivs som lättförståelig.  
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8.2 Vidare forskning 

I enkäten i denna studie fanns det en öppen fråga där respondenter fritt kunde beskriva en röst som de 

ansåg som pålitlig (se avsnitt 6.2.4 Val av pålitlig röst). Majoriteten av de 100 respondenterna gav 

exempel på kändisar. Andra respondenter gav exempel på familj, vänner och bekanta.  Det skulle vara 

intressant att forska vidare på dessa svar och finna anledningen till varför just de svaren angavs. Till 

exempel varför kändisröstens Morgan Freeman valdes av många.  

 

Vi anser att om fler män, barn, tonåringar och pensionärer hade svarat på enkäten i denna studie skulle 

det generera fler intressanta svar. En annan framtida forskning kanske skulle bevisa att människor väljer 

den röst som de kan relatera till mer. Till exempel att barn och tonåringar väljer en yngre röst. 

Det skulle också vara intressant att utföra samma studie i andra länder för att se hur kulturen och deras 

värderingar påverkar svaren och om det skiljer sig mellan olika länder.  
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10. Bilagor 

10.1 Aktivitetslista 

 

1. Ställ alarm 1 timme framåt. 

2. Sätt en påminnelse. 

3. Öppna Spotify. 

4. Skriv ett valfritt sms till valfri person. 

5. Ring valfri person. 

6. Posta ett valfritt inlägg på Facebook. 

7. Fråga vilka restauranger som finns i närheten. 

8. Få vägbeskrivning till närmaste café. 

9. Fråga när den svenska nationaldagen är. 

10. Fråga hur vädret är imorgon. 

11. Kolla vilka tider filmen Hunger games 2 visas på bio. 

12. Dra ett "knock knock" skämt. 
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10.2 Intervjufrågor 

 Checklista: 

- Kontroll av hårdvara och mjukvara (vid lån av telefon och Siri). Logga ut från FB. 

- Spela in med datorn (kontrollera att det fungerar). 
- Tacka intervjupersonen att de kunde komma. 

- Berätta att de kommer utföra aktiviteter med Siri innan intervjun (på engelska). 
- Berätta kort om uppsatsens ämne och syfte: Ta reda på hur talgränssnitt bör utformas för att skapa tillit 
hos användarna. 
- Anledningen till varför vi har valt dem. 

- Hur länge är intervjun (max 1 timme). 
- Informera om att aktiviteterna samt intervjun kommer att ljudinspelas. All information kommer att 
behandlas anonymt. 
- "Om det är en aktivitet du verkligen inte vill utföra, så behöver du inte göra det." 

- Berätta hur informationen kommer att användas. 
- Höj volymen och placera gärna telefonen på bordet under hela aktiviteten så att vi kan se skärmen. 

- Fråga om testpersonen har några frågor. 
 

Man 
Kvinna 

Annat________ 
 

Ålder: 
  

Sysselsättning: Jobbar 
                     Studerar 

                     Annat            
 

Tidigare erfarenhet av Siri:    Jag har aldrig använt Siri 
                                             Jag har bara testat Siri en gång 

                                             Jag använder Siri ibland (1-3 gånger i månaden) 
                                             Jag använder Siri ofta (1-3 gånger i veckan) 

  



 51 

Frågorna: 

1. Beskriv känslan tillit. 

  

2. Vad krävs det för att du ska kunna lita på en människa?  

  

3. I vilken kontext/miljö känner du dig mest belägen att känna tillit? 

Följdfråga: Vad är det som får dig att känna tillit när du är där? 

  

 4. Vad har du för tidigare erfarenheter med liknande produkter eller applikationer som Siri? Beskriv hur 

du upplevde det. (Ge exempel OM testpersonen inte kommer på något: GPS, 

telefonservice/svartjänst/filtrering). Följdfråga: Hur upplevde du det. Hur kändes det? (Hur var 

rösten/kände tillit?) 

 

5. Vilka aktiviteter skulle du utföra i vardagen med hjälp av Siri? 

Följdfråga: Varför? 

 

6. Varför inte de andra aktiviteterna? 

  

7. Vilka aktiviteter skulle du dubbelkolla? 

Följdfråga: Varför? 

 

8. Hur var det att kommunicera med Siri? 

  

9. Hur fungerade feedbacken? Gick det för sakta, för snabbt? lagom? 

Följdfråga: Var det något Siri borde ha sagt? Varför? 
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10. Siri kan vara skämtsam och sarkastisk ibland, som du kanske märkte under sista aktivitet. Vad 

tycker du om det? Vad får det dig att känna? Följdfråga: Kan det vara en egenskap som förstärker 

känslan tillit? 

  

11. Kände du att du hade kontroll? 

  

12. Idag kan man välja om Siri ska ha en manlig eller kvinnlig röst. Vilken föredrar du? Varför?  

(Ökar det tilliten?) Följdfrågor: Finns det någon röst du föredrar? hur skulle det kännas? Hur skulle 

det kännas om Siri lät mer som en robot?  Upplevt det annorlunda? Ålder? Dialekt? 

  

13. Vad har du hört för rykten om Siri? 

  

14. Hur skulle du känna dig om Apple spelade in din röst för att förbättra tjänsten? 

  

15. Visste du att den gör det idag? 

  

16. Hur skulle du vilja bli informerad om det? 

  

17. Saknades något i designen av Siri? Följdfrågor: Visuellt? Språket? Skulle det öka tilliten? 

 

18. I vilken sammanhang skulle du tänka dig att använda Siri? 

  

19. Känner du behovet av Siri? 
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10.3 Enkätfrågor
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