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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöks hur användare av dialogsystem väljer att uttrycka sig, och i vilken ut-
sträckning de påverkas av systemets uttryckssätt. I ett experiment fick försökspersoner använda 
ett multimodalt dialogsystem för att finna lägenheter. Användare och system kunde referera till 
områden och lägenheter på en interaktiv karta genom tal och pekande gester. Båda dessa typer 
av refererande uttryck är behäftade med olika tolkningsproblem och det är inte säkert att använ-
daren automatiskt väljer de uttryckssätt som är enklast för systemet att hantera. Fler missför-
stånd kan i sin tur leda till att dialogen blir ineffektiv och obekväm för användaren. Det vore 
därmed av intresse att utröna vad som styr användarens språkliga beteende. Resultaten visar att 
de uttryck som systemet använder har stor betydelse för hur användaren kommer att välja refe-
rerande uttryck, både vad gäller val av modalitet och det språkliga innehållet. Ur detta följer ett 
antal implikationer för design av multimodala dialogsystem. 

 

Title: Co-ordination of referring expressions in multimodal human-computer dialogue 

Abstract: This study examines user expressions to a dialogue system, and examines to what 
extent users are affected by the system’s expressions. In an experiment, subjects used a multi-
modal dialogue system to find apartments. The user and system could refer to areas and apart-
ments on an interactive map by means of speech and pointing gestures. Both of these types of 
referring expressions are associated with problems when they are to be interpreted in a dialogue 
system and it is not certain that a user will express herself in a manner that would be the easiest 
for the computer to handle. Misinterpretations can lead to a more ineffective dialogue, which 
could be uncomfortable for the user. It should therefore be interesting to attempt to identify 
some of the factors underlying the user’s verbal behaviour. Results indicate that the system’s 
expressions have great influence on how the user will choose referring expressions, both in 
terms of modality and linguistic content. From this follows a number of implications for the de-
sign of multimodal dialogue systems. 
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1. INLEDNING 

Dialogsystem är datorsystem som tillåter användaren att interagera med datorn via talad eller 
skriven dialog. Sådana system kan t.ex. användas för applikationer som hanterar databaser, ex-
pertsystem eller hjälpsystem (Jönsson, 1993). Ett mål med många dialogsystem har varit att dia-
logen i viss utsträckning ska ske på användarens naturliga språk och att dialogsystemet ska klara 
av fenomen som förekommer i konversation mellan människor, som t.ex. anaforiska uttryck. 
Många av dagens forskningsprojekt kring dialogsystem arbetar även med möjligheten för sys-
temet och användaren att uttrycka sig med annat än verbala yttranden. För systemet kan det t.ex. 
handla om grafik eller ett syntetiskt ansikte, för användaren möjligheten att integrera tal med 
gester. Sådana system har kommit att kallas multimodala. 

Detta arbete är utfört inom ett projekt kallat ADAPT1. ADAPT är ett multimodalt dialogsystem 
under utveckling, med vilket det ska vara möjligt att finna bostadsrätter i Stockholms innerstad. 
Gränssnittet består av ett talande syntetiskt ansikte, en karta där lägenheter kan visas, samt en 
tabell med information om lägenheterna, se figur 1. 

 

Figur 1: Gränssnittet mot användaren i ADAPT-systemet. 

Den huvudsakliga interaktionsformen är talad dialog, men användaren kan även använda en 
mus för att integrera verbala uttryck med pekade gester på kartan, för att t.ex. säga ”jag vill på 
här” och peka på kartan. Då lägenheter i ett område på kartan diskuteras, färgläggs området och 
lägenheterna visas som ett antal rutor i olika färger på kartan. Viss information om lägenheterna 
visas i en tabell, men i övrigt får användaren fråga systemet om information om lägenheterna. 
En typisk dialog skulle kunna se ut så här2: 

 
S: Hej, jag heter Urban och har information om lediga lägenheter innanför tullarna. 
A: Hej, jag skulle vilja ha en bostad på Söder. Här någonstans. [pekar på kartan] 
S: Det finns många bostäder vid Medborgarplatsen. Har du några speciella önskemål? 
A: Det ska vara en tvåa. Och så ska det finnas badkar. 
S: Det finns tre sådana lägenheter vid Medborgarplatsen, de visas nu på kartan. 
A: Vad kostar den här? [pekar på en lägenhet] 

                                                   
1 Projektet ägde rum vid Centrum för Talteknologi (Kungliga Tekniska Högskolan). Se Gustafsson et al. 
(2000) för mer information om projektet. 
2 I samtliga exempel står A för användaren och S för systemet. Icke-verbala uttryck står skrivna inom 
hakar. 

Information om 
lägenheter 

Animerat  
talande ansikte 

Karta där lägenheterna 
visas och som användaren 
kan peka på 

Navigationskarta 
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S: Den röda lägenheten vid Medborgarplatsen kostar 2150000 kronor. 
A: Har den hiss? 
S: Den har hiss. 
 

Syftet med denna korta genomgång av systemet har varit att skapa en bakgrund åt frågeställ-
ningen i detta arbete. En mer ingående beskrivning av systemet återfinns i avsnitt 3.1. 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

En av de största fördelarna med dialogsystem – möjligheten för användaren att uttrycka sig på 
sitt naturliga språk – kan också leda till en stor nackdel: den stora variation av språkliga uttryck 
som uppkommer och därmed gör det svårt för systemdesignern att bygga en tillräckligt stor vo-
kabulär (Furnas et al., 1987). Multimodala system har ansetts vara ett sätt att komma ifrån prob-
lemet, eftersom icke-verbala uttryck kan ersätta komplicerade språkliga uttryck. Cohen et al. 
(1998) har visat att multimodala gränssnitt på detta sätt kan leda till ökad effektivitet. Detta be-
ror huvudsakligen på att dialogen blir enklare genom reducering av missförstånd, felhantering 
och disfluenser. Oviatt (1999b) menar att effektivitetsvinsten framförallt gäller för spatiala 
domäner (som t.ex. i ADAPT-systemet), där pekande gester kan ersätta komplicerade spatiala 
beskrivningar.  

Ett delmål med den här uppsatsen är att kartlägga vilka svårigheter som kan uppkomma då an-
vändarens verbala och icke-verbala uttryck ska hanteras av ett multimodalt dialogsystem. Det är 
troligt att olika typer av uttrycksformer är mer eller mindre svårtolkade beroende på domän och 
användare. En metod för att kunna påverka användarens beteende i dessa avseenden är därmed 
önskvärd. Flera studier har visat att användarens språkliga uttryck kan påverkas genom att ändra 
systemets uttryck. Eftersom koordinering av språkliga uttryck är ett naturligt beteende i konver-
sation mellan människor, är det möjligt att användaren (medvetet eller omedvetet) anammar de 
uttryck som används av systemet. Påverkan av användarens språkliga uttryck har tidigare utfor-
skats i flera studier (Zoltan-Ford, 1991; Brennan, 1996; Brennan & Ohaeri, 1994; Oviatt et al., 
1995) och har bland annat kallats verbal shaping (Zoltan-Ford, 1991), vilket antyder att det rör 
sig om påverkan av verbala uttryck.  

Det huvudsakliga syftet med det här arbetet är att utröna vilka möjligheter det finns att påverka 
användarens refererande uttryck; både vad gäller användandet av multimodala uttryck (d.v.s. 
integrering av icke-verbala signaler eller ej) och vad gäller det språkliga innehållet. Genom att 
göra detta kan det vara möjligt att minska antalet feltolkningar från systemet och därigenom 
skapa en effektivare dialog. Anledningen till att jag valt att titta på refererande uttryck är att de 
är vanligt förekommande i en spatial domän, samt att de på ett enkelt sätt kan uttryckas antingen 
verbalt eller icke-verbalt. De refererande uttryck som är av intresse för detta arbete är referenser 
som skapar ett uppmärksamhetsfokus till enskilda lägenheter eller områden på kartan, som är 
eller har varit synliga för användaren. Uttrycket ”finns det någon tvåa i Vasastan?” innehåller 
inte en sådan referens till någon lägenhet, eftersom ”tvåa i Vasastan” inte är visuellt tillgängligt, 
utan endast refererar till ett hypotetiskt objekt. Däremot skapar det ett uppmärksamhetsfokus till 
området ”Vasastan”. Lägenheter och områden är till formen ganska olika: Lägenheter är grafiskt 
väldefinierade objekt, representerade som färgade rutor på kartan; områden är icke välde-
finierade objekt och kan t.ex. vara gatukorsningar, gator, kvarter eller stadsdelar. Det har därför 
varit av intresse att se om möjligheten att påverka användarens referenser till lägenheter och 
områden skiljer sig.  

För att utröna detta har ett experiment utförts där två grupper av försökspersoner fick använda 
två olika versioner av ADAPT-systemet. De två versionerna skilde sig åt i hur systemens yttran-
den såg ut; försökspersonerna hade exakt samma möjligheter att uttrycka sig. I det ena systemet 
(system B) användes enbart beskrivningar för att referera till områden och lägenheter, i det an-
dra (system D) användes enbart deiktiska uttryck och pekande gester. Frekvensen hos använ-
darens val av olika typer av yttranden kunde därmed mätas och jämföras statistiskt för att däri-
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genom se om det fanns någon påverkan från systemet. En annan fråga är om användaren inte 
bara påverkas i sina språkliga uttryck, utan även i sin uppfattning av systemet. Försöksperso-
nerna fick därför även göra subjektiva skattningar av systemen och dessa jämfördes mellan de 
båda grupperna. 

1.2. UPPLÄGG OCH MÅL 

Uppsatsen består av en teoretisk genomgång och en beskrivning av experimentet som utförts i 
denna studie. Syftet med den teoretiska genomgången är följande:   

• Definiera vad som avses med multimodal dialog i detta arbete: integrering av verbala 
och icke-verbala signaler.  

• Analysera hur användarens multimodala refererande uttryck kan komma att se ut, ge-
nom att titta på resultat både från studier av dialog mellan människor och mellan män-
niska och dator. Vilka problem kan detta ge upphov till då uttrycken ska tolkas av ett 
dialogsystem? 

• Presentera teorier som förklarar hur det kommer sig att människors uttryck och sätt att 
uttrycka sig konvergerar i konversation och ge exempel på studier där detta har visats 
gälla vid dialog mellan människa och dator. 

Syftet med det experiment som presenteras är att: 

• Finna samband mellan systemets val av refererande uttryck och användarens. Skiljer sig 
dessa då användaren refererar till områden eller lägenheter? 

• I den mån det är möjligt, finna resultat som pekar på de problem med olika typer av ref-
ererande uttryck som analyserats. 

• Ta reda på om användarnas upplevelser av de två systemen skiljer sig åt. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en diskussion kring hur resultaten kan tolkas. 
Ur diskussionen följer även ett antal implikationer som resultaten borde ha för design av multi-
modala dialogsystem, samt några frågor som vore intressanta för vidare studier. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Det här kapitlet kommer att inledas med en genomgång av vad multimodala dialogsystem inne-
bär och en analys av den funktion och komplexitet som pekande gester kan komma att ha (2.1). 

Därefter följer en genomgång av de två huvudsakliga typerna av refererande uttryck som kan 
förväntas förekomma i ADAPT-systemet (deiktiska uttryck och beskrivningar), samt vilka prob-
lem de är förknippade med (2.2).��

Slutligen behandlas olika teorier för vad som styr val av refererande uttryck i konversation (2.3). 
En viktig faktor är att människor anpassar sig efter den de talar med för att komma fram till ge-
mensamma uttryckssätt. Flera studier har visat att detta även gäller vid dialog mellan människa 
och dator. Detta har därför setts som ett sätt att påverka användarens val av uttryck. 

2.1. MULTIMODALA DIALOGSYSTEM 

Ett multimodalt dialogsystem är ett system som tillåter dialog mellan system och användare via 
två eller fler modaliteter. En modalitet ska förstås som en form av interaktion, men frågan om 
vad det mer specifikt innebär skiljer sig dock mellan olika sammanhang. Det är lätt att se alla 
multimodala system som samma typ av system. Det är dock inte säkert att resultat från 
forskning kring ett multimodalt system kan appliceras på ett annat, eftersom olika forsknings-
projekt ofta har olika utgångspunkter för vad som avses med en modalitet och vad multimodal 
interaktion innebär.  

Det vanligaste exemplet på skilda modaliteter är kanske tal och grafiska operationer. Det är vik-
tigt att påpeka att detta gäller såväl datorns som användarens uttrycksmedel3. En grafisk opera-
tion från användaren kan vara att klicka med musen och från systemets sida att visa en prick på 
en karta. Problem uppstår dock med t.ex. skriven text eller teckenspråk. Vilken modalitet tillhör 
dessa? Vilka etiketter ska man sätta på de olika modaliteterna? Olika försök har gjorts att de-
finiera modalitet mer specifikt.  

Inom området människa-maskininteraktion används begreppet modalitet vanligtvis då en person 
ska utföra flera uppgifter simultant. Det gäller då att uppnå så kallad input/output-kompatibilitet 
mellan olika modaliteter (Sanders & McCormick, 1992). Modalitet avser då de kanaler genom 
vilka informationen ges till operatören (input) eller hur en uppgift utförs (output). Exempelvis 
auditivt eller visuellt som input-modalitet; tal eller fingermotorik som output-modalitet. Denna 
uppdelning är även vanlig i studier av Sharon Oviatt4 och hennes kolleger, där de gör 
uppdelningen mellan tal och skrift (t.ex. Oviatt et al., 1995; 1997). Bos et al. (1994) menar att 
detta snarare ska ses som olika medier, inte modaliteter. Distinktionen bör, enligt dem, istället 
göras mellan språklig modalitet och handlingsmodalitet 5. Frågan är hur användaren väljer att 
uppnå sina mål. Antingen kan hon göra det genom att kommunicera med en systemkomponent 
som tolkar språkliga kommandon och omsätter dem till handling, eller genom att direkt själv 
manipulera objekt (t.ex. ikoner). Exempel på språklig modalitet är naturligt språk (talad eller 
skriven), kommandospråk och menyer. Exempel på handlingsmodalitet är att dra, släppa och 
aktivera ikoner. Enligt denna uppdelning är många grafiska  gränssnitt redan idag multimodala, 
även om de inte innehåller komponenter som kan hantera naturligt språk.  

Denna distinktion kan vara meningsfull i sammanhang där handlingsmodaliteten är central. An-
vändarens metafor för systemet är då att det består av ett antal objekt som kan manipuleras. Den 
språkliga modaliteten är ett sätt att avlasta användaren och möjliggöra utförandet av komplexa 
operationer via språkliga kommandon. Det system som Bos et al. behandlar är ett filhanter-

                                                   
3 När ett system sägs vara multimodalt är det vanligtvis användarens uttrycksmöjligheter som avses. 
4 Vid Oregon Graduate Institute of Science and Technology. 
5 Eng. language mode och action mode. 
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ingssystem, vilket är ett typiskt exempel på ett sådant system. Detta skulle kunna kallas multi-
modal interaktion, d.v.s. ett gränssnitt som fungerar som grafiska gränssnitt vanligtvis gör, om 
än med möjligheten att använda naturligt språk. I detta arbete är dock konversationen den hu-
vudsakliga interaktionsformen, vilket jag kommer att kalla multimodal dialog. Handlingsmo-
daliteten bör då inte ses som skild från språklig handling, utan istället som icke-verbala sig-
naler, vilka integreras och blir en naturlig del i den övriga konversationen. Skillnaden mellan 
multimodal interaktion och multimodal dialog, så som begreppen är definierade här, består i 
vilken metafor som skapas för användaren. I det första fallet kan systemet ses som en artefakt 
som opereras av användaren. I det andra fallet för användaren en dialog med datorn så som hon 
är van att konversera med andra människor. De teorier som gäller för vanlig språklig handling 
borde då även kunna appliceras på människa-datordialog i viss utsträckning6.  

I detta arbete har jag valt att definiera modalitet genom distinktionen mellan verbala och 
visuella icke-verbala signaler. Ett multimodalt uttryck är ett uttryck som är sammansatt av båda 
dessa typer av signaler, och ett multimodalt dialogsystem möjliggör användandet av en eller 
båda dessa modaliteter7. Med en verbal signal menar jag det språkliga, lingvistiska innehållet i 
ett uttryck – den symboliska innebörden hos orden i sig. Till denna modalitet räknar jag dock 
även in icke-verbala signaler som förmedlas via tal, som t.ex. skiftningar i röstläge. Verbala 
signaler kan medieras av antingen tal eller skrift. Den andra modaliteten utgörs av visuella icke-
verbala signaler, d.v.s. i stort sett alla övriga former av signaler som förmedlas genom synliga 
kroppsrörelser. Dessa kommer att även att kallas gester. 

2.1.1. Typer av gester 

All kommunikation är baserad på signaler, genom vilka en person menar något för en annan 
person (Clark, 1996). Traditionellt sett har studier av mänskliga signaler fokuserats på ”ling-
vistiska” byggstenar, som morfem, ord och meningar. I verklig språklig användning är dock de 
flesta signaler mellan människor sammanvävda av olika verbala och icke-verbala komponenter. 
Rösten som bär fram orden, ögonens och händernas rörelser, och andra icke-verbala signaler, 
bidrar alla till att skapa mening och förståelse. 

Signalen är en form av tecken skapat av en person för en annan för att beteckna något, ett objekt 
eller en aspekt. Clark (1996) använder filosofen Charles Sanders Peirce indelning av tecken i de 
tre kategorierna symboler, ikoner och index, och menar att denna indelning kan appliceras på 
såväl verbala som icke-verbala signaler. De tre olika typerna av icke-verbala signaler blir då 
symboliska, ikoniska och indexikala gester. Den indexikala gesten är den centrala för detta ar-
bete, så de övriga kommer bara att presenteras kort. 

Symbolen är ett tecken vars betydelse är godtycklig i förhållande till tecknet i sig. Sambandet 
mellan symbolen och vad det betecknar fastställs genom regler som har kommit att gälla för en 
grupp av människor. De flesta ord, meningar och texter är exempel på symboler. Symboliska 
gester är alltså icke-verbala signaler vars betydelse står i ett godtyckligt förhållande till gesten i 
sig. Det kan t.ex. vara att rycka på axlarna, ge tummen upp, nicka med huvudet, eller vinka med 
handen.  

Med ikoner menas tecken som perceptuellt liknar det som betecknas. Typiska ikoner är teck-
ningar, bilder, diagram och metaforer. Som gester förekommer ikoner i form av handrörelser för 
att beteckna form och rörelse hos objekt. T.ex. kan en person göra svepande cirkulära rörelser 
med händerna samtidigt som hon säger ”ett stort runt bord”. Det finns även argument för att in-
tonation och vissa ansiktsuttryck är ikoniska signaler, eller har ikoniska komponenter (ibid.). 

                                                   
6 Se Reeves & Nass (1996) för exempel på experiment där användarens (omedvetna) inställning till 
datorinteraktion som en interpersonell situation gett upphov till sociala beteenden, som t.ex. artighet. 
7 Som Bos et al. (1994) påpekar vore kanske begreppet bimodal mer precist, eftersom det endast rör sig 
om två modaliteter. Denna term används dock aldrig i litteraturen i övrigt.  
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Ett index är ett tecken som står i ett dynamiskt (t.ex. spatialt) förhållande till det som betecknas. 
En vindflöjel indexerar vindrikting, en alarmsignal en tidpunkt, rösten vem som talar. Natur-
ligtvis måste personen som uppfattar tecknet har lärt sig vissa samband för att uppfatta indexet 
på detta sätt. Alla index behöver heller inte vara signaler – de kan vara tecken som finns i 
naturen, utan att en annan individ har avsett att signalera något. En viktig funktion hos indexet 
är att det ofta fungerar genom att fånga uppmärksamheten. All kommunikation bygger på att 
symboler måste förankras (till en situation, en plats och en tidpunkt, en talare, etc.) med hjälp av 
indexikala gester. Detta kommer även att kallas för att skapa ett index, eller för att göra en in-
dexering. Den kanske mest typiska indexikala gesten är det pekande fingret som styr lyssnarens 
uppmärksamhet till ett område. Detta kan även kallas för pekande gester. Uppmärksamhetsfo-
kus blir därigenom gemensam för talare och lyssnare8, och ord kan få betydelse i den konkreta 
situationen. 

2.1.2. Att implementera gester i multimodal människa-datordialog 

Ett multimodalt dialogsystem gör det möjligt för användaren och datorn att uttrycka sig med 
både verbala och en eller flera olika typer av icke-verbala signaler. Till skillnad från människor 
kan de flesta av dagens multimodala dialogsystem bara analysera en liten del av alla de icke-
verbala signaler som normalt sett förekommer i en konversation. För att användaren ska kunna 
tillföra annat än verbala bidrag till konversationen krävs det tekniska lösningar. Schmauks & 
Wille (1991) tar upp tre olika strategier: 

En möjlig och relativt enkel metod är att representera vissa gester (som t.ex. att skaka på ax-
larna) med symboler som kan matas in genom tangentbordet. Denna metod kan dock endast 
hantera symboliska gester och fungerar snarare som en utökning av symboler i det naturliga 
språket än genom att tillföra ytterligare en modalitet.  

En annan strategi är att genom bildanalys analysera naturliga fenomen som t.ex. rörelser hos 
händer, ansikte och ögon. Genom bildanalys, datahandskar och annan teknik som kan registrera 
kroppens rörelser skulle detta kunna ge upphov till en mycket naturlig dialog. Tyvärr är denna 
teknik mycket avancerad och de försök som har gjorts hittills har tvingats fokusera på en liten 
delmängd av möjliga icke-verbala fenomen9. 

Den tredje och hittills kanske vanligaste strategin är genom simulering, d.v.s. användandet av 
ytterligare inmatningshjälpmedel, som mus, styrspak eller penna. De registrerar inte naturliga 
fenomen, utan simulerar dem i en viss utsträckning. Vanligtvis får användaren möjlighet att rita 
och peka på skärmen med hjälpmedlet. De kanske mest uppenbara gester som med fördel kan 
simuleras är indexikala (eller pekande) gester, och det är också de gester som användaren har 
tillgång till i ADAPT10.  

                                                   
8 Termen talare avser den person som skapar en signal och lyssnare den som signalen avses för, oavsett 
om det rör sig om verbala eller icke-verbala signaler. För att skilja på rollerna vid skapandet av referenser 
kommer även termen talare att avse den som inleder ett refererande yttrande och lyssnare den som 
uppfattar referensen. Detta innebär inte att lyssnaren har en passiv roll vid etablerandet av en referens, 
tvärt om (se 2.3.3). 
9 Se Koons et al. (1993) för exempel med registrerade hand- och ögonrörelser. 
10 Naturligtvis går det att simulera andra typer av gester än den indexikala. Ikoniska gester och 
symboliska gester kan simuleras med ritade figurer. T.ex. kan ett kryss användas för att radera ett objekt 
(Cheyer et al., 1998). Oviatt (1999b) menar att tal och pekande gester inte är det huvudsakliga 
multimodala uttrycket –  Oviatt et al. (1997) visade att endast 14% av alla multimodala uttryck innehöll 
pekande gester. Resultatet bör dock variera kraftigt beroende på domän och vad användaren tillåts 
uttrycka med pekande gester. 
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2.1.3. Pekande gester och interaktiva kartor 

Multimodala gränssnitt har framförallt visat sig vara bättre i spatiala domäner, som t.ex. system 
med interaktiva kartor (Oviatt, 1996; Oviatt et al., 1997). Dessa gör det möjligt för användaren 
att utnyttja indexikala gester för att förankra spatiala beskrivningar och därigenom göra dem 
mindre komplicerade och lättare att uttrycka. Detta gäller förstås inte bara användarens uttryck, 
utan även datorns. Indexikala gester kan användas av datorn för att uttrycka spatiala relationer, 
genom att t.ex. blinka med en punkt på en karta. Tolkning av integrerade modaliteter i använ-
darens yttranden är dock mer komplicerat, och mer forskning har därför ägnats åt detta.  

Indexikala gester påminner mycket om hur pekande operationer normalt används i grafiska 
gränssnitt (i handlingsmodaliteten, för att använda terminologi från Bos et al., 1994). Båda är ett 
sätt att referera till objekt. I konventionella system har dock pekande gester setts som att de 
”pekar ut ett objekt”, och det har antagits finnas en tydlig relation mellan positionen för ett 
musklick och det objekt som därmed refereras eller den handling som därmed förväntas utföras 
(Schmauks & Wille, 1991). Det är dock inte säkert att pekande gester kommer att användas på 
samma sätt i multimodal dialog kring en karta, dels då de används som icke-verbala signaler, 
dels då de används i en domän som inte består av väldefinierade objekt. För att förstå hur in-
dexikala gester kan komma att användas då en användare kommunicerar med en dator om en 
interaktiv karta (som inte består av väldefinierade objekt) och hur de ska implementeras, måste 
vi titta på hur de används i kommunikation människor emellan.  

Pekande gester i mänsklig kommunikation 

Neilson & Lee (1994) utförde en studie där de lät arkitekter och deras kunder kommunicera med 
grafiska illustrationer och pekande gester samtidigt som de talade med varandra om ritningar 
över ett kök. Hela dialogen videofilmades och transkriberades: såväl tal som pekande gester och 
illustrationer.  

De kom fram till att pekande gester i stor utsträckning användes för att skapa en kontext åt 
språkliga uttryck, inte för att plocka ut en specifik referent: 

“Discussions of the simulation of this form of gesture in computer-based systems have […] 
tended to ignore some of the complexity associated with the interpretation of the point ac-
tion. These actions are treated as defining the referent of the linguistic utterance. […] The 
general role of point actions appeared [in these experiments] to be that of directing the at-
tention of the listener to an area of the drawing that contained the ‘thing’ being referred to, 
point actions were also used to emphasize a referent of the natural language utterance. […] 
Point actions were also used to direct the attention of the listener to the object/area which 
served as the focus of a new topic of conversation.” (Neilson & Lee, 1991, s. 532) 

Om pekande gester används på detta sätt är det fullt möjligt att användaren inte nödvändigtvis 
pekar direkt på de objekt som avses, utan någonstans i närheten för att förflytta uppmärksam-
hetsfokus. Det språkliga uttrycket kan sedan skapa en mer precis referens. I ADAPT-systemet 
skulle det kunna se ut så här: 

 
A: Jag vill bo här [pekar någonstans på södermalm]. På Folkungagatan. 
 

Sitta (1993) gör en åtskillnad mellan ”demonstratum” och ”referent”. Den tidigare termen avser 
det som utpekas och den senare det som egentligen avses med den refererande handlingen.  Tra-
ditionellt har dessa typer av pekande gester setts som ”missar” i multimodala gränssnitt, och 
tolkats som att de två modaliteterna ger kontradiktorisk information. En anledning till att 
pekande gester också kan komma att hamna bredvid det som avses är att vi, beroende på hur det 
pekande verktyget ser ut, inte vill skymma det som vi pekar på (ibid.). 

Neilson & Lee fann också att pekande gester användes för att precisera språkliga refererande 
uttryck, för att markera en aspekt av ett grafiskt objekt, eller för att precisera utsträckningen hos 
spatiala beskrivningar. De användes också för att referera till objekt eller aspekter som saknade 



Koordinering av refererande uttryck i multimodal människa-datordialog Sid 11(43)  

 

lämpligt namn eller för att specificera referenten till deiktiska termer som ”den där” (se avsnitt 
2.2.2). Dessa senare funktioner är kanske de som designer av multimodala system vanligtvis 
förväntar sig, men de är långt ifrån de enda som förekommer i konversation människor emellan. 

Studien visade också att de pekande gesternas form förändrades efter vad som avsågs. Vid re-
ferenser till områden användes t.ex. ofta cirkulerande eller svepande rörelser över områdenas 
yta. Sitta (1993) skiljer på två typer av pekande gester: punktorienterade och icke punktori-
enterade. Vid punktorienterade gester riktas pekverktyget (t.ex. fingret eller musmarkören) mot 
ett objekt eller en plats. Icke punktorienterade gester innebär rörelser som även beskriver for-
men eller rörelsen hos objektet. 

Domäner utan väldefinierade objekt 

Grafiska gränssnitt är ofta centrerade kring ett antal väldefinierade objekt – ikoner, bokstäver, 
menyer. Att peka i ett sådant gränssnitt innebär vanligtvis inga problem. Många domäner, fram-
förallt kartor, består dock inte av sådana objekt. Det finns vissa bestämmelser som säger vad 
som utgör ett avskilt område, men de är vanligtvis inte kända av alla. Problemet är mindre då 
det bara handlar om gator, men betydligt större vid mer godtyckliga områden. Utskrivna namn 
på kartan kan förstås hjälpa, men olika personer skulle förmodligen ha väldigt olika uppfattnin-
gar om vad t.ex. området ”Östermalm” innefattar. Det är också möjligt att i stunden skapa ett 
nytt område, som t.ex. ”området kring Maria kyrka”. 

Problemet består inte bara i vad som ska räknas in i en beskrivning eller ett namn. Det är inte 
heller säkert vad som menas med en pekande gest på en karta. Är det korsningen, gatan, kvar-
teret, eller stadsdelen som avses? Icke punktorienterade gester kan hjälpa att minska vagheten, 
men aldrig att avhjälpa den helt. Det är inte heller säkert att personen som utför gesten har en 
klar bild av exakt vilket område som avses. Gränsen mellan ”utpekande av objekt” och ”tilldra-
gande av uppmärksamheten” blir otydlig. 

Att peka på en del för att referera till en helhet kallas för pars-pro-toto deixis (Schmauks & 
Wille, 1991) och är vanlig i konversation mellan människor. T.ex. i uttrycket ”har du läst den 
här boken?” samtidigt som pekfingret riktas mot boken. Skulle den pekande gesten tolkas för 
sig skulle den lika gärna kunna ses som att den pekar mot en person som är porträtterad på bo-
kens omslag (vilket skulle vara den rimliga tolkningen om personen istället hade sagt ”du är lik 
henne”).  

Att implementera pekande gester 

Ovanstående observationer är gjorda vid konversation mellan människor, men har även visats 
gälla vid människa-datorinteraktion. Schmauks & Wille (1991) beskriver ett multimodalt sys-
tem där användaren fick möjlighet att uttrycka sig med pekande gester med olika upplösning. 
Användaren kunde växla mellan tre olika typer av musmarkörer för punktorienterade gester. 
Den första, och mest precisa, föreställde en hand som håller en penna med vass spets. Den andra 
föreställde en knuten hand med pekfingret utsträckt. Den minst precisa var en öppen hand. En 
fjärde markör för icke punktorienterade gester fanns också. Användaren uppmanades att välja 
musmarkör efter eget tycke beroende på vad hon refererade till.  

Resultaten visade att det förekom en stor andel pars-pro-toto-gester (45%) och icke punktori-
enterade gester (30%). Pekande gester som hamnade strax under eller vid sidan av referenten 
var också vanliga (25%). De fann även att fokuserande gester var vanliga, d.v.s. gester som en-
bart hade som syfte att förflytta uppmärksamhetsfokus till ett nytt område, inte att ingå som del i 
ett refererande uttryck. Detta är mycket intressant, eftersom försökspersonerna inte hade instru-
erats att göra sådan gester. Fokuserande gester följdes inte av musklick, utan användaren lät 
bara musmarkören vila över området. En del språkliga uttryck gick inte att tolka om inte denna 
fokusering togs i beaktning. Dessa gester är dock problematiska, eftersom de inte går att skilja 
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från viloläge, d.v.s. då användaren utan intention låter musmarkören vila någonstans på skärmen 
– den måste alltid peka på något.  

Syftet med denna genomgång av pekande gesters funktion och komplexitet är inte att komma 
fram till förslag på hur de ska implementeras i ett multimodalt dialogsystem. Det är dock viktigt 
att inse de problem som de är förknippade med, då de ställs mot beskrivningar som sätt att re-
ferera till lägenheter och områden på kartan (se 3.1.1 för en genomgång av hur pekande gester 
är implementerade i ADAPT). I denna studie har tolkningsproblemen inte heller varit ett hinder, 
eftersom experimenten utförts i s.k. Wizard-of-Oz-studier (se 3.1.3), och därför tolkats av en 
människa. 

2.2. REFERERANDE UTTRYCK I MULTIMODAL DIALOG 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att definiera några begrepp i samband med refererande 
uttryck som är centrala för den här uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av två huvudsak-
liga sätt att referera, vilka är baserade på de modaliteter som är möjliga i ADAPT, för att slutli-
gen analysera de problem som dessa är behäftade med. 

Med refererande uttryck menas i detta arbete ett uttryck som bringar ett objekt till ett för talarna 
gemensamt uppmärksamhetsfokus eller förstärker ett objekts fokus. Se följande exempel: 

 
A1: Jag vill ha en tvåa i Gamla Stan. 
S1: Det finns två sådana lägenheter i Gamla Stan, de visas nu på kartan. [visar en gul och en röd 

lägenhet] 
A2: Vad kostar den gula lägenheten i Gamla Stan? 
S2: Den kostar 1500000 kronor. 
A3: Vad kostar den röda? 
 

Med fokus menas en gemensam medvetenhet för talarna om att ett objekt är centralt. Genom att 
”den gula lägenheten” är i fokus behöver talaren i S2 endast använda ”den” för att referera. 
Olika objekt kan vara i fokus på en och samma gång och flera objekt kan komma i fokus genom 
ett yttrande. I A1 i exemplet ovan kommer ”den gula lägenheten” i att hamna i fokus, samtidigt 
som fokus på området ”Gamla Stan” förstärks. I A3 sker ett s.k. fokusskifte, d.v.s. fokus på 
lägenheten skiftar från den gula till den röda. ”Gamla Stan” är dock fortfarande i fokus. 

2.2.1. Global och lokal diskurs 

En och samma diskurs som behandlar ett visst ämne kan sägas vara globalt koherent, eller ut-
göra en global diskurs (Taylor & Taylor, 1990). Ett sådant ämne kan, som i detta fall, vara en 
konversation om bostadsrätter i Stockholm. Mindre stycken i diskursen kan även utgöra ett lo-
kalt koherent segment, eller en lokal diskurs. Yttranden i ett sådant segment hålls samman ge-
nom att de berör ett gemensamt ämne och gemensamma referenter som inte delas av tidigare 
eller senare yttranden: 

 
A1(L1): Finns det några lägenheter i Gamla Stan med badkar? 
S1(L1): Det finns en sådan lägenhet i Gamla Stan, den visas nu på kartan. 
A2(L1): Har den kakelugn? 
S2(L1): Den gröna lägenheten i Gamla Stan har inte kakelugn. 
A3(L2): Finns det några lägenheter med kakelugn och badkar på Kungsholmen?  
S3(L2): Det finns två sådana lägenheter på Kungsholmen, de visas nu på kartan. 
A4(L2): Vad kostar den röda? 

 

A1 till S2 kan i detta exempel sägas utgöra en lokal diskurs (L1)och A3 till A4 början på en an-
nan (L2). Det har visat sig att då försökspersoner får dela in dialoger i sådana diskurssegment, 
gör de i stor utsträckning likartade indelningar (ibid.). I detta arbete kommer jag dock att an-
vända en mer operationell definition, se 3.1.1. 
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Anaforiska uttryck 

Anaforiska uttryck är referenser som fokuserar referenter som tidigare varit i fokus i samma 
diskurs. Detta kan göras till objekt som nämnts både i den globala och lokala diskursen. Lokala 
referenser kan antingen bevara fokus eller skifta fokus. Bevarat fokus kan göras med pronomen, 
ellipser eller genom att göra en fullständig referens. Globala referenser skiftar alltid fokus och 
måste i allmänhet vara mer specificerande. Referenser kan därför förväntas bli mer längre och 
mer komplexa då de är globala. 

2.2.2. Typer av refererande uttryck 

Det går att klassificera refererande uttryck på många sätt och jag har inte för avsikt att göra en 
rättvisande indelning här. Levinson (1983) menar dock att det finns två huvudsakliga typer av 
refererande uttryck i naturlig konversation: beskrivande uttryck och lokaliserande uttryck. 
Beskrivande uttryck förmedlar en egenskap eller ett namn med vilken lyssnaren kan finna ob-
jektet som ska fokuseras. Lokaliserande uttryck är huvudsakligen deiktiska uttryck och pekande 
gester som direkt fokuserar till ett objekt. 

Beskrivningar 

Enkla beskrivningar innehåller en term som betecknar objektet, och om det är nödvändigt egen-
skaper som specificerar objektet: 

 
A: Har den röda lägenheten balkong? 
A: Har trean med badkar på artillerigatan 49 stort kök? 
 

Namn är särskilt viktiga i ett system som hanterar en karta. De räknas vanligtvis inte in bland 
beskrivningar, men kommer för enkelhets skull göra det här. Fördelarna med namn framför an-
dra beskrivningar är att de är till formen enkla samt att de lämpar sig bra för att peka ut unika 
referenter ur ett för diskursen globalt perspektiv. 

 
A: Finns det några lägenheter på Kungsholmen? 
 

Observera att uttrycket “på Kungsholmen” är en beskrivning som innehåller ett namn (“Kungs-
holmen”). Denna beskrivning skiljer sig från t.ex. “till höger om Kungsholmen” som innehåller 
samma namn men har en annan betydelse. 

Beskrivningar behöver inte nödvändigtvis innehålla egenskaper hos referenten, de kan också 
beskriva vilken relation objektet har till diskursen. Dessa referenser kommer att kallas diskurs-
beskrivningar. De kan användas både för att fokusera ett nytt objekt och för att skapa anaforiska 
referenser. Här följer ett exempel på en diskursbeskrivning som fokuserar ett tidigare objekt: 

 
A: Har lägenheten vi talade om tidigare badkar? 
 

Diskursbeskrivning kan också fokusera ett nytt objekt:  
 
S: Det finns två sådana lägenheter på Nybrogatan. 
A: Vad kostar den röda lägenheten? 
S: Den röda lägenheten på Nybrogatan kostar 150000 kronor. 
A: Vad kostar den andra lägenheten? 
 

I detta fall har ”den andra lägenheten” aldrig varit i fokus, utan bara ingått i en mängd av lägen-
heter (som varit i fokus). Genom att utesluta den lägenhet som är i fokus för tillfället kan lyss-
naren sluta sig till vilken som avses. Diskursbeskrivningar är intressanta eftersom de kan vara 
syntaktiskt och semantiskt komplexa och därmed bli svåra att hantera i ett dialogsystem. 
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Deiktiska uttryck & pekande gester 

Med deiktiska uttryck förstås i allmänhet uttryck som endast kan tolkas med hänsyn till kontex-
ten. Med kontext menas då inte den tidigare diskursen (vilken krävs vid tolkandet av vissa ana-
foriska uttryck), utan snarare det som äger rum utanför den verbala diskursen. En vanlig 
uppdelning av deiktiska uttryck är i spatiala (”den här”, ”den där”), temporala (”nu”, ”igår”), 
och personliga (”jag”, ”du”) (Sitta, 1993). I det här sammanhanget är endast spatiala deiktiska 
uttryck av intresse. 

Ett deiktiskt uttryck består av en verbal och en icke-verbal komponent (ibid.). Den verbala 
komponenten, den deiktiska termen, är vanligtvis ett demonstrativt pronomen eller demonstra-
tivt adverb, som t.ex. ”den här” eller ”den där”. Den icke-verbala komponenten är vid spatiala 
deiktiska uttryck vanligtvis en pekande gest. 

Deiktiska termer behöver dock inte ingå i ett deiktiskt uttryck. Levinson (1983) skiljer mellan 
”gestural usage” och ”symbolic usage” av deiktiska termer. Med ”gestural usage” menas att den 
icke-verbala komponenten är nödvändig för att yttrandet ska kunna tolkas. ”Symbolic usage” 
innebär att uttrycket kan tolkas utifrån själva omständigheterna för samtalet, och att tolkningen 
inte är beroende av den icke-verbala komponenten: 

“Terms used in a gestural deictic way can only be interpreted with reference to an audio-
visual-tactile, and in general a physical, monitoring of the speech event. As a rough-and-
ready guide, one can think of these gestural usages as requiring at least a video-tape of the 
speech event if the proper interpretation is to be available from a recording.” (Levinson, 
1983, s. 65) 

Förutom detta kan även deiktiska termer användas för att skapa anaforiska referenser. Följande 
exempel skiljer på de olika sätten att använda deiktiska termer:  

 
(a) Finns det någon lägenhet här? [pekar på kartan] 
 Har den här lägenheten kakelugn [pekar på en lägenhet] 
(b) Finns det några lägenheter i den här staden? 
(c)  Har den här lägenheten kakelugn? 

(a) är exempel på ”gestural use”. (b) är exempel på ”symbolic use”. Inget index behövs för att 
uttrycket ska kunna tolkas, eftersom förutsättningen för samtalet är en diskussion om bostäder i 
Stockholm. (c) är exempel på anaforisk användning. I detta fall avser en av talarna den lägenhet 
som de för tillfället talar om. Observera att detta ser exakt likadant ut som i exempel (a), 
förutom att uttrycket saknar ett index och i stället tolkas utifrån den tidigare diskursen. 

Jag kommer fortsättningsvis endast att använda de två begreppen deiktiska uttryck och deiktiska 
termer. Med deiktiskt uttryck avser jag då ett multimodalt uttryck där den verbala komponenten 
har en s k ”gestural usage”, d.v.s. den kan endast tolkas med hjälp av medföljande visuella icke-
verbala signaler. Med deiktiska termer avser jag demonstrativa pronomen eller demonstrativa 
adverb, i första hand termen ”den här”, eftersom denna term är aktuell för deiktiska uttryck i en 
spatial domän och kommer att användas i systemets deiktiska uttryck i ADAPT. Som vi har sett 
behöver en deiktisk term inte nödvändigtvis ingå i ett deiktiskt uttryck. Ett deiktiskt uttryck be-
höver dock inte heller innehålla en deiktisk term, som i exemplet: 

 
A: Vad kostar lägenheten? [pekar på en lägenhet] 
 

Deiktiska uttryck kan även innehålla beskrivningar, men de är fortfarande deiktiska om inte 
kontexten och beskrivningen är tillräckliga för att skifta fokus till referenten. T.ex. används 
”lägenheten” i exemplen ovan som en hjälpande beskrivning, utan att för den skull vara tillräck-
lig. 
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2.2.3. Problem med beskrivningar 

Referenser genom beskrivningar är behäftade med flera problem. Beskrivningar kan mer än 
deiktiska uttryck och pekande gester bli till formen varierade och långa. Detta är inget problem i 
konversation mellan människor, men har visats leda till problem då de ska hanteras i ett dialog-
system. Variationen kan leda till en för datorn ohanterligt stor vokabulär. Dessutom drabbas 
längre uttryck i större utsträckning av disfluenser och blir syntaktiskt och semantiskt mer kom-
plexa och oförutsägbara. 

Vokabulär 

Ett uppenbart problem med all datorbehandling av naturligt språk är den enorma mängd olika 
sätt som ett meddelande kan formuleras eller ett objekt kan beskrivas. Detta har kommit att 
kallas ”the vocabulary problem”. Furnas et al. (1987) utforskade problemet och dess möjliga 
lösningar med avseende på kommandospråk. De studerade spontant ordval för objekt och opera-
tioner i fem olika applikationsdomäner och fann att sannolikheten för att två försökspersoner 
valde samma term var mindre än 20%. Resultatet blir inte mycket bättre för att en erfaren an-
vändbarhetsexpert väljer termen. Inte heller på empirisk grund kan en sådan term väljas, d.v.s. 
genom låta ett antal försökspersoner välja en term och utifrån detta välja den vanligaste termen. 
Variansen i val av termer är helt enkelt så stor att det inte går att ta fram en term som är till-
räckligt vanlig för att kunna användas som ett pålitligt standardnamn för ett objekt.  

Den uppenbara lösningen är förstås att ge varje objekt ett antal olika möjliga termer. Det visar 
sig dock att dessa måste vara ganska många för att komma upp i en någorlunda hög sannolikhet 
för att termen ska kunna förutses. Detta leder i sin tur till ökad risk för uppkomst av homonymer 
och vaga uttryck. Det verkar vara så, att om användarna inte ska behöva memorera exakt vilka 
ord som systemet förstår, måste de i alla fall memorera de betydelser som systemet lägger i or-
den. Eftersom detta inte är möjligt, kommer systemet att behöva göra gissningar för vad använ-
daren avser med orden. Då användaren förmodligen inte kommer att nöja sig med gissningar, 
måste dialogen ge utrymme för disambiguering, d.v.s. subdialoger med klargörande turer.  

Disfluenser 

Med disfluenser menas ett avbrott i ett yttrande. Dessa kan se ut på olika sätt, t.ex. : (1) Rättelse 
(”den röda, nej, svarta lägenheten”); (2) Omstart (”jag skulle vilja titta på … jag skulle vilja 
se”); (3) Repetition (”den får högst ha tre … tre rum”) (Oviatt, 1995). Disfluenser kan natur-
ligtvis leda till tolkningsproblem, eftersom de kan ge upphov till yttranden med redundant eller 
kontradiktorisk information och som inte följer en förutsägbar syntax. 

Det har visats att antalet disfluenser grovt sett ökar linjärt med yttrandets längd (Oviatt, 1995). 
Oviatt (1996) visade att 79% av variansen i mängden disfluenser kunde förutses enbart med 
kunskap om yttrandets längd. Referenser genom (långa) beskrivningar kan därmed förväntas ge 
upphov till ett större antal disfluenser och därmed fler misstolkningar av användarens yttranden. 

De problem med disfluenser och vokabulär som tagits upp här leder till slutsatsen att då använ-
dare av dialogsystem använder kortare och mer förutsägbara beskrivningar, bör det uppstå färre 
missförstånd, vilket ger en effektivare dialog. Ett gränssnitt som möjliggör och uppmuntrar till 
sådana beskrivningar borde därför vara att föredra. Ur detta perspektiv verkar pekande gester 
och deiktiska uttryck vara fördelaktiga som ersättning för komplicerade spatiala beskrivningar, 
och det brukar också vara ett av argumenten för multimodal dialog. I jämförelser mellan unimo-
dala talande gränssnitt och multimodala, har det senare visats ge ett mindre antal disfluenser 
(Oviatt, 1996). Detta gäller särskilt då domänen är av spatial karaktär, som t.ex. en interaktiv 
karta. Det finns dock inneboende problem med pekande gester och deiktiska uttryck också. 
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2.2.4. Problem med pekande gester och deiktiska uttryck 

Vaghet  

Både deiktiska termer och pekande gester innebär problem med vaghet. Deiktiska termer efter-
som de kan fylla väldigt olika funktioner beroende på kontexten. T.ex. kan uttrycket ”vad kostar 
den här lägenheten?” vara både deiktiskt och anaforiskt, beroende på om det åtföljs, eller har 
föregåtts, av en pekande gest eller ej. Hur länge ska systemet vänta på den pekande gesten innan 
dialogsystemet hanterar uttrycket som anaforiskt? Pekande gester kan vara problematiska efter-
som de kan användas på många olika sätt beroende på om användaren ser gränssnittet som be-
stående av ett antal objekt som kan manipuleras, eller som en naturlig konversation så som den 
vanligtvis sker mellan människor, där t.ex. avsedda ”missar” förekommer (se 2.1.3). I en domän 
som inte består av väldefinierade objekt finns, som visats tidigare, även problemet med vad en 
pekande gest egentligen avser. 

Globala anaforiska referenser 

Styrkan med pekande gester är bland annat att de möjliggör referenser med en enklare 
beskrivning eller ingen alls. En intressant konsekvens av detta är att den beskrivning som even-
tuellt ges inte blir unik för objektet ur ett för diskursen globalt perspektiv, eftersom uttrycket 
kräver den icke-verbala komponenten för att kunna tolkas. 

Då icke-deiktiska beskrivningar används för att skifta fokus till en referent, kan beskrivningen 
återanvändas senare i den globala diskursen för att åter skifta uppmärksamhetsfokus till referen-
ten (d.v.s. anaforisk referens). Beskrivningen kan så att säga användas som ett för objektet unikt 
namn. Ett deiktiskt uttryck som “den här” kan inte återanvändas på detta sätt; då begreppet åter-
används förväntas en ny indexering, vilket inte är möjligt om objektet inte är visuellt till-
gängligt. Anaforiska referenser i lokal diskurs är inte lika problematiska, eftersom pronomen 
eller enklare diskursbeskrivningar (som t.ex. ”den andre”) kan användas.  

För referera till ett tidigare objekt i den globala diskursen, utan ett unikt namn eller beskrivning, 
återstår då två sätt. Antingen kan en komplicerad diskursbeskrivning användas, som t.ex. ”den 
stora lägenheten som vi talade tidigare om på söder”. Eller så kan referensen återskapas, d.v.s. 
användaren når objektet genom att upprepa den tidigare dialog som lett fram till objektet. Det 
första alternativet kan leda till beskrivningar som dialogsystemet har svårt att hantera. Det andra 
alternativet är inte särskilt bekvämt för användaren. Det skulle vara intressant att se om använ-
dare som inte refererar genom globalt unika referenser kommer att använda ett mindre antal 
globala anaforiska referenser. 

2.3. VAL AV REFERERANDE UTTRYCK 

Med utgångspunkt från de problem med olika sätt att skapa referenser borde frågan om vad som 
styr användarens val av refererande uttryck vara intressant. Det kan vara så att beskrivningar 
leder till ett effektivare skapande av referenser i vissa sammanhang och deiktiska uttryck i an-
dra. I en domän där gränssnittet är uppbyggt kring väldefinierade objekt kan det vara att föredra 
om användaren använder sig av mer deiktiska uttryck. Vid användandet av interaktiva kartor 
kan kanske istället beskrivningar (om än med integrerade pekande gester) leda till färre missför-
stånd. En annan möjlighet är att vissa uttryckssätt lämpar sig bättre för vissa individer. En del 
använder kanske mer besvärliga beskrivningar, talar på en för datorn svårbegriplig dialekt, eller 
talar med många disfluenser. Andra använder kanske pekande gester på ett vagare sätt.  
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2.3.1. Val av modalitet 

Sharon Oviatt och hennes kollegor har i flera studier undersökt vad som styr användarens val av 
modalitet. Oviatt & Olsen (1995) menar att användaren använder tal och skrift11 på ett kontras-
tivt sätt för att markera ett skifte i innehåll eller funktion. T.ex. användes vanligtvis tal för text 
och skrift för siffror; tal för data och skrift för kommandon; tal vid första inmatningen och skrift 
vid upprepad inmatning då systemet inte förstått. Denna senare observation – att användaren 
byter modalitet då feltolkning och missförstånd uppstår – har även utforskats av Oviatt & Van-
Gent (1996). De lät försökspersoner använda ett multimodalt system som misstolkade använ-
darnas yttranden så att de tvingades att upprepa sig. Flera försökspersoner bytte från tal till 
skrift då de hade upprepat sig flera gånger utan att systemet förstod.   

Oviatt (1999a) menar att användaren kommer att välja den modalitet som hon tror kommer att 
leda till minst antal missförstånd. T.ex. kommer hon att använda skrift för att uttrycka kompli-
cerade spatiala referenser. En intressant observation är att användare rapporterade mindre sub-
jektiv frustration över fel i dialogen då de interagerade multimodalt än då det fick använda ett 
unimodalt system, även om felen var lika vanligt förekommande (ibid.). Detta tyder på att an-
vändarens val inte nödvändigtvis reducerar antalet fel som uppkommer i en dialog, utan snarare 
ger användaren en känsla av kontroll. Oviatt et al. (1995) skriver: 

 “Many aspects of human language production are not under full conscious control (e.g., 
spoken disfluences, prosody, timing) and involve highly automatized skills organized in 
modality-specific brain centers. It therefore is unrealistic to expect that people will be able 
to adapt all aspects of their language input to suit system limitations. Instead, interfaces will 
be needed that can accommodate and also skillfully guide language input to optimize robust 
performance.” (Oviatt et al., 1995) 

En metod för att på något sätt styra användarens val av uttryck vore därmed önskvärt. Ett alter-
nativ är att helt enkelt tala om för användaren vilka ord och fraser hon har att röra sig med och 
hur hon ska referera i olika situationer. Zoltan-Ford (1991) kallar den metoden öppen styrning 
av användaren. Denna metod har dock visats leda till att det naturliga språket blir svårt att lära 
sig och frustrerande att använda (ibid.). De föreslår i stället en förtäckt metod. Om vi kan förstå 
de mekanismer som vanligtvis styr våra naturliga (omedvetna) val av refererande uttryck i kon-
versation, kanske vi också kan förstå på vilka sätt systemets uttryck påverkar användaren. Sys-
temets sätt att uttrycka sig kan då utformas så att tolkningen av användarens yttranden underlät-
tas och dialogen blir mer effektiv. 

I det följande kommer jag att ta upp vilka faktorer som anses styra val av refererande uttryck i 
konversation mellan människor. Förhoppningsvis kan dessa teorier även tillämpas på människa-
datorinteraktion. I detta fall undersöks spatiala referenser som både kan uttryckas främst genom 
pekande gester (icke-verbala signaler), eller främst genom beskrivningar (verbala signaler). 
Frågan skulle därmed kunna formuleras som vad det är som styr valet av modalitet. Det är dock 
viktigt att påpeka att i ett system där den talade dialogen är den huvudsakliga interaktionsfor-
men, är de två modaliteterna långt ifrån alltid utbytbara, utan snarare komplement till varandra.   

2.3.2. Val av uttryck i konversation 

De enklaste teorierna för vad som styr talarens val av referens är de som ser refererandet enbart 
som ett sätt att identifiera en referent bland ett antal alternativ. Brennan & Clark (1996) tar upp 
tre heuristiker, eller principer, som kan tänkas styra valet av uttryck:  informativitet, lexikal till-
gänglighet och perceptuell tydlighet 12. Med informativitet menas att talaren väljer det uttryck 
som innehåller ett nödvändigt och tillräckligt antal beskrivande och indexerande element för att 

                                                   
11 Här ses alltså tal och skrift (till skillnad från uppdelningen i denna uppsats) som två modaliteter. Med 
skrift menas alla former av uttryck med penna: pekande gester, figurer och skrivna bokstäver eller siffror. 
12 Eng. informativeness, lexical availability och perceptual salience.  



Koordinering av refererande uttryck i multimodal människa-datordialog Sid 18(43)  

 

identifiera referenten. Om talaren t.ex. vill referera till en blå bil där de möjliga referenterna är 
bilen, en lastbil och en traktor, kommer hon att använda uttrycket ”bil”, eftersom ”blå bil” är 
överinformativt och ”fordon” är för ospecificerat. Informativitetsprincipen kan åsidosättas av 
principen om lexikal tillgänglighet – hur enkelt det är att konceptualisera något på ett visst sätt 
och hur lätt det är att formulera yttrandet. Hade t.ex. bilen stått bland ett andra icke-fordon är det 
troligt att den ändå hade refererats som ”bilen” och inte ”fordonet”, eftersom den första termen 
ligger närmre till hands. Principen om informativitet kan också åsidosättas av principen om per-
ceptuell tydlighet. Ibland beskriver talaren vad som är tydligt hos ett objekt, snarare än bara de 
egenskaper som urskiljer det från andra objekt. Då det finns ett stort antal alternativa objekt kan 
talaren bli överinformativ om det refererande uttryck påbörjas innan alla möjliga alternativ för 
vad beskrivningen kan passa in på har övervägts.  

Dessa teorier tar inte hänsyn till den tidigare interaktion som ägt rum mellan talarna. Brennan & 
Clark (1996) kallar dem därför för icke-historiska. Sådana teorier kan inte i sig förklara den 
enorma variation som förekommer i talarnas val av refererande uttryck, och som ger upphov till 
de problem med bestämda beskrivningar som tidigare identifierats. Brennan & Clark har i di-
verse experiment visat att dessa principer inte är tillräckliga för att förklara val av uttryck då 
parterna tidigare skapat referenser tillsammans. Historiska teorier ser inte val av refererande 
uttryck enbart som ett sätt att identifiera objekt, utan från ett perspektiv där all språklig handling 
måste koordineras mellan människor. 

2.3.3. Gemensamt skapande av referenser 

I konversation mellan människor är skapandet av referenser ett samarbete där talarna gemen-
samt kommer fram till innehållet hos det refererande uttrycket (Clark & Wilkes-Gibbs, 1992). 
Det är inte så att talaren bara presenterar en referens, vilken accepteras av lyssnaren. För det 
första finns det i en konversation (till skillnad från i skrift) en begränsad tid att planera och för-
bereda ett uttryck. För det andra måste uttrycket uppfattas i stunden av lyssnaren, hon kan inte 
gå tillbaka för att kontrollera vad som sades. Detta leder till ett krav på synkronisering som inte 
finns vid läsning. För det tredje ger lyssnaren hela tiden återkoppling till talaren under det att 
yttrandet tar form, i form av verbala och icke-verbala signaler. Det kan beskrivas så som att ta-
laren föreslår en referens som lyssnaren senare (eller under själva yttrandet) kan acceptera, 
reparera, eller ersätta i en iterativ process tills både talare och lyssnare når en version som båda 
accepterar.  

Talaren börjar med en initial presentation med vilken hon föreslår en referens för lyssnaren. 
Denna referens kan vara mer eller mindre fullständig. Lyssnaren kan sedan använda olika meto-
der för att acceptera, fylla i, eller ersätta det refererande uttrycket. För talaren gäller det sedan 
att i sin tur acceptera eller omforma yttrandet så att det passar det som ursprungligen avsågs och 
en gemensam förståelse för vad referensen avser kan uppnås. Denna process kan gå fort och 
bara innehålla två steg – en presentation av talaren och en tyst acceptans av lyssnaren – men den 
kan också fortgå i flera iterativa steg. Talarna kommer efter hand kommer att försöka minimera 
det gemensamma arbete som krävs för att etablera en referens. Mer koordinerade talare och 
lyssnare kan effektivare skapa referenser. 

Brennan & Clark (1996) påpekar att valet av uttryck inte bara pekar ut en referent, utan även är 
viktigt för hur referenten ska betraktas:  

“When speakers refer, we claim, they are trying to do more than get their addressees to pick 
out the right referent. They are trying to get them to pick out the right referent under the 
right conceptualization, for what they have to say about the referent is specific to that con-
ceptualization. “ (Brennan & Clark, 1996, s. 1492) 

De stora problem med vokabulär som finns i system som ska hantera naturligt språk (se 2.2.3) 
leder till att datorn kommer att ha mycket svårt att använda alla de refererande uttryck som kan 
presenteras av människan. Om datorn ska referera till samma objekt måste den därför göra 
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ersättningar, och hur dessa väljs kan vara av stor betydelse. Det är högst troligt att talaren 
uppfattar detta som en rättelse i skapandet av en gemensam referens. Det är även viktigt att ta 
ställning till hur datorn ska reagera då människan inte använder samma referenser som datorn – 
ska detta ses som att människan försöker göra en reparation? Det är viktigt att komma ihåg att 
användarens beteende alltid kommer att formas av hur datorn uttrycker sig. Men det är också 
möjligt att dessa mekanismer går att utnyttja för att styra användarens val av refererande ut-
tryck. 

2.3.4. Språklig koordinering 

För att kommunicera effektivt måste talarna koordinera användning och tolkning av språkliga 
uttryck (Clark 1996; Garrod & Anderson 1987). De måste göra klart att de delar en gemensam 
förståelse av vad som diskuteras och komma överens om hur varje yttrande ska tolkas och for-
muleras. Regler för hur olika tecken ska sättas samman för att skapa mening byggs upp genom 
konventioner.  

Konventioner uppstår då människor stöter på återkommande problem i att koordinera handlin-
gar och föreställningar. Ett exempel på detta är när ett samtal bryts mitt i ett telefonsamtal (från 
Garrod & Anderson, 1987). Om båda ringer tillbaka samtidigt kommer ingen fram, men båda 
kan inte heller vänta på att den andre ska ringa upp. Det finns alltså ett gemensamt intresse av 
en konvention för hur de ska koordinera sina handlingar. 

Om detta gäller såväl icke-språklig som språklig handling, borde det även vara applicerbart på 
referenser. Ett refererande uttryck bör väljas så att lyssnare och talare så snabbt som möjligt når 
en gemensam förståelse för vad som avses. Talaren måste vara säker på att lyssnaren förstår de 
termer som används i beskrivningen, att uppmärksamhetsfokus är riktat på ett sådant sätt att 
beskrivningen är tillräcklig, o.s.v. Genom att göra detta kan det gemensamma skapandet av re-
ferenser bli mer effektivt. Det mest uppenbara alternativet för att lösa koordinationsproblem är 
att deltagarna gemensamt explicit gör upp om hur problemet ska lösas. Detta är dock ofta inte 
praktiskt möjligt och är inte särskilt effektivt. Därför har ett antal olika heuristiker för att lösa 
problemet uppkommit. Exempel på sådana är de icke-historiska principer som nämnts ovan, 
som att välja det mest framträdande eller tydliga alternativet (i telefonexemplet skulle kanske 
den som ringt upp först förväntas ringa upp även andra gången). På längre sikt skulle det dock 
löna sig att använda historiska principer som tar hänsyn till parternas tidigare interaktion och de 
konventioner som byggts upp dem emellan. En historisk princip skulle kunna vara att välja den 
metod som valdes senaste gången som koordinationsproblemet uppstod och den skulle då åsi-
dosätta principen om tydlighet. Det är troligt att problemen som uppstår vid bruten telefonkon-
takt blir mindre i samhällen där detta är vanligt förekommande och att det där upprättas (im-
plicita) konventioner för vem som ska ringa upp. 

Det är uppenbart att det är sådana konventioner som har styrt hur syntax och pragmatik har ut-
formats i större språkgrupper. Garrod & Andersson (1987) lyckades emellertid i diverse ex-
periment visa att detta även förekommer i stor utsträckning i lokala diskurser mellan individer. 
De lät försökspersoner samarbeta genom att tala med varandra för att lösa ett labyrintspel där 
varje deltagare endast hade tillgång till begränsad information om var motparten befann sig. 
Detta ledde till att dialogen kom att innehålla flera spatiala beskrivningar. Det visade sig att 
försökspersonerna efter hand byggde upp egna konventioner för hur språkliga uttryck skulle 
användas och skapade på detta sätt historiska principer som byggde på deras tidigare interak-
tion. Detta är nödvändigt eftersom regler i alla naturliga språk har en inneboende vaghet och 
inte föreskriver exakt hur olika uttryck ska användas i olika sammanhang. Det är troligt att 
språkanvändare har utvecklat processer som utnyttjar den interaktiva naturen hos en dialog för 
att lösa koordineringsproblem. De skapar egna scheman och regler som är beroende av lokala 
konventioner och som skapas under dialogens gång, lika mycket som mer stabila konventioner i 
den större språkliga gruppen. I studien började par av talare använda väldigt likartade former av 
beskrivningar och författarna gav fenomenet namnet ”lexical entrainment”. Explicita över-
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enskommelser förekom i väldigt liten utsträckning och försökspersonerna verkade i stället an-
vända en så kallad output/input-koordinering: du bör formulera dina uttryck enligt samma prin-
ciper som du tolkade din motparts senaste uttryck. 

Språklig koordinering har vidare utforskats av Brennan & Clark (1996). De kom fram till att 
output/input-koordinering inte är den enda historiska princip som styrde valet av uttryck i upp-
repad konversation mellan individer. Om detta vore fallet skulle talarna mycket snart fastna i 
rigida scheman, vilket inte stämmer. Det är snarare så att det som styr talarnas val av uttryck är 
deras minne för hur ett objekt har konceptualiserats. Ju oftare en specifik beskrivning används, 
desto mer troligt är det att den kommer att användas igen, även om det senaste uttrycket kan 
vara annorlunda. Refererande uttryck kan också variera beroende på vilken partner som tilltalas. 
Talarna kommer att skapa s.k. konceptuella pakter med varandra – temporära överenskommel-
ser om hur referenter ska konceptualiseras. Då en talare byter motpart måste nya scheman byg-
gas upp.  

Clark (1996) använder begreppet ”common ground” för att beteckna den gemensamma grund 
som talarna bygger i konversationer. Talarna har från början en gemensam grund som baseras 
på den kultur som de båda tillhör och de delar de konventioner som uppstått i denna. Efter hand 
som de talar byggs en vidare gemensam grund upp dem emellan. Det är viktigt att påpeka att 
valet av refererande uttryck, då talarna inte tidigare haft en konversation, i hög grad styrs av 
deras antaganden om vad de delar för uppfattningar, d.v.s. det är möjligt att historiska principer 
kan gälla även för talare som inte tidigare mötts. De baserar då sina antaganden på sociala koder 
och erfarenheter från tidigare konversation med andra individer (Fussell & Krauss, 1992). Detta 
innebär ett problem för dialogsystem, eftersom användaren inte har någon möjlighet att avgöra 
vad hon delar för gemensam grund med datorn. Detta kan vara en anledning till att många an-
vändare tycker att det är besvärligt att ta initiativ i dialogsystem (Brennan & Ohaeri, 1994). 

Sammanfattningsvis: För att effektivisera den språkliga interaktionen kommer talarna att koor-
dinera sina språkliga uttryck och anamma samma refererande uttryck, så att arbetet med kor-
rigeringar vid det gemensamma skapandet av referenser minskar och den gemensamma förståel-
sen för referensernas betydelse ökar. Vad händer då om den ene som talar (1) är en dator och (2) 
inte anpassar sig efter den mänskliga motparten, utan konsekvent använder samma regler och 
scheman för att uttrycka sig? Kommer den mänskliga parten att ta efter dessa scheman och re-
gler för att uttrycka sig, eller enbart luta sig på icke-historiska principer som tydlighet och lexi-
kal tillgänglighet? Om det första gäller, kan detta vara en möjlig metod för att påverka använ-
darens beteende. 

2.3.5. Att påverka användarens yttranden 

Det finns flera olika aspekter av användarens språkliga uttryck som kan tänkas påverkas, som 
t.ex. längd, ordföljd, vokabulär och huvudsaklig modalitet. Zoltan-Ford (1991) testade hypote-
sen om att användarens vokabulär och fraslängd kan påverka genom att manipulera ett dator-
programs sätt att uttrycka sig. Fyra olika versioner av ett inventarieprogram som kunde hantera 
naturligt språk testades, vilka skilde sig i fraslängd och vokabulär. Det visade sig att användaren 
tog efter systemets uttrycksform med avseende på yttrandens längd. Effekten var oberoende av 
om yttrandena var skrivna eller talade. 

Brennan (1996) lyckades även visa att vokabulären gick att påverka i ett dialoggränssnitt med 
naturligt språk (s.k. lexical convergence). För vissa refererande uttryck som användaren ska-
pade, korrigerade systemet användaren genom att göra en liknande referens, fast på det sätt som 
påverkan syftade åt. Resultaten pekade på en effekt både vid skriven och talad dialog, men den 
var större vid tal. Effekten var även större på yttranden direkt efter den senaste korrigeringen, än 
på yttranden senare i dialogen, vilket tyder på att effekten är beroenden av användarens (med-
vetna eller omedvetna) minne för korrigeringen. 
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Brennan (1996) skiljer mellan två typer av påverkan: inbäddad och exponerad 13. Med inbäddad 
påverkan menas att systemet ersätter användarens utryck med det korrekta då det i sin tur refere-
rar till objektet. I ADAPT skulle det se ut så här: 

 
A: Vad kostar den stora lägenheten? 
S: Den gula lägenheten kostar 1500000 kronor. 
 

Exponerad påverkan innebär att användaren konfronteras med en fråga som klargör att hon an-
vänt ett felaktigt begrepp, men att datorn ändå tror sig förstå vad hon menar: 

 
A: Vad kostar den stora lägenheten? 
S: Med den stora lägenheten, menar du då den gula lägenheten? 
A: Ja. 
S: Den kostar 1500000 kronor. 
 

De båda metoderna jämfördes av både Brennan (1996) och Zoltan-Ford (1991), och de fann, 
inte helt oväntat, att den exponerade metoden på ett effektivare sätt påverkar användarens be-
teende. I detta arbete kommer dock inbäddad påverkan att testas. Detta eftersom exponerad på-
verkan kan leda till en ganska ineffektiv dialog och att det i den här domänen (som inkluderar 
vaga icke-definierade objekt) kan leda till missförstånd och onödiga diskussioner. Titta på föl-
jande exempel, där användaren ska påverkas till att använda deiktiska uttryck: 

 
Inbäddad påverkan: 

A: Vilka treor finns det på Östermalm? 
S: Det finns tre sådana lägenheter i det här området. [färglägger ett område på kartan] 

 
Exponerad påverkan: 

A: Vilka treor finns det på Östermalm? 
S: Med Östermalm, menar du då det här området? [färglägger ett område på kartan] 

 

I det senare fallet verkar det snarare som att systemet ifrågasätter vad användaren avsåg, inte 
vilket uttryck hon använde. Den avslutande frågan uppmanar dessutom användaren till mycket 
komplicerade och oförutsägbara beskrivningar av vad som exakt avsågs. 

Syftet med exponerad påverkan kan dessutom ifrågasättas, eftersom systemet ändå måste kunna 
hantera det uttryck som användaren brukar, vilket inte löser vokabulärproblemet. 

2.4. PREDIKTIONER I DENNA STUDIE 

För att testa om användarens val av refererande uttryck påverkas av systemets, utfördes ett ex-
periment där två olika system jämfördes. De båda systemen skulle genom inbäddad påverkan få 
användaren att uttrycka sig med beskrivningar (system B) respektive deiktiska uttryck och pe-
kande gester (system D). Om historiska principer är viktigast för användarnas val av uttryck 
borde de börja använda samma uttryck som systemet för att referera till områden och lägen-
heter. 

De två sätten att referera kan ses som ett val mellan unimodala och multimodala uttryckssätt 
(enbart tal kontra tal integrerat med gester), men även uttryckens verbala innehåll borde påver-
kas av systemet. I system B utnyttjades lägenheternas färg för att skapa enklare referenser, som 
t.ex. ”den röda lägenheten”. Vidare användes namn på områden tillsammans med färgen, som 
t.ex. ”den röda lägenheten vid Medborgarplatsen”, för att kunna skapa globalt unika referenser. 
Användare av system B borde inte bara börja använda beskrivningar i större utsträckning, utan 
även mer precist använda färger och namn på områden för att referera. Det är också möjligt att 

                                                   
13 Eng. embedded och exposed. Zoltan-Ford (1991) gör en liknande distinktion, men använder termerna 
”modelling” för inbäddad påverkan och ”shaping” för exponerad påverkan.  
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användare av system D i större utsträckning börjar använda deiktiska termer i icke-deiktiska 
uttryck, d.v.s. anammar den verbala komponenten i sig. 

Även om det huvudsakliga syftet med denna studie är att utröna vad det finns för möjlighet att 
påverka användarens uttryckssätt, borde det även, i viss utsträckning, gå att påvisa de problem 
med beskrivningar och deiktiska uttryck som tagits upp. Om användarna av de två systemen 
börjar referera på olika sätt, borde uttryck hos användare av system B innehålla ett större antal 
disfluenser. Vidare borde de användare som använder globalt unika referenser i större utsträck-
ning använda globala anaforiska referenser. 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer inledningsvis ADAPT-systemet att presenteras och de modifieringar som 
gjordes för att kunna testa hypoteserna (3.1). Därefter följer en genomgång av försöksupplägget 
(3.2) och slutligen en redogörelse för hur de inspelade dialogerna transkriberades och analyse-
rades (3.3). 

3.1. ÖVERSIKT AV ADAPT-SYSTEMET 

Den enda skillnaden mellan de två versionerna av systemet var på vilket sätt systemet uttryckte 
sig, inte på själva utformningen av gränssnittet. I detta avsnitt kommer inledningsvis användar-
gränssnittets utformning att behandlas, vilket är det samma för de båda systemen. Därefter 
beskrivs mer ingående de två systemens sätt att referera och därmed skillnaden mellan de två 
systemen. Slutligen behandlas det så kallade Wizard-of-Oz-system som användes för att kunna 
utföra experimentet. 

3.1.1. Användargränssnitt 

Användargränssnittet återges i figur 2. 

 

Figur 2: Gränssnittet mot användaren. I exemplet visar systemet lediga lägenheter i Gamla 
Stan. Områden i fokus täcktes med en transparent cyanfärg. Rutorna som representerar 
lägenheter har olika färger. 

Fyra fält fanns: 

a) En mindre karta över hela Stockholms innerstad för att navigera. Genom att flytta den 
skuggade rutan, kunde olika delar visas uppförstorade i det större fältet under. 

A 

B 

C 

D 
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b) En uppförstorad karta där lägenheter visades och användaren kunde klicka för att refe-
rera. Namn på gator och områden kunde tydligt utläsas. 

c) En tabell där information om adress, pris och storlek på lägenheterna visades.  

d) Den animerade agenten Urban som talade. 

Ett öppet mikrofonsystem användes; det var alltså inte nödvändigt att trycka på någon knapp för 
att tala. Inget av användarens tal analyserades då Urban talade. 

Vid varje fokusskifte till ett område approximerades användarens beskrivning eller indexering 
till ett fördefinierat område, vilket ekades tillbaka till användaren genom att en cyanfärgad 
transparent hinna ritades över området. På detta sätt skapade systemet indexikala gester åt deik-
tiska uttryck (som ”det här området”). Ett hundratal områden (stadsdelar, kvarter etc.) fanns 
fördefinierade, samt gator, delar av gator och korsningar. 

Om mindre än åtta lägenheter matchade användarens kriterier, visades dessa som rutor i olika 
färger (svart, vit, gul, grön, grå, röd och blå) på motsvarande plats på kartan. Om ett större antal 
matchade, visades dessa som små rosa rutor och systemet bad användaren att specificera sig 
innan de kunde börja tala om lägenheterna. På detta sätt gavs det möjlighet att på ett enkelt sätt 
referera till lägenheterna genom att beskriva lägenhetens färg. Genom att knyta an till områdets 
namn, kunde även globala referenser skapas med färger, som t.ex. “den blåa lägenheten vid 
Odenplan”. Det var dock inte uppenbart att färgerna skulle användas för att skapa referenser, de 
hade även som funktion att para ihop lägenheterna på kartan med lägenheterna i tabellen. Det 
var förstås även fullt möjligt att referera till lägenheterna med adress (gatunamn och gatunum-
mer), eller genom diskursbeskrivningar eller beskrivning av andra egenskaper hos lägenheterna. 
Förutom beskrivningar gick det även att referera med deiktiska uttryck och genom att peka på 
lägenheter eller områden på kartan. För att peka krävdes det att användaren klickade med 
musen, det räckte alltså inte med att bara flytta markören. 

För att pekande gester på ett enkelt sätt skulle kunna approximeras till ett fördefinierat område, 
registrerades endast punktorienterade gester. Användaren kunde alltså inte göra svepande gester 
eller rita på kartan. 

Lokal och global diskurs 

Lokal diskurs (se 2.2.1) definierades som en dialog om de (högst sju) lägenheter som låg i det 
aktuella området och var synliga på kartan. Då fokus skiftade till ett annat område gick dialogen 
in i en ny lokal diskurs. De tidigare lägenheterna försvann då från kartan och lägenheterna i det 
nya området visades. Fokusskiften till lägenheter i det aktuella området kommer därmed att 
kallas lokala referenser. Globala referenser innebär fokusskifte till tidigare lägenheter som om-
talats, men som inte låg inom det aktuella området och alltså inte var synliga. 

3.1.2. Systemets val av refererande uttryck 

För att systemet skulle visa sin tolkning av användarens refererande uttryck användes alltid ref-
ererande uttryck i svaren; inga ellipser förekom. Oavsett om systemet tog initiativ till fokus-
skifte eller bara bekräftade användaren, användes samma typ av refererande uttryck. Detta efter-
som fokusskiften i ADAPT vanligtvis sker på initiativ av användaren och att systemet annars inte 
skulle få möjlighet att påverka användaren. 

Två versioner av systemet skapades: en där systemet använde bestämda beskrivningar vid fo-
kusskifte (system B), och en där deiktiska uttryck och indexikala gester användes (system D). 
Beroende på i vilken utsträckning objektet för fokusskifte tidigare hade stått i fokus, användes 
mer eller mindre fullständiga referenser. I system B gavs alltid fullständiga (och därmed unika) 
referenser vid fokusskifte till ett nytt objekt, vilket inte var möjligt i system D. Systemets refe-
rerande uttryck i de två versionerna sammanfattas i tabell 1. 
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Tabell 1: Systemets val av refererande uttryck i de två versionerna. 

 System B System D 

Alla referenser till områden Namn på område + indexikal gest 
“det finns fem lägenheter vid  
Karlaplan” [Karlaplan markeras på 
kartan] 

Deiktiskt + indexikal gest 
“det finns fem lägenheter i det här 
området” [Karlaplan markeras på 
kartan] 

Fokusskifte till ny lägenhet eller 
Globalt anaforiskt fokusskifte till 
lägenhet 

Färg + namn på område 
“den röda lägenheten vid Karlaplan 
har badkar” 

Deiktiskt + indexikal gest 
“den här lägenheten har badkar” 
[lägenheten blinkar] 

Lokalt anaforiskt fokusskifte till 
lägenhet 

Färg 
“den röda lägenheten har badkar” 

Deiktiskt + indexikal gest 
“den här lägenheten har badkar” 
[lägenheten blinkar] 

Bevarat fokus till lägenhet Pronomen 
“den har badkar” 

Pronomen 
“den har badkar” 

 

Detta kan illustreras med två exempel på samma dialog, utförd av de två systemen: 
 
System B: 

A1: Vad finns det för lägenheter kring Karlaplan? 
S1: Det finns fem lägenheter vid Karlaplan. [markerar Karlaplan, visar fem lägenheter] 
A2: Vad kostar den här lägenheten? [pekar på en lägenhet] 
S2: Den röda lägenheten vid Karlaplan kostar 3750000 kronor. 
A3: Vad kostar den gula? 
S3: Den gula lägenheten vid Karlaplan kostar 2530000 kronor. 
A4: Har den här badkar? [pekar på en lägenhet] 
S4: Den röda lägenheten har badkar. 
A5: Har den balkong? 
S5: Den har balkong. 

 
System D: 

A1: Vad finns det för lägenheter kring Karlaplan? 
S1: Det finns fem lägenheter i det här området. [markerar Karlaplan, visar fem lägenheter] 
A2: Vad kostar den här lägenheten? [pekar på en lägenhet] 
S2: Den här lägenheten kostar 3750000 kronor. [blinkar med den röda lägenheten] 
A3: Vad kostar den gula? 
S3: Den här lägenheten kostar 2530000 kronor. [blinkar med den gula lägenheten] 
A4: Har den här badkar? [pekar på en lägenhet] 
S4: Den här lägenheten har badkar. [blinkar med den röda lägenheten] 
A5: Har den balkong? 
S5: Den har balkong. 

 

S1 är exempel på referens till område, S2 och S3 exempel på fokusskiften till nya lägenheter. S4 
är exempel på lokalt anaforiskt fokusskifte till en lägenhet och S5 exempel på bevarat fokus till 
en lägenhet. 

3.1.3. Wizard-of-Oz-systemet 

Eftersom ADAPT-systemet är under utveckling testades hypoteserna som ställts i denna studie 
genom ett Wizard-of-Oz-experiment. Sådana går ut på att en försöksperson instrueras att an-
vända ett datorsystem, men inte att systemet i själva verket delvis eller fullt ut simuleras av en 
mänsklig operatör (“trollkarlen”) (Dahlbäck et al., 1993). Med simulering menas att trollkarlen 
hör och tolkar användarens kommanden, för att sedan snabbt generera ett svar. För användaren 
förefaller systemet alltså fungera som ett riktigt datorsystem utan mänsklig operatör. Denna me-
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tod gör det möjligt att testa hypoteser om ännu ej implementerade system (och även icke im-
plementerbara system). Metoden används framförallt med system som ska kunna föra en talad 
eller skriven dialog.  

Operatören (“trollkarlen”) hade möjlighet att genomföra sökningar i en databas, ställa frågor till 
användaren, berätta om egenskaper hos lägenheterna och ge färdiga svar inom olika kategorier, 
som t.ex. “förstår inte” eller “vet inte”. Operatören försökte dock alltid tolka användarens yt-
tranden enligt vad som verkade vara användarens intention, vilket simulerade en ”perfekt” tal-
igenkänning. De enda gångerna systemet sa att det inte förstod eller visste, var då användaren 
frågade om något som inte fanns i databasen eller låg utanför domänen. Alla svar genererades 
automatiskt med rätt refererande uttryck, beroende på vilken systemuppsättning som användes 
och i vilken utsträckning objekten tidigare hade nämnts; inga svar skrevs in av operatören. Detta 
ledde till att svarstiden blev relativt kort, svaren blev konsistenta och därmed mer trovärdiga, 
samt att försöksupplägget följdes exakt för de olika systemen. Operatörens gränssnitt visas i 
figur 3. 

 

Figur 3: Gränssnittet mot “trollkarlen”. 

Då försökspersonen klickade på kartan, visades detta som en punkt på trollkarlens karta, och ett 
antal alternativa tolkningar genererades automatiskt (korsningar, gator, kvarter, stadsdelar) från 
de fördefinierade områdena och gatorna. Genom att välja bland dessa ur en lista kunde trollkar-
len snabbt skapa en lämplig tolkning. För att snabbt få fram ett område eller en gata som använ-
daren beskrev, kunde trollkarlen antingen skriva in en del av namnet, eller själv peka på lämp-
ligt ställe på kartan för på så sätt generera tolkningar. Alla sökningar lades dessutom på en 
historielista, så att trollkarlen snabbt kunde välja en tidigare grupp av lägenheter om 
försökspersonen skulle göra globala anaforiska referenser. 
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3.2. FÖRSÖKSUPPLÄGG 

Försökspersoner 

16 personer, 10 kvinnor och 6 män i åldrarna 17-32, deltog i försöket. Kunskapen om Stock-
holms geografi och datorerfarenheten var mycket blandad bland deltagarna. Samtliga uppgav 
dock att de kände till Stockholms innerstad någorlunda och att de någon gång tidigare hade an-
vänt enklare talapplikationer (som t.ex. röststyrd telefonitjänst), samt att de åtminstone ibland 
använde Internet. Hälften av försökspersonerna belönades med en biobiljett. 

Procedur och uppgifter 

Försöket inleddes med att försökspersonen fick fylla i en förenkät om datorerfarenhet och kän-
nedom om Stockholms geografi. Därefter fick hon muntliga instruktioner om försökets upplägg 
(för en exakt återgivning, se bilaga A). Hon fick veta att hon skulle få använda en prototyp till 
dialogsystem för att finna bostadsrätter i Stockholms innerstad. Hon instruerades kortfattat om 
gränssnittets utformning, att det gick att tala med Urban och klicka på kartan för att interagera 
med systemet. Mer ingående instruktioner om hur hon skulle använda de olika modaliteterna 
gavs dock inte. 

Vid utförande av Wizard-of-Oz-försök är det viktigt att utforma försökspersonens uppgifter på 
ett noggrant sätt. Det är förstås en fördel om dialogen är så naturlig som möjligt, så att man inte 
missar de fenomen som skulle ägt rum i en verklig situation. En risk med en alltför öppen 
uppgift är dock att försökspersonen inte alls hamnar i de uppgifter som försöket var avsett att 
studera. En lösning kan vara att utforma s.k. scenarion, som simulerar en verklig situation. 
Försökspersonen får då till uppgift att leta enligt vissa kriterier, men i övrigt på ett öppet och 
icke styrt sätt. Ett annat problem är att skriftliga instruktioner och kriterier kan riskera att lägga 
orden i munnen på försökspersonen. Det kan då vara en fördel att använda bilder för att formu-
lera kriterierna.  

Under själva gränssnittet till dialogsystemet fanns en list med plats för fyra bilder, varav endast 
en visades från början, se figur 4.  

 
 

 

Figur 4: Kriterier för de lägenheter som försökspersonen fick till uppgift att finna. Dessa 
visades på en list under gränssnittet till ADAPT-systemet. En karta med rosa fält visade 
ungefär var lägenheten skulle ligga, en annan bild angav grafiskt hur många rum lägen-
heten skulle ha och när den skulle vara byggd. De två högra bilderna föreställer ett kaklat 
badrum med badkar och en kakelugn. 



Koordinering av refererande uttryck i multimodal människa-datordialog Sid 28(43)  

 

Försökspersonens uppgift var att finna två eller fler lämpliga lägenheter på olika ställen i staden. 
Bilderna presenterade kriterier för vilka egenskaper som lägenheterna skulle ha. Från början 
gavs endast det första kriteriet, direkt efter det att dialogen startat visades det andra. Den tredje 
bilden visades fem minuter in i dialogen och den fjärde och sista efter ytterligare tio minuter. De 
lägenheter som försökspersonen hittade skulle alltså slutligen uppfylla samtliga kriterier. Syftet 
med upplägget var att det eventuellt kunde leda till ett större antal globala anaforiska referenser 
till enskilda lägenheter. Då försökspersonen hade funnit en lämplig lägenhet kanske hon ville gå 
tillbaka och kontrollera denna då ytterligare kriterier visades. Detta skulle simulera de verkliga 
situationer då användaren kommer på saker som hon vill att lägenheten ska innehålla, efter 
hand. Bilderna var endast avsedda att fungera som riktlinjer för sökningen, utöver dessa kriterier 
fick försökspersonen gärna fråga efter eget intresse. 

För att störa försökspersonen så lite som möjligt och skapa en så naturlig situation som möjligt 
användes ingen videokamera och hon fick vara helt ensam i rummet; ingen försöksledare var 
närvarande. Dialogen loggades och spelades in direkt på datorn. Försökspersonen fick dock veta 
att försöksledaren satt i ett annat rum och observerade dialogen. Försöksledarens egentliga 
uppgift var att simulera dialogen, men detta fick självklart inte försökspersonen veta.  

Gränssnittet och uppgifterna visades tillsammans på en skärm. Urbans tal genererades av en 
talsyntes och spelades upp i en högtalare. Talsyntesens parametrar skapades av KTHs audio-
visuella text-till-tal-system. Talet genererades av en Mbrola-syntes (Dutoit et al., 1996)14. 
Försökspersonen fick använda ett headset för att tala i och en mus för att peka på skärmen. 

Då försökspersonen ansåg sig klar kunde hon säga adjö till Urban. Detta fick dock inte ske för-
rän samtliga bilder hade visats. Hon fick inte heller hålla på lägre än en halvtimme. Efteråt fick 
hon fylla i en enkät om hur hon upplevde systemet (se bilaga B). I en kort intervju ställdes mer 
öppna frågor om vad hon tyckte om systemet, samt varför hon valt att referera på det sätt som 
hon gjort. Slutligen informerades försökspersonen om försökets syfte och att dialogen egentli-
gen hade skötts av försöksledaren.  

Experimentell design 

En mellangruppsdesign där försökspersonerna delades in i två grupper användes. En grupp fick 
använda versionen där systemet refererade med deiktiska uttryck (system D), och en där 
bestämda beskrivningar användes (system B). Grupperna kommer i fortsättningen kallas grupp 
D, respektive grupp B. Försökspersonerna fördelades slumpmässigt mellan grupperna, men 
balanserades med avseende på kön och huruvida de hade belönats eller ej. 

3.3. ANALYS AV DATA 

De inspelade dialogerna transkriberades och refererande uttryck markerades med olika taggar 
för att möjliggöra statistisk analys. De refererande uttryck som var relevanta för den här ana-
lysen var de som skiftade fokus från ett objekt till ett annat, eller uttryck som bevarade fokus 
men som hade samma form som ett fokusskiftande uttryck. Exempelvis kan en beskrivning som 
“den röda lägenheten”, eller ett uttryck som ”den här lägenheten”, användas både för att bevara 
och skifta fokus. Anledningen till detta urval var att systemet alltid måste analysera vad för ob-
jekt ett sådant uttryck avser, oavsett om det bevarar eller skiftar fokus. Av denna anledning togs 
inte pronomen med, som i uttrycket ”vad kostar den?”, eftersom de inte kunde användas till att 
skifta fokus till en lägenhet eller ett område, utan endast för att bevara (med undantag av det 
demonstrativa adverbet ”här”, vilket räknades som en deiktisk term). Det kan diskuteras om el-
lipser ska ses som refererande (t.ex. skulle “och månadsavgiften?” kunna ses som likvärdigt 
med “vad har den för månadsavgift”). I denna studie var de dock ointressanta, eftersom de 
aldrig kan användas för att skifta fokus. 

                                                   
14 Den svenska rösten är skapad av Gösta Bruce och Marcus Filipsson vid Lunds Universitet 
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3.3.1. Transkription 

Referent 

De refererande uttrycken markerades för om de refererade till: (1) en lägenhet, (2) ett område på 
kartan. 

Fokus 

De refererande uttrycken markerades för om de: (1) bevarade fokus åt ett objekt, gav fokus åt ett 
nytt objekt som tidigare ej varit i fokus eller gav fokus åt ett objekt som varit i fokus i den lo-
kala diskursen (lokala anaforiska referenser), eller om de (2) gav fokus åt ett objekt som varit i 
fokus i den globala diskursen (globala anaforiska referenser). 

Lokal diskurs definierades som ett samtal om de olika lägenheterna då en grupp med lägenheter 
visats på kartan.  

Form 

De refererande uttryckens form markerades för om de innehöll: (1) en beskrivning, och med vad 
den innehöll (gatunummer, namn på område, färg, diskursbeskrivning, etc.), (2) en deiktisk term 
(”den här”, ”den här lägenheten”, ”det här området”, ”här”, etc.), (3) indexering med musen, 
samt om det (4) var ett deiktiskt uttryck, d.v.s. endast kunde härledas med hjälp av en pekande 
gest. Orden ”lägenhet” och ”område” räknades inte som beskrivningar. 

Dessa olika former kan naturligtvis kombineras i ett och samma refererande uttryck och är där-
för inte av varandra uteslutande. 

Disfluens 

Det refererande uttrycket markerades för om det innehöll en disfluens. De uttryck som räknades 
in var de som innehöll något av: (1) Rättelse (”den röda, nej, svarta lägenheten”); (2) Omstart 
(”lägenheten vid arti … lägenheten på artillerigatan 43”); (3) Repetition (”lägenheten med tre 
rum … tre rum alltså”). 

3.3.2. Analys 

Typer av beskrivningar 

En kvalitativ analys utfördes på beskrivningar av lägenheter och områden för att se om 
beskrivningarna var till formen konsekventa eller innehöll en stor varians. 

Konvergens 

Antal refererande uttryck som innehöll ett visst element (beskrivning, indexikal gest, deiktisk 
term, etc.) dividerades med alla refererande uttryck till samma typ av objekt (lägenhet eller om-
råde) för varje försöksperson. Medelvärdet av dessa kvoter räknades sedan ut för de två grup-
perna och gav ett mått på hur sannolikt det var att ett en person skulle använda en viss typ av 
uttryck för att referera till en viss typ av objekt, beroende på hur systemet uttryckte sig. Dessa 
värden kunde sedan jämföras mellan grupperna. Endast de av användarens referenser som ägde 
rum efter det att systemet gjort sin första referens räknades. 
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Globala anaforiska referenser 

För att se om antalet globala anaforiska referenser till lägenheter ökar med användning av 
globalt unika referenser, testades det om det fanns en korrelation mellan andelen unika refe-
rerande uttryck och antalet globala anaforiska referenser i användarens uttryck. 

Disfluenser 

Om grupp D använde ett mindre antal beskrivningar, borde refererande uttryck i denna grupp 
även innehålla ett mindre antal disfluenser. Andelen disfluenser i refererande uttryck jämfördes 
därför mellan de två grupperna.  

Alternering 

Tidigare studier (Oviatt, 1999b) har visat att användare av multimodala system föredrar ett ut-
tryckssätt (en modalitet) och använder detta konsekvent, istället för att alternera mellan dem. 
För att se om detta gällde även för försökspersonerna i denna studie räknades andelen refe-
rerande uttryck som avvek från varje försökspersons huvudsakliga uttryckssätt med avseende på 
beskrivningar, beskrivningar genom färg, deiktiska termer och pekande gester. Om t.ex. en för-
sökspersons uttryck innehöll pekande gester i 87% av alla referenser, ansågs personen ha 13% 
avvikelse från sin huvudsakliga modalitet (pekande gester). För en annan försöksperson med 
endast 8% pekande gester gäller istället en avvikelse på 8% från dennes huvudsakliga uttrycks-
sätt (icke pekande gester). Om samtliga försökspersoner använde lika mycket deiktiska uttryck 
som beskrivningar, borde den genomsnittliga procentsatsen för avvikelser från huvudsakligt 
uttryckssätt ligga på ungefär 50%. 

Efterenkät 

Medianen av försökspersonernas skattningar av systemen sammanställdes och jämfördes mellan 
de två grupperna. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas och förklaras resultaten från transkriptionerna och efterenkäten.  

4.1. TRANSKRIPTIONER 

Försökspersonerna använde i genomsnitt 32 refererande uttryck till lägenheter och områden, 
varav 18.8 stycken till områden. 

4.1.1. Referenser till lägenheter 

Beskrivningar 

För att referera till lägenheter användes ett stort antal olika typer av beskrivningar. Bland de mer 
syntaktiskt och semantiskt komplexa uttrycken fanns:  

 
Den här lägenheten som inte jag frågat om 
Lägenheten som jag tittade på i Gamla Stan 
Den lägenheten i Gamla Stan som jag såg senast 
Den som ligger närmst Skeppsbrokajen 
Den förra lägenheten som vi tittade på 
Den andre 

Konvergens vid lokala referenser 

Användarens val av lokala refererande uttryck till lägenheter i de två grupperna sammanställs i 
tabell 2. 

Tabell 2: Genomsnittlig andel (%) nya eller lokala anaforiska referenser till lägenheter, utförda 
av användaren, beroende på vilket system som använts. Siffror i fetstil markerar att andelen för 
användare av ett system är signifikant högre än motsvarande andel för användare av det andra 
systemet; dF = 14, p < 0.05, one-tailed t-tests. 

Beskrivning 

Färg 

 

Endast 
färg 

Färg +  
område 

Färg +  
övrigt 

Endast 
övrigt 

Deiktisk 
term 

Deiktiskt 
uttryck 

Indexikal 
gest 

100 (t = 3.29) 

72 (t = 5.21) Grupp B 

56  
(t = 4.14) 13 3 

28 
1 0 8 

50 

0 Grupp D 

0 0 0 
50 

37 
(t = 3.60) 

40 
(t = 2.45) 

46 
(t = 2.28) 

 

Som tabell 2 visar, finns det en tydliga effekt av systemets uttryckssätt på användarens val re-
fererande uttryck. Samtliga som använt system B har använt beskrivningar för att referera, jäm-
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fört med 50% för användare av system D. Hos användare av system B var färger vanligt 
förekommande (72%). Färger kan användas i sig för att skapa lokala referenser, utan att 
kombineras med andra beskrivningar, men inte för att skapa unika globala referenser. Endast 
13% av referenserna i denna grupp bestod dock av färger med områdets namn, som ”den gula 
lägenheten på Gamla Stan”, trots att dessa uttryck användes flitigt av systemet. Hos användare 
av system D användes aldrig färger för att beskriva lägenheterna, utan enbart adresser eller 
andra former av beskrivningar. Observera att förekomsten av denna typ av uttryck inte skilde 
sig mellan systemen. 

Det finns också en tydlig effekt på användandet av deiktiska uttryck och indexikala gester: 40% 
deiktiska uttryck och 46% indexikala gester för användare av system D, inga deiktiska uttryck 
och 8% indexikala gester för användare av system B. Samtliga uttryck i system B kunde alltså 
tolkas utan hänsyn till hur användaren använde pekande gester. Användning av den deiktiska 
termen ”här”, oavsett om den förekom i deiktiskt uttryck eller användes på annat sätt, var myck-
et ovanligt i system B (1%), men vanligt i system D (37%). 

Deiktiska termer i icke-deiktiska uttryck 

Om andelen beskrivningar och deiktiska uttryck läggs ihop för användare av system D i tabell 2, 
blir det 90%. Resterande 10 % är deiktiska termer som använts på ett icke-deiktiskt sätt för att 
bevara fokus. Det skulle kunna se ut så här: 

 
A1: Har lägenheten på artillerigatan 41 badkar? 
S1: Den här lägenheten har badkar. [lägenheten blinkar] 
A2: Har den här lägenheten kakelugn? 
 

Uttrycket “den här lägenheten” i A2 används för att bevara fokus, men det är inte ett deiktiskt 
uttryck, eftersom det inte innehåller någon indexikal gest och kan tolkas för sig. Deiktiska ter-
mer i icke-deiktiska uttryck vid lokala referenser till lägenheter förekom oftare hos användare 
av system D (14%) än hos användare av system B (1%) (t(14)=2.24, p < 0.05, one-tailed). En-
dast 58% av alla lokala referenser till lägenheter som innehöll en deiktisk term, var deiktiska 
uttryck. Användning av deiktiska termer i icke-deiktiska uttryck förekom aldrig i systemets yt-
tranden, vilket tyder på en lexikal konvergens hos den deiktiska termen i sig.  

Globala anaforiska referenser 

Endast 8 globala anaforiska referenser till lägenheter förekom. Samtliga var beskrivningar, men 
ingen innehöll lägenhetens färg. Som syns i tabell 2 användes heller inte färg tillsammans med 
övriga egenskaper i någon större utsträckning för att skapa referenser, vilket gjorde det svårt att 
använda färger för att skapa globalt unika referenser. De försökspersoner som i större utsträck-
ning använt adresser – vilket ger globalt unika referenser – för att beskriva lägenheter, använde 
också i större utsträckning globala anaforiska referenser: Det fanns en signifikant korrelation 
mellan användandet av adresser vid lokala referenser (mätt i procent) och användandet av glo-
bala anaforiska referenser (mätt i antal) (r = 0.44; t(14)=1.86, p < 0.05, one-tailed). 

4.1.2. Referenser till områden på kartan 

Beskrivningar 

Användarens beskrivningar av områden var mycket konsekventa. Det fanns ytterst få fall där 
användaren inte utnyttjade de namn som stod på kartan för att referera till områden och gator 
genom beskrivningar. Vanligtvis sattes en preposition eller liknande uttryck ihop med ett namn. 
Det första ledet var alltid något av: i, på, kring, omkring, vid, i närheten av, längs, nära, runt. 
Inga mer avancerade konstruktioner användes, som t ex korsningar. Inte heller användes några 
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diskursbeskrivningar. Det fanns endast 7 (av totalt 302) beskrivningar som innehöll namn på 
områden som inte var tryckta på kartan. Dessa var ändå mycket välkända namn.  

Konvergens 

Användarens val av refererande uttryck till områden i de två grupperna sammanställs i tabell 3. 

Tabell 3: Genomsnittlig andel (%) nya referenser till områden på kartan, utförda av användaren, 
beroende på vilket system som använts. 

 Beskrivning Deiktisk term Deiktiskt uttryck Indexikal gest 

Grupp B 88 14 13 14 

Grupp D 92 14 6 22 

 

Som tabell 3 visar, fanns det ingen effekt av systemets uttryckssätt på användarens val av ut-
tryck. Referenser genom deiktiska uttryck och pekande gester var inte vanligt förekommande. 

4.1.3. Disfluenser 

Disfluenser förekom endast i beskrivningar och aldrig i enkla deiktiska uttryck (d.v.s. med en-
dast en deiktisk term och en pekande gest). I snitt innehöll 6% av alla referenser hos en varje 
person i grupp B disfluenser. Motsvarande siffra för grupp D var 2%. Skillnaden var dock inte 
signifikant (t(14)=1.31, p = 0.106, one-tailed). 

4.1.4. Alternering mellan uttryckssätt 

Tabell 2 skulle kunna läsas så som att försökspersonerna i vissa fall alternerade kraftigt mellan  
uttryckssätten. Exempelvis ligger genomsnittet på 46% vid användning av indexikala gester i 
grupp D. Detta är dock endast ett genomsnitt för flera försökspersoner med olika uttryckssätt 
och variansen mellan dem var ganska stor, vilket åskådliggörs i tabell 4: 

Tabell 4: Genomsnittlig andel (%) avvikelser från försökspersonernas huvudsakliga  uttryckssätt. 
Observera att detta gäller både avvikelser till och från ett givet uttryckssätt. Varje värde är därför 
ett genomsnitt för samtliga försökspersoner. Om samtliga försökspersoner hade alternerat lika 
mycket mellan beskrivningar och deiktiska uttryck, hade siffrorna varit ca 50%. 

 Områden Lägenheter 

Beskrivning 4.0 5.3 

Beskrivning med färg - 4.5 

Indexikal gest 6.4 9.5 

Deiktisk term 4.0 11.8 

 

Som tabell 4 visar, användes uttryckssätt på ett konsekvent sätt och alternering mellan olika ut-
tryckssätt var ovanligt. Detta innebär att vissa försökspersoner anpassade sig i stor utsträckning 
efter datorns uttryckssätt, andra inte alls. 
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4.2. EFTERENKÄT OCH INTERVJU 

Resultatet av efterenkäten sammanställs i tabell 5. 

Tabell 5: Resultat av efterenkäten. Median av användarnas skattningar av hur mycket de höll med 
om påståendena. (1-7; 1=”stämmer inte alls”; 7=”stämmer mycket väl”). 

 Grupp B Grupp D 

Systemet kändes intuitivt och var lätt att lära sig 6 6 

Att kunna peka på kartan gjorde det lättare att uttrycka sig 5 5,5 

Det var lätt att höra vad Urban sade 7 6,5 

Det var lätt att förstå vad Urban menade 7 7 

Urban förstod vad jag menade 5,5 5 

Jag skulle kunna tänka mig att använda systemet för att söka bostäder själv 6 5 

Systemet var roligt att använda 6 5,5 

 

Som tabellen visar gavs i genomsnitt mycket höga skattningar. Ingen av skattningarna skilde sig 
åt signifikant mellan grupperna. 

Intervjun efter försöket visade att 14 av försökspersonerna inte hade haft en aning om att de 
hade varit med om en simulering. Två av försökspersonerna misstänkte att systemet fungerade 
lite väl bra, men inte hur försöket var upplagt. Detta gick inte heller att utläsa ur dialogerna och 
bedömdes inte ha påverkat resultatet. De försökspersoner vars refererande uttryck hade varit 
syntaktiskt komplexa, och som inte hade refererat med färger eller pekande gester, frågades 
även om varför de hade valt att referera som de gjorde och varför de inte hade valt enklare ut-
tryck. Dessa svarade att de inte visste varför.  
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5. SLUTSATSER & DISKUSSION 

I detta kapitel kommer inledningsvis resultaten att tolkas och diskuteras (5.1). Ur detta följer ett 
antal implikationer som resultaten borde ha för utformning av multimodala dialogsystem (5.2), 
och slutligen några intressanta frågor för vidare forskning (5.3). 

5.1. TOLKNING AV RESULTATEN 

Resultaten tolkas här genom ett antal påståenden. Därefter diskuteras om användaren anpassar 
sina uttryck på andra grunder i dialog med en dator, än i konversation med andra människor. 
Vidare diskuteras vad resultaten har för validitet. 

• Användaren anpassar sitt sätt att referera till lägenheter, men inte till områden på 
kartan. 

Inga deiktiska uttryck användes för att referera till lägenheter av användarna i grupp B, vilket 
tyder på en fullständig anpassning i detta avseende. En stor del innehöll dessutom färger (72%), 
d.v.s. den typ av beskrivning som systemet använde. Även om beskrivningen innehåller andra 
element, kan färgen i sig användas för att tolka vilken lägenhet som avses.  

I genomsnitt 40% av uttrycken hos användarna i grupp D var deiktiska, vilket tyder en an-
passning av även detta system, om än mindre. 46% innehöll en indexikal gest, vilket kan använ-
das, precis som färger, för att på ett enkelt sätt tolka vilken lägenhet som avses.  

Andelen beskrivningar och deiktiska uttryck vid referenser till områden på kartan skilde sig 
dock inte åt mellan grupperna. Det fanns istället en allmän tendens att använda beskrivningar 
(ca 90%). Det är möjligt att detta kan bero på att namnen stod utskrivna på kartan och att dessa 
var enklare att använda. Särskilt då samtliga försökspersoner kände till Stockholms geografi 
någorlunda och därmed förstod vad namnen förväntades innefatta. Kanske är pekande gester 
mer användbara för användare med dålig geografisk kännedom. Fördelen med multimodal in-
teraktion som funnits med kartor kanske inte gäller i samma utsträckning då områden och gator 
är noggrant namngivna och användaren har kunskap om domänen. Det är dock möjligt att an-
delen pekande gester ökar med mer vana av systemet, eftersom detta sätt att peka på en karta 
ännu är mycket ovant för många. Lägenheternas lådform liknade mer ”objekt” i mer ordinära 
grafiska gränssnitt och inbjuder därför till att klickas på. Om användaren hade haft tillgång till 
icke punktorienterade gester är det möjligt att effekten blivit större.  

• Användning av beskrivningar kan påverkas effektivare än användning av deiktiska 
uttryck 

Användare av system B använde i större utsträckning beskrivningar med färger än vad använ-
dare av system D använde deiktiska uttryck vid referenser till lägenheter. En anledning till detta 
är kanske att systemets indexikala uttryck (blinka med en lägenhet) inte påminner som mycket 
om användarens indexikala uttryck (klicka med musen). Enligt Schmauks & Wille (1991) är 
inte dessa två riktigt jämförbara och det är möjligt att andra former av indexering hade gett 
större effekt. I detta system var är även talet det primära uttryckssättet, vilket kan göra det 
svårare att integrera pekande gester, då talet kunde användas uteslutande. Detta gäller särskilt då 
användaren är ovan vid multimodal dialog. 

En problematisk effekt av påverkan till användning av deiktiska uttryck är att antalet deiktiska 
termer i icke-deiktiska uttryck också ökar. Uttrycket ”vad kostar den här lägenheten” kan både 
tolkas som en anaforisk referens som bevarar fokus till aktuellt objekt och som ett deiktiskt ut-
tryck. Om användaren hade avsett att göra en anaforisk referens och systemet väntar in den pe-
kande gesten för länge, kan användaren bli frustrerad. Det är dock möjligt att användaren avser 
att göra en deiktisk referens och att hon först yttrar den verbala referensen för att senare följa 
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följa upp med den icke-verbala komponenten. Sådana typer av referenser är vanliga enligt 
Oviatt (1999b). Om detta för tidigt tolkas av systemet till att vara en anaforisk referens, kan 
detta leda till missförstånd som gör dialogen mer ineffektiv. 

• Användaren väljer inte automatiskt enklast möjliga refererande uttryck 

Det går inte att lita på att användaren kommer att välja det enklaste sättet att uttrycka sig på, 
d.v.s. uttryck med så få ord som möjligt. De användare som inte anpassade sig till systemets 
uttryckssätt, använde vanligtvis adresser och egenskaper hos lägenheterna för att beskriva dem, 
vilket ger längre yttranden, trots att det fanns enklare sätt. 

• Vissa användare anpassar sina uttryckssätt efter systemet, andra inte 

Som resultaten visade (4.1.4) verkar det vara så att försökspersonerna på ett tidigt stadium 
bestämmer sig (medvetet eller omedvetet) för att använda ett uttryckssätt, precis som visats i 
tidigare studier (Oviatt, 1999b). Detta sätt kan påverkas för vissa av det sätt som systemet ut-
trycker sig, för andra inte. Det är inte så att försökspersonerna alternerar mellan uttryckssätten 
och att majoriteten av uttrycken blir påverkade.  

• Användaren är mer benägen att använda verbala uttryck som hon har sett eller hört 

Ett genomgående fenomen är att försökspersonerna nästan aldrig använde verbala refererande 
uttryck som de inte hade hört sägas av datorn eller läst på skärmen. Färger användes endast då 
datorn hade använt färger och deiktiska termer användes nästan aldrig om inte datorn hade gjort 
det. Adresser användes dock flitigt av båda grupperna – dessa fanns utskrivna i tabellen. 
Beskrivningar av områden innehöll nästan uteslutande namn som stod utskrivna på kartan. Detta 
tyder på en (medveten eller omedveten) osäkerhet om vad datorn kunde förstå, vilket blir extra 
tydligt vid referenser: Det var alltid möjligt att använda ett refererande uttryck med ett namn 
eller en beskrivning som hade tillhandahållits verbalt. Sådana beskrivningar verkade försöksper-
sonerna genomgående anse vara att föredra. 

Jönsson (1993) menar att språket som används i dialogsystem måste ge användaren kunskap om 
vad som kan utryckas och vad som kan göras: 

“…the system must clearly show the user which actions it is able to perform, which initia-
tives it can respond to, which it cannot respond to, and why this is the case. It is essential 
for the system to able to show to the user its own capabilities, shortcomings, and also the 
capabilities of the underlying background system.” (Jönsson, 1993, s. 2) 

En viktig designprincip vid utformandet av gränssnitt är att det de funktioner som finns till-
gängliga ska vara synliga (Norman, 1988). Vid design av ett användargränssnitt (eller vid de-
sign av alla föremål) bör systemets (eller artefaktens) funktioner synliggöras så att gränssnittets 
visuella egenskaper direkt talar om för användaren vilka operationer som är tillgängliga. T.ex. 
har länkar i hypertext länge varit understrukna för att signalera att de kan aktiveras. 

I ett gränssnitt som baseras på tal saknas till stor del sådana visuella ledtrådar. Systemets egna 
val av uttryck kan dock ses som en form av verbal ledtråd. I ett multimodalt gränssnitt kan även 
verbala ledtrådar tillhandahålls genom text. En viktig designprincip för system som baseras på 
tal borde därför vara att skapa verbala ledtrådar för att användaren ska veta vad som kan sägas. 
Att påverka användarens språkliga uttryck skulle därmed kunna omformuleras till att erbjuda 
användaren uttrycksmöjligheter. 

• Användare som själva skapar globalt unika referenser använder i större utsträckning 
globala anaforiska referenser. 

I det här experimentet gjorde försöket att påverka användaren till att använda namn på områden 
tillsammans med lägenhetens färg för att kunna skapa globalt unika referenser, som t ex ”den 
röda lägenheten på Södra Kungsholmen”. Även om dessa beskrivningar är långa är de åtmin-
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stone lexikalt och syntaktiskt förutsägbara, och i en lokal diskurs kan enbart färgen användas för 
att identifiera referenten. Denna typ av beskrivningar var dock mycket ovanliga hos användaren, 
trots att de användes flitigt av systemet, och förekom aldrig i globala anaforiska referenser. Det 
huvudsakliga sättet att skapa globala anaforiska referenser var istället genom att använda lägen-
heternas adresser och denna metod användes huvudsakligen av försökspersoner som hade an-
vänt adresser i lokal diskurs. Om adresserna görs så att de blir helt unika för varje lägenhet (fle-
ra lägenheter kan ligga på samma adress), kanske det kan vara att föredra om användaren påver-
kas till att använda adresser, trots att dessa är mer komplicerade i en lokal diskurs. Då skulle 
användaren ha lättare för att skapa globala anaforiska referenser. 

• Det gick inte att påvisa någon skillnad mellan antal disfluenser i de refererande ut-
tryck som förekom i de två systemen 

Anledningen till detta är förmodligen att användare av system D inte i någon större utsträckning 
påverkas till att använda deiktiska uttryck, utan istället använde adresser eller andra beskriv-
ningar. Grupp B hade dessutom fördelen av att många använde färger (utan övriga beskrivande 
element), vilket kan ge korta beskrivningar med färre disfluenser. 

• Det gick inte att påvisa någon skillnad mellan upplevelserna av de två systemen  

Båda grupperna gjorde liknande skattningar av systemet efter experimentet. Det verkar inte som 
att användarna i någon av grupperna hade svårare att förstå vad som menades eller fick en an-
norlunda uppfattning av systemet. Detta kan tolkas som positivt, eftersom systemkonfigura-
tionen inte verkar ha någon inverkan på användarens upplevelser, men däremot på deras be-
teende. Resultatet innehåller dock vissa takeffekter (i genomsnitt väldigt höga skattningar) och 
ska kanske tas med en viss skepsis. 

5.1.1. Varför anpassar användaren sina uttryck? 

Utgångspunkten för teorin om varför användaren påverkas till att välja ett specifikt uttryckssätt 
har varit att talare omedvetet koordinerar sina språkliga uttryck med sin motpart och att det-
samma gäller då dialogen sker med en dator. Valet sker i så fall omedvetet; uppmärksamheten 
är riktad på att föra en konversation så som användaren är van vid med andra människor. 

Fenomenet skulle dock kunna förklaras med att användare är medvetna om sina val och att 
dessa baseras på att datorn har en mycket begränsad förståelse: 

”People appear to be at least as likely to adopt the terms of computer programs partners as 
the terms of human partners. The question is whether they do so for the same reasons. […] 
adopting a person’s term may not be a product of the same process as adopting a system’s 
term; most systems are not in any position to negotiate, and most users are probably aware 
of this.” (Brennan, 1996, s. 44) 

För att undvika fel och missförstånd skulle användarna därför medvetet välja uttryck som de 
tror att datorn förstår. Intervjuer med försökspersonerna efter experimentet talade dock för att 
detta inte var fallet. På frågan om varför de använde t.ex. ”lägenheten på artillerigatan 39 med 
tre rum”, istället för ”den röda lägenheten” eller ”den här lägenheten”, svarade de att de inte 
visste. Ingen svarade att de inte trodde att systemet skulle förstå sådana uttryck. En person som 
inte hade anammat systemets sätt att referera sa ungefär: ”det har du rätt i, det hade ju varit my-
cket enklare, jag vet inte varför jag gjorde så”. De processer som styrde försökspersonernas val 
av uttryck verkar alltså ha varit omedvetna.  

5.1.2. Resultatens validitet 

En vanlig invändning är vilken extern validitet som ett sådant här försök har, där försöksper-
sonen ges en uppgift att lösa i ett kontrollerat laboratorieexperiment. Skulle samma resultat 
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gälla vid användning i verkliga situationer? Enligt Dahlbäck et al. (1993) beror detta på vad som 
undersöks. Mer övergripande aspekter, som användarens mål och motivation kan i allra högsta 
grad vara beroende av de omständigheter under vilka hon använder systemet. Det kan därför 
vara svårt att t.ex. mäta hur lång tid en uppgift tar att lösa, eller hur användaren tycker att sy-
stemet levde upp till dennes förväntningar i en kontrollerad experimentsituation där användaren 
inte själv har definierat problemet. Men beteenden som inte står under medveten kontroll, som 
t.ex. hur man väljer att uttrycka sig15, borde inte påverkas i lika stor utsträckning.  

En viktig fråga är vilken typ av användare som undersökningen baseras på (och som resultaten 
därmed kan förväntas gälla för). Försökspersonerna valdes enligt kriterierna att de skulle vara 
bekanta med domänen (grundläggande kunskaper om Stockholms geografi, åtminstone någon 
erfarenhet av datoranvändning och talapplikationer), men inte med systemet som de skulle an-
vända. Hade användarna fått bekanta sig mer med systemet innan experimenten är det möjligt 
att de skulle ha anpassat sig till systemet på icke kontrollerbara sätt. Ett uppenbart problem är 
därmed vad resultaten säger om användning på längre sikt. Vad händer om användaren påverkas 
till ett beteende i ett system för att senare påverkas till att annat beteende i ett annat system? 
Detta förblir en öppen fråga. 

En faktor som inte kontrollerades är färgblindhet. Färgblindhet är vanligt förekommande –  de-
fekt röd-grönseende förekommer hos 8 % av alla män (Carlsson, 1994) – och en färgblind per-
son kan inte förväntas referera med färger. Vid referenser med färger var dock skillnaden mel-
lan grupperna mycket stor och resultatet borde knappast ha påverkats av detta faktum i någon 
större utsträckning. Detta kan dock vara viktigt att ta hänsyn till om färger ska användas som 
metod för att referera till lägenheter i en verklig applikation. 

5.2. IMPLIKATIONER FÖR DESIGN AV MULTIMODALA DIALOGSYSTEM 

Förutom att frågan vad som styr användares uttryck i konversation med datorer är intressant i 
sig, ger resultaten vissa implikationer för design av multimodala dialogsystem. De tre kanske 
tydligaste är: 

• Vid referenser till väldefinierade objekt, vars namn inte beror på tidigare kunskap om 
domänen, är det är möjligt att påverka vissa användare till att använda enkla refererande ut-
tryck – såväl beskrivande som deiktiska – genom att låta systemet referera på detta sätt. An-
vändaren kommer inte av sig själv att välja de uttryck som är enklast för systemet att tolka. 
Om dialogsystemet lättare kan hantera användarens yttranden kommer det att leda till färre 
missförstånd och en effektivare dialog. 

• För att användaren ska använda ett verbalt uttryck vid referenser bör det finnas tillgängligt 
verbalt, antingen genom att systemet använder det eller, om det är möjligt, genom att det 
finns utskrivet. Dialogsystemet ska även kunna hantera alla verbala uttryck som används av 
systemet eller som står utskrivna i gränssnittet. 

• För att användaren ska kunna använda globala refererande uttryck bör systemet erhålla 
någon form av globalt unika referenser och påverka användaren till att använda dessa. 

5.3. VIDARE STUDIER 

Dessa resultat ger upphov till många frågor som skulle vara intressanta för vidare studier:  

• Fler metoder för användaren att uttrycka icke-verbala signaler skulle göra det möjligt att 
ersätta komplicerade verbala uttryck och på så sätt göra dialogen effektivare. Som resultaten 

                                                   
15 Givetvis kan sådana beteenden kontrolleras medvetetet, men det finns inte någon anledning att göra det 
om inte försökspersonen är medveten om vad det är som undersöks. 
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från den här studien visar är det viktigt att då ge systemet ekvivalenta uttryckssätt, eftersom 
användaren inte automatiskt kommer att använda de nya möjligheterna att uttrycka sig. 

• Vad händer om användaren får tillgång till icke punktorienterade gester? Kommer använ-
dandet av pekande gester för att referera till områden på kartan i så fall att öka? Blir det då 
möjligt att påverka användarens uttryck i detta avseende? 

• Varför anpassar sig endast vissa användare efter inbäddad påverkan? Underlaget i denna 
studie var inte tillräckligt stort för att korrelera egenskaper hos användaren med graden av 
anpassning. Detta vore dock mycket intressant. 

• Vad händer om användaren påverkas till ett språkligt beteende i ett system, kan hon senare 
påverkas till ett annat beteende i samma eller ett annat system? 

• I denna studie förstod systemet alltid användarens uttryck, vilket inte är realistiskt i en verk-
lig situation. Får användaren en större benägenhet att försöka anpassa sig om systemet har 
svårare att tolka användaren? 

• Dialogen hade förmodligen blivit effektivare om systemet hade kunnat upphöra med att eka 
referenser då användaren börjat anamma systemets uttryck, och i stället gått över till pro-
nomen och ellipser. Dessutom kanske även påverkan hade blivit effektivare, eftersom an-
vändaren kan ha uppfattat systemets ekade referenser som rättelser och därigenom blivit 
osäker på om valet av uttryck accepterats av systemet eller ej. I det experiment som utfördes 
här var detta inte möjligt, eftersom det hade blivit ytterligare en aspekt att ta hänsyn till för 
trollkarlen, och att svarstiden då hade blivit för lång. En intressant fråga är om detta skulle 
fungera i ett verkligt system. Skulle användaren fortsätta att använda det anpassade ut-
tryckssättet om systemet upphör att göra detta? Resultaten från denna studie tyder på att hon 
borde det, eftersom valet av uttryckssätt var relativt konstant för varje försöksperson.  
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BILAGA A: ANVÄNDARINSTRUKTIONER 

Adaptsystemet är en prototyp till ett dialogsystem för att hitta bostadsrätter i Stockholms inner-
stad som vi med din hjälp ska försöka utveckla så att det i framtiden fungerar bättre. Dialogsys-
temet är multimodalt, vilket innebär att du både kan tala med ansiktet Urban och klicka på kar-
tan med musen för att kommunicera med systemet. 

Vi kommer att spela in din interaktion med systemet och sedan analysera dialogerna. De inspe-
lade och analyserade dialogerna kommer att användas i forskningssyfte, och både inspelnin-
garna och de transkriberade dialogerna kan komma att användas i sammanhang där vi beskriver 
vår verksamhet för andra forskare och för våra industriintressenter. Du kommer självklart att 
vara helt anonym. 

Under hela dialogen kommer jag att sitta i ett annat rum och titta på er interaktion. Skulle några 
allvarliga problem dyka upp, som att ett felmeddelande dyker upp eller att systemet plötsligt 
slutar fungera, kommer jag därför att se det och komma tillbaka hit. Har du några andra problem 
med dialogen eller har frågor om systemet, kan du fråga Urban om hjälp. 

När du är klar, kommer du att få fylla i en enkät om hur du upplevde systemet och jag kommer 
att ställa några korta frågor och be dig komma med förslag på hur det kan förbättras. 

Du kommer nu att få till uppgift att finna två eller fler lämpliga lägenheter på olika ställen i stan. 
Den nedre listen har inget med själva dialogsystemet att göra, den är endast till för det här 
försöket. Där kommer bilder att presenteras som på olika sätt beskriver var lägenheterna ska 
ligga och vad de ska ha för egenskaper. Från början kommer bara två bilder att presenteras, men 
de kommer efterhand att utökas med ytterligare två bilder. Dessa bilder ska endast ses som rik-
tlinjer för hur lägenheten ska se ut, du får gärna fylla på med egna önskemål om hur lägenheten 
ska vara och fråga systemet om annat.  

Du kan starta dialogen när Urban hälsar dig välkommen. När du anser dig klar, kan du säga adjö 
till Urban. Då kommer jag tillbaka hit och du kan peka ut för mig på kartan ungefär var du fann 
de intressanta lägenheterna. Du får maximalt tala en halvtimma med Urban, sedan bryter dialo-
gen automatiskt. Det viktiga är dock inte att du lyckas med uppgiften att finna två eller fler lä-
genheter. Tag därför god tid på dig när du jämför de olika lägenheterna. 
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BILAGA B: EFTERENKÄT 

Hur mycket tycker du att följande påståenden stämmer?  
Svara genom att ringa in den siffra som bäst motsvarar din upplevelse av systemet.  

1. Systemet kändes intuitivt och var lätt att lära sig 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

2. Att kunna peka på kartan gjorde det lättare att uttrycka sig 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

3. Det var lätt att höra vad Urban sade 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

4. Det var lätt att förstå vad Urban menade 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

5. Urban förstod vad jag menade 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

6. Jag skulle kunna tänka mig att använda systemet för att söka bostäder själv 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

7. Systemet var roligt att använda 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 


