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Abstract— As the number of immigrants in Sweden rises,
the demand for alternative methods for language learning
increases simultaneously. The use of social robots for teaching
a second language is a promising field. The following research
question has been designed to identify how social robots
can be improved to better suit second language learners. The
research question is: Which criteria are important for the user
experience when interacting with a language cafe robot? The
main method used to answer the question is Design Thinking
with the help of semi-structured interviews. The results were
12 criteria which can be implemented for social robots in the
future. The research has also studied how the criteria can be
implemented in robots and to what degree the robot Furhat
developed by Furhat robotics has implemented the criteria
today.

Abstract— I takt med det stigande antalet immigranter
i Sverige ökar efterfrågan på alternativa metoder för
språkinlärning. Användningen av sociala robotar för att under-
visa andraspråk är ett lovande fält. Följande forskningsfråga
har utformats för att identifiera hur sociala robotar kan
förbättras för att anpassas till elever som lär sig andraspråk.
Forskningsfrågan lyder enligt följande: Vilka kriterier är vik-
tiga för användarupplevelsen när man interagerar med en
språkcaférobot? Den huvudsakliga metoden som används för
att svara på frågan är Design Thinking med hjälp av semistruk-
turerade intervjuer. Resultatet var 12 kriterier som kan imple-
menteras för sociala robotar i framtiden. Rapporten har också
studerat hur kriterierna kan implementeras i robotar och i
vilken grad roboten Furhat som utvecklats av Furhat Robotics
har implementerat kriterierna idag.

Index Terms— Design Thinking, HRI, HRI-design, Diffusion
Of Technology, RALL, Social Robots, Technology Accep-
tance(TAM), Uncanny Valley.

I. INTRODUKTION

P Å senare tid har många blivit tvungna till att emigrera
från sina hemländer och bosätta sig i ett nytt land med ett

främmande språk. Av de europeiska länderna är Sverige det land
som mottagit flest invandrare [16]. Den ökade invandringen har
gjort att behovet av svenska för invandrare (SFI) och alternativa
platser och metoder för språkträning såsom språkcaféer ökat.
Problematiken ligger i att allokera tillräckligt med resurser för
individuella konversationsövningar i syfte att förbättra tal och
förståelse av andraspråk [52].

Det svenska språket är nyckeln till att integreras in i det svenska
samhället och än viktigare den svenska arbetsmarknaden. Behovet
av alternativa metoder för att lära ut svenska som andraspråk
har skapat utrymme för alternativa utbildningsmetoder. Många
studier visar att användning av robotar i utbildningssyfte har
positiva effekter på uppmärksamhet och engagemang [32]. Det

finns även studier som visar på att elevernas vokabulär, konver-
sationsförmåga, uttal, självförtroendet och berättande färdigheter
har förbättrats på både modersmål och andraspråk med hjälp av
Robot Assisted Language Learning (RALL) [6].

Syftet med detta arbete är att studera sociala robotar
vid användning i språkcafén. Arbetet kommer att utgå från
språkcafédeltagarnas åsikter om att ha sociala robotar som sam-
talsledare i ett språkcafé.

Språkcafén är en mötesplats för människor med olika bakgrun-
der, språkkunskaper och kulturer. Deltagarna har flera gemen-
samma nämnare och dessa är framförallt intresse för språk och
kultur. Språkcafén hålls av olika samhälleliga institutioner såsom
lärosäten, bibliotek och kyrkor. Samtalen på språkcafén varar
ungefär en till två timmar med syftet att hålla konversationen
på målspråket trots språkliga problem. Deltagarna som pratar
målspråket flytande får ofta det extra ansvaret att initiera och leda
samtalen samt assistera andraspråkseleverna med språket.

Ett problem som ofta uppstår på språkcaféer är brist på personer
som har målspråket som modersmål, därför har RALL blivit
attraktivare i samband med utvecklingen av robotteknologi. Denna
teknikbaserade lösning skapar möjlighet för andraspråkselever att
öva språket muntligt, En sådan robot kräver en väl genomtänkt
HRI-design, som bevarar användarnas intresse och uppfyller
deras förväntningar. En viktig utgångspunkt för att skapa en
användarcentrerad design är att utgå från användarnas behov i
kombination med männsikans beteeende. Denna rapport kommer
därför att använda Design Thinking som huvudmetod då den
möjliggör för arbetet att ta fram kriterier utifrån användarnas
åsikter.

Arbetet kommer att utföras på KTH, vid avdelningen för tal,
musik och hörsel med Furhat Robotics. Furhat Robotics, är
ett företag baserat i Stockholm, Sverige, på Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) , som jobbar med att utveckla fram en so-
cialt intelligent och pedagogisk robot med människoliknande
gränssnitt. Rapporten har för avsikt att fokusera på interaktionen
med roboten Furhat, som är tänkt att lära ut andraspråk genom
RALL.

A. Frågeställning
Rapportens frågeställning är: Vilka kriterier är viktiga

för användarupplevelsen vid interaktion med en språkcafé-
robot? Rapporten avser att ta fram relevanta kriterier ur
språkcafédeltagarnas perspektiv som anses vara viktiga för att
interagera med en robot i syfte att lära sig ett nytt språk.

B. Syfte och Samhällsnytta
Det övergripande målet med studien är att undersöka och ta

fram vilka kriterier som anses vara viktiga då en social robot
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deltar i ett samtal i syfte att effektivisera språkinlärning, där
samhällsnyttan finns för invandrare som vill lära sig svenska.
Resultatet kan sedan appliceras för att förbättra robotars inter-
aktionsförmåga med människor i andra områden såsom service-
och produktionssektorn. Därför bör rapporten ses som en del av
ett större sammanhang där målet är att sociala robotar ska kunna
interagera med människor på ett säkert, direkt och effektivt sätt,
samt för att sociala robotar ska kunna effektivisera nyttjandet av
befintliga resurser.

C. Förväntad vetenskaplig resultat

Precis som problemformuleringen och frågeställningen lyder så
bör denna studie ge resultat i form av en bearbetad lista med
kriterier för vad som är viktigt för en social robot för användning
i språkcaféer.

II. LITTERATURSTUDIE OCH TEORI

A. Människorobot-interaktion (HRI) & Människocentrerad
design (HCD)

När utvecklingen av sociala och pedagogiska robotar ökar så
växer också intresset för Human Robot Interaction (HRI). HRI
är studien för att förstå, evaluera och designa robotsystem som
ska användas av människor [18]. Dautenhahn [13] skildrar i
en vetenskaplig artikel att det primära syftet med HRI är att
designa ett robotsystem som interagerar med människor på ett
säkert, direkt och effektivt sätt. Författaren förklarar också att
HRI är ett tvärvetenskapligt fält med många olika områden;
cognitive-science, computer science, engineering, industrial de-
sign, social sciences, artificial intelligence, human-computer in-
teraction, psychology, and neuroscience. HRI är omfattande och
forskningsfrågorna kring ämnet kan skilja sig åt beroende på
infallsvinkeln forskare väljer att ta. Däremot är HRI fortfarande
ett relativt nytt område när det kommer till att tillhandahålla
allmänt lämpliga modeller, teorier och utvärderingstekniker för
att ge generella riktlinjer för interaktionen mellan människor och
robotar [33]

HRI brukar delas in i tre olika kategorier: Robot-Centered HRI,
Robot-Cognition Centered HRI och Human-Centered HRI [65].
Robot-Centered och Robot-Cognition Centered HRI fokuserar
huvudsakligen på den tekniska aspekten av robotens mjukvaru-
uppbyggnad, dessa två kategorier är inte en del av rapportens
omfattning.

Human-Centered HRI, som denna rapport ämnar att fokusera
på, handlar om interaktionen ur människans perspektiv. Ett av
Human-Centered HRI:s främsta områden är att utveckla interak-
tiva robotar för specifika miljöer och utrusta dessa med lämpliga
uppsättningar av färdigheter som möter människors behov på ett
funktionellt, emotionellt och socialt sätt [21]. Human-Centered
HRI öppnar i sin tur en väg till att applicera Human Centered
Design (HCD), som är en designfilosofi baserad på att förstå
och definierar människans behov och förmågor i syfte att des-
igna ett verktyg, en tjänst eller ett system [36]. För att stödja
undersökningsområdet HRI genom generering av riktlinjer för
sociala robotar, kan applicering av en HCD resultera till ett
bättre system, produkt eller verktyg som utgår från människans
behov och förväntningar. Rapporten kommer att ta fram sådana
riktlinjer i form av kriterier som anses vara viktiga utifrån
språkcafédeltagarna.

B. Design av sociala robotar
En utgångspunkt vid design av sociala robotar, i

människorobot-interaktion (HRI) syfte, är att skapa och
förstärka sociala normer som stödjer interaktion med människor.
Roboten är inte i sig en social robot utan den behöver kombinerar
tekniska och sociala aspekter, där det sistnämnda spelar stor roll
[8]. Det innebär att roboten behöver specifika kommunikativa
förmågor för att agera på ett socialt sätt och ha ett utseende som
uttrycker känslor. Breazeal [8] menar att en sociala robotar bör
kunna kommunicera, förstå och även relatera till människor på
ett personligt plan. Människor borde i sin tur förstå robotarna
på samma sociala förutsättningar, för att kunna relatera och
sympatisera med robotar.

Under sin livs gång bör en social robot även kunna anpassa sig
och lära sig från erfarenheterna vid interaktion med människor.
Kort sagt bör en social robot vara socialt intelligent på ett
människoliknande sätt. Breazeal [8] listar olika krav som är
viktiga för sociala robotar: i boken hävdar författaren att en
social robot måste ha mänskliga karaktärer för att människor
ska kunna personifiera (antropomorfisera) teknologin. Roboten
måste även kunna bli förstådd av användaren, det vill säga
att en människa måste förstå robotens verbala och icke-verbala
kommunikation. Sist men viktigast är att roboten måste lära sig
av sociala interaktioner och forma en personlig historia.

Andra riktlinjer som brukar följas enligt M.Blow et al. [37]
vid design av sociala robotar är följande: (1) Den ska matcha
användarens förväntningar. Baserat på Robotens utseende kan
förväntningar variera, då robotens utseende kommunicerar sociala
normer och signaler (2) Robotarna måste kommunicera både
verbalt och icke-verbalt med alla sina multimodala kommu-
nikationsvägar. De sociala aspekterna av robotens utseende är
elementen som bidrar till människa-robot interaktionen. Exem-
pelvis skulle roboten vara anonym utan ett ansikte vilket leder
till att interaktionen blir opersonlig. Med ett ansikte förändras
interaktionen fundamentalt, plötsligt får interaktionen en ny di-
mension där icke-verbala uttryck kan användas. Exempelvis kan
ett uttrycksfullt ansikte indikera på uppmärksamhet vilket gör
att kommunikationen blir mer övertygande. Om roboten har ett
människoliknande ansikte förväntas den kunna interagera och
förmedla på ett människoliknande sätt. Designen av robotens
ansikte är därför en viktig aspekt inom HRI då det har visat sig
att de flesta icke-verbala signalerna som är väsentliga för sociala
interaktioner förmedlas med ansiktet [23].

Några kriterier presenteras av Breazeal [8] som belyser att det
är viktigt att roboten kan läsa av när en person är förvirrad
och anpassa hur snabbt den pratar. Författaren argumenterar
vidare för hur betydande det är att roboten reflekterar dess inre
tillstånd. Ytterligare kriterium presenteras av Kanda et al. [28],
författarna menar att robotar bör vara mer personliga och anpassa
sin språkliga nivå baserat på vem de interagerar med. Roboten
Robovie användes för att lära japanska grundskole-studenter en-
gelska. De märkte att efter en vecka minskade robotens popularitet
för att användarna förväntade sig att de skulle kunna interagera
mer med roboten än vad de kunde göra. Dessutom var robotens
språkliga nivå väldigt begränsad. Kanda et al. [29] kom även
fram till att användarna blev mer engagerad när roboten blev mer
personlig genom att till exempel tilltala användarna vid namn [32].
En studie av Walters et al. [59] visade att människor tenderar att
föredra robotar som har liknande personlighetsdrag. Författarna
understryker hur viktigt det är med robotar som anpassar sin



3

Fig. 1. Uncanny Valley. Bild av Smurrayinchester [55].

personlighet till olika användare. Kanda et al. Kanda et al. [29]
visade även att engagemanget ökade när nivån anpassas efter
användaren.

C. Technology Acceptance Model & Uncanny Valley
Technology Acceptance Model (TAM) är en modell som mod-

ellerar hur människor accepterar och använder ny teknologi. Det
finns olika faktorer enligt Davis et al [12] som påverkar hur snabbt
människor accepterar ny teknologi. Det är: (1) Hur användbar
tekniken anses vara för användaren. (2) Vilken attityd användaren
har gentemot tekniken. (3) Hur enkel den anses vara. (4) Hur
viktig andra anser att teknologin är samt. (5) Hur bra och snabbt
användarna anser att de kan bemästra den nya teknologin.

Breazeal [8] påpekar att robotens utseende påverkar i vilken
grad människor accepterar robotar. Woods [62] studerade hur
olika utseenden påverkade barn och kunde dra slutsatsen att denna
målgrupp tenderade att se robotar som avbildar människor som
aggressiva och dominanta. Däremot sågs robotar som avbildar
djur som snälla. Det kan delvis förklaras av Fink [19] med hjälp
av begreppet Anthropomorphism, vilket är när ett objekt ges
mänskliga karaktärsdrag, till exempel när en bil namnges som om
det vore en person. Människor antropomorfiserar robotar och gör
antaganden om roboten baserat på dess utseende och beetende.
Fink [19] menar att en varelse inte behöver likna en människa för
att uppfattas som en varelse med känslor och tankar, vilket kan
ses i filmer med djur som pratar. Mori et al. [40] diskuterar också
robot acceptance och tittar på varför människor förderar olika
teknologier. De kunde dra slutsatsen att robotar som efterliknar
människan kan framhäva negativa känslor - vilket kallas “uncanny
valley” (se figur 1). Denna slutats är även något som skaparna av
Kismet kom fram till [8]. Breazeal [8] anser att robotens design
är väldigt viktig då det sätter förväntningarna användaren har på
roboten och påverkar hur användaren interagerar med roboten.
Görs designen på ett bra sätt anpassar användaren sin interaktion.
De argumenterar för att det är bra om roboten är likt ett barn då det
ledde till att användarna pratade långsammare, tittade ordentligt
på roboten, överdrev ansikstruytryck och artikulerade noggrant.
Användarna var även mer tålmodiga när de inväntade svar.

Barriärer för Innovationsspridningen av sociala robotar När

innovationsspridning studeras är grundidén att användare kan
delas in i fem kundsegment beroende på hur personen utmärker
sig när ny teknologi blir tillgänglig på marknaden. Indelningarna
kan utnyttjas då ett företag lanserar en ny produkt på en marknad
och vill göra en marknadsföring specifikt anpassad för ett kund-
segment. För teknologi inom artificiell teknologi (AI) eller sociala
robotar blir de två första målgrupperna - innovatörer och tidiga
brukare - en viktig målgrupp då teknologin är relativ ny och inte
etablerad i samhället.

Wood [61] skriver att sociala robotar är en radikal innovation
som är i framkanten av AI. Många anser att denna radikala
innovation är nästa industriella revolution då framtiden för sociala
robotar ser väldigt lovande ut. Författaren påpekar däremot att
trots mängden av forskning kring den tekniska funktionaliteten
hos sociala robotar, råder det fortfarande brist på studier kring
hur de ska integreras in i samhället. Författaren påstår sedan att
metoder för en snabb adaptering bör diskuteras och tas fram.

För att en social robot ska bli accepterad och få en stor
spridning i samhället behövs det mer än ett människoliknande
utseende och beteende. Wood [61] presenterar följande tidiga
barriärer som kan hämma spridningen av Sociala robotar; (1)
Sociala robotar är dyra. Höga kostnader är något som uppstår
när nya komplexa produkter ska utvecklas. (2) Det är inte alltid
självklart för människor vad sociala robotar är. Det har blivit ett
missförstånd mellan de potentiella tidiga brukarnas förväntningar
och den faktiska produkten som för närvarande utvecklats fram.
Människor har höga förväntningar på robotar. Författaren har
föreslagit att missförståndet beror på att Hollywood och sci-
fi filmer har skapat förväntningar som dagens produkter på
marknaden inte bemöter. (3) Det sista barriären är att robotar
kanske ersätter människor på arbetsplatser vilket kan leda till att
människor motsätter sig till utvecklingen av sociala robotar.

En lösning som presenteras av Wood [61] är att man kan
utnyttja fem faktorer som påverkar hur innovation sprids; Relative
advantage, compatibility, complexity, trialability och observabil-
ity. Genom att ta fram strategier utifrån dessa fem faktorer
kan företag som utvecklar sociala robotar öka spridningen av
teknologin.

III. METOD

Kapitlet består av tre delar. Inledningsvis diskuteras metodvalet.
Sedan presenteras metodologin och slutligen tillvägagångssättet.
Metodvalet ämnar att förklara varför metoden valdes och
metodologin tydliggör metodens relevans genom teoretisk
förankring.

A. Metodval – Design Thinking

Eftersom syftet med rapporten var att presentera kriterier som
är viktiga när robotar används i språkcafén, evaluerades metoder
centrerade kring språkcafédeltagare. Metoden som valts i denna
rapport är design thinking - för att implementera en HCD.
Den valdes även då den har en grund i att utveckla en djup
förståelse för personerna som produkten designas för, vilket var
det rapporten ämnade att göra.

B. Design Thinking

Arbetet utgick från Design Thinking som består av fem steg;
Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test. Metoden justerades
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i syfte att anpassa den till rapportens scope. Första steget Em-
pathize går ut på att förstå användarna, detta gjordes med hjälp av
intervjuer. Under steget define definierades problemet med hjälp
av informationen som samlats från Empathize. Det gjordes genom
att bearbeta ljudinspelningar från intervjuerna. Under Ideate och
prototyping ska potentiella lösningar hittas och implementeras.
Ideate och prototyping modifierades, lösningarna formulerades i
form av kriterier, sedan studerades nuvarande teknologi och andra
robotar för att hitta potentiella lösningar och en studie gjordes
kring hur kriterierna skulle kunna implementeras. Sista steget -
test- lämnades till framtida studier. Test handlar om att presentera
en prototyp och se vad användarna tycker.

C. Metod för att utföra Empathize
Intervjuer valdes som ett verktyg för steget Empathize då

information snabbt kunde erhållas från användarna vilket var en
fördel då det var begränsat med tid. Bland de olika intervju-
formerna, strukturerade såsom ostrukturerade, valdes semistruk-
turerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer jämfört med an-
dra intervjuformer gav möjligheten och utrymmet för djupare
diskussion utan att avledas med irrelevanta ämnen eller begränsas
av fasta uppsättningar av frågor. Detta förstärks av Plattner [50]
då det beskrivs att intervjuerna ska kännas som en avslappnad
konversation och inte som en intervju. Det bör dock finnas
fördefinierade frågor som kan ställas under intervjun för att ha
en struktur i syfte att kunna se samband mellan intervjuobjektens
svar.

D. Semistrukturerade Intervjuer
Semistrukturerade intervjuer bör vara neutrala och profes-

sionella. Det är viktigt att de som intervjuar klär sig profes-
sionellt för att ge ett seriöst intryck [44]. En tydlig målgrupp
bör definieras. Då rapporten är fokuserad på sociala robotar i
språkcafén definierades målgruppen som språkcafédeltagare. Delt-
agare intervjuades från språkcafén på KTH och dels från andra
språkcafén runtom i Stockholm för att få en diversifierad grupp
med olika bakgrunder. Newcomer et al. [44] understryker att den
tilltalades tankar och svar inte bör påverkas. Därför intervjuades
en person i taget i syfte att få adekvat information från varje
person och för att intervjuobjekten inte skulle påverka varandras
svar. Det är också viktigt att följdfrågor ställs vid behov [44].
Antalet intervjuobjekt ska dessutom inte bestämmas på förhand,
utan under loppets gång får en bedömning göras av huruvida
tillräckligt med information har tagits fram för att kunna gå vidare
till nästa steg [42]. Efter 10 intervjuer började svaren bli repetitiva
därför drogs slutsatsen att tillräckligt med information samlats
efter 13 intervjuer.

Frågorna och tillvägagångssättet har sitt ursprung i teorin
som presenteras av Newcomer et al. [44]. Det finns för och
nackdelar med att filma intervjuerna. De intervjuade kan känna
sig obekväma av det men det kan också ge extra information
som annars inte hade kommit fram. Beslutet togs att bara spela in
rösten under intervjuerna, ifall samtycke gavs av intervjuobjekten.
Längden på en intervju är viktigt att definiera på förhand [44], det
bedömdes att 20-30 minuter var tillräckligt för att få nödvändig
information från intervjuobjekten. Det är rekommenderat med
uppvärmningsfrågor för att få de som intervjuas att känna sig
bekväma. Detta gjordes med hjälp av frågor i syfte att ta reda på
demografisk data och intervjuobjektens upplevelse av Stockholm

om de var nykomlingar. Författaren poängterar också att innan
frågor ställs där svaret kan vara kritiserade bör frågor med
positiv klang väljas först; “Starting with positives allows those
people who might be reluctant to voice criticisms to share their
complaints later because they already offered some praise[44].“
För att ta bort social stigma kring vissa frågor och visa att
olika svar accepteras utan att döma personerna i fråga är det
bra att inleda med “Vissa personer har berättat för oss att de
tror [åsikt om ett ämne], innan en fråga ställs, i syfte att visa
att annorlunda svar inte förvånar intervjuaren och att de är
accepterade. Författarna poängterar även att det är viktigt att ha
closed-ended questions för att sedan utvidga det med följdfrågor.
På så sätt kan kvalitativa och kvantitativa svar fås. Intervjufrågorna
följde rekommendationen som beskrivits. Innan intervjuerna tog
plats genomfördes en litteraturstudie där State-of-the-art inom
social robotik studerades. Utifrån litteraturstudien formulerades
relevanta frågor för intervjuobjekten. Intervjuobjekten fick även
under intervjun se en bild på Furhat [43] (med tillåtelse av
Moubayed, S., A.) och en video på Youtube på Furhat[57].

E. Hur analysen av intervjusvaren genomfördes – Define:

Ljudinspelningarna skrevs om till text. Texten bearbetades
sedan genom att sammanfatta intervjuerna och analysera
åsikterna. Intervjuerna delades upp i olika teman som till ex-
empel “Teknikintresse”, “Inställning till robotar” och “Reaktion
på Furhat”. Tillslut undersöktes det om samband fanns mellan
de olika temana. På så sätt kunde kriterier som är viktiga för
deltagarna på ett språkcafé vid interaktion med en robot som
Furhat tas fram och slutsatser dras.

F. Hur potentiella lösningar togs fram utifrån kriterierna -
Ideate och Prototyping

En litteraturstudie genomfördes där möjliga lösningar till kri-
terierna studeras. Detta gjordes genom att titta på vilka imple-
menteringar som har gjorts i robotar eller i andra nuvarande
teknologier. Tillslut studerades i vilken grad Furhat har uppnått
kriterierna.

IV. RESULTAT

Kapitlet börjar med att presentera demografisk data på de
13 intervjuobjekten. Sedan fortsätter kapitlet med att presentera
kriterier som är viktiga för en språkcafé-robot. Kriterierna är
baserade på intervjuerna. Efter varje kriterium följer en liten text
som förklarar vad det baseras på. Kriterierna är inte rangordnade
i någon specifik ordning. Tillslut presenteras ytterligare intres-
seväckande upptäckter som har gjorts under intervjuerna.

A. Demografisk data

13 semistrukturerade intervjuer utfördes. Intervjuobjekten kom
från många olika länder (Se figur 2). Det var fler tjejer än killar
som intervjuades.
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Fig. 2. Här syns åldersfördelningen, målspråket, ursprung och
könsfördelning på intervjuobjekten.

B. Kriterierna:

1) Robotens röst bör låta mänsklig: Flera av intervjuobjekten
påpekade att rösten hos roboten är en viktig del av interaktionen.
Majoriteten av intervjuobjekten poängterade även att den manliga
rösten lät väldigt “robotisk” i videon [57]. De lyfte fram att en
robotisk röst kan vara väldigt montonisk och tråkig att interagera
med. Tre av intervjuobjekten poängterar att den kvinnliga rösten
lät snällare och mer mänsklig.

2) Roboten bör ej efterlikna människor: 7 av 12 intervjuobjekt
reagerade negativt på Furhats utseende. De påpekade att roboten
försökte efterlikna en människa men har inte riktigt lyckats. Ett
av intervjuobjekten kommenterade att furhat påminner om filmen
Ex-machina och uttryckte sedan “Den kanske vill döda mig”
(Kvinnligt intervjuobjekt, 10:e maj 2019). Fyra personer anmärkte
att det hade varit bättre om Furhat Robotics inte försökte utforma
Furhat som en människa utan som en seriefigur eller ett djur
istället. Dock nämnde ett av intervjuobjekten att Furhat såg smart
ut då Furhat efterliknar en människa.

3) Roboten bör kunna omformulera sig: Intervjuobjekten up-
pskattade en språkcaféledares förmågan att omformulera sig.
De poängterade att det är en viktig egenskap då de får flera
möjligheter att förstå sig på vad som diskuteras.

4) Roboten bör kunna anpassa sin språkliga nivå efter personen
den interagerar med: Ett flertal av intervjuobjekten påpekade att
det är underlättande när personen de talar med är på samma
språkliga nivå. Det uppskattades till en början tills samtalet blivit
mer avslappnat. Intervjuobjekten poängterade att de inte blir
stimulerade om det är för lätt och att det kan bli tråkigt om det
är för svårt.

5) Roboten bör kunna ta olika roller: Intervjuobjekten förklarade
att språkcaféledare tar olika roller beroende på situation. Om
många av deltagarna pratar så tar ledaren en mer passiv och
stödjande roll. Blir det tyst tar språkcaféledaren en mer aktiv roll
och introducerar nya ämnen att diskutera.

6) Roboten bör ha en Persona: Många av intervjuobjekten
besökte språkcafén för att lära sig nya saker utöver språket,
såsom att lära sig om kulturen, uppväxten och andra intressanta
historier som är vanliga i samband med målspråket och landet där
målspråket talas. Att roboten har en personlighet och en bakgrund
kan ge interaktionen en högre dimension. Ett av intervjuobjekten
påpekade att det alltid är roligt att lyssna när deltagarna pratar
om personliga erfarenheter och historier istället för klassiska
samtalsämnen som oftast är relaterade till skolan eller jobbet. Ett

annat intervjuobjekt påpekade att hon går till språkcafén för att
kunna lära sig om kulturarvet som hon inte har haft möjligheten
att ta del av under sin uppväxt då hon flyttade från sitt hemland
tidigt.

7) Roboten bör förmedla känslor: Intervjuobjekten förklarade
att det är viktigt att roboten kan förmedla känslor eftersom
människor är emotionella varelser som ständigt kräver bekräftelse.
Utan känslor hävdade intervjuobjekten att konversationen blir för
“robotiskt” och då kan samtalet falla platt till marken.

8) Roboten bör förstå sig på deltagarna: En viktig egenskap
som nästa alla intervjuobjekten lyfte upp som ett potentiellt
problem är robotens förmåga att förstå sig på språkcafédeltagarna.
Oron grundade sig på att språkcafédeltagarna inte kan artikulera
eller uttala ord på målspråket utan brytningar eller grammatiska
fel.

9) Roboten bör kunna hålla konversationen i kontext: In-
tervjuobjekten betonade att detta kriterium är avgörande då
människor kan tappa intresset och bli förvirrade om roboten
inte håller sig i kontext vid en konversation. Majoriteten av
intervjuobjekten förklarade även att de ofta pratar om ett ämne
under en längre period vilket lägger tyngd på robotens förmåga
att hålla sig i kontext.

10) Roboten bör kunna avgöra om en person inte förstår vad
som diskuteras: Bland de flesta intervjuobjekt var en gemensam
åsikt att mänskliga samtalsledare är duktiga på att se till att alla
förstår ämnet som diskuteras. Det är därför viktigt för roboten att
kunna identifiera om en person inte förstår för att sedan förklara
vad som diskuteras och involvera personen.

11) Roboten bör känna igen personerna den interagerar med:
Detta kriterium är viktigt för att uppfylla två faktorer som kom
fram under intervjuerna. Det första är att intervjuobjekten hade
velat ha en personlig relation med roboten och bli tilltalad med
sitt namn. Det sekundära är att de flesta av intervjuobjekten inte
föredrog att prata om samtalsämnen som vanligtvis förekommer
vid en första interaktion. De föredrog att bygga på gamla samtal
och på så sätt ha djupare diskussioner och kunna bygga en
relation. För att kunna bygga på gamla konversationer måste
roboten först kunna känna igen personen den har pratat med.

12) Roboten bör kunna hålla ögonkontakt: En del av intervjuob-
jekten poängterade att det var underligt att robotens huvud rörde
sig fram och tillbaka som i en loop. De ville hellre att roboten
söker ögonkontakt då det lyfter upp interaktionen till en mer
människolik nivå. Deltagarna kände på så sätt att roboten är
närvarande och uppmärksam.

C. Ytterligare upptäckter från intervjuerna

1) Åsikter kring skiftande av personligheter och utseenden: Två
av intervjuobjekten poängterade att det var roligt att roboten
ändrade personlighet och utseende baserat på vilket språk den
talade. De ansåg att det var kul med stereotypiska utseenden
då det kan göra konversationen intressantare och samtidigt kan
deltagarna hitta något gemensamt med roboten. Ett intervjuobjekt
nämnde att det kan vara positivt att den byter personlighet om
hon vill prata med en tjej istället för en kille eller att den kan
vara en hund om en person vill ha en hund fast har allergi mot
hundar. Å andra sidan uppger ett intervjuobjekt att deltagare kan ta
illa upp när roboten är steredotypisk. En del intervjuobjekt tyckte
dessutom att det var obehagligt när Furhat skiftade personlighet
och kön.
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2) Åsikter kring att prata med Furhat: Många av intervjuobjek-
ten förmedlade att de hade känt sig löjliga om de hade pratat med
Furhat helt själva och ännu löjligare om folk runt om stod och
tittade på. De hävdade sedan att de kanske hade blivit bekvämare
att prata med roboten i ett språkcafé sammanhang om det är flera
som deltar i samtalet med roboten. Ett av intervjuobjekten nämnde
dock att han skulle känna sig bekväm, han resonerade att det kan
vara för att han är teknisk av sig och tycker det hade sett “coolt”
ut.

En idé som presenterades av ett intervjuobjekt för att
språkcafédeltagarna ska vänja sig vid Furhat var att sociala
robotar kan introduceras stegvis. Till en början kan bara en röst
introduceras, precis som Google Home. Om användarna sedan
känner sig bekväm med rösten kan ett ansikte presenteras. Tillslut
kan egenskapen att skifta personlighet presenteras. Hur snabbt
integrationen sker kan anpassas efter hur teknik erfaren personerna
som ska använda Furhat är samt deras inställning till robotar.

3) Strukturen på språkcafén: Språkcafén på KTH var ostruktur-
erade utan någon definierad ledare. Ofta tog de som kan språket
flytande en mer aktiv roll och antog rollen som en ledare. Detta är
inget som uppfattades som problematiskt utan majoriteten tyckte
att det funkade bra så. De andra språkcaféna som besöktes runt
omkring Stockholm hade bestämda ledare.

När en ny person deltar i ett språkcafé går de ett varv runt och
låter alla andra presentera sig kort. På så sätt blir det mer öppet
och den nya deltagaren kan snabbt integreras in i gruppen. Är
det många som deltar under ett samtal brukar oftast deltagarna
dela upp sig i grupper. Alla intervjuobjekt var överens om att det
är bättre med små grupper så att alla får tid att prata och ingen
hamnar utanför. Intervjuobjekten hade olika preferenser kring hur
stora grupperna bör vara. En del av intervjuobjekten nämnde att
de gärna ville samtala i par för att få en djupare diskussion
och hinna bli bekväma med varandra. Å andra sidan fanns det
intervjuobjekt som gärna pratade i grupp om 3-4 personer för att
få en gemenskap och en ordentlig konversation.

Intervjuobjekten nämner att en samtalsledare bör vara
uppmärksam, tålmodig och kunna språket ordentligt. Intervjuob-
jekten tycker att det är viktigt att ledaren kommer på ämnen
att prata om ifall det blir tyst och gärna hålla sig tillbaka ifall
deltagarna tar initiativ vid diskussion. Det är viktigt att ledaren
involverar alla och ser till så att alla förstår. Det är viktigt att
ledaren fördelar ordet. Har språk deltagarna en låg nivå på språket
bör personen ta en mer aktiv roll.

Vad som diskuteras på språkcafén varierar. Ett intervjuobjekt
förklarar att de får tid att berätta om sig själv, spela kort och
sociala sig med hjälp av övningar. Många av intervjuobjekten
förklarar att det är intressant att prata om aktuella och vardagliga
ämnen. Ett intervjuobjekt förklarade att det är bra att diskutera vad
som händer i landet man bor i och saker som man har erfarenhet
av då det är mycket lättare att fokusera på att formulera sig rätt
än att säga korrekt information. Ett annat intervjuobjekt säger att
hon tror det är bättre om de diskuterar ett ämne och får som läxa
att läsa på om ett nytt ämne varje vecka.

4) Åsikter kring att rätta varandra på ett språkcafé: Två av inter-
vjuobjekten nämnde att de inte rättade varandra under samtalen,
båda med kinesiska som målspråk. Samma intervjuobjekt nämnde
att de inte vill bli rättad då det känns jobbigt för dem, det ansågs
dessutom vara fullt att rätta någon ur ett kulturellt perspektiv.
Resterande nämnde att de gärna ville bli rättade och att de besökte
språkcafén för det syftet. Ett annat intervjuobjekt nämnde att

om en person säger något på fel sätt kan det sprida sig, av
den anledningen är det viktigt att alltid ge och få feedback.
Intervjuobjekten nämnde att en fördel med en social robot är att
den är orädd för att rätta andra.

Ett intervjuobjekt nämnde att det finns ytterliggare fördelar
med att Furhat är flerspårkig förutom att de får möjlgiheten
öva på fler språk. Hon förklarade att ifall personen som Furhat
interagerar med inte alls förstår kan Furhat ändra språk till
personens modersmål och förklara ordet/meningen.

Flera av intervjuobjekten menar att skillnad i språknivå hos
språkcafédeltagarna kan medföra svårigheter. Är resterande delt-
agare på en hög nivå leder det till att det blir svårt att hänga med
och delta. Då bildar oftast deltagarna med högre språklig nivå en
egen grupp och pratar bara med varandra. Ett av intervjuobjekten
nämnde att det är skönt när personen som konversationen sker
med är på samma språkliga nivå. Är personen bättre kan det bli
obekvämt menade intervjuobjektet.

5) Sociala aspekten av språkcafén: En åsikt som framhävs
under intervjuerna är att den sociala aspekten är av stor tyngd
under samtalen. Intervjuobjekten förklarade att det är roligt att
lära känna nya personer och bygga relationer samtidigt som de
får öva på ett nytt språk. Ofta ledde det till att personerna träffades
utanför spårkcaféena och lärde känna varandra vidare.

6) Fördelar med sociala robotar enligt intervjuobjekten: Ett av
intervjuobjekten nämner att det finns en potential i att ha Furhat
som en personlig översättare eller som en sällskapsrobot. Ett annat
intervjuobjekt nämner att hon hellre skulle hellre vilja ha Furhat
som en privatlärare än att ha den i ett språkcafésammanhang. Ett
annat intervjuobjekt nämner att hon bara kan gå på språkcafé en
gång i veckan så då hade det varit fördelaktigt att ha en robot i
telefonen som hon kan prata med.

Ett intervjuobjekt ser en möjlighet att ha en social robot med
en inbyggd skärm. Hon förklarade att för språk som kinesiska
behöver de öva på tecken samtidigt som den muntliga delen för att
visa hur det som sägs ser ut alfabetiskt. Det hade kunnat existera
med sociala robotar.

7) Nackdelar med sociala robotar enligt intervjuobjekten: Ett av
intervjuobjekten nämner en nackdel med RALL. Han menar att
alla kommer att lära sig språket från exakt samma källa. Då språk
är väldigt personligt och alla uttrycker sig och formulerar sig på
olika sätt kan det bli svårt att förstå andra människor om man har
lärt sig från en enda källa. Han resonerar vidare om att dialekter
också är viktiga att täcka inom det svenska språket. Det kan vara
en fördel att få höra skånska, värmländska och andra dialekter i
syfte att ha en bredare kunskap om målspråket.

Det fanns intervjuobjekt som uttryckte att de inte gillade
roboten för att det hade lett till att många hade blivit arbetslösa.

8) Förväntningarna som intervjuobjekten har på sociala robotar:
De flesta intervjuobjekten nämnde att deras förväntningar på
sociala robotar är baserade på filmer och böcker de har läst.

9) Åsikter om att robotar kommer ta över jobben i framtiden:
Alla intervjuobjekt var överens om att robotar kommer ta över
jobben i framtiden, diverse beskrev det som en oundviklig epok.
Majoriteten ställde sig positivt eller neutralt till det.

V. ANALYS

Analysen är uppdelad i två delar. Första delen består av en
analys i hur kriterierna kan implementera medan andra delen
tittar på om Furhat har implementerat dessa kriterier i dagsläget.
Implementeringsdelen kommer inte att gå in i en detaljerad



7

beskrivning utan den ger en övergripande bild på hur dessa
kriterier har implementerats i andra robotar eller tekniska system.

A. Hur kriterierna kan implementeras
1) Robotens röst bör låta mänsklig: Noyes K. [47] skriver att

nyckeln till att göra en konversation mer naturlig är pauser, utfyll-
nader, skratt och förmågan hos de som interagerar att förutspå och
avsluta varandras meningar. Rodero [53] hävdar att hemligheten
till mänsklig röst är melodin. Författaren fortsätter med att påpeka
att vi människor använder en melodisk röst med olika intonationer
på orden i en mening. Intonationen delas upp i fyra delar; Tonen
(den viktigaste delen), intensiteten, hastigheten och ljudnivån.
Författaren menar alltså att människor använder sig av alla dessa
delar vid muntlig kommunikation, vilket en vanlig talsyntes inte
kan åstadkomma. För att en robot ska låta mänsklig behövs alla
dessa delar användas på ett naturligt sätt. Ett företag som har
lyckats skapa en virtuell agent som låter som en människa är
Google. Google har med sin virtuella agent Google Duplex lyckats
boka restaurangbesök via telefonsamtal utan att personen på andra
änden varit medveten om att det inte är en människa de pratar
med [20], detta då rösten inte kunde särskiljas från en människas.
Google duplex använder sig av wavenet utvecklat av Deepmind.
Wavenet är ett program som tar in ljudfiler och omvandlar det så
det låter mer naturligt. Modellen använder neurala nätverk som
tränas med ljudfiler från riktiga konversationer. Varje ljudfil som
ska omvandlas delas upp i små delar. Sedan bygger varje lite
del på föregående delar. På så sätt kan exempelvis tonaliteten,
intensiteten och flera andra faktorer låta naturligt. Tillslut kan
modellen generera ljudfiler som är snarlik en människas röst [48].

2) Roboten bör ej efterlikna människor: Graden av mänsklighet
hos en social robot är en aktiv diskussion inom HRI. Uncanny
Valley är ett fenomen som då ofta dyker upp vid diskussioner
kring hur pass lik en robot ska vara människan. DiSalvo et al [15]
skriver att det finns både fördelar och nackdelar för att designa
människoliknande robotar. De rekommenderar en viss balans vid
design av sociala robotar; Roboten måste bibehålla icke-mänskliga
drag så att användaren inte utvecklar orealistiska förväntningar på
robotens emotionella förmågor. Roboten bör samtidigt förmedla
mänskliga drag så att användaren är bekväm att interagera med
den. Detta kan göras genom att låta roboten efterlikna ett djur eller
en varelse med mänskliga drag. En robot som har lyckats imple-
mentera ovanstående krav till en viss grad är Kismet. Precis som
rapporten förklarat i förstudien har Kismets grundare fokuserat
på att bygga en robot som uppmuntrar människor att behandla
den som en ung socialt medveten varelse. Därför fick Kismet ett
utseende som en barnliknande varelse som inte är helt mänsklig
men som har mänskliga drag och uttryck [8]. Kismet håller en
balans mellan en viss mängd mänskliga drag och en viss mängd
av robotiska egenskaper.

3) Roboten bör kunna omformulera sig: I videoklippen som
tillhandahölls från Lindström och Berndtson där två personer
med grundlig svenska nivå interagerar med Furhat [34] yttrade
de nästan alltid något i stil med “Ursäkta kan du repetera” eller
“Jag förstår inte” när de inte förstod vad som sades. När en sådan
fras yttras så borde roboten försöka omformulera sig. För att göra
det finns det verktyg som till exempel QuillBot som möjliggör
automatisk omformulering i realtid [30]. QuillBot byter ut ord
mot synonymer och omstrukturerar meningar. Vid användning av
QuillBot kan Furhat, när en person inte förstår något, omformulera
sig och sedan använda google text to speech för att kommunicera

det med interlokutören. En annan lösning är att sociala robotar kan
ha två uppsättningar av samma svar som är formulerade på olika
sätt sparat i dialogträdet där den andra används om deltagaren inte
förstår den första.

4) Roboten bör kunna anpassa sin språkliga nivå efter personen
den interagerar med: Vid ett språkcafé bör en social robot anpassa
sin språkliga nivå efter deltagarna för att upprätthålla användarens
intresse och engagemang vid interaktionen, vilket är ett kriterium
som presenterats under litteraturstudien. Detta är något som också
presenterats i vår förstudie. Mendes et al [38] beskriver en poten-
tiell lösning till kriteriet. De beskriver hur den virtuella agenten -
DuARTE Digital - anpassar sin språkliga nivå utifrån användarens
vokabulär och kunskapsnivå om konst. Tillvägagångssättet som
DuARTE Digitals använder kan också utnyttjas som ett ramverk
för sociala robotar. Sociala robotar kan ha ett dialogträd där varje
del har taggar baserat på svårighetsgrad och är uppdelat baserat på
ämnet den berör. Därefter kan varje svar och fråga i dialogträdet ha
taggarna: easy, neutral eller complex, baserat på svårighetsgraden
av orden som meningen består av och taggarna: concise, neutral
eller detailed beroende på frågornas informativa innehåll. Den
sociala roboten kan börja med att bara använda fraser som har
taggarna concise och easy. Sedan kan nivån stegvis höjas. Om
fraser såsom “Jag förstår inte” eller “Kan du repetera” yttras ett
flertal gånger bör nivån på språket sänkas genom till exempel
en omformulering som är klassificerad som neutral istället för
complex. På så sätt kan en bra nivå hittas.

5) Roboten bör kunna ta olika roller: Engwall [17] presenterar
i sin rapport fyra olika beteenden som Furhat kunde anta i ett
samtal med två personer beroende på situation. (1) Intervjuare:
Här tar Furhat rollen som en intervjuare och ställer frågor utan
att berätta mycket om sig själv. (2) Berättare: Här pratar Furhat
om olika ämnen eller sig själv. Små triviala frågor inkluderas
också. Berättaren ger inte mycket utrymme för deltagarna att
prata. (3) Diskussionsledare: Här försöker Furhat få deltagarna att
prata så mycket som möjligt med varandra. (4) Samtalspartner:
Som samtalsledare användes en kombination av beteendena. Här
ställdes frågor precis som när Furhat var en intervjuare men Furhat
tog även rollen som diskussionsledare och berättare. Utfallet var
att den egocentriska roboten fick sämst respons och de mer
personliga robotarna fick bäst respons [17]. Rollerna som Engwall
[17] presenterat kan användas beroende på situation så att Furhat
beter sig såsom intervjuobjekten förklarade att en samtalsledare
bör agera. Är konversationen igång kan Furhat ta en mer passiv
roll som diskussionsledare, är det däremot tyst kan roboten anta en
aktivare roll som intervjuare eller berättare. För att implementera
detta tekniskt kan ett dialogträd byggas upp där olika svar
genereras beroende på personligheten som roboten antar.

6) Roboten bör ha en Persona: Personer som deltar i ett
språkcafé kommer ofta från olika bakgrunder. De har ofta olika
personliga historier att dela med sig av och olika kulturella
upplevelser att prata om. Detta gör att språkcafén blir mer än bara
en plats för språkinlärning, det blir mer som ett socialt umgänge.
För att en social robot ska ersätta en mänsklig samtalsledare på
ett språkcafé måste den sociala roboten ha en personlighet för att
kunna efterlikna en människolik interaktion.

Frågan som uppstår är då hur en Persona skapas till sociala
robotar. Problematiken som Santos et.al [64] lyfte fram är att
användarna för dessa sociala robotar ofta har olika preferenser
på robotens personlighet. Exempelvis tyckte vissa av intervjuob-
jekten att en social robot ska vara en ledare och agera som en
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intervjuare som driver fram samtalet, medan andra föredrog en
interlokutör. Ingen av intervjuobjekten ville ha en egocentrisk
samtalsledare som inte tillät deltagarna prata. Svårigheten med att
ta fram en Persona är då att bemöta alla språkcafédeltagarnas pref-
erenser och krav som dessutom ofta är subjektiva och baseras på
användarens ålder, kön, kultur och värderingar [56]. Som tidigare
nämnts i förstudien föredrar människor robotar som har liknande
personlighetsdrag. Cooper [11] försökte tackla detta problem
genom att applicera Jungs [26] koncept om Persona som innebär
att omdefiniera Persona som Hypothetic archetypes av användare.
Hypothetic archetypes innebär att varje Persona ska tillfredställa
en grupp av användare med gemensamma preferenser. På så sätt
kan få Personor tillgodose ett stort antal användare.

Ett exempel på ett scenario där man kan anpassa robotens Per-
sona för en grupp av användare är vid ett specifik språkcafé där ett
specifik språk ska användas. Om det är exempelvis ett språkcafé
för målspråket kinesiska bör roboten ha en kinesisk bakgrund-
shistoria samt veta kulturella faktan från Kina kring uppväxten,
högtider, normer med mera. Detta skapar intresseväckande och
meningsfulla interaktioner med roboten där deltagarna kan känna
att de har lärt sig mer än bara språket.

7) Roboten bör förmedla känslor: En av de väsentliga faktorerna
som gör oss människor mänskliga är vår förmåga att uttrycka
känslor, vilket gör att vi kan kommunicera vårt inre tillstånd
med icke verbala signaler. För att implementera förmågan att
förmedla känslor i sociala robotar kan människan användas som
ett ramverk. Paiva et al. [49] skriver att många forskare har försökt
implementera förmågan att förmedla känslor genom att utgå från
Bates [5] definition vilket är att en trovärdiga karaktär är “one
that provides the illusion of life, and thus permits the audience’s
suspension of disbelief.” Författarna påpekar sedan att många
forskare använder Thomas & Johnstons [58] tolv principer som
regelverk av professionella animatörer för att skapa trovärdiga
och uttrycksfulla karaktärer. Breemen [9] har exempelvis försökt
implementera dessa principer hos roboten iCat. Wistort [60] är
en annan forskare som har diskuterat hur ett antal av Disneys
principer kan implementeras hos sociala robotar. Han betonade
behovet av uttrycksfulla ögon hos sociala robotar och insisterade
att reaktiva pupiller hjälper till med att förmedla känslor i ögonen.
Utöver ögonen är munnen och rösten också viktiga aspekter vid
förmedling av känslor. Munnen kan uttrycka olika känslor genom
att anta olika former medan rösten kan ändra på betoning. Förutom
dessa traditionella sätt att uttrycka känslor kan robotar också
använda andra icke traditionella metoder för att uttrycka känslor.
Exempelvis genom att använda sig av lampor där olika färger
representerar olika känslor.

För att sociala robotar ska kunna uttrycka känslor vid rätt
tillfälle under en konversation kan tonalitetsanalys användas.
Tonalitetsanalys används av roboten Zora [4] för att förstå
användarna och är något som också kan användas av andra sociala
robotar. Med tonalitetsanalys kan polaritet och ämnet förstås av
roboten, det vill säga om talaren har en negativ eller en positiv
åsikt och vad personen pratar om [41].

I frågan om hur en social robot bör kommunicera de känslorna
som identifieras vid tonalitetsanalys rekommenderar Löffler et. al.
[35] en kombination av olika multimodala kommunikationsvägar.
Författarna finner att vissa emotionella tillstånd är bäst kom-
municerade med specifika kanaler för få en maximal effekt.
Exempelvis kommuniceras tillståndet glädje är bäst genom kom-
binationen mellan färg och rörelse, rädsla kommuniceras bäst

genom rörelse, sorg bäst uttryckt i ljud medan ilska är bäst uttryckt
via färg. Användningen av dessa multimodala vägar underlättar
kommunikationen och möjligtvis minskar missförståndet mellan
roboten och språkcafédeltagaren.

8) Roboten bör förstå sig på deltagarna: För att sociala robotar
ska ersätta samtalsledare på språkcaféer måste den kunna föra
samtal utifrån vad deltagarna har sagt. Detta kräver alltså en
artificiell förståelse. Idag använder en del sociala robotar Google:s
tal-till-text funktion som i allmänheten fungerar tillräckligt bra.
Men i språkcafétillfällen uppstår det däremot två problem: det
första är att dialogen i språkcafén är ganska fri och deltagarna
kan säga precis vad de vill, vilket kan leda till svårigheter i
att förutse vad deltagarna kommer att säga och därmed att få
bra taligenkänning. Det andra problemet är att deltagarna på ett
språkcafé tränar på att tala ett främmande språk, vilket innebär
att det tillkommer brytningar i uttalet samt grammatiska och
semantiska fel som också påverkar kvaliteten i taligenkänningen.

Alonso-Martı́n et al. [2] implementerade ett dialog hanter-
ingssystem. Augmented Robot Dialog System (ARDS) - som är
ett förlängning av robot-dialogsystem (RDS). ARDS användes
på roboten Maggie. Författarna påpekar att en av de främsta
fördelarna med ARDS är att robotar kan använda natural language
utan hänsyn till grammatik vilket är en fördel i språkcafén.
Ofta är konversationer i språkcafén informella med grammatiska
fel därför kan det vara fördelaktigt att inte behöva ta hänsyn
till grammatik. Dock gynnar grammatik dialog hanteringen för
att uppnå en högre taligenkännings noggrannhet, som i sin tur
underlättar tonalitetsanalysen i talspråket för att förstå deltagaren.

En lösning som presenteras av Norström & He [46] är att
använda maskininlärning, specifikt part-of-speech tagging som
metod, för att ta fram nyckelord i en robot-ledd konversation.
Framtagning av nyckelord från deltagarnas yttrande kan användas
av roboten för att förstå det som sägs trots att yttrandet har
fel i sig, som till exempel grammatiska fel och semantiska fel.
Författarna rekommenderar metoder som POS-tagging, sliding
windows, likelihood-metoden med HMM och viterbi algoritmen
för att hitta nyckelord. Dock har inte författarna tagit hänsyn till
grammatiska fel i sin rapport vilket är en viktigt aspekt att ta
hänsyn till i språkcafén.

Rao et al. [51] föreslår ett datadrivet och språkoberoende
ramverk för verifikation av uttal och för förbättring av kvaliteten
hos lexikon som används vid automatisk taligenkänning.
Författarna skriver att de använder ett program som med 90%
säkerhet kan avgöra om ett uttal är bra eller dåligt. Genom att
utnyttja deras system kan man träna sociala robotar i språkcaféer
på utländska uttal. Detta underlättar för roboten att förstå orden
deltagarna vill säga trots brytningar. Exempelvis har 40%av
eleverna som går på SFI arabiska som modersmål Skolverket
[54]. Att träna sociala robotar, som furhat, på de typiska uttalsfel
som görs av de arabtalande deltagarna kan möjliggöra för Furhat
att förstår eleverna i en högre utsträckning. Funktion kan sedan
användas för att avgöra om deltagarna uttalar ord rätt. Sedan kan
roboten rätta deltagarna genom att yttra tillbaka korrekt uttal.

9) Roboten bör kunna hålla konversationen i kontext: Alonso-
Martı́n et al. [2] tillägger att ARDS möjliggör för en social robot,
som furhat, att hålla en konversation i kontext. Detta sker genom
att huvudämnena i dialogen extraheras via modulen Information
Extraction (IEx), således kan roboten fortsätta att prata om samma
ämne eller upptäcka när samtalsämnet ändras. Efter extraheringen
används modulen Information Enrichment (IEn), som ger ny
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sammanhängande information om vad användaren pratar om.
Bearbetning av den nya informationen sker genom att fylla i
tomma luckor i ett fördefinierat dialog träd. Detta sköts av en
Dialog Manager (DM) då luckorna fylls med informationen som
robotens sensorer plockar upp under interaktionen. Roboten kan
då ta initiativet och introducera den nya informationen i dialogen,
på så sätt driver roboten dialogen till nya områden samtidigt
som konversationen blir sammanhängande. En sammanhängande
konversation bidrar till minskad förvirring hos deltagarna, sam-
talet blir mer betydelsefull och möjligheten för djupare diskussion
uppstår där avancerade ord eller uttryck behöver användas.

10) Roboten bör kunna avgöra om en person inte förstår vad
som diskuteras: Precis som människor kan robotar använda flera
kanaler för att upptäcka interlokutörens känslor under samtalet.
Kanalerna som används av människor är til exempel hörseln,
synen och intuitionen. Alonso-Martin [3] presenterar två kanaler;
hörsel och synen som sociala robotar kan använda för att avgöra
i vilket emotionell tillstånd en användare befinner sig i. Den
tredje är dock rent biologisk som människan har utvecklat
utifrån tidigare erfarenheter. Genom att analysera användarens
röst och ansiktsuttryck med komponenterna Gender and Emo-
tion Voice Analysis (GEVA) samt Gender and Emotion Facial
Analysis (GEFA) kan sociala robotar göra kalkylerad beslut om
interlokutören. Författaren skriver att dessa komponenter; GEVA
och GEFA, har testats på en mängd mänskliga användare, med
överlag hög framgång. De rekommenderar för vidare arbeten att
dialog kontexter och tonalitetsanalys används för att förbättra
framgången av emotion detection.

En utmaning uppstår när GEVA används i ett språkcafé sam-
manhang då det är fler än två personer som interagerar med
varandra. Problematiken är att i många fall tar en förvirrad person
en mer passiv roll i ett samtal, således blir det svårt att applicera
modellen. Därför bör GEVA användas i kombination med GEFA.
Alonso-Martin [3] nämner dock inte att förvirring är en känsla
som kan upptäckas med hjälp av GEFA. Här kan teknologi
som utvecklats av Imotions användas istället. Företaget Imotions
klassificerar känslan “förvirring” som ett avancerat känslotillstånd
jämfört med andra grundläggande känslor såsom ilska, glädje,
avsky, rädsla, förvåning och sorg [67]. De säger att de med sin
mjukvara kan upptäcka när en person är förvirrad. Med hjälp av
Imotions teknologi och GEVA kan sociala robotar upptäcka när
en person är förvirrad.

11) Roboten bör känna igen personerna den interagerar med:
Tidigare har roboten Robovie kunnat identifiera elever i en japansk
skola med RFID taggar. Det möjliggjorde för roboten att tilltala
eleverna med rätt namn [22]. Idag är det möjligt för programvaror
att identifiera människor med hjälp av ansiktsigenkänning. Apple
använder exempelvis idag ansiktsigenkänning i deras telefoner
och läsplattor. Detta kan användas hos sociala robotar för att
identifiera personer och därefter skapa en databas utifrån från varje
person roboten interagerar med. En sådan databas kan fungera
som ett minne vilket möjliggör det för sociala robotar att bygga
en relation och återuppta samtal som diskuterats förut samtidigt
som information såsom språklig nivå kan sparas.

12) Roboten bör kunna hålla ögonkontakt: I ett språkcafé sam-
manhang bör roboten söka efter ögonkontakt i syfte att vissa
uppmärksamhet till deltagaren som pratar. Med en enkel funktion
face detection möjlgördet för roboten att vända sitt ansikte mot
talaren och roboten kan då ge intryck på att den försöker etablera
ögonkontakt. Utmaningen i detta blir då när det är många personer

som deltar i samtalet, därför att roboten blir då tvungen att
lokalisera vem som pratar och åt vilket håll den måste vända
sig.

Kim et al. [31] utvecklade en metod som möjliggör lokalisering
av talaren genom audiovisuell integration. Metoden kombinerar
både talsignal (speech signal) och ansiktsspårning (face track-
ing). Författarna implementerade sedan denna metod i roboten
IROBAA som är designad för att interagera med människor. För
att ha en naturlig interaktion kalkylerar roboten först avståndet
till talsignalen, hittar sedan riktningen och slutligen vrider den
huvudet mot talaren. I detta skede involverar roboten ansiktsi-
genkänning för att upptäcka ett specifikt ansikte. Kombinationen
av visuell information med ljud minimerar felen som kan uppstå
på grund av brus vid lokalisering. IROBAA har möjligheten att
lokalisera talaren i alla riktningar (0-360°) genom att utnyttja sina
tre inbyggda mikrofoner och en dator som beräknar avståndet.

B. Uppfylls kriterierna av Furhat idag?
Denna del av analysen bygger på dialogträd och videklipp som

tillhandahållits från Ruben Lindström Gustav Berndtson där två
personer med grundlig svenskanivå får interagera med Furhat.
Matrialet användes när de skrev rapporten ”Learner feedback on
robot led language cafés”.

Kriterium Implementerat
idag

Förklaring

Robotens röst bör
låta mänsklig

Nej Rösten lät robotisk och detta
kriteriet är inte uppfyllt i
dagsläget.

Roboten bör
ej efterlikna
människor

Ja Furhat har möjligheten att
likna en hund istället för en
människa [56]

Roboten
bör kunna
omformulera sig

Delvis Furhat omformulerade sig i
ett par enstaka fall. Men
i många av fallen så föll
konversationen platt då delt-
agarna inte förstod och
Furhat inte kunde omfor-
mulera sig.

Roboten bör
kunna anpassa
sin språkliga nivå
efter personen
den interagerar
med

Nej Ofta förstod inte deltagarna
vad Furhat uttryckte

Roboten bör
kunna ta olika
roller

Ja Detta kunde avgöras med
hjälp av dialogträdet.
Dialogträdet innehöll
fyra olika personligheter;
intervjuare, terapeut,
egocentrisk och personlig.
När filerna analyserades
kunde vi se hur furhat antog
olika roller genom att yttra
olika fraser

Roboten bör
kunna hålla
ögonkontakt

Nej Furhat kunde vrida sitt hu-
vud mot personen som den
pratade med. Dock vände
den sig en förutbestämd
vinkel.
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Roboten bör ha
en Persona

Ja Utifrån videorna
bedömdes det att Furhat
hade en persona. Den
uttryckte åsikter och
och kunde anta olika
roller och exempelvis
sexualiteter. Furhat hade
också en ålder och en
bakgrund.

Roboten bör
förmedla
känslor

Ja Furhat använders sig av
traditionella sätt att ut-
trycka känslor, till ex-
empel genom ansiktsut-
tryck [56].

Roboten bör
kunna hålla
konversation i
kontext

Nej Furhat lyckades inte
hålla konversationen i
kontext och bytte ofta
samtalsämne med frasen
“Nu pratar vi om något
helt annat”

Roboten bör
känna igen
personerna den
interagerar med

Nej Furhat kunde tilltala
personerna den
interagerande med
namn dock var namnen
fördefenierade

Roboten bör
kunna förstå sig
på deltagarna

Ja I videoklippen som
analyserades var
det en Wizard-of-oz
uppsättning. Dock
har Furhat automatisk
taligenkänning. Oftast
används Googles
speech-to-text.

Roboten bör
kunna avgöra
om en person
inte förstår vad
som diskuteras

Nej Detta är inte möjligt i
dagsläget

VI. DISKUSSION

Denna del av rapporten för en diskussion kring syftet och
resultat. De tolv kriterierna, som erhållits från de semistruk-
turerade intervjuerna, rör ett brett spektrum av områden. Kri-
terierna har baserats på vad språkcafédeltagarna ansetts behöva
för förbättrad användarupplevelse med Furhat. Primärt diskuteras
kriterierna utifran teorierna: Uncanny Valley, Technology Ac-
ceptance Model (TAM) samt Innovationsspridning. Sekundärt
diskuteras den etiska aspekten av robotar och kriterierna i kontext
till möjligheterna for framtida arbeten.

A. Diskussion kring Uncanny Valley

Den delade åsikten om graden av likheter mellan robot och
människa var ett intressevackande resultat. Resultatet från inter-
vjuerna, som var relaterade till utseendet, visade pa att Furhat
inte bör efterlikna en människa, ett resultat som överensstämmer
med teorin om Uncanny Valley. Resultaten som å andra sidan var
relaterade till röst och personlighet avvek dock från denna teori,
detta då intervjuobjekten ville att roboten Furhat skulle ha mer
mänskliga förmågor. Mitchelle et al [39] förklarar att en människa

med en syntetisk röst eller en robot med en människoröst anses
vara obehagligt. Det finns dock studier som visar på fördelar
med en robot med människoröst. Exempelvis har en studie visat
att människor har utvecklats för att höra icke-verbala voice cues
medan vi lyssnar på våra medmänniskor och vi blir distraherade
när de saknas - den distraktionen är det som gör robotiska röster
svåra att följa [14]. Trots detta ansåg deltagarna att rösten inte
skulle vara sa robotisk utan mer mänsklig. En möjlig förklaring
till detta kan vara att en robot med en människoröst aldrig
presenterades under intervjuerna. När Google presenterade sin
virtuella assistent Google Duplex, som hade en människolik röst,
fick de en motreaktion. Då den virtuella assistenten misstogs
för en människa, upplevde många obehag. Likaså förmedlade
ett av intervjuobjekten att robotens vita utseende medförde obe-
hagkänslor; “Det känns lite off. För det var ändå inte äkta.
Den vita färgen gjorde att den såg ut som en alien” (Kvinlligt
intervjuobjekt, 7:e maj 2019). När roboten Sophie [27], med
människolik hudfärg, presenterades ångrade dock intervjuobjektet
sig och föredrog Furhat. Detta kan förklara varför intervjuobjekten
uttryckte åsikter som går emot teorin. Som litteraturstudien nämnt
är det betydande med en balans mellan robotens mänskliga och
robotiska drag, en balans i syfte att skapa rimliga förväntningar
och bekvämlighet hos användarna.

B. Diskussion kring Technology Acceptance
Teorin om technology acceptance förklarar att om en person

anser att den kan bemästra ny teknologi, om teknologin är
användbar och om den har positiv attityd gentemot teknologin
kommer den lättare acceptera teknologin. Resultatet av studien
som genomförtss visade dock inte på någon tydlig korrelation
mellan dessa faktorer och reaktionerna hos intervjuobjekten när
Furhat presenterades. Fyra av intervjuobjekten var teknikintresser-
ade, positiva till hur robotar kommer påverka jobben i framtiden
och reagerade positivt när Furhat presenterades. Tre av intervjuob-
jekten som ocksa ansåg sig vara teknikintresserade och positiva
till hur robotar kommer påverka jobben i framtiden, reagerade
negativt till Furhat. Att attityden gentemot teknologin inte ar den
enda faktorn som spelar roll utan ocksa den specifika produkten
i sig framkom tydligt.

Sju av intervjuobjekten nämnde att det hade varit konstigt att
prata med Furhat framför andra i ett språkcafé då interaktion med
en robot idag inte är socialt accepterat. Detta är i enlighet med
TAM. Cialdini [10] förklarar i boken Influence - The Psychology
of Persuasion att manniskor influeras av dess omgivning och att i
en främmande situation iakttar betraktaren dess närmaste krets for
att avögra vad som är acceptabelt. Vid obekanta situationer uppstår
osäkerhet och till följd tveksamhet, något som kan förklara varför
intervjuobjekten tror att de hade upplevt obehag om de hade pratat
med Furhat framför andra.

C. Diskussion kring Innovationsspridning
Då kriterierna berör ett brett spektrum av områden och kräver

spetskompetens från tvärvetenskapliga fält medför implementer-
ing av kriterierna komplicerade tekniska lösningar. Dessutom
krävs starka finansieringskällor i många fall för att kunna kom-
mersiellt applicera de tekniska lösningarna. Detta är något som
kommer leda till att det bli dyrt med robotar vilket blir en
barriär för större spridning i samhället. Ytterligare en faktor som
kommer påverka hur sociala robotar sprids är förväntningarna
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människor har på dem idag. En stor faktor till förväntningarna,
som nämndes under litteraturstudien, är Hollywood och Sci-fi
filmer. Detta är även något som intervjuobjekten också bekräftade.
Ett av våra intervjuobjekt ställde sig emot förslaget om att ha
social robot som samtalsledare för att hon tyckte att Furhat var
för lik roboten i filmen “Ex-Machina”, där en AI robot mördar sin
skapare. Ett annat intervjuobjekt påpekade att hans åsikter grundar
sig på de klassiska 90-talsfilmerna där robotar tar över världen.
Wood [61] rekommenderar att fokus läggs på att omdefiniera
förväntningarna på sociala robotar så att de är rimliga i relation till
vad teknologin kan åstadkomma idag. Men detta kan vara svårt
nämner Wood [61] då Hollywood har stort inflytande i dagens
samhälle. Facebooks head of AI research nämner att robotar som
Sophia förstör människors förväntningar på robotar och AI då de
framstår som mycket bättre än vad de faktiskt är i dagsläget, vilket
är ytterligare faktor till de höga förväntningarna [63].

Alla intervjuobjekt var överens om att robotar kommer ta över
jobben i framtiden, diverse beskrev det som en oundviklig epok.
Majoriteten ställde sig positivt eller neutralt till det, något som
visar pa en viss grad av acceptans for sociala robotar eller AI i
samhället

I dagens samhälle digitaliseras allt mer vilket underlättar för
ny teknologi att fortplanta sig snabbt. Den snabba teknologiska
framstegen gör dock livscykeln hos nya innovationer kortare.
Detta tvingar fram nya innovationer konstant, vilket gör att
yngre generationer blir vana vid att ständigt anpassas sig till nya
teknologier. Ett resultat av detta är att företag måste utveckla pro-
dukter som uppfyller följande krav för att snabbt kunna penetrera
marknaden. I Furhats fall kan det vara följande;

(1) Complexity: Furhat är i dagsläget inte svår att använda.
För användaren ska det vara precis som att prata med en annan
människa. De ska sätta sig framför den och interagera. För att
minska complexity bör det bli så lätt som möjligt för språkcafén
att installera Furhat och ställa in rätt inställningar. För att uppfylla
ha en låg complexity bör Furhat vara förinstallerat vid leverans.

(2) Compatibility: Furhat är kompatibelt i språkcafén. Den
kräver inte några strukturella förändringar. För att Furhat ska
vara så kompatibel som möjligt bör den kunna efterlikna
språkcaféledare så bra som möjligt, då kan de användas i
språkcafén utan att det kräver någon omställning. En problematik
som kan göra att det är svårt att integrera Furhat i språkcafén är
att många av intervjuobjekten nämnde att det hade varit konstigt
att prata med en robot. De hade känt sig obekväma. Samtidigt
förklarade intervjuobjekten att de nog skulle vänja sig efter några
gånger.

(3) Trialability & (4) Observability: Furhat är inte lika välkänd
som andra robotar. Att idag få testa en Furhat är inte lätt. Det
som kan göras är att Furhat köps in till flygplatser och större
tågstationer där Furhat kan få svara på enkla frågor relaterat till
resenärernas resor precis som på Frankfurts flygplats [66]. På så
sätt ökar Observability och Trialbility. Furhat Robotics kan även
försöka satsa mer på marknadsföring för att synas mer.

(5) Relative Advantage: För språkcafén finns det fördelar och
nackdelar med att ha en social robot. Många av intervjuobjekten
nämnde att den sociala faktorn är en viktig del av språkcafén.
Samtidigt nämnde många att tillgängligheten och att Furhat kom-
mer lära ut språket korrekt är en fördel med sociala robotar. Om
ett behov av modersmålstalare finns för språkcafén har Furhat
en stor relative advantage. Om det inte finns ett behov för
modersmålstalare har Furhat dock inte så stor relative advantage.

Furhat är i dagsläget dyr. Men det kan ha en ekonomisk fördel
för skolverket att använda dem för SFI då de potentiellt kan ersätta
lärare.

D. Etiska Aspekter

Huruvida robotar kommer att ersätta människor är ett van-
ligt förekommande samtalsämne inom robotiken. Enligt empirin
lade majoriteten av intervjuobjekten vikt vid ord som ound-
viklig framtid samt positiv inställning. Ett av intervjuobjekten
konkretiserade betydelsen av automatiseringen och robotiseringen
i samhället genom att jämföra de med människans tidigare rev-
olutioner; industrialiseringen samt dagens infomrationssamhälle.
Intervjuobjekten belyste människans motvillighet till förändring
men också mottaglighet och anpassning när förändring väl skett.
Ett annat av intervjuobjekten var ideell samtalsledare på ett
språkcafé som arrangerar språkcafétillfällen på olika bibliotek i
Stockholm. Då ekonomisk nytta inte stod i fokus ville objektet
påstå att sociala robotar inte kan ersätta människor i språkcaféet.
Ett annat argument som lyfts upp är att robotar inte kommer ta
över de kreativa yrken som kräver social förmåga, konstnärlighet,
fingerfärdighet samt förmåga att förhandla och övertala.

E. Evaluering av metoder

Semistrukturerade intervjuer medför en del svårigheter. Primärt
ställer det krav pa intervjuarna att skapa förtroende för intervjuob-
jektet samt för intervjuaren att skapa en miljö där personen vågar
tycka och tänka som den vill.

På grund av de semistrukturerade intervjuernas fria struktur, kan
den data som samlas in från intervjuerna vara svår att organisera
då ämnen som berörs kan variera, vilket i sin tur kan leda till
svårigheter att dra slutsater. Att få fram generella kriterier ar
ytterligare en problematik. Syrdal et al. [56] har kommit fram till
att användarnas preferenser, när det kommer till robotens utseende
och personlighet, är baserat på faktorer som har sitt ursprung i
anvandarnas kultur, ålder, kön, hälsa och med mera. Med andra
ord är preferenserna i många fall subjektiva. Studien visade ocksa
att kulturella skillnader kan påverka hur personer interagerar med
en robot och vilka förväntningar som satts pa roboten. Vidare kan
detta medföra svårigheter att skapa en generell robot som passar
alla manniskor.

F. Fortsatta studier

För fortsatta studier kan kriterierna implementeras och testas
på språkcafédeltagar för att fortsätta med Design thinkings sista
steg “Test”. Detta bör göras iterativt för att inkrementellt förbättra
roboten. Men som tidigare nämnts kan det vara kostsamt och
resurskrävande att implementera kriterierna. Denna studie kan ses
som ett ramverk för vad som kan förbättras inom området för
Sociala Robotar.

Vid fortsatta studier hade det även varit intressant att undersöka
en bredare åldersfördelning än vad denna rapporten gjort då
statistik från SFI visar att åldersfördelningen är enligt följande:
56% är 25–39 år, 30% är aldre an 39 år och 14 % är yngre än
25 år. Ytterligare en aspekt som hade varit intressant att studera
är om det finns kulturella skillnader då 40% av deltagarna hade
arabiska som modersmal. Därefter följde tigrinska, somaliska och
persiska. Cirka 75 procent av eleverna hade något av de tio största
språken som sitt modersmål [53].
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[31] Kim, H. D., Choi, J. S., Kim, M. (2007). Human-robot interaction in real

environments by audio-visual integration. International journal of control
automation and systems, 5(1), 61. [Länk]

[32] Kristin S. F. and Ivar S. (2018). Norwegian Computing Center. The Use of
Social Robots for Supporting Language Training of Children.

[33] Lindblom, J., & Andreasson, R. (2016). Current challenges for UX eval-
uation of human-robot interaction. I Advances in Intelligent Systems and
Computing (Vol. 490, pp. 267–277). Hämtad från: [Länk] ]
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VII. APPENDIX

A. Mall

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

3) Kön:

4) Ålder:

5) Vad tycker du om Stockholm?

6) Vad studerar du?

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:

1) Hur ofta besöker du språkcafé??

2) Hur många språk talar du?

3) Vad tycker du om språkcafén ?

4) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

5) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande?

6) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé och hur vill du att
det ska vara?

7) Har ni någon som leder samtalet?

8) Gillar du när du andra rättar dig?

9) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

10) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

11) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

12) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

13) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under

din livstid) Vad tror du hade varit bra med en robot ?

14) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

15) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som samtal-
sledare?

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

4) Kan något förbättras?

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

B. intervju #1
1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:
1) Vart kommer du ifrån?

• Somalia

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• 1 år

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 20 år

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Han tyckte Stockholm är ett bra område och gillar att
Sverige är ett demokratiskt land.

6) Hur bra är du i målspråket?

• Han använda sig av det men i begränsad utsträckning.

7) Vad studerar du?

• bara SFI för tillfället.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Detta var hans tredje gång.

2) Vad tycker du om språkcafén ?

• Han anser att språkcafe är roligt. Han lär sig mycket nya
ord och får träna sitt språk.
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3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• De har olika upplägg. Ibland är det många med svenska
som modersmål som deltar. Ofta får de frågor och tid att
berätta om sig själva. De spelar kort och socialiserar sig
med de andra deltagarna. Han berättade att det är viktigt
att få prata så mycket som möjligt. Alla pratar med varandra

4) Har ni någon som leder samtalet?

• bara SFI för tillfället.

5) Gillar du när du blir rättad eller får feedback direkt?

• Ja det gillade han. Han säger att han kom dit för att bli
rättad.

6) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Finns inte speciellt område som är intressant. Men brukar
prata allt från vardagliga ämnen till vad man vill göra i
framtiden.

7) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• Ahmed förklarade att det är viktigt att hen förklarar mycket
och ser till så att alla förstår samt omformulerar sig vid
behov.

8) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Han anser att det är bättre med personer. Roboten kanske
inte fattar, därför anser han att människor är bättre.

9) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Han anser sig vara duktig. Han kan handskas med ny
teknologi. Det finns många som inte kan men han kan.

10) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid) Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Han anser att det är svårt att robotar tar över. Men om de
gör det blir många arbetslösa vilket är dåligt.

11) Vilka fördelar ser ni med att ha en robot som samtalsledare?

• Han ser inga fördelar

12) Vilka nackdelar ser ni med att ha en robot som
samtalsledare?

• Han säger att en nackdel är nog att roboten förstår inte vad
eleverna menar

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:

1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Svårt att säga utan att prata med den. Men ser intressant
ut.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Han ser ut att vara smart ansåg Ahmed. Han tyckte
att furhat var lite läskig dock. Han blev lite rädd men
resonerade att det kan vara för att det är så nytt för honom.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Rösten var helt ok tyckte han. Men han gillade inte
roboten. För att det hade lett till att många hade blivit
arbetslösa. Dessutom tror han inte att den kommer bli
bättre än människan.

4) Kan något förbättras?

• Han tycket det var svårt att säga utifrån bilderna och
videoklippen. Tillsut säger han ”Nej”. Ser väldigt färdig ut
för att användas vardagligt.

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Ahmed berättar att det nog hade blivit mer bekvämt efter
några gånger. Första gången tycker han hade varit konstigt.
Men poängterar att det kan uppstå missförstånd mer robotar
än männsikor.

C. intervju #2

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Hon kommer från sverige, född här. Pappan svensk men
mamma är från Kina

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Född och uppvuxen här.

3) Kön:

• Kvinna

4) Ålder:

• 21 år

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Hon tycker det är smidigt, tunnelbanan överallt. Det finns
mycket att göra
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6) Vad studerar du?

• Hon studerar Medieteknik

7) Vad tycker du om din nivå av målspråket?

• Hon talar det med sin mamma, men har lite svårt för
det ibland. Det tillkommer många svenska ord i deras
konversation. Hon har studerat kinesiska. Hon säger att hon
inte kan det flytande men hon kan hålla i konversationer
helt på kinesiska. Men på en enklare nivå.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Hon är där ganska ofta. Hon har varit där ett år och övar
sin kinesiska.

2) Hur många språk talar du?

• Hon talar lite franska, engelska, kinesiska och svenska.

3) Vad tycker du om språkcafén ? Vad är det bästa med
språkcafén?Känner du att du lär känna personerna på
språkcafén?

• Det är trevligt. Hon får öva sitt språk och träffa andra
människor som kan relatera till hennes kultur och får
träffa personer som är i samma situation som henne.Förra
året var det mycket utbytesstudenter som kunde flytande
kinesiska men nu har det blivit många personer som är
uppvuxna i sverige med kinesiska föräldrar och en del som
bara kan några ord.

• Enligt henne är det bästa att få upp en konversation där
de konstant kan använda språket. Hon anser att det blir
tråkigt med standardfrågor som ”Vart kommer du ifrån, vad
pluggar du ?”. Det är intressant att få en riktig konversation
och lära känna personerna.

• Ja absolut. Man lär alltid känna någon ny. Samt utveckla
vidare relationen med dem som kommer regelbundet.

4) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• De har ingen struktur, alla kommer in och bara pratar med
den de vill. Det blir oftast små grupper.

5) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande?

• Nej, men hon försöker ofta ta initiativet och starta
konversation.

6) Har ni någon som leder samtalet?

• Nej, det är lite informellt. Vem som helst kan börja/ta
initiativet.

7) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Hon tycker det är roligt att prata om Kina. Det är kul
att prata om swe med utbytestudenterna. Det roliga är
ofta de som vi har gemensamt säger hon. Kulturen och
kulturskillnader är kul att prata om. Hon tror det kan
bero på att det är något som intresserar henne. I hennes
vardag umgås hon inte med många kineser. Men hon har
en annorlunda kultur hemma än vad andra kineser har så
då är det kul att träffa någon så man kan relatera lite. Det
är kul att träffa folk som förstår kulturella skillnader.

8) Gillar du när du andra rättar dig?

• De brukar inte rätta varandra. Hon brukar dock ofta fråga
när hon inte kommer ihåg eller inte förstår något.

9) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Hon gillar teknik. Hon pluggar på KTH. Hon tycker det är
roligt hur teknik kan underlätta för människor. Hon gillar
digitalisering och Internet-of-things.

10) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Hon säger att det är svårt att avgöra. Vissa arbeten kommer
såklart att tas över av robotar men nya yrken kommer
skapas. Hon vet inte om det kommer gå jämnt ut men hon
känner sig säker tack vare sin utbildning. ”Jag kommer
sitta bakom robotarna, så för mig är det lugnt”.

11) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?
Vilka fördelar?

• Hon säger att det alltid är spännande med en robot.
Gabriella nämner att det hade varit kul med en robot
som fördelar ordet, som bestämmer samtalsämnen och
som lägger kommentarer. Hon vet inte om det kan ersätta
atmosfären som finns nu. Hon tror att de hade tröttnat på
roboten. Hon uttrycker vidare att det finns andra fördelar
som ett virtuellt språkcafé. Hon kan bara gå på språkcafé
en gång i veckan. Så då hade det varit fördelaktigt att ha
en robot i telefonen som hon kan prata med.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Hon har sett Furhat förut både i en video och hon har
gått förbi den på KTH. Hon är osäker på vad hon känner
gentemot den. Hon tror det hade varit konstigt att prata
med den för den ser så människolik ut men ändå inte är
en människa. “Det hade varit bättre men en gullig björn,
eller något fiktionellt. Då blir det inte lika dystopiskt, med
att robotar kan utge sig för att vara människor”. Det är
lite läskigt och onaturligt anser hon. Hon tror att denna
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roboten kan vara smart

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Hon blev Positivt överraskad och ler. Hon visste inte att
den kunde skifta ansikte, språk och kön.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

4) Kan något förbättras?Föredrog du någon personlighet
eller ett av könen ?Vad tyckte du om att den skiftande
personlighet ?

• Hon har inga preferenser på könen, Hon tyckte det var
roligt. Hon gillade att den var stereotypisk till målspråkets
ursprungsland.

5) Vad kan förbättras?

• Hon fick se för lite för att dra en slutats. Men det beror på
personligheten. Hon vill ha en robot som hon har bra kemi
med. Hon vill inte ha en robot med konstiga åsikter. Den
ska gärna lyssna. Den bör hålla sig till ämnet och svara
ordentligt. Kul om den kommer ihåg vad vi har pratat om

6) Hade det varit bekvämt att sitta med den? Vad kan
förbättras?

• Hon känner sig osäker. Hon hade nog varit lite obekväm i
början nämner hon. Men det hade varit spännande säger
hon tillslut.

D. intervju #3

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Mexico

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• 8 månader

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 25 år

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Han tycker om Stockholm/sverige. Varit här tidigare (2013)
och jobbat med ABB

6) Vad studerar du?

• Nu skriver han sin master thesis inom Electrical systems
and networks

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Detta är hans andra gång, han var på språkcafén som
modersmålstalare då målspråket var spanska.

2) Vad tycker du om språkcafén ? Skulle du kunna berätta
om senaste gången du var på ett spårkcafé ?

• Han tyckte om dagens språkcafé besök, det var folk
med olika bakgrunder och man fick höra väldigt mycket
om kulturen, olika personliga berättelser osv. Hector sa
att han lär sig/lär ut språk samtidigt som att det är en
social aktivitet där han får lära känna nya människor. All
deltagarna fick prata med varandra.

3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• Flera samlas och det blir informella grupper där man
diskuterar olika ämnen på målspråket.

4) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande?

• Ja, om det behövs. Men brukar inte behövas ofta.

5) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé och hur vill du att
det ska vara?

•
6) Har ni någon som leder samtalet?

• Nej, det är fritt. Men ofta de som pratar flyttande, som han
leder samtalet.Han säger att personen som tar initiativen
brukar ta ledarrollen och introducera samtalsämnen.

7) Gillar du när du andra rättar dig?

• Ja. Det är då man lär sig, och det är därför man går till
språkcafén. Han rättar gärna andra. Men Hector säger att
ofta behövs det inte för de som kommer på språkcafé
har förmågan att kommunicera, det flyter på även om det
kanske tar lite tid då de behöver tänka extra mycket på
orden och hur de ska formulera sig. Han tar endast aktiv
roll och rättar andra om de verkligen behöver hjälp och
ber om feedback.

8) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Han tycker det är viktigt att prata om aktuella nyheter, vad
som händer i landet man bor i och saker som man har
erfarenhet av då det är mycket lättare att fokusera på att
formulera sig rätt än att säga korrekt information.

9) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?
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•
10) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har

lätt för ?

• Han anser sig vara väldigt teknisk av sig, “pro-tech”. Han
identifierar sig som en Pro-AI och Pro-tech och tycker idén
om sociala robotar är väldigt lockande.

11) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Han tror att robotar endast kommer ta de statiska jobben där
saker är i bestämda ramar. Däremot kommer ingenjörsjobb
eller andra kreativa jobb vara något som inte går att ersättas
med robot. Dessutom ligger idag fokuset på privat säkerhet
och detta är viktigt om robotar ska börja ta över jobb i
samhället. Det är oundvikligt men man måste ta de rätta
stegen.

12) Vad tycker du om idén att ha en robot som
samtalsledare?Tycker du att roboten borde va dynamisk
med språket och kunna förklara på annat språk om du inte
förstår?

• Han tycker om idéen och påstår sig att ha implementerat
en liknande funktion hemma då han har GoogleHome
installerat på svenska. Han försöker öva på det svenska
språket genom att prata med GoogleHome på svenska. Så
att ha en robot samtalsledare på språkcafé är något han
skulle tycka om!

• Det tycker han kan ske. Ifall roboten inte alls förstår vad
personen försöker säga. Han tycker att det ska finnas en
balans men balansen borde va viktat mot målspråket.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Han känner att det ser konstigt ut, detta på grund av
filmer som han har sett från 90-talet där robotar tar över
världen osv. Men han känner att detta intryck är urgammalt
och väldigt kulturellt påverkad, i dagens samhälle det är
väldigt lätt att få igenom ny teknologi då ungdomar och
unga-vuxna är mer öppna för teknik. Han tycker om att
furhat ser ut som en människa och anser att den verkar
redan bättre än hans Google Home.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Den överträffade hans förväntningar, då den kunde byta
personlighet, vilket han tyckte var “coolt” och väldigt
användbar. Att den kan ändra personlighet innebär att man
kan på något sätt hitta något gemensamt med roboten och
tycka att samtalet är faktiskt roligt och intressant. Han
förklarar att det är viktigt att ha något gemensam med
roboten för att bilda en relation med roboten. Han säger

att han ofta gillar att prata med människor han har något
gemensamt med. Tyckte kanske att det var konstigt när den
bytte röst, men anser det som en bra feature för roboten
att vara dynamisk.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten? Han skulle känna sig bekväm, kanske för
att han är teknisk av sig och att det är ser “coolt” ut

• Rösten kan förbättras så det låter ännu mer mänskligare

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Han skulle känna sig bekväm, kanske för att han är teknisk
av sig och att det är ser “coolt” ut

• Extra: Han pratade om att försöka adoptera roboten stegvis
och inte fullt ut på en gång. Kanske börja med röst bara
sen se om människor skulle tycka om att rösten kom med
ansikte osv.

E. intervju #4

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Hon är född i Sverige, gått på svenska skola men hennes
föräldrar är från Kina.

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Hon är uppvuxen i Stockholm

3) Kön:

• Kvinna

4) Ålder:

• 24

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Hon tycker Stockholm är lite tråkigt. Hon gillar inte att
det byggs om så mycket. Det känns otrevligt att gå på
promenad när det byggs om överallt

6) Vad studerar du?

• 2:a året på mediateknik

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:

1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Varje vecka de senaste 1.5 åren.

2) Hur många språk talar du?
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• Hon talar Svenska, Engelska och Kinesiska

3) Vad tycker du om språkcafén ?Skulle du kunna berätta om
senaste gången du var på ett spårkcafé

• Hon säger att det är trevligt. Hon träffar folk som hon
annars inte hade träffay. Hon anser att det är roligt att lära
känna utbytesstudenterna, de har mer kultur att dela med
sig av. Det är något som hon inte har som är uppvuxen
i sverige. Julia tycker också det är trevligt att lägga till
folk på Facebook nämner hon. Så hon kan få många nya
kontakter via spårkcaféen.

4) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?Har ni någon som
leder samtalet? Hur är det när nya personer kommer till
språkcafén?

• Väldigt avslappnat, ingen är tvungen att prata, väldigt fritt
och roligt.Fyra-fem personer är optimalt tycker hon. Då
kommer alla till tals. Ingen blir riktigt utanför. Hon säger
att är det fler så hör de inte riktigt varandra. Två personer
blir mer personligt men det känns som att det inte är syftet
med språkcafén utan syftet för henne är gemenskapen. Om
det finns nya medlemmar, berättar julia att då går de varvet
runt och så får alla presentera sig själva. Det brukar vara
bra säger hon. Det bli på så sätt mer öppet och ger en
gemenskap.

5) Vad tycker du är viktigt för ett språkcafé ?

• Hon har gått miste om den kinesiska kulturen så att lära
sig om den är en viktig och rolig del av språkcaféet.

6) Vad är din primära anledning till att besöka språkcafé ?

• Hon säger att det är både för språket och för att träffa folk
och lära sig om kulturen. Hon säger att det är viktigt att
hon får lära sig språk som kineser faktiskt använder, dvs
slang som ungdomar använder så man förstår mer när man
åker till Kina.

7) Brukar ni rätta varandra när ni sitter på språkcafén ?Gillar
du när du andra rättar dig?

• De rättar inte varndra om inte någon specifikt frågar om att
bli rättad. För att inte göra det jobbigt för personen säger
de inte till om något är fel. .Om det är ett litet fel anser
hon att det är okej men om det är ett större fel hade det
känts jobbigt.

8) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Det pratar mycket om skolan vilket inte alltid är roligt.
Det är roligare när folk talar om sina erfarenheter i livet,
en rolig historia. ”Alla kan prata om studier men att prata
om sin fritid och sina hobbys gör att det blir mer intressant”.

9) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• De brukar ha folk som är mer aktiva under samtalen. De
som kan kinesiska lite bättre brukar ta intiativet. Men de
har inte riktigt någon bestämd ledare.

10) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Hon anser att hon hänger med i svängarna men att hon
inte är jätte insatt.

11) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Hon tror att mycket manuellt arbete kommer kunna ersättas.
Men hon tror att det kommer skapa nya jobb. Så hon tror
inte att vi kommer förlora hela branscher. Någon måste
ju hantera maskinerna säger hon. Personerna som förlorar
sina jobb som kassörska på ICA kommer hitta nya jobb.

12) Vad tycker du om idén att ha en robot som
samtalsledare?Om man skulle ha en människoliknande
robot som ledde språkcafé-samtalet, hur tycker ni att den
skulle uppträda?

• Hon säger att det kan bli lite exkluderande om bara en
person pratar med en robot. Det kan vara en rolig grej som
alla får testa att prata med den. Det förstör dock syftet med
språkcafén om man ska sitta och prata med en robot. Hon
är där för att träffa folk säger hon.Hon hävdar dessutom att
robotar känns to far into the future. Det hade varit konstigt
att sitta och prata med en robot. Att hon ska sitta med en
robot när folk tittar på känns ännu konstigare. Då hade hon
velat ha hörlurar på så inte alla hör. Det hade ändå känts
konstigt då

13) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Den har säkert mer fördelar än vad vi har. Det kan vara
bra om man behöver hjälp eller information.

14) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Ser många nackdelar, men i språkcafé sammanhang skulle
det vara det viktigaste, och det är sociala umgänget.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?Hon har sett den förut.

Hon har sett en video på den. Hon tycker den är lite
obehaglig. Hon minns att rörelserna inte kändes naturliga
Följdfråga: Varför känner du så ?

• Hon känns verkligen att hon kommer pratar med en
maskin. Hon nämner att hon inte tror det kommer vara
personligt. Hon har en kinesisk version av ”hello google
hemma” (Temaoutinling). Det känns bättre så, när man inte
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ser vem som ligger bakom rösten för då är det precis som
att man pratar med någon i ett annat rum. ”Furhat är lite
creepy”. Hon säger att inte ha ett ansikte känns lite trevligt.
Hon hade förståt om Furhat var ett litet gulligt djur. Nu
känns det konstigt för den försöker vara en människa, ”den
finns inte påriktigt. . . ”. Hon tycker inte den ser vänlig ut.
Den ser ut att vara hård, rakt på sak och inte så mjuk.

2) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Hon tyckte att den hade mycket ansikstuttyrck, vilket
var kul. Hon gillade hur huvudet rörde sig, det kändes
naturligt. Hon gillade variationen, att den kan tala olika
språk och kan ändra kön.

• Hon tyckte dock att den kändes lite off, gör det var ändå
inte äkta säger hon. Den vita färgen gjorde att den såg ut
som en alien. Hon tycker att den ska ha en mer människolik
färg. Att ha ett ansikte tror hon inte är det optimala säger
hon också. (Jag visade Sopia som hade männsklig hy då
hon ville att den skulle vara mer männiksolik). Hon tyckte
den var läskigare. Då ångrade hon sig och sa att den vita
färgen var bättre än en människolik.

3) Kan något förbättras?

• Man bör inte göra det så verklige som möjligt. En seriefigur
funkar också säger hon

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Hon gillade inte den manliga rösten, den kändes monton.
Tjejen lätt snällare.

F. intervju #5

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• kommer ifrån Mexiko

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• bott i Stockholm i 9 månader

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 25 år gammal

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Han tycker det är en fin stad, inte för mkt folk, väldigt
rent, mycket natur vilket han gillar. Det finns mkt att göra.
Han gillar vädret och vintern. Jan-Feb var favorit vädret,

snön var jättefin. Dock upplevde han att det var jobbigt att
det blev mörkt så snabbt.

6) Vad studerar du?

• Han studerar electric power engineering

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Detta var Karims 5:e gång. Han studerar tyska och går
på spanska språkcafén för att hjälpa andra och träffa nya
människor.

2) Hur många språk talar du?

• Han talar engelska, tyska och spanska (modersmål).

3) Vad tycker du om språkcafén ?

• Det är väldigt roligt. Vi har intressanta diskussioner om
politik, utbildning, historia, traditioner i andra länder etc.
Han gillar diversifieringen.

4) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

•
5) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket

flytande?

• Ja då han känner sig mer självsäker. När han talar tyska är
han lite mer passiv.

6) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé och hur vill du att
det ska vara?

• Det beror på. Idag var de 8 personer så det funkade i
grupp men han föredrar att prata i smågrupper så alla får
tid annars kan det kännas väldigt oorganiserat. Man slipper
vänta när man delar upp sig och kan och får mer tid att prata.

7) Har ni någon som leder samtalet?

• Ofta tar modersmål talarna den rollen. Det viktig är för
dem att involvera de som är nya.

8) Gillar du när andra rättar dig? eller rättar du andra

• Han rätar ofta folk för att lära dem. Han gillar själv att bli
rättad för det är därför han går dit.

9) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Han gillar att prata om historia,språk och politik. Han gillar
att prata om saker där han är mer van med vokabuläret.

10) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Hans första känsla är att det kan vara svårt. Men det beror
på robotens intelligens.
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11) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Han anser sig vara medelmåttig. Han anser sig inte vara en
expert men han kan en del.

12) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

•
13) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Han tror att det finns vissa aktiviteter som robotar inte kan
utföra. Men i många fält kan de bli väldigt användbara. Till
exempel inom läkaryrket och vid operationer. Han säger att
robotar minimerar “den mänskliga faktorn”. Han tror dock
inte de kommer vara autonoma utan en människa kommer
kunna använda dem som väldigt bra verktyg. Han säger
att robotar inte kommer kunna ta beslut och tex ersätta
politiker. Någon måste ge dem instruktioner.

14) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Han säger att det finns fördelar då den kan fungerar som
en privata lärare. Karim säger att med roboten behöver
man man inte stressa. Utan användren kan ta sin tid och
roboten kan hjälpa en med språket. Han börjar fundera på
om robotar kan fungera som Youtube videon där någon
förklarar något. På så sätt kan robotar vara användbara.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• På något sätt kommer den fortfarande vara en robot. Jag
ser att det inte är en människa. Det är svårt att säga om
roboten kommer vara elak, snäll eller smart.

2) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Han blev positivt överraskad. Han tyckte den såg ut att
vara riktigt avancerad. Han är väldigt förvånad av dess
intelligens och förmåga att kommunicera.

3) Kan något förbättras?

• Han ansåg att det var läskigt när den bytte personlighet
och ansikte.

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Han ansåg att det hade varit obekvämt om roboten ändrade
personllighet, språk och ansisktutryyck. Karim sa “Take it
easy don’t be extremely bipolar”. Det hade varit perfekt

om den hade en personlighet genom hela konversationen.
Han nämner att det inte hade varit konstigt att sitta med
den. Han nämner även att det fanns ingen personlighet som
han gillade mer än en annan.

G. intervju #6

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Sverige

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Född i stockholm

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 27 år

5) Vilket språk övade du på språkcaféet ?Hur bra är du på
målspråket?

• Kinesiska

• Han är på universitetsnivå och har läst 2 år i kina på
universitetet.

6) Vad studerar du?

• Han studerar 5:e året på kungliga tekniska högskolan.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:

1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Han besöker det 1 gång i veckan, det har han gjort i snart
3 år.

2) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé? Skulle du kunna
berätta om senaste gången du var på ett spårkcafé?

• Sist han var på ett språkcafé i skolan var det ganska
ostrukturerat. Det fanns ingen tydlig ledare, även om att
det ska finnas en säger han. Något som han har märkt är
att språknivån skiljer sig väldigt mycket. Han säger att
skillnaden medför att de inte alltid kan hålla en viss nivå
på språkcaféet. Han känner att man måste kunna anpassa
sig, vilket kan vara både bra och dåligt.

3) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande?

• Ja om han känner att alla andra är någon nivå under
honom. Men ha lämnar gärna ledanderollen till andra om
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det finns möjlghet.

4) Har ni någon som leder samtalet?

• Nej det är ganska fritt. Man ska ta intiativet själv och
utmana sig själv.

5) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Allt möjligt, men viktigast skulle han säga är aktuella
och vardagliga ämne som händer i verkligheten. Beror
på vem som initierar diskussionen men ofta om aktuella
och vardagliga ämnen. Eller om kulturen och landet som
språket är ifrån.

6) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• Karl säger att en bra samtalsledare klarar av att presentera
ett ämne och sedan ställa relevanta följdfrågor för att få
samtalet igång. Dessutom bör ledaren se till att alla får
prata utan att vara dominerande. Personen bör veta när
den ska gör sig hörd, när den ska hålla sig tillbaka och
låta andra prata och driva samtalet. Dessutom bör ledaren
ha tillräckligt med kunskap att dela med sig och rätta till
andra på ett konstruktivt sätt.

• Den ska vara dynamisk mellan passiv och aktiv beroende
på situationen. Aktiv för att starta, driva fram och avsluta
samtalet. Roboten bör anpassa sig efter språknivån hos
deltagarna på språkcafén men också den bör också vara
utmanande för att samtalet inte ska vara tråkigt/ointressant
säger han.

• Den ska var hjälpsam och alltid redo att stötta en om man
tappar bort sig, t.ex. glömmer bort ett ord eller ett uttryck.

• “ Den ska vara bättre än människan i alla aspekter när det
kommer till språkkunskap, annars är det inte ens värt att
byta ut en mänsklig interaktion mot en robot. Man är ju
inte på språk café för att lära sig ett halvdant språk med
en robot som har halvdant kunskap inom språket”.

7) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Ja, han är teknikintresserad och pluggar därför farkostteknik
på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

8) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Ja det tycker han. Det är en oundviklig verklighet. Han
säger inte om det är bra eller dåligt. Han kan inte diskutera
om det är positivt eller negativt och ställer sig objektivt till
det. Han kommer jobba mot det i framtiden.

9) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Han tror det är en trevlig möjlighet. Det är fortfarande svårt
att få en robot bli intressant att prata med. Utmaningen blir
att utveckla en autentisk kognitiv förmåga där roboten kan
i hålla konversation i en kontext

10) Vilka skillnader tror ni att det skulle vara mellan att ha en
robot och en människa som samtalsledare?

• Karl säger att det kan vara väldigt opersonligt men roboten
har möjligheten att lära ut väldigt korrekt språk där
grammatiken är väl förklarat och klar definierat.

11) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Möjligheten att öva sitt muntliga språk ständigt och så
ofta det går. Flera språk kan övas samtidigt då roboten
inte har några problem att skifta mellan olika språk. Han
fortsätter och förklarar att en robot kan se till att man lär
sig klarspråk och korrekt grammatik samt ge dig feedback
på alla aspekter inom språket. Medan människor kan låta
dig säga fel så länge de förstår dig. En robot är orädd och
kommer rättar personen den interagerar med på direkten,
vilket är en fördel anser han.

12) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Den sociala aspekten där människor kan lära känna
varandra försvinner. Det kan bli svårt för den som lär sig
språket att utveckla intresse för språket då roboten inte
ger en varm känsla. Utan istället blir det det blir en platt
konversation med syfte att endast lära sig korrekt säger
han. Det kan på så sätt kännas väldigt torrt och hårt.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat? Vilka förväntningar

har du på Furhat ?

• Han förväntar sig att roboten har förmågan att se på den som
talar, samt att försöka härma den personens sinnesstämning,
alltså imitera kroppsspråk och uttryckandet. Han säger att
dessa är viktiga förmågor hos en robot om man vill få en
interaktion som liknar en mänsklig interaktion.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Han tror inte på klippen som visades. Han tror inte på
att de är “mångfacetterade”, han påpekar att de väljer
saker/områden där de vet att roboten är bra på. Men han
förstår att denna robot ger en bra bild på hur en social
robot skulle kunna se ut. Därför tycker han att furhat
har träffat hans förväntningar, utifrån bilderna han såg
innan klippen. Han påpekar dock att ansiktet inte var lika
övertygande som den var på bilden, det kanske berodde på
hur klippet filmades, att det inte var tillräckligt med ljus osv.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
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du med roboten

• Han gillade att den svarar på frågorna som var ställda
på ett meningsfullt sätt. Han tycker om att roboten visar
ett initiativ genom att svara på frågan och sedan lägger
den till något eget. Han tycker om de fysiska förmågorna
som uppvisades på videoklippen, att roboten kan rotera
huvudet, titta i personens ögon och röra på munnen så att
det ser ut som rösten kommer ifrån munnen

• Ogilla: Inget han kunde komma på utifrån det han såg.

4) Kan något förbättras?

• Han kunde inte komma på något utifrån det han såg.

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Ja, för att han är alltid nyfiken när det kommer till ny
teknik. Men han förstår att vissa människor, specifikt över
en viss ålder kommer ha det jobbigt med att anpassa sig
och acceptera en sådan robot.

H. intervju #7

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Född i Sverige, bodde i Singapore tills hon fyllde 6 år sen
flyttade hon tillbaka till Sverige

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Sedan hon flyttade från singapore (14 år sen)

3) Kön:

• kvinna

4) Ålder: 26

• newline vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?

• Kinesiska, Grundskolenivå (B1 på Universitet)

5) Vad studerar du?

• Hon studerar elektroteknik 3:e året.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:

1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Detta är hennes 10:e gång, så hon besöker språkcaféen
sporadiskt.

2) Skulle du kunna berätta om senaste gången du var på ett
spårkcafé?

• De satt och pratade om olika saker. Ämnena är inte
bestämda och ofta bestäms det av den som tar initiativet.
Ofta brukar det var om något någon har gjort, vad någon
ska göra eller aktuella saker som händer i ens vardagliga liv.

3) Vad tycker ni är viktigt för att ett språkcafésamtal ska vara
bra?

• Hon tycker det är viktigt att få testa sina vingar och att
personerna som är bra på målspråket har tålamod och är
hjälpsamma. Hon uttrycker även att det är viktigt att nivån
höjs så gruppen utmanar varandra, så att man inte bara lär
sig grundläggande uttryck.

4) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• Inga ledare, ganska fritt, bara studenter med likadana
vardag så diskussionen brukar vara om saker man gör
utanför skolan

5) Hur stor del av tiden pratar ni med ledaren och hur stor
del med andra deltagare?

• Ledaren eller modersmålstalaren borde inte ta mycket plats
och istället ge tid och hjälpa andra deltagarna som är där
för att lära sig. Hon tycker att just nu utan någon ledare
så har det funkat ganska bra. Ibland kan det lätt hända att
de som har en nivå högre än henne bildar en grupp och
pratar mellan varandra. Hon får då antingen göra sig hörd
eller bara lyssna och ta in. Detta kan vara tråkigt ibland,
men hon förstår samtidigt att de flesta som kommer dit
har inte hög pedagogisk förmåga och glömmer lätt att det
finns andra som är på lägre nivå.

6) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Hon gillar att prata om filmer och andra intressanta och
roliga ämnen för att hålla lärandet roligt. Dessutom gillar
hon när hon får tips på vilka filmer eller serier hon borde
kolla på för att få resurser, uppleva och lära sig kulturarvet
hon har saknat då hon är uppväxt i ett europeiskt land.

7) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker ni
att hen bör uppträda?Vad utmärker en bra språkcaféledare?

• Hon nämner att ofta finns det inte en ledare men om det
finns så ska den se till att alla får prata, hjälpa till att
introducera ämnen som kan diskuteras, vara duktigt och
pedagogisk som person och ha väldigt bra grepp på språket

• Hon säger att tålamod och engagemang är viktigt. Dessutom
är det viktigt att man får feedback. Hon gillar när folk
upprepar det hon sa fast på ett bättre sätt (språkmässigt
grammatiskt korrekt).

8) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Hon är väldigt teknikoptimistisk! Hon tror att teknik löser
de flesta samhällsproblemen och är ett viktigt redskap för
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människan.

9) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Ja det tror hon. Hon anser att det kommer vara en positiv
grej då vi människor kan ägna oss åt kreativa jobb.

10) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Det beror på roboten. För henne handlar inte om att bara
tala språket eller kunna ett andraspråk utan det är en
kulturarv som hon inte har fått så att prata med en robot
skulle kännas konstigt.

11) Om man skulle ha en människoliknande robot som ledde
språkcafé-samtalet, hur tycker ni att den skulle uppträda?

• Hon skulle vilja att roboten betedde sig som en coach
eller någon som hon kan rådfråga relaterat till språkliga
fel. Hon skulle hellre vilja ha roboten som en privatlärare
än att ha den i ett språkcafésammanhang. Hon känner
att det hade varit konstigt och asocialt att ha en robot
i ett språkcafé, då hon går dit främst för att träffa
personer från målspråkslandet och för att utbyta kultur
och inte enbart lära sig ett språk. Hon kan dock tänka
sig att en sådan robot kan användas i SFI sammanhang -
då målet är att invandrare ska komma in i samhället så
fort som möjligt och behöver någon som hjälper de ständigt.

12) Vilka skillnader tror ni att det skulle vara mellan att ha en
robot och en människa som samtalsledare?

• Hon nämner att det är att samtalsledaren har väldigt mycket
erfarenhet, både kulturellt och språkligt som robotar aldrig
skulle kunna förmedla. Hon säger att människor associerar
olika intima situationer med språket, kulturen och har
ofta en historia som är väldigt intressant till skillnad från
robotar som är installerade med historia och rent kunskap.
Det finns en känsla som förmedlas under språkcafésamtalen
som robotar aldrig skulle kunna härma säger hon.

13) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Roboten är orädd för att rätta en. Det kanske blir mer
korrekt grammatisk då roboten vet exakt och inte på ett
ungefär (den gissar inte) vad som är rätt. Hon nämner att
under vanliga språkcafén kan ibland hända någon säger
fel, men ingen rättar personen för ingen förstod vad som
egentligen sades.

14) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Hon nämner att roboten är opersonligt och man det
kommer vara svårt att bygga en djupare relation, vilket

gör att hon inte tror att det kommer kunna vara en
avancerad interaktion vilket leder till att användaren kan
bli nonchalant och kan sluta ta samtalet seriöst.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:

1) Vad är ditt första intryck av Furhat?Vilka förväntningar har
du på Furhat ?

• Hon förväntar sig att den kan prata, vara socialt aktiv och
uttrycka olika känslor med ansiktet. Följdfråga: Vad tror du
att dina förväntningar baseras på? Filmer och videoklipp
hon har sett på AI robotar tidigare, som t.e.x Sophia.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

•
3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade

du med roboten

• Hon tycker om hur den ser ut, men påpekar att utseendet
inte egentligen är det viktigaste. Utan hon värderar
intelligensen mer, som t.ex. att den kan repetera, återge
och har förmågan att förklara på pedagogisk sätt.

4) Kan något förbättras?

• Hon säger att för språk som kinesiska behöver man öva på
tecken samtidigt som den muntliga delen för att visa hur
det man säger ser ut på tecken. Hon anser därför att en
inbyggd skärm som visar på det roboten säger skulle vara
en en bra feature/funktionsdel.

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Nej men hon skulle känna sig mycket bekvämare om hon
har honom som personlig språkcoach där hon kan plugga
med den privat och inte i socialt sammanhang.

I. intervju #8

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Norge

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• 1,5 år. Hon flyttade hit för att plugga sin kandidat här. Hon
studerar energi miljö.

3) Kön:

• Kvinna

4) Ålder:

• 22 år
vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?
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• Franska, Hon tycker att hon är bättre än genomsnittet
som går på språkcafén. Självklart inte bättre än de som
har det som modersmål. Hon har studerat franska sedan
grundskolan

5) Vad tycker du om Stockholm?

• Hon tycker att det är väldigt lik sitt hemland, Norge. Kallt,
snö och väldigt grönt. Människorna är väldigt lika och har
ungefär samma beteende.

6) Vad studerar du?

• civilingejör, Energi och miljö

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Hon har besökt språkcafén varje vecka. Så minst 10 gånger
sen hon kom till Stockholm/sverige.

2) Vad tycker du om språkcafén ? Skulle du kunna berätta
om senaste gången du var på ett spårkcafé? (Dagens)

• Hon tyckte att det var bra. Som alltid. Det brukar vara
ganska avslappnat. Hon har varit där så mycket att hon
känner de flesta som kommer tillbaka ofta. Det blir lite
som att käka lunch med kompisar. Det som blir dumt när
man träffar nya människor i ett språkcafé är att man ställer
samma frågor och där stagnerar samtalets nivå lite och
man lär sig inte nytt då man inte kan ha djupare samtal,
eftersom man inte kommer förbi de “Klassiska frågorna”/
“lära känna fraserna”. När man känner varandra väl så
kan man ha avancerade samtal och testa nya fraser för att
utveckla sitt språk.

3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé och hur vill du att
det ska vara?

• Det brukar inte vara någon klar ledare, även om det ska
finnas och ofta det finns en ledare. Det blir aldrig heller
mer än 3 stycken som deltar i ett samtalsämne. Eftersom
alla kommer dit för att prata och öva språket. Ofta vet
man ju inte ens vem som är ledaren. Hon tycker att det
bra som det är då man delar upp sig i smågrupper. Det
behövs inte direkt någon ledare som fördelar ordet. Detta
för att det blir så overkligt och inte en verklig situation där
man kommunicerar med andra naturligt. Eftersom det blir
inte som att man håller konversation utan väntar på sin tur
tills man får tala. Hon är medveten om att man kan lära
sig genom att lyssna men det är inte lika effektivt som att
prata och försöka uttrycka sig.

4) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Hon förklarar att konversationerna ofta är som en normal
diskussion med vänner i vardagen. Det brukar gå spontant.
Om man är ny så brukar man presentera sig på målspråket,
man säger var man är ifrån, hur man har lärt sig målspråket
(franska). vad man pluggar osv (vardagliga samtalsämnen).

Det brukar inte vara fasta samtalsämnen, utan det är
ganska flexibelt. Det brukar också diskuteras en del om
aktuella händelser i vardagliga livet, t.ex. om påsken har
precis varit eller någon weekend/högtid, dvs aktuella ämnen.

5) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Hon har lite svårt att se fördelen med det. Hon tycker att
det roligare att prata med människor och lära känna de.
Eftersom det kan leda till en fortsatt relation där man kan
göra andra aktiviteter utanför språkcafét. Detta ger en helt
annan dimension till språkcafét. Robotar skulle roboten
däremot ta bort denna sociala dimension. Hon värderar
väldigt mycket den sociala aspekten av språkcafé.

• Men hon ser också fördelen att ha en robot
ledare/språklärare/ eftersom det inte blir någon mänsklig
fel när det kommer till språket.

6) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Hon tycker att hon är väldigt teknisk av sig.

7) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Hon är teknikoptimist. Hon tänker att robotar kan ta
de jobben som är enkla och egentligen inte menat för
människan(såna repetitiva jobb, då kreativa jobb kan var
mycket svårare.)Hon på det positiva sidan av det hela,
då människor kan börja ta ut medborgarlön och att folk
kommer ha råd att satsa på sina hobbys.Det kan också
skapa nya möjligheter och nya jobb.

8) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Det kan beror på hur snabbt den reagerar, hur väl den
kan hålla ett samtal osv. Men hon anser också att den
största utmaningen för roboten är att hålla människor så
intresserade som möjligt. Dvs hålla engagemanget uppe.
Just för att man inte har den mänskliga delen, den höga
dynamiken man har under samtalet

9) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• (1) Roboten gör inte fel. (2) Det blir inte stelt, för inga
känslor är inblandade. Roboten dömer inte en utan ger
100% professionellt feedback. (3)Man pratar med roboten
bara i syfte för att prata målspråket, då fokuserar man
endast på att formulera sig rätt, medan att prata med
människor kan vara svårare då man måste tänka på vad
ska vi prata om näst, osv.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
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1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• (a) Hon tycker att den försöker efterlikna ett
människoansikte men inte lyckas riktigt. (b)Hon tycker
inte om mössan.(c) Hon känner ex-machina vibe, känns
som en robot som försöker efterlikna människan (d) “Den
kanske vill döda mig”. (e) Hon tror att furhat kommer
ha monotont röst, likt google translate. Hon tror att den
kommer vara väldigt mekanisk.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Furhat överträffade hennes förväntningar. Hon tyckte först
att han såg helt stel ut och trodde furhat bara skulle ha stela
ansiktsuttryck. Men efter filmen såg hon hur dynamisk den
var (byter kön, nationalitet osv). Hon kände att furhat kan
vara snällare när den blev tjej. Det kan bero på att hon är
också en tjej poängterar hon

3) Kan något förbättras?

• Hon nämner att Furhat kanske inte ska försöka efterlikna
människor. Furhar kan vara en katt - efterlikna ett djur då
det kan vara intressant att prata med en sån eftersom man
vet att de inte kan prata

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Nej hon hade inte känt sig bekväm med furhat. Hon gillar
inte mössan, det var läskigt när furhat bytte roll, dvs kön
,nationalitet och röst

J. intervju #9

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Mauritius

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Mohamed har bott 3 månader i Stockholm

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 28

5) Hur vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?

• Han anser sig vara en nybörjare.

6) Vad tycker du om Stockholm?

• Han tycker det är lite för kallt men han tycker om landet.

7) Vad studerar du?

• Han pluggar SFI och jobbar vid sidan om. Har pluggat
ingenjör/teknik där han kommer ifrån.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Detta är hans andra gång på språkcafé.

2) Vad tycker du om språkcafén ?Skulle du kunna berätta om
senaste gången du var på ett spårkcafé

• Han tyckte att det var väldigt bra, speciellt för såna som
han som vill lära sig språket snabbt och integreras in i
samhället. Utifrån det han har sett så är det en eller två
person som kan prata svenska väldigt bra svenska och
leder samtalet. De hjälper till med språket och rättar till
om deltagarna säger fel eller behöver komma på ett ord.

• Ofta får deltagarna små kort med samtalsämnen och detta
är ifall om man inte kommer på något att prata.

3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?Vad tycker ni är
viktigt för att ett språkcafésamtal ska vara bra?

• Han anser att det är viktigt att en eller flera ledare kan
prata språket väldigt bra. Det är även viktigt för honom
deltagarna får tillfället att prata. Han har hört att i vissa
språkcafén så är det ofta ledaren som pratar mycket och
försöker lära ut. Detta hjälper inte deltagarna att utveckla
sin kunskap inom språket då de aldrig får möjligheten att
prata språket.

• En annan uppsättning som han tycker är bra är att man
får möjligheten att läsa olika korta noveller och diskutera
om dessa. Diskussionen kan gärna handla om alltifrån vad
novellerna handlar om till hur språket är byggt och vilka
nya ord/meningsbyggnaden man har stött på. Dessutom
högläsning och feedback skulle vara en viktigt delmoment
i ett sådant sammanhang.

4) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Samtalsämnen för nya deltagarna brukar vara ganska
grundläggande. De pratar ofta om var de kommer ifrån,
vad de jobbar med, vad som är skillnaden mellan att bo i
sverige och deras hemländer.

• När man har varit där ett tag/flera gånger så brukar
samtalsämnen vara lite djupare och kräver att deltagarna
använder nya ord och meningar. Han tycker om djupare
ämnen då man kan utbyta information och idéer mellan
varandra. Det kan var alltifrån hur man hittar boende till
var man ska handla, var man kan söka jobb och så vidare.

• Deltagare som är på språkcafén dessutom är oftast
människor med mycket livserfarenhet som kan dela med
sig av allmän kunskap inom olika områden.
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5) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• Som en samtalsledare där personen fördelar ordet, kommer
på ämnen att prata om ifall det blir tyst och gärna håller
sig tillbaka ifall den märker att deltagarna tar initiativ
vid diskussion. Personen får dessutom rätta till och vara
engagerad i samtalsämnet för att kunna ge feedback som
gynnar hela gruppen.

• Han anser att samtalsledaren måste agera utifrån gruppens
kunskapsnivå. Om deltagarna är på en grundlägande
spårklignivå, måste ledaren var mer engagerad och
involverad i samtalet.

6) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Han skulle vara nyfiken då han är väldigt teknisk av sig men
samtidit skulle det kännas väldigt konstigt. Nyfikenheten
skulle få honom att återkomma och interagera med roboten
oftare på språkcafé. Men han tycker också att den sociala
aspekten med att interagera med människor är en viktigt
del av språkcafé sammanhanget. Att träffa nya människor
och interagera med verkliga varelser ger språkcaféet en helt
annan dimension än att bara interagera robotar. Dessutom
att ha en robot som samtalsledare skulle kännas väldigt
statisk - nämner han - då diskussion endast kan vara inom
ett vist område. Dock kan människor vara flexibla och
prata om personliga ämnen än vad en robot kan (som inte
har en personlighet säger han).

• Han poängterar också att den yngre generationen är väldigt
tekniska och är säkert därför mer öppen för att samtala
med en robot än den äldre generation. Detta begrundar han
på att äldre generationer är uppväxt med annorlunda kultur,
de är redan vana vid deras sätt att leva och att behöva
interagera med robotar än människor skulle kännas väldigt
obekvämt för de. Han påstår även att människor är ganska
rädda och ofrivilliga att utsätta sig för obekvämligheter.

7) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Han är väldigt teknikintresserad och vill gärna plugga inom
teknik.

8) Om man skulle ha en människoliknande robot som ledde
språkcafé-samtalet, hur tycker ni att den skulle uppträda?

• Beroende på sammanhanget borde roboten anpassa sitt
beteende. Exempelvis bör roboten ta rollen som en ledare
om deltagarna inte tar initiativet eller tillbakadragen och
hjälpsam om deltagarna är aktiva men behöver feedback
då och då.

9) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under

din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Han tror att det är mycket möjligt och han anser att det
kan vara både positiv och negativ. Hans positiva inställning
kommer ifrån att vi människor måste utvecklas ständigt
och att automatisera är en del av det så ser han mycket
positivt på det. Han anser att människan kan vara väldigt
kreativ och kommer förmodligen hitta på nya jobb och nya
möjligheter när de gamla dör ut.

10) Hur stor del av tiden pratar ni med ledaren och hur stor
del med andra deltagare?

• Mohamed nämner att en stor del av tiden går åt diskussion
mellan deltagarna. Han understrycker att samtalsledaren
endast ska va engagerad då någon behöver hjälp med att
uttrycka sig, något ord dyker upp som en deltagare inte
förstår eller när samtalsämnet dör ut och deltagarna inte
kommer på något att prata om.

• Som en förändring vill han se flera deltagare som kan
prata målspråket. Detta för att man kan nyttja tiden mycket
bättre då alla hinner prata och få feedback på sitt språk.

11) Vilka skillnader tror ni att det skulle vara mellan att ha en
robot och en människa som samtalsledare?

• Han nämner att en stora skillnaden skulle vara att robotar
inte kan visa/förmedla känslor. Samtalet skulle vara väldigt
platt då språkcafédeltagarna inte skulle anstränga sig
och roboten inte kan visa något intresse. Exempelvis
så pratar de i de flesta språkcaféen om hur de kom till
Sverige och andra personliga ämnen. Ofta sympatiserar
människor med de, vilket robotar inte har förmågan att
göra. Konversationen kommer alltså vara väldigt kall och
konstig. Det kommer bli en annorlunda dynamik, kanske
t.o.m ointressant om roboten inte kan komma ihåg det man
har sagt tidigare och inte kan ställa följdfrågor.

12) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Han tänker att de kommer kunnna lära sig grammatisk
korrekt svenska. De kommer inte behövs skäms över något
när de pratar med robotar för att den inte har känslor och
då kommer de våga prata mer. Det kommer inte uppstå
någon pinsam tystnad och förhoppningsvis behöver de inte
tänka på nya samtalsämnen.

13) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• (1)Han nämner att språkcafén kommer tappa den mänskliga
och sociala faktorn vilket är viktigt för en person som
lär sig nytt språk och kultur. (2) Han nämner en nackdel
vilket är att alla kommer lära sig språket från exakt samma
källa. Då språk är väldigt personligt och alla uttrycker sig
och formulerar sig på olika sätt kan det bli svårt att förstå
när man hör människor prata språket i vardagliga livet om
alla har lärt sig från en och samma källa resonerar han.
(3)Dialekt av språket är också vikitgt att täcka, i svenska
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fallet kan det var bra att får höra skånska, värmländska
och andra dialekter av svenska.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:

1) Vad är ditt första intryck av Furhat? Vilka förväntningar har
du på Furhat ? Vad tror du att dina förväntningar baseras på?

• Han känner sig fascinerad och nyfiken. Han tycker att
Furhat verkar väldigt mänsklig. Men samtidigt känner han
sig obekväm då han inte vet hur smart roboten är.Han
förväntar sig att roboten kan hålla konversation och har
hög intelligens. Att roboten är väldigt allmän bildad.
Förväntningarna bygger på filmerna han har tittat på som
liknar furhat (Ex machina) och Youtube klippen han har
sett på andra människoliknande robotar

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Ja, roboten överträffade hans förväntningar på klippet han
såg.

• Sättet den integrerade på, de fysiska rörelserna och att den
tittar i ens ögon svarar på frågorna man ställer gjorde att
hans förväntningar överträffades. Den kändes inte robotisk
då rösten inte var monotont. Dessutom var det imponerade
att den kunde tala 40 språk tyckte han. Han gillade roboten
väldigt mycket.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Ogillade: Han nämner att den kanske inte behöver
efterlikna en människa men det tycker han är en personliga
åsikt. Han nämner att det viktiga är att roboten ser
intressant ut och kan förmedla till användarna/deltagarna
någon slags känsla eller uppmärksamhet så borde det funka.

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Han säger att han inte hade gjort det i början men med
tiden borde det blir allt vanligare, då kanske han skulle
bli bekväm, men han skulle gärna vilja testa och se hur
mycket roboten kan.

K. intervju #10

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Kirgizistan

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• 6 år

3) Kön:

• Kvinna

4) Ålder:

• 24

5) Hur vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?

• Svenska, kan kommunicera, aldrig gått på SFI, lärde sig
på jobbet och på språkcafén

6) Vad tycker du om Stockholm?

• Tycker det är lite kallt, men mycket modernare än hemlandet

7) Vad studerar du?

• ingenting, jobbar bara.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Hon har varit på språkcaféen ca 7 gånger på olika ställen
såsom Husby, Telefonplan, Rinkeby och Tensta.

2) Vad tycker du om språkcafén ?

• hon anser att hon lär sig mycket. Dessutom träffar hon
nya vänner och intressanta personer som hon kan lära sig av.

3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• Hon förklarar att första gången man kommer får man
presentera sig. Då lyssnar och alla och så presenterar
hela gruppen sig en och en. Sedan brukar de brukar ha
diskussioner i grupp. Iallafall 3-4 personer tillsammans om
de är många.Det brukar ta 1.5 timmar

4) Har ni någon som leder samtalet?Hur stor del av tiden
pratar ni med ledaren och hur stor del med andra deltagare?

• Ja, det finns alltid en eller två ledare. De pratar mest
med varandra och ledaren berättar för dem om de inte
kan ett ord. Ledaren har en mer supportiv-roll förklarar hon.

5) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• För henne spelar det ingen roll vad de pratar om. Under
hennes senaste besök var ingen i gruppen intresserad av
politik då bytte de ämne.

6) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• Det brukar finnas en som kan svenska bra och har det
som modersmål. De bör ta ledarrollen, vara stödjande
och trevliga att prata med. tålmodiga också påpekade
intervjuobjekten.

7) Vad tycker du om idén att ha en robot som
samtalsledare?Vilka skillnader tror ni att det skulle
vara mellan att ha en robot och en människa som



28

samtalsledare?

• Hon är osäker. Det kan vara intressant. Hon är villig att
prova det.

• Hon är osäker, men tror inte det hade varit bra. Hon måste
se först. Hon vet inte. Hon kan inte se det framför sig
säger hon.

8) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Hon är okej på teknik. Hon känner sig inte dålig men helt
ok. Hon skulle se sig själv som teknikintresserad. Hon
gillar teknik.

9) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Hon tror inte robotar är bra. Hon säger att idag är många
arbetslösa, med robotar kommer situationen bli värre. Hon
är rädd för att hon själv kanske drabbas. Men hon tror inte
de kommer bli lika bra som människan. Hon förklarar om
robotdammsugare som är väldigt fascinerade men de har
brister som gör att människan fortfarande är bättre. Hon
uttrycker ändå en rädsla för att robotar ska ta över jobben.

10) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Hon vet inte säger hon. Hon ser inga fördelar

11) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Det kan vara konstigt att prata med en robot säger hon.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:
1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Hon säger att den ser ut som en leksak. Hon tycker den
ser dum ut då ögonen inte ser levande ut. ”Ögonen säger
allt”, Furhat ser tom och känslolös ut förklarar hon. Hon
tror den kan ha bra minne då det är en robot.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Den uppfyllde hennes förväntningar.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Hon gillade att roboten verkade smart. Speciellt då den kan
så mycket språk. Hon ser en potential i att ha den som en
personlig översättare, eller som en sällskapsrobot eller att
den kan vara en hund om någon har en allergi. Hon säger
att det kan vara positivt att den byter personlighet om hon

vill prata med en tjej och tröttnar och vill prata med en kille

• Hon gillar inte personer med olika personligheter. ”Jag
gillar inte personer med olika ansikten

4) Kan något förbättras?

• Kunde inte komma på något

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Hon hade velat prova. Hon måste prata med den dock för
att bestämma sig om den är bättre än hennes lärare. Det
hade varit okej. Hon hade velat prova och sen göra ett
besult om hon hade velat forsätta med roboten istället för
läraren.

L. intervju #11

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• USA

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• Snart i ett år

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 25

5) Hur vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?

• Franska, kan ganska flytande, han förstår dock mera.Han
ansåg sig vara bättre än andra på Svenska. Han kan många
språk och gillar språk. Han övar även på Spanska, franska,
engelska, tyska, svenska och övar på swahilli

6) Vad tycker du om Stockholm?

• Stockholm är en rolig stad enligt Nicolas.. Det är trevligare
att bo i Stockholm än i USA. Nicolas gillade att det
fanns mindre biltrafik och att det var nära till mataffärer.
Dessutom är det skönt med det kalla vädret poängterar
han.

7) Vad studerar du?

• Hans kandidat är inom civilingenjörs teknik. Han kan koda
i matlab och är väldigt familjär med teknik.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:

1) Hur ofta besöker du språkcafé??
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• Detta var första gången idag. Hans kompis rekommenderade
honom att komma.

2) Skulle du kunna berätta om senaste gången du var på ett
spårkcafé Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• Det hjälpte mycket. Man fick tid att öva på sitt språk.
Det försvinner ganska snabbt annars. Det var trevligt att
prata med folk som inte är experter i språket. Han känner
sig mer bekväm då. Man pratar i smågrupper och i stora
grupper. Det var viktigt att få tid att få komma på ord när
man talar och komplementera varandra ifall personen efter
ett tag inte kommer på rätt ord. Det var skönt att ha folk
i närheten som talade språket flytande så man kunde fråga
om man var osäker på ett ord eller ett uttryck.Det är skönt
när personen jag talar med är på samma nivå som mig.
Även om det kan vara bäst att tala med någon som har det
flytande. Det han gillade var att personen han talade med
också var lite obekväm.

3) Har ni någon som leder samtalet?

• Nej ordet är fritt. De som kan mer tenderar ta ledande
rollen. Det fanns inte riktigt någon ledare på hans språkcafé.
De delade ihop sig i par och pratade. Det var skönt att ha
en konversation med bara en person. Då kunde man följa
ett tema under en längre tid och hann bli bekväm med
personen man talade med. Det var skönt att prata om en
sak under en längre tid.

4) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• De pratar oftast om väldigt klassiska ämnen till en
början som: Hur de lärde sig språket. Nicolas poängterar
att det är skönt att prata om det till en början så ska
man bli lite bekväm.Det är skönt att prata om ämnen som
vi har gemensamt. Vi pratade om vår upplevelse i Frankrike.

5) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Det beror på vilken robot det är. Tror jag att roboten
är en människa till 100% (vi svarade nej). Men han var
positiv och nyfiken till idéen. Men hade sina tvivel om att
det kommer uppfylla de nödvändiga sociala normerna för
språkcafé interaktion. Eftersom det handlar om mycket mer
än att prata och träna språk. Man måste förstå varandra
och kunna använda alla sina kommunikation verktyg för
att förmedla ifall det uppstår missförstånd.

6) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• teknisk av sig

7) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Det känns som att de eventuellt kommer ta över våra jobb
men inte under vår livstid. Vem bryr sig om 500 år? Under
min livstid tror jag inte det

8) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Roboten kommer inte vara sur, oskön eller döma mig.
Vilket är skönt. Man kan fokusera på att träna språket bara.

9) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Den största nackdelen är om roboten inte försåtr exakt
vad jag försöker säga. Kan leda till minskande engagemang.

3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:

1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Han hade sett den innan (bara en bild). Han känner att han
hade kunnat prata med den. Ögonen såg lite läskiga ut dock.

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Roboten verkade vara bättre än vad han trodde. Den var
bättre än hans förväntningar. Ansiktet såg levande och
realistiskt ut.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Han oggillade att robotens huvud bara rörde sig till höger
och vänster systematiskt.

4) Kan något förbättras?

• Det hade varit skönt om roboten följde mina ögon.
Toneringen var också lite konstig. Den lät väldigt robotaktig
enligt honom.Rösten är viktig. Den måste låta som en
människa, med rätt tonalitet osv. Det måste kännas naturligt.

5) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Nej. Om andra människor tittar på mig hade det känts
konstigt att prata med Furhat. Han hade känt sig löjlig.
Han känner att folk hade dömt honom. Om alla andra hade
suttit med roboten hade det känts mer okej. Men om han
hade varit ensam hade det varit konstigt.

M. intervju #12

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• kirgizistan

2) Hur länge har du bott i Stockholm?
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• 6 år

3) Kön:

• Kvinna

4) Ålder:

• 26

5) Hur vad är målspråket? Hur bra är du på målspråket?

• Lärt sig själv, har inte gått på SFI, Konversationsnivå

6) Vad tycker du om Stockholm?

• Hon tycker om att bo is stockholm, bor med sin syster här,
hon trivs.

7) Vad studerar du?

• Hon studerade ekonomi, men hon vill studera
programmering i framtiden.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Hon har besökt språkcafén cirka 12 gånger.

2) Vad tycker du om språkcafén ?Skulle du kunna berätta om
senaste gången du var på ett spårkcafé? Hur ser upplägget
ut på ert språkcafé ?

• Hon har upplevt olika typer av språkcafén, det beror
mycket på samtalsledaren. I vissa språkcafén är det väldigt
formellt medan i andra är det ganska fritt och deltagarna
får tid att prata och skoja och skratta med varandra. DEt
är väldigt avslappnad sammanhang. Men i andra fall så är
språk café sammanhangen väldigt skollik, vilket kan vara
tråkigt ibland.

• Samtalet kan ske på olika sätt, ibland kan de lyssna på
svensk musik, läsa noveller eller artiklar tillsammans och
sedan diskutera de.

• Hon tycker att det är bra att man har olika tema då det
inte blir tråkigt, utan intressant.

3) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande?

• Nej, det finns en ledare. Men hon är aktiv under
konversationen.

4) Har ni någon som leder samtalet?Hur stor del av tiden
pratar ni med ledaren och hur stor del med andra deltagare?

• Ja, det finns en förutbestämd ledare. Hon förklarar att
de pratar väldigt lite med ledaren, ofta pratar de med
varandra. När det är en liten grupp pratar de lite mera med

samtalsledaren för att kunna hålla igång samtal, men när
det är stor grupp så vill de använda tiden så effektivt som
möjligt. Hon vill gärna ha flera som kan prata flytande
svenska på plats då man kan ha mer möjligheter att prata
med någon som kan språket väldigt bra och kunna få
feedback.

5) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Hon tycker om att samtala om vardagliga livet och utbyta
kunskap, lära sig om andras jobb och lyssna på intressanta
och personal storyn. Alla har olika bakgrund och har olika
språk nivån, vilket gör samtalet är intressant. Att prata om
aktuella ämnen, såsom Eu-valet, högtider (påsk) osv är
viktigt för att kunna utveckla sin vardagliga språkförmåga
och kunna hålla konversation

6) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker
ni att hen bör uppträda?

• Personen bör vara uppmärksam, kunna ha tålamod, kunna
väldigt bra grammatik i målspråket och hjälpa på ett
konstruktivt sätt. Personen bör även vara uppmuntrande
mot deltagarna som har låg nivå på språket.

7) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Hon tycker inte om idén med att ha robot som samtalsledare,
eftersom den sociala aspekten kommer att försvinna.

8) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Gillar teknik, därför hon vill plugga programmering i
framtiden

9) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid)Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Ja det tror hon kommer hända. Hon påpekar att det redan
händer i olika fabriker (med robotarmar). Hon tror att det
är något som driver utvecklingen framåt och att i framtiden
kommer många jobb tas över av robotar.

10) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Uzperi säger att tillgängligheten är det största skillnaden.
Man kan dessutom ha flera robotoar om de är en större
grupp.

11) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• (1) Roboten har inte känslor. (2) Roboten kan inte känna
av om ett ämne är känsligt för en person och då kan det
vara jobbigt för personen att prata/höra om ämnet
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3) Frågor efter Furhat presenterades via bild och video:

1) Vad är ditt första intryck av Furhat?

• Ser intressant ut, hon känner nyfiken på vad en klarar av.
Hon gissade på att den kan prata, har mycket i minnet, kan
mycket information, har stor databas(tror hon mena kuskap)

2) Kände du att Furhat uppfyllde dina förväntningar?

• Det var högre än hennes förväntningar, mer likt en människa
än hon förväntat sig. Rösten var väldigt övertygande och
hon skulle inte kunna skilja mellan en människas och
robotens.

• Hon tyckte att den såg ut som att den kunde föra samtal
väldigt bra och man förstod det roboten sa väldigt tydligt.

3) Gillade du roboten? isåfall vad gillade du och vad ogillade
du med roboten

• Av det lilla hon såg så gillade hon allting,

• Kunde inte komma på något förutom att rösten kanske
borde komma direkt från munnen och inte högtalaren under
halsen.

4) Hade det varit bekvämt att sitta med den?

• Hon skulle tänka sig använda den och testa den ensam, men
hon gillar språkcafén som det är, alltså med människor.
Hon värdesätter den sociala delen mer än att bara gå dit
för att lära sig språk. “Det kommer bli tråkigt och känna
som SFI skola” säger hon.

N. intervju 13

1) Uppvärmnings frågor - Demografisk data:

1) Vart kommer du ifrån?

• Frankrike

2) Hur länge har du bott i Stockholm?

• 10 år

3) Kön:

• Man

4) Ålder:

• 47

5) Hur bra är du i målspråket:

• Modersmål

6) Vad tycker du om Stockholm?

• Han tycker om att bo i Stockholm och bor just nu i Alvik

7) Vad studerar du?

• Han är spåkcaféledare, dessutom studerat inom Kultur och
historia.

2) Frågor innan Furhat presenterades till intervjuobjekten:
1) Hur ofta besöker du språkcafé??

• Varannan vecka besöker han spårkcafén då han är
samtalsledare.

2) Vad tycker du om språkcafén ?

• Väldigt bra, avslappnat och rolig social umgänge för att
lära sig språk. Kan vara välldigt effektiv om man är aktiv
och närvarar sig på varje tillfälle.

3) Hur ser upplägget ut på ert språkcafé ?

• Han förklarar att det är en frivilligt verksamhet. Han tar
inte betalt som språkledare. Deltagarna betalar heller ingen
avgift. De dyker upp om de vill. Principen är att deltagarna
ska prata, det är själva fokuset. Det är ingen kurs eller
föredrag eller undervisning, han försöker så mycket som
möjligt att undvika prata. Det ideala är att de pratar med
varandra när det är stor grupp, men det händer ofta att de
vänder sig till honom. Dessutom finns det ofta 2-3 andra
som har väldigt hög kunskap inom språket. vilket leder till
att de kan också komma och hjälpa till.

4) Hur många brukar ni vara?

• Det brukar för det mesta vara 10 st.

5) Tar du en mer ledande roll för att du talar målspråket
flytande? Har ni någon som leder samtalet?

• Ja, han är språkledaren på alvik biblioteket.

6) Finns ämnen som du tycker är mer intressanta?

• Aktuella ämnen som alla har kunskap om. Han ser att
man kommer längre i samtalet. Man har inte de grundliga
samtalen vecka in vecka ut där man måste presentera
sig hela tiden då det är nya medlemmar. De flesta som
kommer på hans språkcafe är allmänbildade vilket medför
att konversationen blir mer eller mindre avancerad →
leder till spännande diskussioner. Han förklar Det skapar
momentum och utmana deltagarna att prata. Ämnet i sig
är inte viktigt, utan att prata är viktigast. Ämnet kan vara
om vad man gjorde förra veckan eller vad som är aktuellt.
Ofta pratar man om ämnen som har med målspråket land
att göra. Till ex. mycket snack om frankrike i detta fall.

7) Om det finns en ledare vid språkcafésamtalet, hur tycker ni
att hen bör uppträda?Vad utmärker en bra språkcaféledare?
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• Han säger att det är viktigt att ledaren hjälper till med
språket, rättar till fel, fyller i ord om någon fastnar och inte
hittar ordet. Han själv använder sig mycket av en tavla (ex
Whiteboard), visar hur man böjer och stavar ordet om inte
alla vet. Han försöker samtidigt förmedla vissa kunskaper
kring grammatik. Han brukar Uppmana deltagarna att
ta med ett ämne, det kan vara en artikel, en bok, ett
politisk ämne eller spelning. Han har en stödjande roll. En
specifik sak som han gör som är väldigt specifik är roliga
övningar som han förbereder i förväg. Dessa övningar kan
vara att hitta fel i meningar, eller tolka en mening som
har dubbel betydelse eller att ett ord i meningen kan ha
flera betydelse. Försöka hitta såna ord och försöka förstå
meningen/uttrycket. Locka deltagare och utmana deras
kunskaper. Nästan alla deltagare är stammisar, Han tycker
att det är viktigt, det visar också på en bekvämlighet och
att de uppskattar det de lär sig. Det är som en klubb.

8) Vad tycker du om idén att ha en robot som samtalsledare?

• Han har svårt att tänka sig att en robot kan fungera som
en samtalsledare. Hur kan en robot stödja med en fråga
som dyker upp. T.e.x. tolkning av en mening, tolkning av
ett utryck och besvara en fråga som inte handlar om språk
osv.

9) Vad tycker du om teknik, är det något du känner att du har
lätt för ?

• Han är inte så intresserad av teknik.

10) “Vissa som vi intervjuar tror att roboten kommer ta
över alla jobb och andra tror det kommer skapa fler
arbetsmöjligheter” Enligt din bedömning tror du robotar
troligtvis kommer ta över våra jobb, inte alls kommer
påverka våra jobb eller kommer leda till fler jobb. - (Under
din livstid) Vad tror du hade varit bra med en robot ?

• Det är en trend och ingenting nytt säger han. Han säger att
mycket kan automatiseras och utesluta människors jobb.
Han är varken negativ eller positiv mot automatisering eller
robotisering. g.

11) Vilka fördelar ser du med att ha en robot som samtalsledare?

• Att man håller ofta en språkcafé, alltså hög tillgänglighet.
Roboten sjukskriver sig inte. Roboten kan ha personliga
konversationer med varenda deltagare (då man inte kan
klona människor).

12) Vilka nackdelar ser du med att ha en robot som
samtalsledare?

• Han tror inte att deltagarna skulle känna sig trygga med
en robot. Det blir känslokallt och ej socialt. Väldigt ytliga
konversationer.
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