Sammanfattning
Studien visar att chattbotar är en förhållandevis ny kommunikationskanal i
Sverige. Detta innebär att aktörerna fokuserar på grundläggande funktioner i
chattbotar. På så vis har arbetet med tillgänglighet hamnat i skymundan. Det finns
flera aspekter som påverkar den upplevda tillgängligheten i chattbotarna, både i
chattbotarnas gränssnitt och i hur kommunikationen sker med användaren. De
förbättringsåtgärder som lyfts fram i studien är sådana som i stor utsträckning
skulle medföra förbättringar och förenklingar för alla användare, oavsett om
personen har en funktionsnedsättning eller inte. Denna teori stöds av resultaten
från de referenstester som genomfördes med personer utan påvisad
funktionsnedsättning. De problem och utmaningar som testpersonerna i
referensgruppen stöter på är i stor utsträckning samma som framkommit i övriga
användartester. För att öka tillgängligheten och stödja chattbotutvecklare i att ta
fram tillgängliga chattbotar har Stelacon tagit fram en checklista med åtgärder
som ökar tillgängligheten.
För att chattbotarna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
och äldre bör chattbotutvecklarna tänka på att:
 Göra chattboten personlig för ökad trygghet och förståelse
 Tydliggöra för användaren hur denna ska interagera med chattboten
 Göra det enkelt för användren att förstå vad som är frågan och vad som är
svaret
 Chattboten måste förstå användarnas frågor, eller ge förslag på frågeställningar
 Göra innehållet tillgängligt för alla
 Chattbotutvecklarna bör involvera användargrupperna vid utvecklingen av sina
tjänster
 Små förbättringsåtgärder skulle underlätta användningen, oavsett om
användaren har en funktionsnedsättning eller inte
Användartester har genomförts med testpersoner ur olika målgrupper.
Målgrupperna som ingick i dessa tester var personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre samt personer utan
påvisad funktionsnedsättning. De chattbotar som testats inom ramarna för
studien är Brisbot, Shim, Siri, SJs digitala reskompis, Swedbanks chattbot samt
SEBs chattbot Aida. Testpersonerna har under användartestet ställt frågor till
chattboten och har själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att
använda och förstå chattboten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder
som kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv.
I denna studie har Stelacon undersökt tillgängligheten i chattbotar. Resultatet
bygger på användartester med personer med funktionsnedsättning, äldre samt en
referensgrupp med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Dessutom har
WCAG-analyser och intervjuer med forskare och chattbotutvecklare genomförts.
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1.

Inledning

Informations- och kommunikationstekniken ger oss möjligheter som kan
underlätta våra dagliga liv. Det är dock inte givet att alla kan ta del av den
informations- och kommunikationsteknik som kommer ut på marknaden. En
företeelse som är på framväxt är användandet av digitala chattbotar i
kommunikationen mellan användare och aktörer, både inom offentlig och privat
verksamhet.
En chattbot är en maskin som är konstruerad för att automatiskt genomföra vissa
typer av moment. Dessa moment kan både vara förprogrammerade att utföra
vissa enklare typer av uppdrag, eller utnyttja artificiell intelligens för att reagera på
förändringar i sin omgivning och kan då lära sig av sitt användande.
På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har Stelacon utvärderat hur pass utbrett
chattbotar är som digitalt gränssnitt och hur tillgänglig tekniken är för personer
med funktionsnedsättning och äldre. Syftet med studien är att få utökad förståelse
kring chattbotar samt främja tillgängliga och tillförlitliga chattbotar. Vidare
undersöks om WCAG-riktlinjerna bör kompletteras för att säkerställa att
chattbotar är tillgängliga för alla.
1.1.

Tillvägagångssätt för genomförande av studien

För att utvärdera chattbotarnas funktion, användningsområden och tillgänglighet
har Stelacon genomfört en omvärldsanalys, intervjuer, användartester samt en
WCAG-analys.
1.1.1. Omvärldsanalys
En omvärldsanalys har genomförts för att ge en bild över hur marknaden för
chattbotar ser ut idag. Omvärldsanalysen har gjorts via olika sökportaler för att ta
fram information från olika källor. Den information som varit väsentlig för den här
studien inkluderar exempel på olika användningsområden där chattbotar har
introducerats i kundinteraktionen, exempelvis chattbotar i mobilen, i kontakt med
företag/offentlig verksamhet och på meddelandeplattformar. En del i
omvärldsanalysen har även varit att besöka olika seminarium och föreläsningar
med tema artificiell intelligens. En mer ingående redovisning över vad
omvärldsanalysen resulterat i redovisas i kapitel 3.
För att vidare skapa en förståelse över marknaden för chattbotar genomfördes
intervjuer med representanter för Bris, Swedbank, SJ och Shim som alla har
chattbotar i sin verksamhet. Dessutom kontaktades Skattemyndigheten på grund
av deras tidigare arbete med chattbotar, en professor i talteknologi samt en
språkvetare som arbetar på ett textanalysföretag. Syftet med intervjuerna var att
ge insikter i vad som hindrar och driver marknaden för chattbotar.
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1.1.2.

Användartester för att utvärdera tillgängligheten

Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras
individuellt med en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. I den
här studien har användartester genomförts med en testperson i taget. Syftet med
användartester var att utvärdera chattbotarna genom att belysa användarnas
attityder. Varje användartest kompletterades med en kortare intervju där
testpersonen fick ta ställning till, och motivera varför, en viss chattbot passar
bättre eller sämre för de förmågor testpersonen besitter. De flesta användartester
har genomförts på Stelacons kontor men i vissa fall har testerna genomförts på
testpersonens arbetsplats eller i hemmet.
Då tidigare vana och individuella förutsättningar kan påverka resultatet inleddes
alla tester med en intervju där testpersonerna fick frågor om tidigare användning
och vilka behov och förutsättningar som testpersonen har vid användning av
chattbotar. På så sätt fanns möjlighet att se hur olika parametrar påverkar den
upplevda tillgängligheten i chattbotar.
I tillägg har Stelacon i samråd med PTS genomfört ett mindre antal användartest
utanför en kontrollerad testmiljö, där testpersonen istället testat chattboten på
ett tåg, på bussen och när testpersonen förflyttar sig till fots. Detta förväntades
skapa mervärde till slutliga analysen då vissa av chattbotarna förväntas användas i
en sådan miljö.
I användartesten har testpersonerna testat samtliga chattbotar i det urval som
Stelacon fastställt i samråd med PTS.
Målgrupper och rekrytering
Användartester har genomförts med personer med funktionsnedsättning och
äldre. Dessutom har en referensgrupp med personer utan påvisad
funktionsnedsättning deltagit, detta för att säkerställa att om resultaten från de
övriga testerna beror på respektive funktionsnedsättning eller om det är något
som alla användare upplever. Nedan presenteras de målgrupper som deltagit i
studiens användartester.
 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom
och ADHD
 Personer med blindhet och synnedsättning
 Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
 Äldre
 Personer utan påvisad funktionsnedsättning - referensgrupp
Testpersonerna har rekryterats via det breda kontaktnät som Stelacon upparbetat
i tidigare studier. Vid rekrytering har vana av smarttelefoner och datorer varit ett
urvalskriterium för att fokus under testerna skulle vara på tillgängligheten i
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chattbotar som finns i applikationer och på hemsidor, snarare än användbarheten
av själva enheten som används vid testtillfället.
Urval av chattbotar som ingår i studien
För att testa den upplevda tillgängligheten i chattbotar har urvalet av chattbotar
gjorts utifrån olika egenskaper, såsom interaktionssätt, användningsområde och
plattform. Urvalen har gjorts utifrån det begränsade utbudet av svenska
chattbotar.
Det finns framförallt tre olika sätt att interagera med en chattbot, via tal, knappval
eller fritext. Det finns dessutom chattbotar som tillåter en kombination av dessa
interaktionssätt. För att få en uppfattning om hur tillgängliga de olika
interaktionssätten är, ingår chattbotar med olika interaktionssätt i
användartesterna.
För att skapa förståelse för vad trygghetsaspekten spelar för roll vid användningen
av chattbotar användes chattbotar med olika användningsområden och där
informationen som delas är mer eller mindre privat samt har olika inverkan på
användarens privatliv.
Slutligen kan chattbotar användas på flera olika plattformar, därför utgick även
urvalskriterierna från att få en spridning av chattbotar i applikationer,
webbplatser, mobila webbplatser samt meddelandeplattformar. Chattbotar från
två banker ingick i studien då chattbotarna skiljer sig mycket åt i sättet de besvarar
användarnas frågor. Det slutliga urvalet av de chattbotar som användes i studien
finns samlat i Tabell 1.
Tabell 1. Urval av chattbotar
Applikation

Interaktionssätt

Information

Plattform

Brisbot

Knappval

Privat information

Facebook Messenger

Shim

Knappval/fritext

Privat information

Applikation

Siri

Tal

Allmän information

Smarttelefon

SJs digitala
reskompis

Fritext/ev. knappval

Allmän information

Applikation

Swedbank

Fritext

Allmän information

Webbplats/mobil webbplats

SEB

Fritext

Allmän information

Webbplats/mobil webbplats
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Nedan presenteras chattbotarna närmare.
Brisbot är en chattbot framtagen av BRIS (Barnens Rätt i Samhället) och finns
tillgänglig i de sociala mediekanalerna Facebook Messenger och Kik1. Med Brisbot
kan användaren chatta om problem de upplever och få råd kring hur de ska gå
tillväga. När en användare chattar med Brisbot ges knappval med alternativ för att
gå vidare i chatten. En representant för Bris menar att Brisbotten är framtagen för
att barn och unga enkelt ska kunna skaffa sig information om olika problem som
de kan ha. Botten innehåller information om de vanligaste frågeområdena som
barn och unga hör av sig till Bris om och informationen kring dessa är en
sammanställning gjord av Bris kuratorer. Grundtanken att ha botten i Facebook
messenger och Kik är att den ska finnas på en plattform där målgruppen befinner
sig. Det är av stor vikt att användarna förstår att de inte chattar med en verklig
kurator och därför påminner botten kontinuerligt användaren om detta under
hela konversationen, dessutom använder de en robotliknande profilbild för
Brisbotten för att ytterligare förstärka att botten inte är en människa.
Figur 1. Chattboten Brisbot från BRIS

1

https://www.kik.com/
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Shim är en chattbotsapplikation som är utvecklad av psykologer, forskare,
skribenter, ingenjörer och designers och vars syfte är att hjälpa användaren att
reflektera över sitt liv. Shim ställer frågor om användarens liv och bidrar på så sätt
till att stärka relationer till människor i användarens närhet. Användaren
kommunicerar med Shim genom framförallt knappval men i vissa situationer
ombeds användaren skriva fritt eller lägga in bilder. Applikationen är under
utveckling men testas av olika inbjudna personer för att upptäcka felaktigheter
och utvecklingsmöjligheter.
Figur 2. Chattboten Shim

Siri är den inbyggda virtuella assistenten i Apples smarttelefoner. Siri är talbaserad
och användaren kan ställa frågor eller be Siri om att exempelvis ringa upp en
kontakt eller lägga till händelse i almanackan. Ibland får användaren knappval,
exempelvis när Siri inte förstår användarens input.
Figur 3. Virtuella assistenten Siri i iPhone
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SJs digitala reskompis är en chattbot som finns i SJs applikation SJ Labs. SJ Labs är
till för att experimentera med nya lösningar för att lösa kundproblem. I chattboten
kan användaren ställa frågor under sin tågresa, exempelvis var bistron är belägen i
tåget eller när tåget är framme på en viss station. Användaren interagerar med
chattboten via fritext och i vissa fall även knappval. SJ uppger att efter att den
digitala reskompisen lanserades för ett år sedan har stora utvecklingar skett med
tekniken. Vid lansering var språkstödet för svenska bristfälligt och de har själva fått
lära upp chattboten. En representant för SJ som Stelacon varit i kontakt med
menar att om de skulle välja att lansera chattboten utanför SJ Labs skulle de
antagligen bygga upp den med ny teknik med den kunskap och erfarenhet de fått
under tiden. Innan en sådan lansering skulle chattboten, likt allting annat som de
lanserar i ordinarie applikation eller på webbplatsen, genomgå en
tillgänglighetsutvärdering utifrån deras tillgänglighetsriktlinjer.
Figur 4. SJs chattbot

SEBs chattbot Aida och är en virtuell assistent som finns belägen på SEBs hemsida
och svarar på frågor gällande olika typer av bankärenden. I dagsläget kan
användaren inte ställa frågor i inloggat läge varför frågorna blir mer generella och
inte specifika för kunden. Användaren ställer frågor till chattboten via fritext.
Chattboten finns under menyvalet kundtjänst på hemsidan.
Figur 5. SEBs chattbot
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Swedbanks chattbot är likt SEBs chattbot en virtuell assistent som kan svara på
frågor gällande generella bankärenden. Chattboten finns på Swedbanks hemsida
och användaren interagerar med chattboten via fritext. En representant från
Swedbank menar att syftet med Swedbanks chattbot var att minska kostnader för
kundtjänst samtidigt som kvalitén bevaras. De ville dock göra det tydligt för
användaren att det inte är en verklig person som de chattar med och har därför
valt att inte namnge chattboten. Under nästa år planeras flera nya funktioner som
syftar förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten, bland annat en
röststyrning i mobilapplikationen.
Figur 6. Swedbanks chattbot

Testmoment
I användartesterna har testpersonerna genomfört ett antal moment och fått
utvärdera hur enkelt eller svårt det är att genomföra momenten samt ge förslag
på förbättringsåtgärder. Testmomentet bestod av olika delar: starta en
konversation med chattboten, ställa en eller flera frågor samt förstå
informationen/gensvaret från chattboten. Se fullständig testguide i bilaga 2.
Starta chattboten
I den första delen fick testpersonen i uppgift att starta chattboten. Syftet med
denna del var att undersöka hur enkelt eller svårt det är för testpersonerna att
starta en konversation.
Ställa en eller flera frågor
Testpersonen fick i uppgift att ställa en fråga till chattboten för att starta en
konversation. Syftet var att undersöka hur enkelt eller svårt det var att ställa en
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fråga, om testpersonen förstod vilket interaktionssätt som krävdes samt om
chattboten förstod testpersonens sätt att utrycka sig. I tillägg huruvida
testpersonens eventuella hjälpmedel är kompatibel med chattboten.
Förstå informationen/gensvaret från chattboten
I nästa steg fick testpersonen reflektera över hur enkelt eller svårt det är att
konversera med chattboten. Syftet var att undersöka vilka svårigheter om
testpersonen exempelvis stavat fel och hur chattboten svarar på detta. Vidare att
få en jämförande analys av de olika chattbotarna, deras olika interaktionssätt och
sätt att presentera information.
Det är viktigt att understryka att det utifrån resultatet inte går att dra generella
slutsatser som gäller för en hel målgrupp av personer med en viss
funktionsnedsättning. Slutsatserna bygger på resultatet från de specifika individer
som har medverkat i testerna och det är testpersonernas personliga åsikter som
lyfts fram. Testpersonens åsikter påverkas eventuellt inte bara av personens
funktionsnedsättning eller ålder utan även av personliga preferenser, erfarenheter
och datorvana.
1.1.3.

Förutsättningar för testpersonerna i studien

Följande avsnitt beskriver vad som karaktäriserar de testpersoner som har
medverkat i användartesterna. Syftet är att ge en kort introduktion till olika
målgruppers förutsättningar att använda chattbotar. Informationen baseras på
testpersonernas egna beskrivningar av hur deras funktionsnedsättning eller ålder
kan påverka användningen av tjänster i mobiltelefoner och datorer. Informationen
är således inte ett resultat av användartesterna utan av de inledande intervjuerna.
Personer med synnedsättning
I användartesterna har både personer som är synsvaga och personer som är blinda
medverkat. Samtliga har en vana av att använda datorer och smarttelefoner.
Vilken grad av synnedsättning samt vilken typ av hjälpmedel som testpersonerna
använder varierar.
Majoriteten av de synnedsatta personer som är i behov av hjälpmedel för att
använda dator har använt hjälpmedlet Zoom Text. Zoom Text är ett
förstoringsprogram som kan förstora skärmens innehåll upp till 36 gånger.
Programmet kan ändra färginställningar och fungerar även som skärmläsare. För
personer med denna grad av synnedsättning är färgsättning, kontraster, skarpa
konturer samt typsnitt och teckenstorlek av stor vikt för att en tjänst ska vara
tillgänglig.
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Figur 7. Hjälpmedlet Zoom Text kan förstora upp till 36 gånger. Exemplet nedan är
förstorat endast 3 gånger.

Personer som är blinda kan använda datorer och mobila applikationer om deras
dator eller smarttelefon har ett skärmläsarprogram som läser upp det personen
söker efter/pekar på. För att detta ska fungera måste hemsidan/applikationen
vara kompatibel med skärmläsaren, det vill säga att hemsidan/applikationen
behöver vara programmerad på ett sådant sätt att skärmläsaren kan läsa av vad
alla knappar, rubriker och textfält är. Skärmläsarprogrammen Voice Over och
JAWS har använts av de blinda testpersonerna vid användartesterna.
Äldre personer
För testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper,
förutsättningarna att använda mobila applikationer vara påverkade av hur van
personen är av att använda datorer och smarttelefoner. Äldre personer som är
vana användare anser inte att åldern påverkar användning av datorer och
smarttelefoner i någon hög grad.
Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
Testpersoner med dyslexi är generellt sett mer bekväma att använda applikationer
då de ofta innehåller mindre information jämfört med motsvarande hemsidor. För
en person med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan ordval försvåra användandet
av digitala tjänster. Några av testpersonerna säger att de har svårt att förstå och
tolka långa ord. Andra säger att de inte har problem med orden i sig, men när
texterna är för långa blir det för mycket information att ta in. Ett annat problem
vid användandet av digitala tjänster är att användarens frågor och formuleringar
inte alltid kan tolkas om de innehåller felstavningar och det blir problematiskt när
användaren uppmanas skriva frågan igen. Bilder och figurer i kombination med
stor text kan underlätta användandet.
Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en bred grupp. I
studien har personer med ADHD och Aspergers syndrom medverkat. Samtliga
testpersoner är vana användare av smarttelefoner och datorer. En stor andel av
testpersonerna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever inte att
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deras diagnos påverkar dem nämnvärt i användandet av datorer och
smarttelefoner.
Testpersonerna med ADHD kan uppleva koncentrationssvårigheter, vilket medför
att de vill ha en begränsad mängd text och begränsat antal steg i hemsidorna och
applikationerna. Några av testpersonerna föredrar generellt därför mobila
applikationer framför hemsida då informationsmängden är mer begränsad.
Några testpersoner med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de
med anledning av sin diagnos vill ha konkret och tydlig information, och kan
reagera på texter som har otydliga formuleringar och att de reagerar på ordval.
1.1.4.

WCAG 2.0 analys av chattbotar

För att få en bild av hur tillgängliga chattbotar är idag och hur befintliga riktlinjer
täcker in interaktionen med chattbotar har Stelacon genomfört en WCAG-analys
av de utvalda chattbotarna. Analysen har genomförts genom att granska
chattboten utifrån ett protokoll med riktlinjerna i WCAG 2.0. upp till nivå AA.
Tillgänglighetsanalysen innefattar noggrann granskning av:








Färger & kontraster
Huvudmeny & undermeny
Rubriker & länkar
Struktur & navigering
Läsbarhet
Kompatibilitet med skärmläsare
Kodkvalitet
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2. Om chattbotar
Under bara de senaste åren har det har skett en stor utveckling av chattbotar
internationellt. I Sverige har utvecklingen inte varit lika omfattande. De få
chattbotar som finns nationellt verkar mestadels som virtuella
kundtjänstmedarbetare. Däremot tyder mycket på att chattbotar kommer att bli
allt vanligare som interaktionssätt både mot privata och offentliga aktörer även i
Sverige. Det visar sig bland annat genom att en representant från Bris berättar att
flera aktörer hör av sig till dem och frågar om hur de gått tillväga för att ta fram sin
chattbot. En av de största anledningarna till att utvecklingen går relativt långsamt
är att tekniken bakom chattbotar är väldigt avancerad. I kontakt med Skatteverket
menar de att de inte uteslutit möjligheten med en chattbot för deras kundtjänst,
men att de gjort bedömningen att innovationsgraden inte är så pass hög att deras
innovationsteam ska arbeta med frågan just nu.
Artificiell intelligens, maskininlärning och chattbotar är populära ämnen och det
finns gott om information kring vad det är, hur det används och varför det bör
användas. Däremot tycks det inte finnas några studier om tillgängligheten i
chattbotar. Hos de aktörer och organisationer Stelacon varit i kontakt med verkar
det finnas en önskan och förhoppning om att en sådan studie ska genomföras.
2.1.

Definitionen av en chattbot

Det finns olika sätt att definiera en chattbot, vissa definitioner är breda och
öppnar upp för olika tolkningar medan andra sätter strikta krav på att chattboten
ska minnas konversationer och att den ska finnas på specifika plattformar. För att
inte utesluta eventuella chattbotar har Stelacon valt att följa en bredare definition
av chattbotar, nämligen:
En chattbot är ett dataprogram som efterliknar konversation med personer med
hjälp av artificiell intelligens och interagerar via ett chattgränssnitt.
En chattbot är alltså en digital tjänst som kan hålla konversationer med människor
med syftet att genomföra särskilda uppgifter, såsom att svara på frågor eller
möjliggöra produktköp. För att fungera använder de sig av ett dialogsystem för att
simulera konversationer med människor. Dialogsystemet drivs av en uppsättning
enkla regler och varierande grader av artificiell intelligens. Generellt kan
chattbotar falla inom ett spektrum av användningsområden, från att ersätta all
mänsklig kommunikation i en kundservice till att underlätta den.
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Figur 8. Nivåer av intelligens.
Artificiell intelligens

Maskininlärning
Djupinlärning

1960

2017
Redan på 60-talet talades det om artificiell intelligens, vilket generellt innebär att
en dator har möjlighet att utföra en specifik avancerad uppgift, men inte kan lära
sig själv att utvecklas vidare på egen hand. På 80-talet började man tala om
maskininlärning (machine learning) som är en vidareutveckling och en
underkategori till artificiell intelligens. Maskininlärning innebär att maskinen kan
använda algoritmer för att analysera data, lära sig från data och sedan dra
slutsatser. Vid maskininlärning tränas maskinen med stora mängder data.2 Under
de senaste åren har utvecklingen gått mot djupinlärning (deep learning) där
maskinerna bryter ned informationen och gör mer avancerade analyser. En
framtida utveckling tycks gå mot att maskinen kan lära sig på egen hand helt utan
mänsklig interaktion.3
2.2.

Användningsområden

Chattbotar används internationellt i en stor variation av branscher och områden.
Samtidigt finns det stor potential att hitta ytterligare användningsområden. I
Sverige är aktörers användning fortfarande begränsad och de flesta chattbotar är
virtuella kundtjänstmedarbetare som implementeras i verksamheten för att
effektivisera kunddialogen genom att helt eller delvis ta över kundtjänsten. I vissa
fall används en chattbot för att svara på de vanligaste frågorna och i de fall botten
inte klarar av att besvara användarens fråga tar en mänsklig
kundtjänstmedarbetare över. För användaren är det inte alltid tydligt om denna
interagerar med en människa eller en dator samt när det sker en övergång där
emellan.
Förutom virtuella kundtjänstmedarbetare finns ett flertal områden där chattbotar
används. Det finns bland annat chattbotar som:





2
3

berättar om vädret
hjälper användaren att välja ut och beställa varor från matvarubutiker
berättar om nyhetsläget
ger livsrådgivning

https://www.linkedin.com/pulse/ai-machine-learning-evolution-differences-connections-kapil-tandon
http://www.centigo.se/insikter/artificiell-intelligens-i-praktiken/
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 ger ekonomisk rådgivning
 hjälper till med schemaläggning
 är en vän som användaren kan interagera med om livet
Internationellt, där utvecklingen är mer utbredd, används chattbotar även som en
ytterligare säljkanal. Exempelvis kan användare chatta med klädjätten H&M för att
få tips på klädkombinationer och beställa hamburgare från Burger King för att
sedan hämta ut beställningen i närmaste Burger King restaurang. Dessa typer av
chattbotar finns ännu inte i Sverige.
Figur 9. Burger Kings och H&Ms chattbotar.

När tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig finns stora förutsättningar för nya
och mer komplexa användningsområden för chattbotar. Bättre taligenkänning
öppnar exempelvis upp för nya interaktionssätt och vi kommer antagligen se en
stor ökning av chattbotar i hemmet som fungerar som hemassistenter.
Förutom rena effektiviseringar och förenklingar finns möjlighet att i framtiden
använda chattbotar i sjukvård och i omvårdnadstjänster. Det pågår bland annat
forskning inom demenssjukvården där chattbotar kan komma att användas för att
tidigt upptäcka tecken på demens.
2.3.

Chattbotens utveckling

Chattboten har en lång historia och har gjort stora framsteg sedan den första
chattboten introducerades på 1960-talet.
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Figur 10. Historisk tidslinje på chattbotars utveckling.

Redan på 60-talet var det möjligt att interagera med en robot genom artificiell
intelligens i och med att Joseph Weizenbaum skapade ELIZA på Massachusetts
Institute of Technology. ELIZA kunde imitera en psykoterapeut genom att ge svar
som bygger på och upprepar vissa delar av användarens input. Weizenbaum ville
visa att även enklare datorprogram kan lura människor att tro att de talar med en
person. ELIZA sägs också vara en utav de första robotar som klarade ett begränsat
Turing test, där en människa inte kan avgöra vilken av två chattar som utgörs av en
maskin4.
Figur 11. Bild över en konversation med chattboten ELIZA.

ELIZA inspirerade till framtagandet av flertalet liknande chattbotar men det var
först år 2000, när SmarterChild lanserades, som chattbotar blev mer
människoliknande i sitt sätt att interagera. SmarterChild förstod naturligt språk
och kunde hantera en mängd olika ämnen.5
Tack vare möjligheten att spara och hantera stora mängder data har utvecklingen
av chattbotar gått snabbt framåt de senaste åren. 2010 lanserades den virtuella
assistenten Siri i Apples smartmobiler och efter det har Amazon, Google och
Microsoft tagit fram egna röststyrda virtuella assistenter.6 Virtuella assistenter
4
5
6

https://chatbotsmagazine.com/a-brief-history-of-bots-9c45fc9b8901
Ibid.
https://blog.hubspot.com/marketing/where-do-bots-come-from#sm.00000ksk4zt13kf9dpn9646a8bfqw
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används framförallt i smarttelefoner för att bland annat ringa upp kontakter, lägga
in händelser i kalendern samt få vägbeskrivningar.
2015 översteg antal användare av meddelandeplattformar i applikationer (såsom
WhatsApp och Facebook Messenger) för första gången användarantalet på sociala
medier-plattformar. Företag ville då flytta kunddialogen till
meddelandeplattformar för att finnas i de kanaler som deras kunder använder.7 I
april 2016 lanserade därför Facebook sin chattbotlösning som möjliggjorde
chattbotar i Facebook Messenger. I slutet av 2016 fanns drygt 33 000 chattbotar i
Facebook Messenger.8 Innan dess, redan 2013, lanserades chattbotar i
meddelandetjänster i China, exempelvis i WeChat som i slutet av 2016 hade
närmare 700 miljoner användare.9 Det finns några få svenska chattbotar i social
medier, bland annat har BRIS tagit fram Brisbot som barn kan chatta med som en
förlängning till deras telefonsupport.
Samtidigt som lanseringen av Facebooks chattbotlösning utvecklade Microsoft en
Twitterbot som kallades Tay med syfte att öka förståelsen för ungdomars
konversationsspråk. Tay verkade på Twitter genom att läsa och svara på inlägg.
Kort efter lanseringen av Tay började vissa användare publicera politiskt
inkorrekta inlägg och eftersom Tay lärde sig genom twitterinlägg och
kommunicerade genom att härma dem så började den snart själv svara med
sexistiska och rasistiska inlägg10. Konsekvensen blev att Tay fick stängas ned,
endast 16 timmar efter sin lansering.
En av de senaste nyheterna bland chattbotar är Nadia som lanserats i år, 2017.
Nadia har utvecklats av ett Nya Zeeländskt start-up, Soul Machine, och kan genom
att ”se” på användare via webbkameror avläsa deras känslouttryck. Soul Machine
kallar detta för chattbotens "emotionella intelligens" eller EI, som tillåter Nadia att
ansluta sig till människor på en mer känslomässigt subtil nivå. Syftet var att ta
chattbotars service till nästa nivå genom att humanisera samspelet mellan
användare och bot. Nadia togs fram för den australiensiska regeringen med
ändamålet att förbättra tjänster för personer med funktionshinder. Nadia hjälper
användarna att få tillgång till myndighetsinformation och göra deras tjänster mer
tillgängliga när som helst och var som helst. Möjligheterna för liknande projekt är
nästintill oändliga. Faktum är att Soul Machines för närvarande arbetar med
liknande chattbotar även för andra branscher.11

7

https://www.slideshare.net/socialogilvy/key-digital-trends-for-2017
https://www.theverge.com/2016/4/12/11395806/facebook-messenger-bot-platform-announced-f8-conference
9
https://chatbotsmagazine.com/china-wechat-and-the-origins-of-chatbots-89c481f15a44
10
http://www.bbc.com/news/technology-35890188
11
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/03/24/say-hello-to-nadia-the-terrifyingly-human-chatbot-with-emotionalintelligence/#.tnw_DEoIE1Jc
8
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Figur 12. Chattboten Nadia som kan läsa av ansiktsuttryck.

2.4.

Tekniken bakom chattbotar

Nedan presenteras den bakomliggande tekniska strukturen i chattbotar samt på
vilka sätt en användare kan interagera med chattboten.
2.4.1. Olika sätt att interagera med chattbotar
Användaren kan interagera med chattbotar på olika sätt. Användarens input kan
vara via fritext, tal eller med förinställda knappval. Ofta är det möjligt att
kombinera dessa. Då knappval är förinställda är dessa enkla att tolka för
chattboten medan fritext och tal behöver brytas ner och tolkas innan det kan
kopplas till ett relevant svar. Enligt experter som Stelacon varit i kontakt med är
detta den svåraste uppgiften för en chattbot. Samtidigt innebär förinställda
knappval en begränsning för användaren och det kan ta längre tid att få svar på en
specifik fråga.
I nyare teknik, som ännu inte finns i Sverige, kan en chattbot även läsa av
ansiktsuttryck och/eller tonläge för att identifiera känslouttryck. Dessa chattbotar
kan avläsa ansiktsuttryck hos en användare som pratar med dem, med hjälp av
användarens framåtvända kamera.12 Interaktionen mellan användare och chattbot
sker då ”ansikte mot ansikte”. Användare som pratar med någonting som ser
mänskligt ut är mer benägna att vara öppna för sina tankar och uttrycksfulla med
sitt eget ansikte. Detta gör det möjligt för ett företag att hämta information om
vad som orsakar eller förvirrar kunder. Chattbotar kan också programmeras för att
reagera på en persons ansiktsuttryck med sina egna simulerade ansiktsrörelser,
för att skapa en illusion av empati. Andra företag har försökt upptäcka människors

12

https://www.technologyreview.com/s/603895/customer-service-chatbots-are-about-to-become-frighteningly-realistic/
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känslor genom att analysera en persons röst, ord eller uttryck. Amazon utforskar
denna idé som ett sätt att förbättra sin Alexa-röststyrda assistent.
2.4.1.1.

Taligenkänning är ett framtida interaktionssätt

Taligenkänning är under utveckling och internationellt sker stora framsteg. Bland
annat har Googles taligenkänning nått 95 procent ordigenkänning för det engelska
språket, samma nivå som hos människor.13
Taligenkänning på svenska har inte nått samma nivåer och få aktörer har system
vars taligenkänning är så bra att det är möjligt att implementera i chattbotar på ett
framgångsrikt sätt. Den taligenkänningsforskare som Stelacon talat med menar att
trots engelsktalande taligenkänningssystem redan idag är tillräckligt bra för att
användas i chattbotar kommer det dröja några år innan denna teknik är tillräckligt
bra i Sverige. När detta sker öppnar det upp för nya sätt att kommunicera med
chattbotarna.
Det går dock att se nya användningsområden för taligenkänning i Sverige.
Exempelvis är det nu möjligt att sköta enklare ärenden i banken via röststyrning.
Det är Länsförsäkringar som låter sina kunder använda Siri för att göra
snabböverföringar mellan egna kunder.14 Även Swedbank har planer på att
möjliggöra röststyrning i sin applikation redan under nästa år, uppger den
representant från Swedbank som Stelacon intervjuat i studien.
Från och med 2016 finns en generell molntjänst för taligenkänning på svenska.15
Tjänsten är en komplett tal-till-text-lösning som kan skapa färdigskrivna dokument
med hjälp av alla diktafoner och mobiltelefoner. Det finns också en professionell
tjänst för taligenkänning med inbyggd artificiell intelligens som framförallt
används inom hälso- och sjukvårdssektorn. Tack vare denna tjänst kan läkare
direkt omvandla en dikterad journalanteckning till skriven text och samtidigt
kontrollera, signera och lägga in den i journalen.
Taligenkänning adderar ytterligare en dimension till komplexiteten med
chattbotar då talet måste översättas till text som sedan ska systemet. Mänskligt
tal påverkas naturligt av dialekt, ålder, kön samt olika typer av talsvårigheter vilket
innebär att en chattbot måste vara väldigt avancerad och tränas på stor mängd
data för att kunna tolka alla olika typer av tal.
2.4.2. Hur fungerar chattbotars dialogsystem
Det finns några steg som en chattbot går igenom för att bearbeta mänsklig
interaktion, dessa illustreras i Figur 13.16 Det första steget är att konvertera
mänsklig inmatning till ett, för en chattbot, förståeligt sammanhang. Detta görs
genom igenkänningsteknik som kan analysera tal, text och även gester. Nästa steg
13

https://9to5google.com/2017/06/01/google-speech-recognition-humans/
http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2017/06/12/nu-kan-du-lata-siri-gora-kontooverforingen/
15
https://businesstech.idg.se/se/ricoh/taligenkanning-nara-stort-genombrott/?ref=article-footer&cn=bt&tn=a&al=hl
16
https://www.linkit.nl/knowledge-base/225/Chatbots_A_bright_future_in_IoT
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är att tillämpa Natural Language Processing (NLP) för att analysera texten och söka
efter semantik.17
Väl inne i chattbotens kugghjul finns lagrade fraser, kunskapskällor samt ett
konversationsminne som gemensamt byggts upp genom maskininlärning och
tidigare konversationer. Dessa ser till att frågor eller problem blir lösta. Efter att
uppgiften är löst, översätts lösningen till "mänsklig utmatning". Den utmatade
effekten reglerar sedan hur utsignalen kommuniceras, t.ex. genom text eller röst.
Beroende på hur utvecklad NPL och dess bearbetning av informationen är, kan
chattboten således efterlikna människors språk samt tolka och kommunicera
effektivt.
Figur 13. Flödesdiagram över interaktionen med en chattbot.

2.4.3. Chattbotar kräver mer eller mindre intelligens
Chattbotar kan förklaras mer som en funktion än en produkt.18 De faller snarare
längs ett spektrum19 av användningsområden, vilka innebär alltifrån att ersätta all
mänsklig kommunikation till att underlätta den. Olika användningsområden kräver
mer eller mindre artificiell intelligens.
Längst till höger i Figur 14 finns de nyare smartare chattbotarna som helt drivs av
artificiell intelligens och interagerar via ett chattgränssnitt. De använder avancerad
maskininlärning inte bara genom att analysera mänsklig inmatning utan även för
att skapa ett svar. Responsanalysen lär sig genom den avancerade
inlärningsalgoritmen som används i avkodningsinmatningen och genererar ett
svar. NLP översätter då också inmatningen och utsignalen till ett textformat som
17
18
19

Studiet av betydelsen hos språkliga uttryck som ord, fraser och satser.
http://digital.di.se/artikel/darfor-pratar-alla-plotsligt-om-botar#
https://chatbotsmagazine.com/infographic-rise-of-the-chatbots-1e2c086aece4
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både förstås av maskinen och användaren. På så vis kan denna typ av chattbot
hålla en konversation med användaren och även minnas tidigare konversationer.
Både specifika eller allmänna frågor kan ställas och chattboten ska kunna förstå
frågan och bilda ett trovärdigt svar.
Figur 14. Spektrum av chattbotar.

Användare

Chattbot

Mänsklig
kundtjänstmedarbetare
Ett steg till vänster är chattbotar som försöker extrahera så mycket information
från användaren som möjligt på egen hand, men kan till sist falla tillbaka på en
människa om det är absolut nödvändigt. Dessa chattbotar bygger till stor del på
regler och är begränsade till specifika områden och frågor. Ett exempel på detta är
en förinspelad kundsupport som frågar "Vad vill du ha hjälp med, det här eller det
här?" Och sedan bygger svaret till en annan uppsättning frågor och en annan, och
en annan. Tillslut kan användaren som söker hjälp på en fråga nå en mänsklig
kundtjänstmedarbetare.
Längst till höger i Figur 14 finns de nyare smartare chattbotarna som helt drivs av
artificiell intelligens och interagerar via ett chattgränssnitt. De använder avancerad
maskininlärning inte bara genom att analysera mänsklig inmatning utan även för
att skapa ett svar. Responsanalysen lär sig genom den avancerade
inlärningsalgoritmen som används i avkodningsinmatningen och genererar ett
svar. NLP översätter då också inmatningen och utsignalen till ett textformat som
både förstås av maskinen och användaren. På så vis kan denna typ av chattbot
hålla en konversation med användaren och även minnas tidigare konversationer.
Både specifika eller allmänna frågor kan ställas och chattboten ska kunna förstå
frågan och bilda ett trovärdigt svar.
Figur 14 är inriktade på att förbättra användare-mänsklig kundtjänstmedarbetares
interaktion. De frågar frågor för att hitta den mest lämpade medarbetaren att
koppla vidare till. Den typ av chattbot som är näst längst till vänster är de som
exempelvis ställer en enda fråga innan de ansluter dem till en mänsklig
kundtjänstmedarbetare (exempelvis ”Vill du bli uppringd när det är din tur i
kön?”). Slutligen längst till vänster är det ingen chattbotinteraktion kvar alls, utan
endast en chatt mellan användare och mänsklig kundtjänstmedarbetare.
Eftersom graden av artificiell intelligens skiljer sig åt mellan chattbotar är
kostanden för att investera i en chattbot varierande. Att bygga en egen chattbot
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från grunden kostar mellan 300 000 - 1 500 000 kronor beroende på hur
avancerad den ska vara.20 Ju mer intelligent chattboten är desto dyrare är den.
Generellt förväntas en egenbyggd chattbot kunna lista en rad olika frågor, svara
förståeligt och direkt kunna identifiera användarens behov. I tillägg tillkommer
därefter årliga underhållningskostnader. En enklare typ av chattbot som kan
skapas direkt i en meddelandeplattform och utgår från ett skal kostar cirka 30 00050 000 kronor.
2.5.

Fem principer för utformning av chattbotar i kundtjänst

Utifrån omvärldsanalysen, de intervjuer som genomförts samt baserat på en
strategi som företaget Accenture21 tagit fram i en undersökning, kan Stelacon
belysa fem principer som ofta beaktas som viktiga vid utformningen av en
chattbot för kundservice.
 Transparens. Användarna måste vara fullt medvetna om att det är en chattbot
som de interagerar med och inte en riktig människa. Användare vill inte känna
sig lurade och kan tappa förtroendet snabbt om de omedvetet chattat med en
bott i tron att det var en människa.
 Förstå användare. Det är viktigt att säkerställa enkla interaktioner och att
enkla uppgifter genomförs utan problem. Användarna kommer snabbt tröttna
på att interagera med en chattbot som inte kan förstå enkla frågor. Dessutom
är det viktigt att ha strategi för när chattboten stöter på komplexa scenarier
som den inte kan hantera, vilket kan drabba även de mest avancerade
bottarna. Hur snabbt går det exempelvis att koppla kunder till en mänsklig
interaktion?
 Det ska vara enkelt. Att slutföra en uppgift via en chattbot kräver oundvikligen
större ansträngning från dina kunder än att bara klicka eller knacka genom en
meny på en webbplats eller i en applikation. Därmed bör interaktionen med
chattbotar vara effektiv, kort och enkel.
 Det ska vara kul. För att användare ska välja chattbotar måste det vara
intressant och stimulerande. Nya användarupplevelser kommer att krävas.
 Det ska kännas säkert. Som med alla kundvänliga teknologier är integritetsoch säkerhetsfrågor viktiga. Användare vill inte ge ut sina uppgifter till tjänster
som de inte litar på. Säkerhetsfrågor bör vara väl förankrade från början.
Dessa fem principer har legat till grund för utvärderingen av tillgängligheten i
chattbotar.
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3.

Resultat från användartester & WCAG-analys

I följande kapitel presenteras resultat från de användartester och den WCAGanalys som genomfördes i studien. Resultatet från användartesterna är indelade i
tre avsnitt, användarens inställning till chattbotar, chattbotens gränssnitt samt
kommunicera med chattboten.
3.1.

Användarens inställning till chattbotar

Att det ska vara kul att använda chattboten är en av de fem principerna vid
utformning av chattbotar. Nedan presenteras resultat kring testpersonernas
inställning till chattbotar.
3.1.1. Användare har en positiv inställning till chattbotar men chattboten måste
kännas säker
Endast ett fåtal av testpersonerna har använt chatt vid kontakt med offentliga
eller privata aktörer men de har generellt en positiv inställning till chattbotar och
har förhoppningar om att chattbotar kan underlätta och effektivisera deras
kontakt med både privata och offentliga aktörer. Testpersonerna menar att tack
vare chattbotar kan väntetider undvikas och svaren på frågor blir mer objektiva.
En synnedsatt testperson menar att det kan vara ett viktigt hjälpmedel om det
utvecklas på rätt sätt och när taligenkänning fungerar bättre.
”Det finns potential så länge det är användbara gränssnitt och en bra AI så borde
det funka.” – Testperson om sin generella uppfattning av chattbotar
Samtidigt påpekar flera testpersoner att det finns tillfällen då det är lämpligare att
tala med en verklig person och att det därför alltid bör vara möjligt att kopplas
vidare, alternativt välja andra kontaktvägar till en mer traditionell kundtjänst.
Exempelvis vid frågorna kring specifika beslut eller när ärendet är mycket viktigt.
Några testpersoner menar också att de gärna skriver ner namnet på personen de
talar med vid kontakt med kundtjänst för att, om nödvändigt, kunna hänvisa till en
specifik person vid ett senare tillfälle. Denna möjlighet försvinner när användaren
istället interagerar med en chattbot.
Testpersonerna understryker att en av de viktigaste aspekterna vid interaktionen
med en chattbot är känslan av trygghet och säkerhet, att det ska gå att lita på att
chattboten svarar korrekt och inte sparar privat information. Någon testperson
menar att det känns osäkert att tala med chattboten Siri då andra kan lyssna och
de känner att de skäms för hur de formulerar frågor. Denna oro kommer att
minska i takt med att användandet och vanan ökar menar testpersonerna.
3.1.2. Chattbotarna upplevs som mänskliga men det är viktigt att veta om det är
en person eller chattbot man interagerar med
Under användartesterna framkom det att testpersonerna generellt upplever
chattbotarna som mänskliga och i studien använder de flesta ord som ”hej” och
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”tack” i dialogen med de olika chattbotarna. När testpersonerna diskuterar detta
med testledaren menar de att de gör det omedvetet och att de upplever det som
otrevligt att inte göra det även om de inte talar med en verklig person. En annan
aspekt som tyder på att chattboten upplevs som en verklig person är att vissa
testpersoner påpekar att de känner sig långsamma när de får svar så snabbt från
chattboten men själv tar tid att svara.
”Jag skäms när jag skriver så långsamt jämfört med chattboten som svarar
direkt.”– Testperson med dyslexi om att chatta med en chattbot
Även om testpersonerna har en positiv inställning till chattbotar så är det viktigt
att det är tydligt om dialogen sker med en person eller en chattbot. Detta då det
finns olika förväntningar på de olika kanalerna. En person förväntas i större
utsträckning förstå och kunna svara på frågor som användarna ställer, alternativt
ta reda på svaret på frågan. Det finns samtidigt en förståelse för att detta kan ta
lite tid. En chattbot har istället större utrymme för att få missförstå användarens
frågor men förväntas samtidigt ge snabba svar.
En egenskap som uppskattas av de flesta testpersoner är när chattboten
introduceras och har ett namn, det ökar känslan av mänsklighet och det skapar ett
förtroende för chattboten samtidigt som det känns roligare. Ett exempel på en
chattbot som introducerar sig i början av en konversation är SEBs Aida, se Figur 15
nedan.
Figur 15. SEBs Aida gör en personlig presentation i början av dialogen.

Chattbotar som kopplar vidare användaren till en verklig person om chattboten
inte kan hjälpa till med ärendet uppskattas av testpersonerna. Att välja att bli
uppringd eller chatta med en kundtjänstmedarbetare är bra alternativ.
”Jättebra lösning att de skickar vidare till en vanlig person.” – Testperson om SEBs
chattbot
3.2.

Chattbotens gränssnitt

Många av de aspekter som påverkar tillgängligheten beror på chattbotens
användargränssnitt. Det måste vara enkelt att urskilja innehållet och chattboten
måste vara kompatibel med användarens tillgänglighetshjälpmedel. Nedan
presenteras resultat från användartesterna gällande chattbotarnas
användargränssnitt.
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3.2.1. Innehållet i chattboten måste vara synligt för användaren
Användarna ska ha möjlighet att urskilja innehållet i chattbotarna, detta gäller
både text och andra grafiska element. För att detta ska vara möjligt krävs att
färgerna som används har tillräcklig kontrast till varandra och att texten är
tillräckligt stor.
”Den är okej, men storleken på texten är jobbigt liten.” – Testperson om Shim
Tillräcklig kontrast och textstorlek är viktigt för all text, inte bara texten i
chattmeddelandet, ska kunna läsas. Se exempel på en text med låg kontrast i Figur
16 nedan.
Figur 16. Liten text under chattmeddelanden.

Även symboler ska vara tillräckligt stora och vara enkla att tyda för användaren. En
synsvag testperson påpekade att mikrofonen som är en startknapp i Siri var väldigt
liten och därför var det svårt att förstå att den skulle användas, se Figur 17.
Figur 17. Microfonsymbolen är liten i Siri.

3.2.2. Chattboten måste fungera med användarens hjälpmedel
Om användaren navigerar med hjälp av skärmläsare eller förstorar innehållet med
ett förstoringsverktyg så är det viktigt att chattboten är kompatibla med dessa.
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Båda skärmläsare och förstoringshjälpmedel har fungerat relativt dåligt med de
chattbotar som testats. Förstoringshjälpmedlet fungerade bra i de chattbotar som
fanns i en webbläsare, men sämre i de som fanns i en applikation.
För personer som på grund av nedsatt syn eller av annan anledning vill förstora
innehållet vid användning av chattbot är det viktigt att innehållet anpassas efter
förstoringen. Både förstoringshjälpmedel såsom Zoom Text och inbyggda
inställningar av större text på telefon och dator bör fungera med chattboten.
”Funkar väldigt dåligt med Zoom Text. Den blåa markeringen jag ringar in är helt
fel.” – Testperson om Brisbot
Figur 18. När användaren valt stor text på telefonen hamnar vit text framför den
svarta texten på Shims applikation.

Blinda användare navigerar med hjälp av en skärmläsare i kombination med
talsyntes eller punktskriftsskärm. Deltagarna i studien har använt den mjukvara
som de känt sig bekväma i att använda. Majoriteten av deltagarna har använt en
av de två ledande mjukvarorna JAWS eller Voice Over i kombination med
talsyntes. Testpersonerna uppger att det sällan är möjligt för dem att använda
chattar över huvud taget och blir förvånade över att de kan använda chattbotarna
i studien även om det finns tillgänglighetsbrister.
Ett återkommande problem är att knappar inte är döpta efter dess funktion,
exempelvis framgår det inte alltid att alternativen är klickbara, vilket innebär att
användaren inte vet om att det är valbara alternativ eller bara en lista. I Figur 19
finns exempel från chattboten Shim och SJs digitala reskompis. I Shim så läser
skärmläsaren endast upp det som står i alternativen, vilket är exempelvis
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”Vinkande hand, Hej, Shim” på alternativet högst upp. I SJs reskompis läser
skärmläsaren istället upp ”Sallader, Knapp”, ”Smörgåsar, Knapp” och så vidare.
Figur 19. Klickbara alternativ i Shim och SJs digitala reskompi.s

I de två chattbotarna, SEB och Swedbank, som bara använder sig av fritext är det
en förutsättning att textfältet är döpt till ”textfält” samt att det är angett vad som
ska skrivas in. Swedbanks chattbot är ett bra exempel på när detta är tydligt. När
användaren hamnar i textfältet läses följande upp ”Här får du snabbt svar på
vanliga frågor, tjänsten är automatisk och blir bättre ju mer den används,
välkommen att ställa din fråga”. Se Figur 19.
Figur 20. Swedbanks textfält.

I SEBs chattbot läser skärmläsaren istället upp ”textfält med flera rader”, vilket gör
det lite svårare för användaren att förstå vad textfältet är till för.
En annan svårighet som framkommit vid navigering med skärmläsare är när
chattbotar delar upp sitt meddelande i flera meddelanden, detta blir
problematiskt eftersom skärmläsaren inte automatiskt börjar läsa det första
meddelandet utan läser det meddelande som kom senast. På så vis är det svårt för
användaren att förstå var svaret börjar och det blir flera gånger så att
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testpersonen missar information. Ett exempel på detta är chattboten Shim som
ofta delar upp lång text i flera meddelanden, se Figur 21. Samtidigt uppger
testpersoner med läs- och skrivsvårigheter att meddelanden som var uppdelade
var enklare att läsa då textmängden i varje meddelande blev mindre och det är
tydliga avgränsningar mellan de olika meddelandena.
Figur 21. Flera meddelandebubblor i Shim.

”Om de ska ha flera chattbubblor måste de ha de på olika sidor, annars så läser
den upp där jag hamnar med fingret och det blir inte i ordning och det är väldigt
rörigt.” – Blind testperson om Shim
3.2.3. Viktigt att användaren ser och förstår knappvalen
I chattbotar där användaren interagerar med chattboten genom knappval
presenterar dessa knappval på olika sätt. I Brisbotten visas valen i en horisontell
lista medan val i exempelvis SJs digitala reskompis och i Shim presenteras i en
vertikal lista. De flesta testpersonerna föredrar vertikala listor då de upplever att
det är enklare att få en överblick över de olika svarsalternativen när alla val är
synliga samtidigt, se Figur 22.
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Figur 22. I Shim placeras knappvalen i en vertikal lista så att alla val är synliga för
användaren samtidigt.

I Brisbotten döljs dessutom delar av svarsalternativet bakom pilar. Pilarna är
knappar som användaren ska klicka på för att se övriga svarsalternativ, någonting
som inte är tydligt enligt flera testpersoner. I Figur 23 illustreras hur svårt det är
att uppfatta att alternativen presenteras i vertikal ordning, eftersom endast en
liten pil ska användas för att bläddra i listan.
Figur 23. Brisbotens knappval är svåra att se då de döljs bakom höger- och
vänsterpilar.

”Lite svårt att förstå att alternativen finns i sidled! Det var också väldigt otydligt
att man skulle klicka sig vidare genom att klicka under.” – Testperson om
knappvalen i Brisbotten
För en blind person som använder skärmläsare i Figur 23 läses inte alternativen
upp i Brisbotten, utan när de hamnar på de olika alternativen läses bara ”Brisbott
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9.27 visat”. Detta innebär att de inte vet att det är valbara samt inte vet vilka
alternativ som finns.
3.2.4. Det ska vara tydligt vad som är frågor och vad som är svar
Gränssnittet skiljer sig mellan de olika chattbotarna både gällande färg och i hur de
presenterar meddelanden i chattbotarna. Vissa chattbotar presenterar
användarens meddelanden till höger i chattfönstret och chattbotens meddelanden
till vänster, se exempel i Figur 24.
Figur 24. I SEBs chattbot presenteras användarens meddelande till höger och
chattbotens meddelande till vänster.

Detta sätt att presentera meddelanden är någonting som användarna känner igen
från andra sammanhang såsom sms-meddelanden eller Facebookmeddelanden.
Flera testpersoner uppger därför att det känns mer chattliknande att visa
meddelanden så än att presentera alla meddelanden på samma sida, se Figur 25.
Figur 25. I Swedbanks chattbot presenteras alla meddelanden till vänster i
chattfönstret.
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Det upplevs också svårt att läsa texten i chattfönstret om det inte finns tillräckligt
med avstånd mellan meddelandena. Det bör dock inte vara för stora avstånd då
det kan ställa till med problem om en användare förstorar innehållet.
”Jag vill ha större mellanrum, de går nästan in i varandra. Svårt att urskilja vad jag
hade frågat och vad som var svar!” – Testperson om Swedbanks chattbot
Ännu enklare är det om det är skillnad i färg på chattbotens och användarens
meddelande, detta underlättar framförallt för personer som förstoras fönstret om
behöver orientera sig på en zoomad skärm, se Figur 26.
Figur 26. Bra när meddelanden är i olika färg och placerade på olika sidor.

3.2.5. Viktigt att mottagaren kan läsa hela meddelandet
Om chattbotens meddelanden är långa händer det att början av meddelandet
hamnar utanför chattfönstret som i tidigare illustrationen av Swedbanks chattbot i
Figur 25 samt SEBs chattbot i Figur 27. Flera testpersoner såg inte att början av
meddelandet inte fanns med och hade då svårt att förstå svaret de fått eller
upplevde att de inte fått svar på sin fråga. Andra testpersoner hade svårt att förstå
hur de skulle scrolla i fönstret för att se början av meddelandet. Testpersoner
menar att chattfönstret bör vara större för att undvika problemet.
”Själva chattboten är väldigt liten och jag förstår inte varför, hade varit bättre om
den varit större.”– Testperson om Swedbanks chattbot
Figur 27. När användaren frågar efter närmaste bankkontor så ryms inte all
information i chattfönstret.
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3.3.

Kommunicera med chattboten

För att chattboten ska vara tillgänglig är det viktigt att användaren upplever att
det är enkelt att interagera med chattboten. I avsnittet nedan sammanställs
resultat kring vad som påverkar den upplevda tillgängligheten i kommunikation
med en chattbot.
3.3.1. Användaren ska enkelt förstå hur den ska gå tillväga för att använda
chattboten
För användaren är det viktigt att det är tydligt hur chattboten fungerar. Redan vid
momentet att starta chattbotarna var det flera testpersoner som stötte på
problem då det inte var uppenbart var de skulle trycka eller skriva för att starta
konversationen. Om knappen som användaren ska klicka på för att starta
konversationen ligger långt bort från övrig information har det visat sig vara svårt
för användaren att se den, se exempel i Figur 28.
”Hade velat ha en introduktion eftersom det var första gången. Kan ha varit en när
man började använda appen.” – Testperson om Shim
Figur 28. Konversation med Brisbot startas genom att klicka på knappen "kom
igång" som är placerad långt ner på sidan.

Ibland upplever testpersonerna att det inte är tydligt vilket sätt de ska interagera
med chattboten. Detta är speciellt fallet när användaren endast kan interagera
genom knappval.
”Trodde att jag skulle skriva. Hade kunnat tydliggöra att jag skulle trycka på
valen.” – Testperson om Shim
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”Såg direkt att det fanns en skrivruta, det tyckte jag om!” – Testperson om SJs
digitala reskompis
Figur 29. Testpersoner upplever att det var tydligt att det är en skrivruta i SJs
digitala reskompis.

Det underlättar om användaren får en introduktion i början kring hur denne ska gå
tillväga för att starta konversationen. Dessutom är det flera testpersoner som
efterfrågar exempelfrågor för att veta vilken typ av frågor som är möjligt att ställa
till chattboten. SJs digitala reskompis är en av de chattbotar som ger en
introduktion i början av dialogen med en användare, se Figur 30.
Figur 30. I SJs digitala reskompis får användaren en introduktion och får veta vilken
typ av frågor användaren kan ställa.

3.3.2. Det finns för- och nackdelar med alla interaktionssätten
Testpersoner i studien har fått testa alla tre olika interaktionssätt: tal, fritext och
knappval. En generell uppfattning är att en blandning av interaktionssätten är att
föredra då det finns fördelar och nackdelar med alla tre.
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Figur 31. Olika interaktionssätt med chattbotar.

Tal upplevs enkelt och tillgängligt då det krävs få knapptryck. Samtidigt menar
flera testpersoner att det i vissa fall inte är passande att tala med en chattbot,
exempelvis vid bussfärder eller i andra folksamlingar. Vid dessa tillfällen är det
viktigt att det finns alternativa interaktionssätt. I de tester som genomfördes på
utanför kontrollerad testmiljö utomhus fanns vissa problem att göra sig förstådd
genom tal och att höra vad chattboten sa. Detta kan undvikas om man använder
ett headset.
Fritext möjliggör för användaren att vara rakt på sak och direkt ställa sin fråga,
men nackdelen är att inputen kan misstolkas av chattboten och användaren kan
då få felaktiga svar. Detta kan i sin tur leda till att användaren blir frustrerad och
behöva ställa samma fråga flera gånger på olika sätt.
Med interaktion via knappval finns inte utrymme för misstolkning då alla val är
förutbestämda men däremot kan interaktionen upplevas som ganska långsam då
det ofta krävs många val innan användaren får svar på sin fråga. Om chattboten
hanterar känsliga ämnen kan knappval vara att föredra då det skulle kunna få
förödande konsekvenser om användaren får felaktiga svar.
För vissa användare finns det dock svårigheter med en kombination av olika
interaktionssätt. Exempelvis i Siri som framförallt är röststyrd men där användaren
ibland får knappval. För personer med nedsatt syn kan det då vara svårt när de
inte får valen upplästa och det inte heller är möjligt att förstora valalternativen.
Några testpersoner reagerar på att visa valalternativ presenteras i chattboten men
att det inte är möjligt att trycka på valet utan måste skriva in det val de vill göra.
Detta är fallet i exempelvis SEBs chattbot, se Figur 32. I SJs digitala reskompis är
det istället möjligt att både trycka på valet och skriva in det alternativ som passar
bäst, se Figur 33.
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Figur 32. I SEBs chattbot ska användaren skriva in det alternativ som stämmer
överens med deras fråga.

Figur 33. SJs chattbot tillåter användaren att både välja färdiga knappval och
skriva fritext.

3.3.3. Chattbotens ska bara svara på användarens frågor
Chattbotarnas svar på användarnas frågor måste vara relevanta och förståeliga.
När chattboten svarar fel eller inkluderar irrelevant information i svaret kan
användaren bli frustrerad och inte känna förtroende för chattboten. I Swedbanks
chattbot upplevde flera testpersoner att de inte fick svar på sin fråga, se Figur 34.
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Figur 34. Svaret innehåller mer information är användaren frågade efter.

För att användaren ska uppleva att chattboten är en bra kontaktväg och ett bra
hjälpmedel krävs det att chattbotens syfte är tydligt. Några testpersoner har
ifrågasatt vissa av chattbotarnas användningsområde och menar att det inte finns
någon egentlig anledning för dem att använda chattboten.
3.3.4. Viktigt att tänka på vilket språk som används
Språkbruk och ordval varierar mellan chattbotarna i studien, vissa använder ett
mer formellt språk medan andra använder ett ungdomligt språk och använder
symboler i form av emojis för att förstärka känslor och utryck. Testpersonerna
menar att det är viktigt att språket passar chattbotens syfte och målgrupp. De
flesta chattbotar i studien har passande språkbruk enligt testpersonerna även om
några påpekar att Brisbotten i vissa fall låter väl vuxen och att ordvalen i
Swedbank får chattboten att kännas otrevlig.
”Bättre med en mer sympatisk känsla när man chattar. Jag gillar den inte alls, det
kändes otrevligt. – Testperson om Swedbanks chattbot
Användningen av emojis var dock någonting som vissa testpersonerna ifrågasatte.
Anledningen till detta är att vissa personer fastnar när emojis blandas in i texten.
Vissa övertolkar symbolernas innebörd och gör texterna svåra att läsa, se exempel
på hur emojis används i Shim i Figur 35.
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Figur 35. I Shim inkluderas emojis i texten.

3.3.5. Chattboten måste kunna hantera att användaren säger eller skriver fel
Om användaren stavar alternativt säger fel, eller ställer en fråga som chattboten
inte förstår hanteras det på olika sätt i de olika chattbotarna. Några chattbotar kan
tolka enklare felstavningar och felsägningar och svarar på användarens frågor
ändå, se exempel i Figur 36. Andra kan inte svara på frågan men ger förslag på
frågor som användaren kan ha menat, se exempel i Figur 37. De resterande
chattbotarna ber istället användaren ställa frågan på nytt. Om chattboten inte
förstår frågan uppskattar testpersonerna i studien när de får förslag då de slipper
skriva om hela frågan igen.
Figur 36. SEBs chattbot Aida kan tolka felsägningar.

Figur 37. Om Siri inte förstår användaren ger chattboten förslag på vad som kan
ha sagts.
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Det är också viktigt att chattboten kan förstå enklare språk, synonymer och
förkortningar. Om en användare är bunden till att använda vissa ordval blir det
enkelt fel och användaren vet inte hur denne ska gå tillväga för att få svar på sin
fråga.
”När jag skriver "Var finns maten" så förstår den inte. Jag blir osäker på att skriva
ordet "bistro" eftersom jag inte vet hur det stavas. Det är inte anpassat efter ett
enkelt språk som jag kan skriva. Jag hade bara slutat använda den eftersom den
inte fungerar.” – Testperson om SJs digitala reskompis
3.4.

WCAG 2.0-analys

För att få en bild av hur tillgängliga chattbotar är idag och hur befintliga riktlinjer
täcker in interaktionen med chattbotar har Stelacon genomfört en WCAG-analys
av chattbotarna som är inkluderade i studien. Analysen har genomförts genom att
granska chattboten utifrån ett protokoll med riktlinjerna i WCAG 2.0 upp till nivå
AA. För att testa de olika riktlinjerna har ett tillgänglighetsverktyg i kombination
med skrämläsare används. Tillgänglighetsverktyget kan bland annat mäta kontrast
i chattbotarna och vilken figurtext som är inlagd i olika figurer. Figurtext är viktigt
för att en blind person ska kunna förstå vad figuren ska illustrera. Med hjälp av
skärmläsare kan det sedan testas hur det fungerar, vad som läses upp, vilken
ordning samt var fokus hamnar i chattboten.
3.4.1. WCAG 2.0 analys av chattbotar tyder på tillgänglighetsbrister
Det som framkommit i WCAG-analysen bekräftar resultatet från
användartesterna, att det finns tillgänglighetsbrister i chattbotar. Den vanligaste
bristen hos chattbotarna är att de inte har tillräckliga färgkontraster. Det innebär
att det är svårt att urskilja innehåll och kan försvåra framförallt för personer med
nedsatt syn och för personer med läs- och skrivsvårigheter.
I Tabell 2 sammanställs de WCAG-riktlinjer där hälften eller fler än hälften av
chattbotarna inte godkänts.
Tabell 2. WCAG-riktlinjer där hälften eller fle av testade chattbotar inte godkänts
WCAG-Riktlinje

Betydelse (med exempel)

1.4.3
Kontrast

Den visuella presentationen av text och text
i form av bild måste ha ett kontrastvärde på
minst 4,5:1 i kontrastratio för att vara
godkänd enligt nivå AA.

Antal
chattbotar
som inte
uppfyller
5

Exempel: I SEBs chattfunktion är
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skickaknappen en ruta som det står "Skicka"
i, textens kontrast mot bakgrundsfärgen är
endast 2,7:1 vilket gör texten svår att läsa.
2.4.3
Tabbordning
(fokusordning)

Om man kan navigera stegvis och
navigeringsordningen påverkar betydelse
eller användning, så är ordningen viktig för
att bevara betydelse och användning.

5

Exempel: När man skriver en fråga till boten
Shim så kommer svaret i flera meddelanden
och med skärmläsare hamnar man inte
automatiskt där svaret börjar.
1.1
Innehåll som
inte är text

Allt innehåll som inte är text men som
presenteras för användaren ska ha ett
textalternativ med samma syfte.

4

Exempel: Ett återkommande problem är att
knapp-val för att skicka ett meddelande till
chattboten inte läses upp av skärmläsaren
som ”knapp”, användaren förstår då inte att
det är ett klickbart alternativ.
1.1.1
Alternativ text
på bilder

Bilder eller symboler måste beskrivas för de
som använder skärmläsare.

4

Exempel: Boten Siri Läser bara upp "S S S S
S" om man tittar på ställen som är
betygsatta med stjärnor. Då är det svårt att
förstå vad det innebär.
2.4.4
Användaren ska förstå länkars betydelse
Syftet med en
(olika knapp-alternativ).
länk (i
sammanhanget) Exempel: I Swedbanks chattbot informeras
användaren inte om att man skickas till en
ny chattruta där får man får svar på sin fråga
om man klickar på skickaknappen.

4

2.4.7
Synligt fokus

4

Användargränssnitt som styrs via
tangentbord ska ha ett sätt att visa var fokus
är vid tangentbordsnavigering.
Exempel: I de chattbotar som inte blivit
godkända visas inte vilket innehåll som är
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markerat med muspekaren
1.4.4
Förändring av
textstorlek

Texten ska kunna förstoras utan hjälpmedel
upp till 200 procent utan att användaren
förlorar innehåll eller funktionalitet.

3

Exempel: SJs digitala reskompis tappar sin
funktion när man zoomar in. I utgångsläget
är texten dessutom liten.
2.1.1
Tangentbord

All funktionalitet är hanterbar via ett
gränssnitt för tangentbord utan att det krävs
särskild timing för varje enskild
tangenttryckning.

3

Exempel: När man är inne i chattfunktionen
i Brisbot hamnar man automatiskt i
textfältet för "Skriv din fråga här". Det går
inte att tabba sig upp till chattrutan vilket
gör att man inte får reda på vad boten
svarar.
2.4.2
Sidans titel

Titlar ska tydligt beskriva ämne eller syfte.

3

Exempel: I de chattbotar som inte blivit
godkända här har skärmläsaren inte läst upp
titeln på sidan.
Det är inte helt ovanligt att text och information ligger inbäddad i en bild istället
för ovanpå bilden vilket gör att informationen inte blir läsbar för skärmläsaren. För
att en blind person ska veta vad bilder, med eller utan text ovanpå, föreställer och
förmedlar måste bilderna kompletteras med alternativ text.22
De flesta granskade chattbotarna saknar korrekt tabbordning vilket innebär att det
inte är möjligt att tabba sig igenom chattboten utan att navigeringsordningen
påverkas.
”Enklare om de skapat en header så jag slapp lyssna på allt. Den hoppar lite olika
ibland måste jag lyssna på allt och ibland inte.” – Blind testperson om en chattbot
När skärmläsare användes på en av chattbotarna som gav en lista på olika val så
lästes bara första alternativet upp. Chattbotar visade också sig ha problem med
skärmläsare när de olika alternativen läses upp. I flera bottar fanns ingen

22

Alternativ text finns för att ge en kort beskrivning av bilden så att även den som inte kan se bilden får den väsentliga informationen från
den.
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bekräftelse att det var ett klickbart alternativ eftersom ordet ”knapp” inte lästes
upp. Ett annat exempel är en chattbot som hamnar i en pop-up ruta. Användaren
hamnar då direkt i textrutan och kan skriva in sina frågor, vilket är bra, men
samtidigt går det inte att tabba sig vidare inuti chattfönstret eftersom fokus inte
stannar i fönstret, man kommer istället tillbaka till startsidan. För en blind person
är det därmed inte möjligt att konversera med chattboten om tabbordningen och
fokus inte är korrekt.
Samtliga chattbotar som finns i en applikation (Shim, SJs digitala reskompis samt
Siri) saknar möjligheten att zooma vilket kan innebära stora problem för personer
med synnedsättning.
Sammanfattningsvis visar WCAG-analysen på brister i flera riktlinjer, där det råder
flest briser som är särskilt relevanta för chattbotar är,
 Kontrast (1.4.3)
 Tabbordning (fokusordning) (2.4.3)
 Rubriker och ledtexter/etiketter (2.4.4)
Protokollet med resultaten för chattbotarna finns i rapportens bilaga 1.
3.4.2. Förslag till nya riktlinjer
Analysen visade dels att chattbotarna inte uppfyller tillgänglighetskraven dels att
kraven i WCAG inte täcker in alla aspekter av interaktion med chattbotar. Det är
värt att tillägga att vissa tillgänglighetsbrister inte endast beror på chattboten utan
på den plattform som chattboten finns på. PTS vill vara främjande och
uppmärksamma behovet av tillgänglighet i ett tidigt skede av utvecklingen av
chattbotar. Att komplettera befintliga riktlinjer för att täcka in de
tillgänglighetsbehov som framkommit i denna studie kan vara en del i det arbetet.
Stelacon har identifierat tre områden där riktlinjer saknas:
 Interaktion via tal. Det finns inte några riktlinjer kring interaktion med ett
system via tal. I och med den stora utvecklingen inom taligenkänning och den
utbredda användningen av engelskspråkiga taligenkänningssystem förväntas
interaktion via tal öka även i Sverige. Det bör därför utredas hur detta ska ske
på ett tillgängligt sätt.
 Notiser vid nya meddelanden. Det är av stor vikt att användare kan uppfatta
när nya meddelande mottas i chatten, något som inte ingår i befintliga
riktlinjer. Har användaren inte möjlighet att uppfatta detta visuellt så krävs
det andra sätt att upplysa användaren. Detta blir extra viktigt när chattboten
skriver flera meddelanden i rad, för en person som använder skärmläsare
läses då det senaste meddelandet upp först vilket kan innebära att tidigare
meddelanden inte uppfattas av användaren.
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 Länkning till externa sidor. I en av de analyserade chattbotarna skickas
användaren utan förvarning vidare till en extern sida, detta kan vara
problematiskt och det bör finnas rekommendationer kring hur användaren
ska informeras vid vidarelänkning.
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4. Sammanfattning & slutsatser
Chattbotar används ännu inte i någon stor utsträckning i Sverige men mycket
tyder på att användningen kommer att öka i och med att teknik blir mer
lättillgänglig och enklare att implementera. Det finns dock en risk att den trend
som just nu finns kring chattbotar bidrar till att aktörer skapar chattbotar utan att
det finns ett specifikt syfte eller behov av chattboten. Utan användarens behov i
fokus skapas ofta onödiga och otillgängliga tjänster och produkter.
Stelacons studie visar att användarna ser positivt på utvecklingen och gärna
använder chattbotar men att det finns ett antal aspekter som påverkar
tillgängligheten i chattbotar. De fem principer som utifrån omvärldsanalysen visat
sig vara viktiga vid utformningen av en chattbot ämnad för kundtjänst,
Transparens, Förstå användare, Det ska vara enkelt, Det ska vara kul, Det ska
kännas säkert, visade sig stämma väl överens med resultaten från den här
tillgänglighetsutvärderingen. Förutom de fem principerna presenteras slutsatser
kring aktörers arbete med att tillgängliggöra chattbottar.
Följande kapitel presenterar slutsatser av studien samt möjliga åtgärder för ökad
tillgänglighet.
4.1.

Gör chattboten personlig och transparant för ökad trygghet och förståelse

Att presentera chattboten och dess syfte ger ett personligt intryck samtidigt som
det bidrar till ökat förtroende för chattboten. Om chattbotens syfte inte är tydligt
upplevs chattboten mindre seriös och då finns en risk att användaren inte vill
använda den.
Chattboten ska vara transparent och tydliggöra för användaren om
kommunikationen sker med en människa eller med en bott. Anledningen till detta
är att användaren har olika förväntningar på interaktionen samt att inte alla
känner sig bekväma med att dela med sig av viss information till en chattbot. Att
tydliggöra vem/vad användaren kommunicerar med är viktigt för att användaren
ska känna sig säker.
4.2.

Tydliggör för användaren hur denna ska interagera med chattboten, det
ska vara enkelt

Användarna upplever att det finns för- och nackdelar med alla interaktionssätt och
därför spelar valet av interaktionssätt mindre roll. Det bör dock finnas alternativa
kommunikationssätt om användaren inte känner sig bekväm med att chatta.
Stelacon rekommenderar att det tydligt ska framgår hur interaktionen med
chattboten går till samt hur interaktionen startas för att användaren enkelt kan
komma igång med att chatta med chattboten. Användaren vill att det ska vara
enkelt att kommunicera med chattboten.
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Stelacon rekommenderar att eventuella knappval i chattboten placeras i en
vertikal lista. Vertikala listor ger, till skillnad mot horisontella listor, en överblick
över de olika valen. Det är också enklare att förstå att det finns flera val när valen
placeras i vertikala listor varandra.
4.3.

Gör det enkelt för användren att förstå vad som är frågan och vad som är
svaret

För att det ska vara enkelt för användaren att chatta med chattboten är det viktigt
att tänka på hur meddelandena placeras och att chattförnstret är tillräckligt stort.
Chattfönstret bör vara så pass stor att hela meddelandet kan visas i rutan så att
användaren inte behöver scrolla. Stelacon rekommenderar att chattbotens
meddelande placeras på vänsterkanten och användarens meddelanden på
högerkanten för att användaren enklare kan skilja på meddelandena. Dessutom
bör det vara olika färger på chattbotens och användarens meddelanden.
För att meddelanden ska vara enkla att läsa för alla användare rekommenderar
Stelacon att endast ett meddelande skickas åt gången, detta underlättar
framförallt för personer som navigerar med skärmläsare då det annars är svårt att
veta vilket meddelande som användaren ska börja läsa. Långa meddelanden kan
med fördel delas upp i stycken för att undvika långa textstycken som kan vara
svåra att läsa, framförallt för personer med läs- och skrivsvårigheter.
4.4.

Chattboten måste förstå användaren och dennes frågor, alternativt ge
förslag på frågeställningar

Chattboten ska kunna hantera enklare felstavningar eller felsägningar för att
säkerställa en effektiv dialog med användarna. Användarna vill uppleva att
chattbotarna förstår dem. Om det inte är möjligt att förstå precis vad användaren
menar rekommenderar Stelacon att chattboten ger förslag till användaren i form
av knappval. På så sätt slipper användaren skriva samma fråga på nytt. Vidare är
det betydelsefullt att chattbotarna ska kunna förstå enklare språk och ordval.
4.5.

En kul dialog med chattboten gör att användarna vill fortsätta prata

Att addera humor i konversationen är viktigt för att användaren ska vilja fortsätta
använda chattboten. Användaren vill att det ska vara kul att kommunicera med
chattbotten, exempelvis upplevdes det såsom roligt att interagera med den
talande chattbotten Siri då hon kan svara på ett skämtsamt sätt på användarens
frågor. Det kommer sannolikt dröja innan en chattbot kommunicerar på samma
nivå som en människa, däremot kan en kul chattbott som svarar på ett roligt sätt
och förstår ironi medföra att användarna är mer förlåtande mot eventuella
småbrister i chattboten.
4.6.

Gör innehållet tillgängligt för alla

För att alla ska ha möjlighet att använda chattboten krävs det att innehållet är
synligt och tillgängligt för alla, oberoende av användarens behov eller
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begränsningar. Därför måste färgerna i chattboten ha tillräckligt hög kontrast,
texten måste vara tillräckligt stor och det ska vara möjligt att förstora utan att
innehållet påverkas. Den WCAG-analys som Stelacon genomfört visar att alla
testade chattbottar har tillgänglighetsbrister utifrån riktlinjerna i WCAG 2.0,
chattbotarna har mellan 4 och 10 icke godkända krav. Kontrastvärde och korrekt
tabbordning är de vanligaste bristerna i chattbotarna, ingen av chattbotar godkänt
i kontrastvärde. zoom-text verkar enligt WCAG-analysen fungera när chattboten
befinner sig på en webbplats, när de istället är i en applikation är kriteriet för
förstoring av text inte godkänt (SJs digitala reskompis, Shim och Brisbot i Facebook
Messenger applikation).
Chattboten måste också vara uppbyggd så att det är möjligt att ta del av innehållet
för personer som navigerar med hjälp av skärmläsare. Detta innebär bland annat
att knappar och länkar ska vara namngivna och klickbara samt att tabbordningen
är korrekt. Utifrån WCAG-analysen tycks chattbottar i applikationer i större
utsträckning än chattbottar på webbplatser sakna namngivna knappar och länkar,
varken Brisbot i Facebook messenger applikationen eller Shim fick godkänt och är
därför svåra eller omöjliga att använda då användaren inte vet var knappen
innebär och länken leder till. Vad gäller korrekt tabbordning är det endast SJs
digitala reskompis och SEB som fått godkänt, resterande chattbotar saknar detta
vilket innebär att det är svårt att navigera i chattbotten för en person som
använder skärmläsare.
Stelacon rekommenderar att chattbotutvecklarna kontinuerligt genomför både
användartester och WCAG-analyser för att kontrollera att chattboten fungerar
med skärmläsare och andra hjälpmedel.
4.7.

Chattbotutvecklarna bör involvera användargrupperna vid utvecklingen
av sina tjänster

Vid de intervjuer samt efterforskning som Stelacon genomfört framkom det att
det generellt saknas tillgänglighetsperspektiv hos chattbotutvecklare och att det
tidigare inte gjorts studier av tillgängligheten i chattbotar. Däremot tycks de finnas
en efterfrågan av tydligare riktlinjer och kunskap om dessa frågor. Stelacon
rekommenderar därför att chattbotsutvecklare tar till sig resultaten från studien
samt öppnar för en dialog med företrädare för målgrupperna och involverar dessa
användare i utvecklingen av sina tjänster. Flera av de brister i tillgänglighet och
användbarhet som identifierats i den här studien är enkla att undvika om en bred
representation av användargrupper kan komma till tals tidigt i utvecklingen.
4.8.

Små förbättringsåtgärder skulle underlätta användningen, oavsett om
användaren har en funktionsnedsättning eller inte

De flesta av de förbättringsåtgärder som lyfts fram i studien är sådana som skulle
göra användningen enklare för alla användare, oavsett om personen har en
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funktionsnedsättning eller inte. Resultaten från användartesterna tyder på att
användare ur alla målgrupper, inklusive referensgruppen, stöter på liknande
problem när de genomför olika moment i chattbotarna.
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5.

Bilaga 1. Protokoll WCAG-analys

Kapitel

Riktlinje

Brisbot
(desktop)

Brisbot
(applikation)

Siri

SJs digitala
reskompis

Swedbank

Shim*

SEB

Kontrast

1.4.3

Ej godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

N/A

Ej godkänd

Tabbordning
(fokusordning)
Innehåll som inte
är text
Alt text på bilder

2.4.3

Ej Godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

N/A

N/A

Ej godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

N/A

Ej godkänd

Ej godkänd

N/A

N/A

Ej godkänd

Syftet med en länk
(i sammanhanget)

2.4.4
Ej Godkänd

Godkänd

N/A

Ej godkänd

Ej Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Synligt fokus

2.4.7

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Förändring av
textstorlek
Tangentbord

1.4.4

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

2.1.1

Ej godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Godkänd

Sidans titel
Meningsfull
ordning
Ingen
tangentbordsfälla
Rubriker och
ledtexter/etiketter

2.4.2
1.3.2

Godkänd

Godkänd

N/A

Ej godkänd

Ej Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ej godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Var användaren är

2.4.8

N/A

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

Ej godkänd

Godkänd

Ej godkänd

Godkänd

1.1.1
1.1.1

2.1.2
2.4.6

Ledtexter/etiketter 3.3.2
eller instruktioner
sidans språk
Vid fokus

3.1.1
3.2.1

N/A

N/A

N/A

Ej godkänd

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

Ej godkänd

N/A

Godkänd

N/A

N/A

dekorativa bilder

1.1.1

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

Godkänd

N/A

Tidsberoende
media
Enbart ljud och
enbart video
Textbeskrivningar
(Förinspelade)
Ljudbeskrivning
eller
mediealternativ
(Förinspelat)
Textbeskrivningar
(direktsända)
Ljudbeskrivning
(förinspelad)
Information och
relationer
Sensoriska
kännetecken
Användning av
färger

1.1.1

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

Kontroll av ljud
Text i form av bild

1.4.2
1.4.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Justerbar tidsgräns

2.2.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.2.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tre flimmer eller
under tröskelvärde 2.3.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Paus, Stopp, Dölj

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.3
1.4.1
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Hoppa över
grupperat innehåll
Flera olika sätt

2.4.1
2.4.5

Språk för del av
sida
Vid inmatning

3.1.2
3.2.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Godkänd

N/A

N/A

4.1.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.1.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7

5

6

7

9

10

4

Konsekvent
navigering
Konsekvent
identifiering
Identifiering av fel

3.2.3

Förslag vid
felhantering
Förebyggande av
fel (juridiskt,
ekonomiskt, data)
Parsing

3.3.3

Namn, roll, värde
Antal ej godkända
krav

3.2.4
3.3.1

3.3.4

*) Eftersom SHIM är en applikation som bara finns tillgänglig för iOS produkter (vilka det i dagsläget inte finns ett
tillgänglighetsverktyg för) har tillgängligheten bara kunnat testats med hjälp av skärmläsare
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6. Bilaga 2. Diskussionsguide användartester
Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor
1. Har du någon gång haft svårt att kommunicera med företag eller offentliga
aktörer via chatt? Kan du ge ett konkret exempel? Varför/vad var problemet?
Hur påverkade det dig?
2. Vilket kommunikationssätt väljer du helst vid kontakt med
företag/myndigheter? Varför?
3. Bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av
webbplatser? På vilket sätt?
4. Bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av
applikationer? På vilket sätt?
5. Använder du några hjälpmedel när du använder mobiltelefon eller dator?
Test av Chattbot (frågorna ställs under test av varje chattbot i studien)
1. Var det enkelt eller svårt att förstå hur du skulle gå tillväga för att starta
konversationen? Vad hade gjort det enklare?
2. Var det enkelt att förstå informationen/frågorna du fick från chattboten? Vad
hade gjort det enklare?
3. Saknar du någonting i applikationen?
4. Om hjälpmedel - Upplever du att applikationen är kompatibel med ditt
hjälpmedel?
5. Har du andra synpunkter om botten?
Avslutande frågor
1.
2.
3.
4.

Vad är din generella uppfattning om chattbotar?
På vilket sätt vill du interagera med chattbotar?
Finns det några områden där du anser att chattbotar fungerar bättre/sämre?
Spelar den någon roll om du är inloggad eller inte vid användning av
chattboten?
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