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Sammendrag

Denne masteroppgaven er en kvalitativ forskningsstudie av handlingssekvenser

mellom menneske og lærende system. Masteroppgaven tar utgangspunkt i en

fortolkende case-studie av bruk av chatbot i en stor, offentlig organisasjon.

Chatboter basert på maskinlæring har gjort sitt inntog i en rekke førstelinjetjenester,

og i offentlig sektor brukes teknologien til å automatisere kommunikasjonen

mellom innbyggere og offentlige virksomheter. Frida, chatboten til NAV

Kontaktsenter, er i dag integrert i flere av NAV sine chat-kanaler, og kan gi svar

på enkle spørsmål gjennom hele døgnet. Med utgangspunkt i chatbot-logger fra

Frida, vil denne studien undersøke hvordan menneskelig samhandling med et

lærende system kan utarte seg i praksis. Intervju, observasjon og dokumenter blir

i studien brukt for å få innsikt i den konteksten chatbot-loggene må fortolkes

og forstås ut ifra. Med en teoretisk forankring i funnene til Verne og Bratteteig

(2016), samt Lucy Suchman (1987; 2007) sitt begrep om situerte handlinger, vil

studien fokusere på de vanskelighetene som kan oppstå mellom menneske og

maskin i en brukssituasjon. Data blir analysert ut ifra en hermeneutisk tilnærming,

og ulike kategorier av utfordringer blir kartlagt gjennom koding av chatbot-

logger. Suchman sitt analytiske rammeverk (1987; 2007) blir i studien brukt som

utgangspunkt for å fortolke og forstå de brukssituasjonene der vanskeligheter

har oppstått. Datamaterialet tyder på at utfordringer knyttet til språk, chatbot-

forståelse, domenekunnskap, og chatbot-oppbygning og -innhold, kan lede til

vanskeligheter i samhandlingen mellom menneske og maskin. Funnene kan også

tyde på at vanskeligheter oppstår av sammensatte grunner. I samsvar med funnene

til Luger og Sellen (2016), kan det virke som om også brukerne av NAV sin chatbot

har for dårlige mentale modeller av hvordan systemet virker. Å designe chatboten

til å bedre formidle sin funksjonalitet, kan være én mulig måte å justere brukernes

forventninger på. Dette kan være et aktuelt utgangspunkt for videre forskning.

Nøkkelord: chatbot, digitalisering i offentlig sektor, HCI, situerte handlinger
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Kapittel 1

Introduksjon

Denne masteroppgaven vil omhandle digitalisering og automatisering i offentlig

sektor. Oppgaven tar utgangspunkt i at en stor, offentlig organisasjon har tatt i

bruk en chatbot basert på kunstig intelligent i sin førstelinjetjeneste, og jeg vil

undersøke hvordan bruken av denne chatboten kan arte seg i praksis. Fokus vil

være på vanskeligheter som kan oppstå i møtet mellom menneske og maskin.

1.1 Motivasjon

Kunstig intelligente systemer formidler i stadig større grad våre sosiale, kulturelle,

økonomiske og politiske interaksjoner (Rahwan et al., 2019). Teknologi basert på

kunstig intelligens har en rekke anvendelsesområder, og blir stadig mer egnet til

å gjennomføre oppgaver som tidligere krevde menneskelig kognisjon. Systemer

som kan «lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer uten at de har

fått presise instrukser», er i dag i ferd med å revolusjonere en rekke tjenestene og

bransjer (Valevatn, 2017). Dette gir både muligheter og utfordringer.

Det digitaliseres i offentlig sektor. Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer

at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester

er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggerne (Direktoratet

for forvaltning og ikt, u.å.). Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(2016) skal dette gi bedre tjenester til brukerne, og bidra til at offentlig forvaltning

sparer ressurser.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), som er underlagt Arbeids- og

sosialdepartementet, er i gang med å transformere sine nettsider fra å være et

informasjonsnettsted, til å bli en tjenestekanal (Larsen, 2016). Dette innebærer

at organisasjonens tjenester vil være tilgjengelige på nett slik at de kan brukes

uavhengig av NAV-kontorenes åpningstider. Innføringen av «det digitale NAV-

kontoret», der søknader kan sendes inn gjennom hele døgnet, endrer måten

brukerne må forholde seg til NAV på (Larsen, 2016). Selv om NAV digitaliseres, er

1



KAPITTEL 1

det fortsatt et stort behov for menneskelig dialog. I 2017 mottok NAV tre millioner

henvendelser fra brukere som hadde spørsmål om søknader og utbetalinger

(Ringnes, 2018a). Svarene kunne i flere tilfeller være å finne på organisasjonenes

nettsider (Ringnes, 2018a). Det viste seg at mange brukere tok kontakt med NAV

fordi de var usikre på om de hadde krav på en ytelse, eller om de hadde søkt på

riktig måte (Ringnes, 2018a). Brukerne hadde et behov for å få en bekreftelse på at

alt var i orden og at de hadde gjort ting riktig (Ringnes, 2018a).

Fremskritt innen maskinlæring og naturlig språkprosessering har ført til at vi

i dag kan interagere med nettbaserte tjenester ved bruk av naturlig språk. Tale- og

tekstgjenkjenning gir blant annet mulighet til å kommunisere direkte med maskiner

på mange ulike språk, og i forvaltningen er det tenkelig at slike løsninger kan senke

terskelen for bruken av offentlige digitale løsninger (Tennøe, 2017). Ved å ta i bruk

chatbot-teknologi kan innbyggere få svar på sine spørsmål når de måtte trenge

det. En chatbot vil være tilgjengelig døgnet rundt, og vil kunne hjelpe brukerne

uavhengig av tidspunkt og lokasjon. En NAV-bruker som fyller ut en søknad på

kvelden, vil følgelig kunne få hjelp til dette gjennom interaksjon med en chatbot.

Automatisering av en digital brukerdialog kan være krevende, og selv om

teknologiutviklingen går fremover, har teknologi basert på naturlig språk fortsatt

en rekke begrensninger. Menneskelig dialog er kompleks, og den kan være

vanskelig for en maskin å forstå (Kindly, 2019). Til tross for at mange av de

store teknologiselskapene har satset stort på teknologi basert på naturlig språk de

siste årene (Følstad & Brandtzaeg, 2017; Tennøe, 2017), har de løsningene som

eksisterer på markedet i dag fortsatt kun en begrenset funksjonalitet. Kommune-

Kari, chatboten som i dag er å finne i flere kommuner, har blant annet blitt kritisert

for å være som tatt rett ut av eventyret «God dag, mann! – Økseskaft» (Olsen,

2018).

I sin omverdensanalyse fra 2019 skriver NAV at innsiktsteknologier som

kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML) er blant de teknologitrendene

som er av særlig betydning for organisasjonen (NAV, 2019c, s. 31). Grunnet

flere brukere og trolig lavere driftsbudsjetter i tiden fremover, vil det, ifølge

analysen, være nødvendig å drive organisasjonen omkring 15 prosent mer effektivt

i 2030 (NAV, 2019c, s. 17). NAV forventer at en sterk satsing på digitalisering,

selvbetjente løsninger, og automatisering vil kunne bidra til å øke organisasjonens

effektivitet, samt kunne gi NAVs brukere mer tilpassede tjenester og lette deres

samhandling med organisasjonen (NAV, 2019c). Ifølge NAV er løsninger basert på

naturlig språk et eksempel på teknologi som kan bidra til at brukere i større grad

kan klare seg selv, og som dermed vil kunne frigi ressurser som NAV kan bruke til

å hjelpe de som trenger det mest (NAV, 2019c, s. 32).

NAV satser stort på digitale tjenester til foreldre (Ringnes, 2018b). De 130 000

2



INTRODUKSJON

personene som hvert år skal ha en ytelse fra NAV i forbindelse med fødsel eller

adopsjon (Ringnes, 2018b), kan i dag få svar på spørsmål via en chat- og chatbot-

tjeneste. NAV sin aller første chatbot, et system som opererer under navnet Frida, er

designet med tanke på å nå denne målgruppen. Chatboten, som ble lansert i 2018,

kan svare på spørsmål vedrørende NAV sine ytelser og ordninger for familie og

barn (NAV, 2019d). Brukere kan, ifølge NAV, stille spørsmål til chatboten anonymt

(NAV, 2019d). Siden brukere av NAV sine nettsider ikke trenger å være innlogget

for å stille Frida spørsmål, vil chatboten kun ha mulighet til å svare på spørsmål av

generell karakter.

Før jeg begynte arbeidet med denne masteroppgaven, ble det klart at jeg kunne

få tilgang til chatbot-logger fra chatboten til NAV. Tilgangen til disse loggene så

jeg på som en unik mulighet til å få innblikk i hvordan samtaler mellom menneske

og chatbot faktisk kan arte seg i en brukssituasjon. Jeg valgte følgelig å la chatbot-

loggene fra chatboten til NAV danne grunnlaget for det som har utviklet seg til å

bli denne masteroppgaven.

1.2 Forskningsspørsmål

Denne studien vil undersøke hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandlingen

mellom menneske og chatbot i en brukssituasjon. Jeg vil undersøke bruk

av et system basert på kunstig intelligens i en bredere, organisasjonsmessig

kontekst. Ved å identifisere aspekter ved teknologi, kontekst og bruk, ønsker

jeg å kartlegge, beskrive og forklare disse utfordringene. Målet med studien

er å beskrive interaksjonen mellom menneske og maskin, med den hensikt

å gi rike beskrivelser, kartlegge utfordringer, diskutere eventuelle alternative

designløsninger, og inspirere til eventuell videre forskning. Ut ifra studiens mål,

er følgende forskningsspørsmål utledet:

• Hvordan fungerer samtaler med NAV sin chatbot i praksis?

For å utforske forskningsspørsmålet, vil følgende underspørsmål være aktuelle:

• Hvordan er chatboten til NAV bygget opp?

• Hvordan arbeider NAV for å videreutvikle chatboten?

• Hva viser chatbot-loggene om brukerutsagn som får gode svar?

1.2.1 Avgrensning

Forskningsspørsmålet vil bli utforsket ved en kvalitativ forskningstilnærming. Et

utvalg logger fra NAV sin chatbot vil i oppgaven bli brukt for å undersøke hvordan

interaksjonen mellom menneske og lærende system kan arte seg i praksis. Siden

jeg ønsker å fokusere på de utfordringene som kan oppstå, vil de situasjonene

3



KAPITTEL 1

der algoritmene bak NAV sin chatbot kommer til kort, eller der chatboten gir en

tilsynelatende uventet respons, være av spesiell interesse.

1.3 Oppgavens struktur

Masteroppgaven er inndelt i åtte kapitler, der denne introduksjonen utgjør første

kapittel. I kapittel 2 vil jeg presentere bakgrunnsinformasjon og nøkkelbegreper

som er relevant for oppgavens tema. Kapittelet har til hensikt dels å gi en

gjennomgang av den konteksten oppgavens tema må forstås innenfor, dels å

definere begrep som vil være sentrale i etterfølgende kapitler. Kapittelet er inndelt

i tre deler. Del én vil omhandle digitalisering i offentlig sektor, del to vil omhandle

kunstig intelligens, og del tre vil omhandle anvendelser av og interaksjon med

kunstig intelligens. I kapittel 3 vil jeg gi en presentasjon av relevant tidligere

forskning og studiens teoretiske forankring. Dette kapittelet vil gi en oversikt

over de aspekter som har bidratt til å forme studiens design, og hvordan data har

blitt fortolket og forstått. I kapittel 4 vil jeg presentere studiens metodologiske

tilnærming, samt de metodene som har blitt brukt for å samle inn og analysere data.

Kapittelet vil også ta for seg de formelle og etiske aspektene ved studien. I kapittel

5 vil studiens case bli presentert. Kapittelet vil omhandle hvordan NAV bruker

chatbot-teknologi, samt hva det innebærer å være chatbot-trener. Kapittelet vil også

gi en innføring i de mer tekniske aspektene ved NAV sin chatbot. Kapittel 6 vil

inneholde min fortolkning og forståelse av de utfordringene som kan oppstå i møtet

mellom menneske og chatbot. Med utgangspunkt i eksempler fra chatbot-logger,

vil ulike utfordringer bli presentert. I kapittel 7 vil jeg diskutere studiens funn opp

mot kontekst, teoretisk rammeverk, og relevant tidligere forskning. Dette kapittelet

vil også inneholde forslag til alternative designløsninger, samt refleksjoner rundt

studiens design og gjennomføring. Kapittel 8 vil være oppgavens konkluderende

kapittel. Dette kapittelet vil gi en oppsummering av oppgavens innhold, strukturert

rundt forskningsspørsmålet. Studiens bidrag og begrensninger, samt forslag til

fremtidig forskning, vil også bli presentert i dette kapittelet.
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Bakgrunn

I dette kapittelet vil bakgrunnsinformasjon og nøkkelbegreper som er relevant

for oppgavens tema bli presentert. Hensikten med kapittelet er dels å gi en

gjennomgang av den konteksten oppgavens tema må forstås innenfor, dels å

definere begrep som vil være sentrale i etterfølgende kapitler. Kapittelet er inndelt

i tre deler. Del én vil omhandle digitalisering i offentlig sektor, del to vil omhandle

kunstig intelligens, og del tre vil omhandle anvendelser av og interaksjon med

kunstig intelligens.

2.1 Digitalisering i offentlig sektor

2.1.1 Den norske velferdsstaten

En velferdsstat kan defineres som «en stat som i betydelig grad garanterer

samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød

eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som

sikrer den enkelte rett til utdannelse» (Christensen & Berg, 2019). En velferdsstat

omfatter en lang rekke offentlige ordninger, eksempelvis sosialpolitiske ordninger,

som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte (Christensen &

Berg, 2019). Velferdsordninger kan deles inn i to typer, overføringer og tjenester

(Christensen & Berg, 2019). Offentlige overføringer er penger som settes over fra

staten til den enkelte innbygger under ulike trygdeordninger (Christensen & Berg,

2019). Utbetaling av foreldrepenger, kontantstøtte eller barnetrygd er eksempler

på slike velferdsordninger. Et eksempel på en offentlig tjeneste er utdanning på

offentlig skole. I Norge er velferdsstaten i stor grad finansiert gjennom allmenn

beskatning, og de fleste offentlige tjenester er gratis eller kun pålagt en liten

egenandel (Christensen & Berg, 2019). Den omfattende norske velferdsstaten

er kjennetegnet ved universelle velferdsrettigheter. Først og fremst gjelder dette

tilgang til ulike velferdstjenester, da offentlige overføringer utover et bestemt
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minstenivå som regel er gradert etter inntekt (Christensen & Berg, 2019).

I Norge står velferdsstaten overfor en rekke utfordringer. En demografisk

utfordring er at befolkningen blir eldre. For hver pensjonist blir det i tiden

fremover stadig færre personer i arbeidsfør alder. De økte utgiftene til pensjoner

og eldreomsorg må altså bæres av en stadig mindre gruppe av yrkesaktive.

Teknologirådet mener at Norge, for å kunne beholde gode velferdstjenester og en

bærekraftig velferdsstat, bør satse på ny teknologi (Teknologirådet, 2017, s. 3).

2.1.2 Digitalt førstevalg og gjør-det-selv-staten

Det er ikke kun demografiske og økonomiske faktorer som setter offentlig

sektor under press. Et økt velferdsnivå og en gjennomgående digitalisering av

privat sektor forandrer også innbyggernes forventninger til offentlige tjenester

(Teknologirådet, 2017, s. 7). Ifølge Teknologirådet, et uavhengig råd som skal

gi Stortinget og øvrige myndigheter innspill om ny teknologi, er digitalisering av

offentlig sektor hovedprioriteringen i IKT-politikken (Teknologirådet, 2017, s. 8).

Dette kommer blant annet til syne gjennom «digitalt førstevalg» (Teknologirådet,

2017, s. 8). Kort forklart innebærer digitalt førstevalg at «forvaltningen

så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er

hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne» (Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, 2016, s. 40). Dette innebærer at de som skulle

foretrekke å benytte manuelle kanaler, aktivt må velge det. Målsettingen er, ifølge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, å lage så gode digitale løsninger

at de fleste vil ønske å benytte seg av disse (2016, s. 40). Det skal med andre

ord legges til rette for at innbyggerne skal ha en forenklet, nettbasert kontakt

med offentlig forvaltning. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet

kan slike løsninger bidra til å frigjøre og omdisponere offentlige ressurser

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016, s. 40). Slik Kommunal- og

moderniseringsdepartementet ser det, vil en styrket satsning på digitalt førstevalg

også kunne innebære at innbyggerne, når tjenesten egner seg for det, kan få det

de har rett til uten å måtte søke (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

2016, s. 41). I dag fattes blant annet vedtak om barnetrygd normalt uten at det er

behov for mottakers medvirkning (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

2016, s. 41). Slike tjenester forutsetter at forvaltningen gjenbruker informasjon som

forvaltningen allerede har (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016, s.

42).

Det digitale skiftet gjøre velferdsstaten personlig og forutseende, samtidig som

innbyggerne må gjøre mer selv (Teknologirådet, 2017). Teknologirådet (2017)

peker i sin rapport «Denne gangen er det personlig – Det digitale skiftet i offentlig

sektor» på tre grunnleggende muligheter som ligger i digitalisering for offentlig
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forvaltning og tjenester. Disse er, ifølge Teknologirådet (2017), deltakende

innbyggere, persontilpassede tjenester, og forutseende virksomheter. Teknologi

som smarttelefon og tingenes internett kan gjøre innbyggerne i stand til å ikke kun

benytte offentlige tjenester, men også delta i utformingen og leveransen av disse.

Store mengder data om hver innbygger, kan også åpne for at velferdstjenestene

kan bli mer tilpasset den enkelte innbyggers behov (Teknologirådet, 2017). Ifølge

Teknologirådet (2017) kan de store teknologiselskapenes bruk av dataanalyse og

forutseende tjenester være til inspirasjon for offentlig sektor, da dette kan dreie

offentlige tjenester for forebygging.

I rapporten «Én digital offentlig sektor –– Digitaliseringsstrategi for offentlig

sektor 2019–2025» vektlegges det at offentlige tjenester skal oppleves sammen-

hengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter

som tilbyr dem (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019). Ifølge rap-

porten er det et mål å utvikle løsninger som gjør at når en bruker logger seg på

én offentlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenes-

ter fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelig samtidig (Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, 2019). Gjennom systematisk tilrettelegging av in-

formasjon kan brukerne ha data om seg selv tilgjengelig i ulike kontekster i dialo-

gen med offentlig sektor (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019). For

å få til dette, er én mulig løsning å utvikle en «virtuell assistent». Ifølge rapporten

kan dette fungere som et filter som viser relevant og individuelt tilpasset informa-

sjon når innbyggeren er pålogget en offentlig løsning eller nettside (Kommunal-

og moderniseringsdepartementet, 2019). Fordelen med en slik løsning kan, ifølge

rapporten, være at innbyggerne ikke lenger «må vite det meste på forhånd, både

hvem som er tilbyder av en tjeneste og hvordan han eller hun får tilgang til den»

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019, s. 16).

2.1.3 NAV

NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning, men er

i dag både et egennavn og navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen. I dag har

NAV omkring 19 000 medarbeidere (NAV, 2019b). Av disse er rundt 14 000 ansatt

i Arbeids- og velferdsetaten, altså i staten, og rundt 5 000 ansatt i kommunene

(NAV, 2019b). Organiseringen av NAV er vist i Figur 2.1 på neste side.

Ifølge nettstedet til NAV, som for øvrig også er er Norges mest besøkte

offentlige nettsted (Vågeng, 2019, 01:50), forvalter organisasjonen årlig én

tredjedel av statsbudsjettet og leverer til enhver tid tjenester til rundt 2,8 millioner

mennesker (NAV, 2019b). NAV, som ble etablert i 2006, håndterer i dag over

seksti ulike stønader og ytelser (Vågeng, 2019, 02:15). Dette inkluderer blant

annet barnetrygd, sykepenger, pensjon og ytelser ved arbeidsledighet. Gjennom
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Arbeids- og tjenestelinjen Ytelseslinjen �konomilinjen

Arbeids- og velferdsdirektoratet
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Figur 2.1: Organisasjonskart for NAV

verdiene «tydelig, til stede og løsningsdyktig» er hovedmålene til NAV «flere

i arbeid og aktivitet, færre på stønad, et velfungerende arbeidsmarked, riktig

tjeneste og stønad til riktig tid, god service tilpasset brukerens forutsetninger og

behov», og «en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning» (NAV, 2013,

2019b). De tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar er mulighet for arbeid,

mulighet for meningsfull aktivitet, og mulighet for inntektssikring i henhold til

lovfestede rettigheter (NAV, 2013). Gjennom 456 NAV-kontor i kommuner og

bydeler samarbeider kommunene og staten om å tilby tjenester til NAV sine brukere

(NAV, 2019b). Det kommunale tjenestetilbudet vil variere fra kontor til kontor, da

dette er bestemt ut ifra avtaler mellom de ulike kommunene og NAV (NAV, 2019b).

Ifølge arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er NAVs viktigste oppdrag å

få flest mulig i arbeid (Vågeng, 2019, 02:23). Årsaken til dette er, ifølge Vågeng, at

uten folk i arbeid, vil vi ikke i Norge ha råd til velferdsgoder, i den grad vi har i dag,

i fremtiden (Vågeng, 2019, 02:30). Siden NAV forventer strammere budsjetter og

et økende antall brukere i årene fremover (Vågeng, 2019, 02:40), presiserte Vågeng

i sitt foredrag på Digitaliseringskonferansen 2019, viktigheten av at NAV må finne

måter å jobbe mer effektivt på (Vågeng, 2019, 02:45).

NAV i en transformasjonsprosess der organisasjonen stegvis utvikler digitale

tjenester som brukere kan benytte uten dialog med organisasjonen. Dette kan

gi bedre tjenester til brukerne og mer effektiv ressursbruk i organisasjonen

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016). I sin omverdensanalyse fra

2019 skriver NAV at organisasjonen kan komme til å ligne på «reisebyrå, bank- og
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forsikringsbransjen, ved at en stor del av brukerdialogen og tjenesteproduksjon

skjer digitalt» (NAV, 2019c, s. 34). Digitalisering gir, ifølge NAV, blant annet

mulighet til å tilby mer persontilpassede tjenester (NAV, 2019c). Raskt økende

datafangst i kombinasjon med ny innsiktsteknologi vil, ifølge NAV, kunne gi et

stort potensial for å lære mer om hvilke tjenester og virkemidler som virker og

for hvem (NAV, 2019c). NAV antar at fremtidige systemer vil kunne fange opp

livshendelser i innbyggernes liv og automatisk ta initiativ fordi det offentlige vet

at tjenesten eller ytelsen kan være aktuell (NAV, 2019c, s. 34). For NAV vil dette

kunne bidra til mer effektiv utnyttelse av ressurser og mer treffsikre prioriteringer

(NAV, 2019c).

Teknologi basert på KI og ML kan, ifølge NAV, øke potensialet for

digitalisering av tjenester NAV, 2019c, s. 34). Teknologien kan blant annet

anvendes til å automatisere mange manuelle oppgaver i organisasjonen (NAV,

2019c, s. 34). I dag er det for eksempel slik at tildeling av tjenester og ytelser

ofte blir initiert gjennom en søknad, eller gjennom initiativ fra saksbehandler eller

veileder i NAV. Dette kan endre seg. NAV ser for seg en fremtid der brukerne ikke

trenger å gjøre noe fordi det offentlige allerede vet hvem som har rett til og behov

for tjenesten (NAV, 2019c). Graden av automatisering vil, ifølge NAV, avhenge av

«mange faktorer utover det teknologiske mulighetsrommet, som sosial aksept av

automatisering, lover og regler, og hensyn knyttet til etikk og personvern» (NAV,

2019c, s. 35).

NAV Kontaktsenter

Arbeids- og velferdsetaten er delt inn i arbeids- og tjenestelinjen, ytelseslinjen

og økonomilinjen (se Figur 2.1 på forrige side). Under arbeids- og tjenestelinjen

ligger NAV Kontaktsenter (NKS), en landsdekkende tjeneste som leverer service

knyttet til arbeids- og velferdstjenester i kanalene telefon, chat og i sosiale medier.

Brukergruppen til NKS er innbyggere og bosatte i Norge, alle innenfor EØS som

kan ha Arbeids- og velferdsrettigheter, i tillegg til arbeidsgivere, leger og andre

grupper som samhandler med NAV (Simonsen, 2019b). Kort forklart er NKS en

faglig førstelinjetjeneste som fungerer som en felles inngangsport til de fleste av

NAV sine enheter. Årlig tar NKS imot rundt 4 500 000 telefonsamtaler, over 700

000 skriftlige oppgaver via innlogget tjeneste, og rundt 140 000 spørsmål på chat

og Facebook. Felles for kontaktsentrene er at de ikke driver med saksbehandling,

men de kan svare på spørsmål som omhandler regelverk, saksbehandlingstider og

utbetalingsdatoer (NAV, 2019a). NKS kan også opplyse brukere om status i egen

sak, samt gi opplæring i bruk av NAV sine nettsider og selvbetjeningsløsninger.

I dag jobber det nærmere 1 000 medarbeiderne i NAV Kontaktsenter,

fordelt på 20 enheter. Som følge av omfattende digitaliseringsprosjekter innad i
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Figur 2.2: Prioriterte brukergrupper i NAV (Simonsen, 2019b).

organisasjonen, med vekt på blant annet selvbetjening, automatisering, og videre

satsning på chat og chatbot, er det mulig at én av de mulige utviklingsbanene

for NAV Kontaktsenter er en redusering i samlede antall ansatte. En annen

mulighet er at NKS vil få tilførsel av nye oppgaver. Selv om tjenester digitaliseres,

presiserer NAV at de brukerne som trenger det, eksempelvis brukere fra sårbare

eller ikke-digitale grupper, skal få god hjelp og veiledning av NKS også fremover

(Simonsen, 2019b). En oversikt over de gruppene NKS antar vil ha behov for

ekstra informasjonsbistand vises i Figur 2.2. Om en bruker plasseres i en prioritert

gruppe avhenger av grad av digital situasjon, livssituasjon, og hvor mange og gode

tjenester vedkommende har fra NAV.

Ifølge NAV vil digitale tjenester påvirke hvor stort behovet for veiledning er

(Simonsen, 2019b). I fremtiden ønsker NKS å kunne tilby et fullverdig digitalt

tilbud til sine brukere. Ved å utvikle slike digitale tjenester, ønsker NAV at

organisasjonens tjenester skal kunne bli benyttet uten dialog med NAV. Målet er at

hvis en bruker kan benytte seg av NAV sine løsninger og forstå sine rettigheter, vil

ikke vedkommende ha behov for denne dialogen. Behovet for dialog vil da, ifølge

NAV, kun oppstå dersom det skulle inntreffe feil i den digitale tjenesten, eller hvis

de prioriterte gruppene til NKS skulle ha behov for det (Simonsen, 2019b).

2.2 Kunstig intelligens

Det finnes ikke én omforent definisjon av begrepet Kunstig Intelligens (KI),

fra det engelske begrepet Artificial Intelligence (AI). Begrepet ble først brukt i

et workshop-forslag fra august 1955, underskrevet John McCarthy (Dartmouth

College), Marvin Minsky (Harvard University), Nathaniel Rochester (IBM), og

Claude Shannon (Bell Telephone Laboratories) (Mccarthy, Minsky, Rochester

& Shannon, 2006). Workshopen, som ble arrangert på Dartmouth College i

1956, regnes som stedet der kunstig intelligens ble etablert som akademisk

disiplin (Hendler & Mulvehill, 2016). Temaer som ble diskutert under workshopen
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sommeren 1956 var blant annet om kunstige nevrale nettverk basert på arkitekturen

til den menneskelige hjernen kunne bli designet, og om maskiner kunne bli

programmert til å bruke menneskelig språk (Hendler & Mulvehill, 2016). KI er

i dag en bred disiplin som blant annet fokuserer på naturlig språk, maskinlæring,

og regelbaserte ekspertsystemer (Hendler & Mulvehill, 2016).

I likhet med begrepet kunstig intelligens, har ikke begrepet intelligens en

universell definisjon. Begrepet kan brukes om evnen til å gjøre den riktige

handlingen på det riktige tidspunktet, i en kontekst der det å ikke gjøre noe ville

ha vært verre (Bryson & Winfield, 2017). Ifølge denne definisjonen innebærer

intelligens evnen til å oppfatte kontekster for handling, evnen til handling, og

evnen til å knytte kontekster til handlinger (Bryson & Winfield, 2017). En mer

konvensjonell forståelse av begrepet er som det å være kognitiv, altså det å være i

stand til å lære nye kontekster og handlinger, og forbindelsen mellom dem (Bryson

& Winfield, 2017). Intelligens kan også sees på som den beregningsmessige delen

av evnen til å oppnå mål i verden (McCarthy, 2007). Ulike former og grader av

intelligens vil dermed kunne sies å være til stede i mennesker, mange dyr, i tillegg

til noen maskiner (McCarthy, 2007).

Å utvikle systemer som kan simulere alle tenkelige aspekter ved menneske-

og dyresinn, er én mulig måte å forklare hensikten til disiplinen KI på (Frankish

& Ramsey, 2014). John McCarthy, som selv definerer KI som den vitenskapen

som omhandler skapelsen av intelligente datamaskiner, mener likevel at KI

ikke nødvendigvis må begrense seg til metoder som er biologisk observerbare

(McCarthy, 2007).

2.2.1 Maskinlæring

Maskinlæring (ML) kan forklares som en «spesialisering innen kunstig intelligens

hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store

datamengder» (Elster & Tidemann, 2017). Ved hjelp av eksempler kan maskiner

følgelig «trenes» opp til å løse oppgaver (Tennøe, 2017). Dette skiller ML fra

tradisjonell programmering, hvor maskinen løser oppgaver ved hjelp av presise

instruksjoner (Tennøe, 2017). Det kan sies at maskinen «lærer» istedenfor å bli

programmert (Elster & Tidemann, 2017).

Innen ML er det vanlig å skille mellom veiledet og ikke-veiledet læring

(Tørresen, 2013) (se Figur 2.4 på side 13). I veiledet læring finner systemet

en ukjent funksjon fra et sett med treningsdata. Systemet lærer å forstå at

inngangsverdiene forutsier utgangsverdiene (Elster & Tidemann, 2017). Eksempler

på veiledet læring er regresjon (kontinuerlig utfallsvariabel) og klassifisering

(kategorisk utfallsvariabel). I ikke-veiledet læring vil ikke systemet ha tilgang til

utgangsverdier for gitte inngangsverdier (Elster & Tidemann, 2017). Algoritmen
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Dyp læring
En delmengde av
maskinlæring der nevrale
nettverk blir benyttet for å
gjøre maskiner i stand til å
lære av erfaring.

Maskinlæring
Bruk av statistiske
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maskiner i stand til å
lære av erfaring.
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Figur 2.3: Min forståelse av hvordan begrepene kunstig intelligens, maskinlæring
og dyp læring henger sammen.

forsøker i stedet selv å finne strukturen i inngangsverdiene, ved for eksempel å

gruppere dem i klynger, såkalt klyngeanalyse (Elster & Tidemann, 2017).

Læring med forsterkning, ofte kalt dyp læring (DL), er en mellomting mellom

veiledet og ikke-veiledet læring (Tørresen, 2013, s. 63). I forsterket læring

«interagerer modellen direkte med et miljø som gir straff eller belønning» (Elster &

Tidemann, 2017). Denne formen for læring kan eksempelvis anvendes i scenarioer

hvor det kan være mange veier frem til målet, og det ikke nødvendigvis er gitt

hvilken som er best (Elster & Tidemann, 2017). Et Nevralt Nett (NN) kan brukes

til dyp læring. Kort forklart er et NN en «samlebetegnelse for datastrukturer,

med tilhørende algoritmer, som er inspirert av måten nervecellene i en hjerne er

organisert på». Slike kunstige nevrale nettverk, bestående av lag med kunstige

nevroner, såkalte perseptroner, egner seg til å «identifisere sammenhenger hvor det

er vanskelig å formulere klare matematiske sammenhenger» (Dvergsdal, 2019).

Dersom et NN blir for komplisert, kan modellen bli vanskelig å forstå og forklare.

Dette kan være tilfelle i et NN bestående av flere lag mellom inngangs- og

utgangsverdiene, et såkalt Dypt Nevralt Nett (DNN) (Teknologirådet, 2018). Dette

kan være en utfordring med tanke på anvendelser. Figur 2.5 på side 14 viser en

enkel illustrasjon av et kunstig nevralt nettverk.

Innen ML kalles det «å lære» også «å trene opp» en modell, og for å trene er det

nødvendig å ha tilgang til data (Elster & Tidemann, 2017). Når man man skal trene

en modell er det vanlig å dele datasettet man har tilgjengelig opp i et treningssett

og et testsett. Modellen blir da først trent på treningssettet, og etterpå testet på nye

data, altså på testsettet. Når man trener en modell er det viktig å passe på at den

er riktig balansert. Fremtidige data som modellen skal behandle, vil sannsynligvis
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Ikke-veiledet læring
Ingen annotering i
treningsdataene

Veiledet læring
Annotering i

treningsdataene

Maskinlæring

KlyngeanalyseKlassifiseringRegresjon

Figur 2.4: Maskinlæring kan deles inn i underkategoriene veiledet og ikke-veiledet
læring.

ikke være identiske med treningsdataene, og derfor er det nødvendig med en for

for generalisering (Datatilsynet, 2018). Hensikten med testingen er å undersøke om

hvorvidt modellen har «lært» det den skulle (Elster & Tidemann, 2017).

Kort forklart går trening ut på å med utgangspunkt i et treningssett bruke ML-

algoritmer til å lage en modell. En modell er altså et samlebegrep på sluttresultatet

av læring (Datatilsynet, 2018). En algoritme kan beskrives som et matematisk, eller

logisk uttrykk, for et sett med instruksjoner (Introna & Wood, 2004). Det som er

spesielt med de algoritmene som brukes i ML er at de forbedres gjennom erfaring.

Figur 2.3 på forrige side viser en oversikt over min forståelse av hvordan begrepene

KI, ML og Dyp Læring (DL) henger sammen. I tillegg til disse kategoriene, finnes

det også såkalte hybride systemer som kombinerer ulike ML-metoder (Tørresen,

2013).

2.2.2 Imitasjonsleken

I sin artikkel «Computing Machinery and Intelligence» fra 1950, diskuterer Alan

Turing hvilke betingelser som bør være oppfylt før en maskin skal kunne bli regnet

som intelligent (Turing, 1950). Testen, en imitasjonslek, involverer tre aktører. To

av aktørene, en mann (A) og en kvinne (B), vil befinne seg i samme rom, mens den

tredje aktøren, observatør (C), vil stå på utsiden og stille spørsmål. Aktør C skal

forsøke å finne ut av hvem som er mann og kvinne av A og B (Karlsen & Dvergsdal,

2017). Mannens oppgave i testen er å villede ved å late som om det er han som er

kvinnen, mens kvinnen skal prøve å hjelpe (Karlsen & Dvergsdal, 2017). Turing

tenker seg at rollen til A kan bli tatt over av en maskin. Han argumenterer for

at dersom maskinen (A) med suksess kan klare å overbevise den menneskelige

observatøren (C) til å tro at den er menneskelig, så bør den kunne anse som

13



KAPITTEL 2

Figur 2.5: En enkel illustrasjon av et kunstig nevralt nettverk (Teknologirådet,
2018, s. 17).

intelligent (McCarthy, 2007). Testen, som i ettertid har blitt kjent som Turingtesten,

ble formulert for «å sannsynliggjøre at det er mulig å konstruere maskiner som

kan imitere menneskelig tenkeevne» (Karlsen & Dvergsdal, 2017). Hvorvidt det

er mulig å lage maskiner som faktisk tenker, er en diskusjon Turing anser som

meningsløs (Turing, 1950, s. 8). Hva som er å regne som en Turingtest har endret

seg over tid, men slik jeg ser det er ingen systemer som til nå har klart å passere

testen slik den opprinnelig var konstruert.

Om en maskin faktisk må bestå en Turingtest for å kunne bli kalt intelligent,

er det ulike meninger om. McCarthy mener at maskiner som består en Turingtest,

uten tvil bør anses som intelligente (McCarthy, 2007). Samtidig er det, ifølge ham,

viktig å ikke ekskludere maskiner som ikke kan nok om mennesker til å kunne

imitere mennesker, fra å få denne betegnelsen (McCarthy, 2007).

Selv om en maskin en gang i fremtiden skulle klare å passere en Turingtest, er

det ikke alle som er enige i at systemet bør anses som intelligent. Ifølge filosofen

Searle, som står bak tankeeksperimentet det kinesiske rommet, gir det mening å

skille mellom «svak» og «sterk» kunstig intelligens (Searle, 1980). Det kinesiske

rommet går ut på at en person, som ikke kan kinesisk, sitter inne i et rom og mottar

og sender lapper, skrevet på kinesisk, gjennom et hull i veggen. Personen i rommet

anvender et sett regler, som vedkommende kan lese fra en regelbok, til å utføre

syntaktiske symbolmanipulasjoner på den motatte kinesiske teksten. Reglene, som

er skrevet på et språk personen forstår, forteller noe om hvordan den teksten som

sendes ut av rommet skal utformes med utgangspunkt i den teksten som kommer

inn. Ifølge Searle kan det for de personene som sitter på utsiden av rommet, virke

som om personen inne i rommet forstår kinesisk. Searle sitt generelle poeng med
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tankeeksperimentet er at «datamaskiners forståelse alltid vil være av den typen

som er illustrert ved det kinesiske rommet» (Karlsen, 2017). Tankeeksperiment

understreker, ifølge Searle, det faktum at maskiner kun bruker syntaktiske regler

for å manipulere symbolstrenger. De vil ikke ha noen reell forståelse av hverken

mening eller semantikk (Karlsen, 2017). Følgelig vil maskiner kun være i stand til

å simulere mennesker (Karlsen, 2017). Denne formen for KI betegner Searle som

svak (Searle, 1980).

Å skulle teste intelligensen til et system kan i praksis by på visse utfordringer,

da det har vist seg noen mennesker kan finne på å kategorisere selv relativt enkle

program som intelligente (McCarthy, 2007). Om en observatør vil anse et system

som intelligent eller ikke, kan blant annet avhenge av vedkommendes kunnskap

om KI og om aktuelle domenet (McCarthy, 2007).

2.3 Interaksjon med kunstig intelligens

Kunstig intelligens, eller nærmere bestemt maskinlæring, brukes i dag i en rekke

systemer og tjenester. Eksempler på anvendelser av maskinlæring kan være kart

som forteller oss hvor vi skal kjøre, strømmetjenester som anbefaler filmer til

oss, en søkemotor som genererer søkeresultater til oss. Også i språkteknologiske

løsninger brukes maskinlæring, eksempelvis i chatboter.

2.3.1 Systemer basert på naturlig språk

Ifølge Simonsen, Kjøll og Faarlund (2019) kan språk defineres som «evnen til

å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et

annet», en definisjon som omfatter den menneskelige språkevnen og alle de

manifestasjonene den fremstår i. Det er også mulig å forstå språk som «et system

av regler for dannelse av ytringer som er felles for en gruppe mennesker», og som

følgelig vil skifte fra samfunn til samfunn (Simonsen et al., 2019). Ved bruk av

denne definisjonen vil for eksempel norsk være å anse som et språk.

Det vitenskapelige studiet av språk kalles språkvitenskap. Kort forklart finnes

det en rekke ulike innfallsvinkler å studere språk ut ifra. Én innfallsvinkel er å

utforske menneskelig språk og språkbruk ved bruk av datamaskinelle metoder.

Dette tverrfaglig forskningsfeltet kalles datalingvistikk og har som formål å erverve

innsikt i språkprosesser hos mennesket, samt utvikle et grunnlag for praktiske

språkteknologiske anvendelser (Universitetet i Bergen, 2014). Datalingvistikk sees

ofte i sammenheng med forskningsfeltet kunstig intelligens (Simonsen, 2019a).

Språkteknologi, som datalingvistikken danner et forskningsmessig grunnlag

for utvikling av, kan defineres som bruk av datateknologi for behandling av

naturlige språk (Universitetet i Bergen, 2014). Betegnelsen språkteknologi brukes
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som et samlebegrep på teknologi som brukes til å «analysere, gjengi eller endre

språkdata og til å styre andre applikasjoner ved hjelp av språklige inndata»

(Andersen, 2019b). For å utvikle slik teknologi kreves gjerne store mengder tekst-

eller taledata. Disse datene brukes som grunnlag for «beregning av statistiske

modeller som gir datamaskinen kunnskap om det naturlige språkets egenskaper»

(Andersen, 2019b). Språkteknologi, som altså bruker naturlig menneskespråk

som input og output, har en rekke anvendelsesområder. Stemmestyring av

mobiltelefoner eller smarthøyttalere, syntetisk tale for talehemmede, automatisk

oversettelse av annonser og anmeldelser, og grammatikk- og stavekontroll i

skriveprogrammer, er noen eksempler på praktisk bruk av slik teknologi (Andersen,

2019b). Stemmestyrte tjenester er et eksempel på en teknologisk løsning som mulig

kan bistå brukere med svake digitale ferdigheter (NAV, 2019c, s. 8).

Grovt sett kan språkteknologi deles inn i tekstteknologi og taleteknologi.

Taleteknologi omfatter systemer for gjenkjenning og produksjon av taledata, mens

tekstteknologi omfatter systemer som analyserer og bearbeider tekst (Andersen,

2019b). I praksis kan et system benytte en kombinasjon av tekstteknologi og

taleteknologi. Et eksempel er en stemmestyrt assistent som vil bruke taleteknologi

for å gjenkjenne språklyder og omgjøre disse til tekst (tale-til-tekst-systemer),

tekstteknologi for å blant annet analysere og bearbeide tekst, og taleteknologi igjen

for å omforme tekst til et digitalt lydspor med kunstig tale (tekst-til-tale-systemer).

Ved å kombinere tekstteknologi og taleteknologi på denne måten kan en bruker

interagere med et system ved bruk av tale.

Læren om «språkets innhold, sammenhengen mellom ord, fraser og setninger

og deres betydning eller mening», kalles semantikk (Henriksen & Simonsen,

2019). Den delen av semantikken som tar seg av betydningen av setninger,

kalles setningssematikk. Studiet av setningers betydning i kontekst, altså hvordan

språklige uttrykk gir mening gjennom bruk, kalles gjerne pragmatikk (Andersen,

2019a). Skillelinjene mellom pragmatikk og setningssemantikk kan oppfattes som

noe uklare (Henriksen & Simonsen, 2019).

Begrepet intensjon kan også brukes om det et språklig uttrykk uttrykker,

altså utrykkets mening eller betydning (Føllesdal & Walløe, 1977). Siden et

menneskelige utsagn kan ha ulike betydninger i ulike kontekster, kan det være

vanskelig for en maskin å fange opp intensjonen bak utsagnet. Dette innebærer at

en maskin kan tolke utsagnet feil, og at det følgelig blir en uoverensstemmelse

mellom det som var brukers intensjon og det som maskinen oppfattet å være

brukers intensjon.
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2.3.2 Chatbot

Begrepet chatbot er satt sammen av «chat», som betyr nettprat, og «bot» som i

robot. I denne sammenhengen viser robot til programvare (Jære, 2019). Chatbots

er et begrep som brukes til å beskrive dataprogrammer som imiterer menneskelig

kommunikasjon, og som muliggjør kommunikasjon ved bruk av naturlig språk

(SINTEF, 2019). Kort forklart er dette en type automatisert system som en bruker

kan tekste eller snakke med i sanntid på nettet (Brandtzæg & Følstad, 2018). I

denne oppgaven har jeg valgt å konsistent benytte begrepet chatbot for å beskrive

et slikt system, selv om det finnes en rekke andre begreper som har mer eller mindre

samme betydning.

En av de mest kjente chatbotene i historien, er ELIZA (Saygin, Cicekli og

Akman, 2013). Det var Joseph Weizenbaum på MIT som utviklet systemet i

årene mellom 1964 og 1966 for IBM 7094-maskinen (Shevat, 2017). Systemet,

som skulle simulere en psykoterapeut med en personsentrert, eller «Rogerian»,

tilnærming, oppfordret bruker til å opprettholde dialogen ved å omformulere

brukers utsagn til spørsmål (Saygin et al., 2013). Mekanismen bak ELIZA

var relativ enkel. Først ble brukers utsagn syntaksanalysert, og deretter ble en

respons formet ved bruk av enkel mønstergjenkjenning og erstatning av nøkkelord

(Weizenbaum, 1966, referert i Saygin et al., 2013, s. 64). ELIZA regnes som et av

de første forsøkene på å etterlikne menneskelig atferd (Hageback, 2017). Årsaken

er at den evnen systemet hadde til å prosessere naturlig språk gjorde at den kunne

fremstå som i stand til å resonnere (Hageback, 2017, s. 114-115). Weizenbaum

ble selv overrasket over hvordan enkelte mennesker tok i bruk og emosjonelt

involverte seg i sin kommunikasjon med chatboten. I sin bok «Computer Power and

Human Reason» fra 1976, argumenterer blant annet Weizenbaum for at maskiner

mangler de menneskelige kvalitetene som er viktige for å utføre visse oppgaver

(Weizenbaum, 1976).

Chatboter bygges hovedsaklig på to ulike måter, enten som et heuristisk

system, et såkalt ekspertsystem, eller som et system basert på maskinlæring. Det

som kjennetegner de regelbaserte chatbotene er at de vil respondere basert på

bestemte nøkkelord eller hardkodede kommandoer. ELIZA vil være et eksempel på

et slik type chatbot. De chatbotene som er basert på maskinlæring vil ofte analysere

brukerutsagn på en mer omfattende måte. Disse chatbot-systemene kan også lære

av erfaring. Kommune-Kari og Frida er to chatboter i offentlig sektor som er basert

på maskinlæring.

Det kan skilles mellom chatboter som responderer på bakgrunn av forhånds-

definerte beslutningstrær, og de som på egenhånd formulerer responser basert på

«læring». NAV sin chatbot Frida og Kommune-Kari er begge eksempler på chat-

boter som er styrt av forhåndsdefinerte beslutningstrær. Et eksempel på en chat-
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bot som ikke hadde forhåndsdefinerte responser, var Microsoft sin chatbot Tay fra

2016. Tay, som var designet med tanke på å skulle «lære» gjennom dialog med

Twitter-brukere (Hendler & Mulvehill, 2016), hadde i praksis ingen innebygde sik-

kerhetsmekanismer for å unngå å bli «vranglært». Det tok ikke engang et døgn før

chatboten kom ut av Microsoft sin kontroll og måtte fjernes på grunn av «trolling»

(Hendler og Mulvehill, 2016, s. 161).

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Kantar TNS

undersøkt den digitale hverdagen for den jevne innbygger. Ifølge deres rapport

varierer holdningen til chatbot-teknologi stort i befolkningen (Kantar TNS, 2019).

De fleste respondentene i undersøkelsen var i utganspunktet positive, og så på

chatboter som «fremtidens teknologi» (Kantar TNS, 2019, s. 17). Ifølge Kantar

TNS kan man per i dag kun kan få gode svar knyttet til ganske alminnelige og ofte

stilte spørsmål (Kantar TNS, 2019). Forutsetningen for aksept av chatbot vil derfor

være at det finnes en «god alternativ måte å komme seg videre på, når roboten ikke

svarer godt nok» (Kantar TNS, 2019, s. 17).
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Teori for analysen

I dette kapittelet vil studiens teoretiske forankring bli presentert. Kapittelet vil

gi en oversikt over de aspekter som har bidratt til å forme studiens design, og

hvordan data har blitt fortolket og forstått. Kapittelet er inndelt i to deler. Del

én vil omhandle forskning på vanskeligheter ved bruk av teknologi, og del to vil

omhandle design av interaktive løsninger basert på kunstig intelligens.

3.1 Vanskeligheter ved bruk av teknologi

Ifølge Bratteteig og Verne kan det være mange årsaker til at artefakter og systemer

i praksis kan være vanskelige å bruke (2016, s. 496). I artikkelen «Old Habits

as a Resource for Design: On Learning and Un-learning Bodily Knowledge»

undersøker Bratteteig og Verne slike vanskeligheter som en basis for å designe

for enkelhet. Bratteteig og Verne reflekterer i artikkelen rundt hvordan kunnskap

om vanskeligheter kan brukes på en konstruktiv måte for å designe bedre løsninger.

Vanskeligheter kan, ifølge Bratteteig og Verne, oppstå i artefaktet i seg selv,

eller når det brukes i en brukskontekst (2016, s. 505). Det kan i tillegg være slik at

vanskeligheter kan oppstå som følge av aktiviteter og feil gjort av andre (Bratteteig

& Verne, 2016). For å kunne løsrive problemet og finne ut hvordan det kan løses,

vil det være nødvendig for brukere å ikke kun forstå artefaktet i seg selv, men

også artefaktets økosystem (Bratteteig og Verne, 2016, s. 505). At brukere må lære

seg å gjøre ting på en ny måte, er en annen dimensjon av hva som kan gjøre noe

vanskelig. I sin artikkel foreslår Bratteteig og Verne at å bygge på brukernes gamle

vaner istedenfor å gjøre dem overflødige, kan bidra til å gjøre en løsning enklere å

bruke (Bratteteig og Verne, 2016).

«Enkel å bruke» er, ifølge Bratteteig og Verne, en karakteristikk av forholdet

mellom brukeren, brukerens aktivitet, og teknologien som støtter opp under denne

aktiviteten (Bratteteig og Verne, 2016, s. 505). Ifølge Bratteteig og Verne kan dette

forholdet både være situasjonsbetinget og individuelt, noe som igjen kan gjøre det
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vanskelig å gå fra systemer som er vanskelige å bruke til å designe systemer som

er enkle å bruke (Bratteteig og Verne, 2016, s. 505).

Bratteteig og Verne konkluderer i sin artikkel med at løsninger som er enkle

å bruke, er vanskelige å designe (2016, s. 505). Løsninger som er designet for

enkelhet kan skjule en underliggende kompleksitet, en kompleksitet som kan

komme til syne når systemet eller artefaktet tas i bruk i det virkelige liv (Bratteteig

og Verne, 2016). Hva som er vanskelig å bruke kan følgelig være utfordrende

å kartlegge før artefaktet brukes i en brukssituasjon (Bratteteig & Verne, 2016).

Bratteteig og Verne anbefaler følgelig designere å studere brukspraksiser, da dette

kan gi innsikt i hvordan løsninger kan designes bedre (Bratteteig og Verne, 2016,

s. 505).

3.1.1 Situerte handlinger

Lucy Suchman, som i flere år arbeidet ved Xerox PARC (Palo Alto Research Cen-

ter), er kjent for sine studier av bruk av IKT-systemer. Hennes etnometodologisk

orienterte studie av bruk av en ny og avansert kopimaskin, demonstrerte hvordan

det å bruke denne maskinen var vanskelig fordi brukernes handlinger ikke er styrt

av forhåndsdefinerte og rasjonelle mål og planer, men noe som skjer i konkrete,

faktiske situasjoner (Suchman, 1987, 2007).

Suchman ønsket å vise at handlinger alltid er situerte, og at planer, som er

nødvendige for å planlegge en aktivitet, alltid vil bli tolket og justert i den konkrete

brukssituasjonen (Suchman, 1987, 2007). I sin studie av bruken av kopimaskinen,

lette Suchman etter situasjoner som var vanskelige, og hun beskriver hvordan

hennes forskerkollegaer blant annet hadde problemer med å kopiere tosidig

(Suchman, 1987, 2007). I studien dokumenterte Suchman hvordan samhandlingen

mellom brukerne, som samarbeidet i par, og kopimaskinen foregikk gjennom å

blant observere hva brukerne sa og gjorde mens de interagerte med det regelbaserte

ekspertsystemet.

Ifølge Suchman var kopimaskinen programmert etter en modell for hvordan

brukerne kunne tenkes å handle. Suchman ønsket i sitt studie å vise at brukernes

handlinger ikke utelukkende er styrt av slike planer, men at planer heller er en

ressurs for situerte aktiviteter (Suchman, sitert i Brigham og Introna, 2007). I selve

samhandlingssituasjonen justerte brukerne disse planene på bakgrunn av blant

annet den responsen brukerne fikk fra kopimaskinen og fra sine kolleger.

I sitt studie så Suchman etter sekvenser av handlinger. Hun utformet et

analytisk rammeverk for å finne en type «delt forståelse» i kommunikasjonen

mellom menneske og maskin (Suchman, 1987, s. 75). Gjennom dette rammeverket

ønsket Suchman å kartlegge hva som foregikk når en bruker interagerte med

kopimaskinen, og sammenlikne hva brukeren «ser» og hva maskinen «ser» i en
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i situasjon, over en sekvens av handlinger (Suchman, 1987, s. 75). Rammeverket

til Suchman vises i Figur 3.1. I rammeverket er de to midterste kolonnene

representasjoner av hva bruker og maskin «deler» med hverandre. Høyre kolonne

er handlinger som ikke er «synlige» for brukeren, og venstre kolonne er handlinger

som ikke er «synlige» for maskinen.

Figur 3.1: Lucy Suchman sitt teoretiske rammeverk (Suchman, 1987, 2007).

3.1.2 Gjør-det-selv-tjenester

I sin doktoravhandling undersøkte Guri Verne forholdet mellom mennesker og

automatisering av offentlige tjenester (Verne, 2015). Verne presenterer i sin

doktoravhandling syv ulike utfordringer som kan oppstå mellom innbygger og en

korrekt skattemelding (Verne, 2015). I tillegg til disse syv utfordringene, fant Verne

ut at interaksjoner med tredjeparter, som for eksempel arbeidsgivere, også kunne

føre til at vanskelige situasjoner oppstod (Verne, 2015, s. 73).

Mye av det datamaterialet Verne analyserer i sin studie er hentet fra

telefonsamtaler mellom innbyggere og Skatteetaten (Verne, 2015). Et av funnene

hennes er at det er mange unge skattebetalere som ringer til Skatteetaten

for å få hjelp med skattemeldingene sine, noe som blant annet kan skyldes

at disse skattebetalerne har lite kjennskap til regelverket og prosessen rundt

skattemeldingen (Verne, sitert i NAV, 2019c, s. 30). Unge skattebetalere kan ha

vanskeligheter for å blant annet forstå oppbyggingen av det digitale skjemaet , da

de ikke har erfaring med skattemeldingen fra før den ble automatisert (Verne, sitert

i NAV, 2019c, s. 30).

I artikkelen «Do-it-yourself Services and Work-like Chores: On Civic Duties

and Digital Public Services» blir Verne sine åtte utfordringer presentert (Verne

& Bratteteig, 2016). De åtte utfordringene er (1) omstendigheter i livet til

en innbygger, (2) «puttekassen», (3) bruk av nettbaserte løsninger, (4) interne

strukturer, (5) tekniske utfordringer og anomalier, (6) manuelle oppgaver og

dokumentasjon, (7) lover og reguleringer, og (8) interaksjoner med tredjeparter.

Utfordringene som Verne fant vises i Figur 3.2 på neste side.
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Figur 3.2: En forenklet illustasjon av de åtte utfordringene Guri Verne fant i sin
studie av bruk av automatiserte tjenester (Verne, 2015; Verne & Bratteteig, 2016).

3.2 Hvordan designe for interaksjon med kunstig intelligens?

3.2.1 Mentale modeller

I artikkelen «Like Having a Really Bad PA: The Gulf Between User Expectation

and Experience of Conversational Agents» undersøker Luger og Sellen hvilke

faktorer som motiverer og begrenser bruken av talebaserte chatboter i dagliglivet,

og adresserer hva designere bør hensynta i fremtidige iterasjoner. I sin studie,

som er basert på fjorten semi-strukturerte intervjuer med chatbot-brukere, finner

Luger og Sellen at chatbot-systemer ikke evner å fylle gapet mellom brukernes

forventninger til hva systemet kan gjøre, og hva systemet faktisk kan gjøre (2016,

s. 5295). Ifølge Luger og Sellen er brukernes forventninger i «dramatisk i utakt»

med hvordan systemet fungerer (Luger og Sellen, 2016, s. 5286).

Ifølge Luger og Sellen har brukere av chatbot-systemer utilstrekkelige mentale

modeller av hvordan deres chatbot-system fungerer (2016). Dette medfører at

brukere har en tendes til å ha for høye forventninger til chatbotens «intelligens»

og kapabilitet (Luger & Sellen, 2016). Programmerte trigger-responser kan, ifølge

Luger og Sellen, bidra til at brukere får urealistiske forventninger, og mangel på

meningsfulle tilbakemeldinger, kan være med på å forsterke brukernes allerede

utilstrekkelige mentale modeller (Luger & Sellen, 2016). Ifølge Luger og Sellen er

brukere som er teknisk kyndige flinkere til å se forbi kunstige menneskeliknende

kvaliteter i systemene for å utvikle sine egne mentale modeller for samhandling

(Luger & Sellen, 2016). Mindre kyndige brukere beskrev et større nivå av

frustrasjon, noe som førte til at de begynte å betvile deres chatbot sin intelligens.

I sin studie fant Luger og Sellen at majoriteten av intervjuobjektene benyttet

seg av deres chatbot-systemer på en daglig basis. De fleste brukerne benyttet
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chatbot-systemene for relativt enkle oppgaver, slik som å sjekke værvarselet eller

sette alarmer, og da særlig i situasjoner der brukerne ikke kunne bruke hendene

(Luger & Sellen, 2016). Majoriteten av deltakerne var nølende til å bruke chatboter

til komplekse og sensitive oppgaver, særlig der feil kunne ha en høy sosial kostnad

(Luger & Sellen, 2016). Den faktoren som hadde størst negativ påvirkning for

intervjuobjektenes bruk av chatbot, var om chatboten hadde misforstått ord eller

kommandoer (Luger & Sellen, 2016). Flesteparten av deltakerne i studien uttrykte

et ønske om å ha en mer naturlig samtale-basert interaksjon med deres chatbot-

system, samt at systemet skulle være mer transparent og gi flere tilbakemeldinger

(Luger & Sellen, 2016). Et system bør følgelig designes for å gi menneskelige hint

og innbydelser til handling (Luger & Sellen, 2016). Dersom en chatbot gjennom

sitt design bedre kan avsløre sin grad av intelligens, kan dette hjelpe brukerne til å

få mer realistiske forventninger til systemet. Følgelig vil dette kunne være én mulig

måte å fylle gapet mellom brukernes forventninger til hva systemet kan gjøre, og

hva systemet faktisk kan gjøre (Luger og Sellen, 2016, s. 5294).
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Kapittel 4

Metodologi

Dette kapittelet vil presentere studiens filosofiske antakelser, metodologiske

tilnærming, og de metodene som har blitt brukt for å samle inn og analysere data.

Kapittelet vil også omhandle de formelle og etiske aspektene ved studien. For å

undersøke hvordan samtaler mellom brukere og NAV sin chatbot fungerer i praksis,

har jeg valgt en å benytte kvalitative forskningsmetoder. Slike metoder er velegnet

for å forstå mennesker og den sosiale og kulturelle kontekst de lever i (Myers,

1997).

4.1 Paradigme

All forskning er basert på noen underliggende antakelser av hva som utgjør

«gyldig» forskning og hvilke forskningsmetoder som er egnet (Myers, 1997).

Denne studien er basert på en filosofisk antakelse om at tilgang til virkeligheten

kun kan skje gjennom sosiale konstruksjoner som språk, bevissthet og delte

betydninger (Myers, 1997). I denne studien ønsker jeg å forstå menneskene bak

det lille «vinduet» til chatboten. Jeg ønsker følgelig å indirekte studere menneskene

bak chatbot-loggene, ikke kun chatbot-loggene i seg selv. Siden jeg ønsker å forstå

et fenomen gjennom å undersøke de meningene som mennesker tildeler det, anser

jeg studien som fortolkende (Myers, 1997). Fortolkende studier fokuserer på å

forstå den fulle kompleksiteten av menneskelig meningsdannelse etter hvert som

situasjoner oppstår (Kaplan og Maxwell, sitert i Myers, 1997).

4.2 Metodologi

Denne studien tar utgangspunkt i én enkel case. Siden jeg ønsker få en bredere

forståelse som omfavner mer enn denne ene casen, anser jeg case-studien som

instrumentell. I studien bruker jeg loggene for å forstå hvordan kommunikasjonen

mellom menneske og chatbot fungerer.
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I denne studien har jeg valgt å undersøke bruk av chatbot i NAV. Én av årsakene

til at jeg har valgt denne casen var av praktiske årsaker. NAV var interesserte

i et samarbeid, noe som gjorde at jeg raskt kunne få tilgang til et rikt utvalg

datamateriale. En annen årsak til at jeg valgte bruk av chatbot i NAV som case,

var fordi NAV er en unik organisasjon med en heterogen brukergruppe.

4.3 Metoder for datainnsamling

Tabell 4.1 på side 28 viser en oversikt over de ulike datainnsamlingsmetodene

som har blitt gjennomført. I tabellen vises kun de aktivitetene der studiens sentrale

informanter har vært involvert.

4.3.1 Dokumenter

I studien har jeg benyttet et rikt utvalg dokumenter fra flere ulike kilder.

Dokumentene jeg har benyttet inkluderer blant annet rapporter om chatboter

og bruk av kunstig intelligens i Skatteetaten og Lånekassen. I tillegg har jeg

fått tilsendt rapporter og presentasjoner fra NAV. Jeg har også benyttet meg av

avisutklipp, stortingsmeldinger og andre dokumenter.

Loggdata

I all hovedsak er datagrunnlaget til denne oppgaven hentet fra chatbot-logger fra

NAV sin chatbot, Frida. All annen datainnsamling er gjort på bakgrunn av disse

loggene. Det er ut ifra loggene jeg har hentet eksempler, som jeg videre blant annet

har diskutert med chatbot-trenere og veiledere i NAV. Chatbot-loggene som har

blitt analysert har blitt hentet fra to uker i mai og to uker i september. Dette tilsvarer

rundt åtte tusen chatbot-logger. Jeg har ikke sett gjennom alle disse loggene, men

jeg har gjort mye søk i de.

I studien har jeg ikke involvert brukere på noen annen måte enn gjennom

loggene, og jeg har følgelig hatt et begrenset utgangspunkt for å forstå brukere.

Datamaterialet anser jeg likevel som verdifullt, da dette er faktiske samtaler mellom

brukere og maskin i en reell brukssituasjon. Loggene kan anses å representere

brukerne, og gjennom å undersøke logger kan jeg studere hva som faktisk skjer.

4.3.2 Intervju

I studien har jeg blant annet intervjuet veiledere og chatbot-trenere i NAV. Alle

intervjuene har blitt utført på informantenes arbeidsplasser i arbeidstiden. Jeg

benyttet meg av lydopptaker, og skrev notater og tegnet skisser underveis. Alle

intervjuene ble utført i samarbeid med Tina Steinstø. Før intervjuene laget vi også
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intervjuguider i fellesskap. Vi forsøkte å stille enkle, nøytrale, åpne, og fokuserte

spørsmål.

4.3.3 Observasjon

I studien observerte jeg chatbot-trenerne mens de jobbet med å videreutvikle Frida.

Vi fikk også en demonstrasjon av hvordan ulike aktiviteter kunne foregå. Underveis

i observasjonen fikk vi mulighet til å stille spørsmål.

Med-titt

I studien satt jeg å observerte veiledere som chattet med brukere som hadde blitt

satt over fra Frida. Underveis i observasjonen fikk jeg også mulighet til å stille

spørsmål.

4.3.4 Foto

Under arbeidet med datainnsamlingen tok jeg omkring hundre bilder. Disse bildene

har vært nyttige i arbeidet med å forstå chatbot-loggene.

4.3.5 Rekruttering og gjennomføring

Snøballutvelgelse har blitt brukt for å rekruttere deltakere i studien. Ulike

nøkkelpersoner i NAV valgte ut hvem vi skulle intervjue innad i deres organisasjon.

4.4 Dataanalyse

Data har i studien blitt analysert ut ifra en hermeneutisk tilnærming. Ulike

kategorier av utfordringer har blitt kartlagt gjennom koding av chatbot-logger.

Suchman sitt analytiske rammeverk (1987; 2007) ble i studien brukt som

utgangspunkt for å fortolke og forstå de brukssituasjonene der vanskeligheter

har oppstått. I analysen så vi etter sammenbrudd i kommunikasjonen mellom

menneske og maskin, og brukte dette som utgangspunkt for å forstå hvordan

chatboten fungerte. Eksemper vi anså som vanskelige ble diskutert sammen med

chatbot-trenere og veiledere i NAV.
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Datainnsamlingsaktiviteter
Tabellen er sortert etter ukenummer i stigende rekkefølge

Ukenummer Aktivitet Lokasjon Informant

34 Oppstartsmøte NKS Oslo og

Vest-Viken

Kontaktperson i

NAV

37 Intervju og

observasjon

NKS Oslo og

Vest-Viken

Veileder 1 (V1)

37 Intervju NKS Oslo og

Vest-Viken

Veileder 2 (V2)

41 Intervju og

demonstrasjon

NKS Vestland Chatbot-trener 1

(T1)

41 Intervju og

observasjon

NKS Vestland Chatbot-trener 2

(T2)

41 Intervju og

observasjon

NKS Vestland Veileder 3 (V3)

41 Intervju NKS Vestland Chatbot-trener 1

(T1) og chatbot-

trener 2 (T2)

44 Intervju NetNordic,

Lysaker

Digital arkitekt i

NetNordic

44 Demonstrasjon Skatteetaten,

Helsfyr

Seniorrådgiver i

Skatteetaten

48 Gjennomgang av

kategorier og

logger med

domeneekspert

NKS Oslo og

Vest-Viken

Veileder 1 (V1)

Tabell 4.1: Datainnsamlingsaktiviteter med studiens sentrale informanter
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Figur 4.1: Vi kodet data i to iterasjoner. I første iterasjon hadde vi en induktiv
tilnærming.

Figur 4.2: Vi kodet data i to iterasjoner. I andre iterasjon hadde vi en deduktiv
tilnærming.

4.4.1 Koding

Avslutningsvis gjennomgikk Tina og jeg loggene fra Frida fra én dag i mai. Ut i fra

dette materialet laget vi kategorier. Vi gjorde denne kodingen i to iterasjoner. I den

første iterasjonen hadde vi en induktiv tilnærming der vi forsøkte å finne fellestrekk

ved dataene og navngi kategorier. Etter dette satt vi opp de ulike kategoriene vi

hadde funnet, og hadde en mer deduktiv analysetilnærming. Kategoriene vi satt opp

var basert på blant annet kategoriene til Verne (2015), samt informasjon innhentet

fra intervjuer og annet datamateriale.

4.5 Formelle tillatelser for studien

4.5.1 Taushetserklæring

I arbeidet med denne masteroppgaven har jeg gjennomført flere intervjuer og

observasjoner hos NAV. For å få lov til dette, stilte NAV krav om at jeg skrev under
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på en erklæring om tausehetsplikt. Ved å skrive under på denne avtalen bekreftet jeg

at jeg forstod min taushetsplikt, og at jeg følgelig ikke ville avsløre opplysninger

om andre, og aktivt hindre uvedkommende fra å få tilgang eller kjennskap til

taushetsbelagte opplysninger.

4.5.2 Databehandleravtale

Før jeg fikk tilgang til chatbot-loggene, var det et krav fra NAV om at jeg skrev

under på en databehandleravtale. Ifølge Datatilsynet er en databehandleravtale

en «avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan person-

opplysninger skal behandles» (Datatilsynet, 2019a). Databehandlingsavtalen inne-

holdt blant annet en beskrivelse av avtalens tema og behandlingens art, formål og

varighet, jf. artikkel 28 i personvernforordningen. Ved å skrive under forpliktet jeg

meg til å ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn det som stod

skrevet i avtalen, jf. artikkel 28 nr. 3 i personvernforordningen.

4.5.3 Hjemmel for behandling av personopplysninger

Ifølge Norsk senter for forskningsdata (NSD) er en personopplysning «enhver

opplysning om en identifisert eller identifiserbar enkeltperson» (NSD, 2019a).

I og med at Universitetet i Oslo har avtale med NSD, skal studenter ved

denne institusjonen melde sine forskningsprosjekter til NSD hvis prosjektet

behandler personopplysninger (NSD, 2019c). Ifølge NSD er en behandling

«innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller

endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning

eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,

begrensning, sletting eller tilintetgjøring» (NSD, 2019a). I og med at jeg i min

masteroppgave ønsket å ta lydopptak, innhente signert samtykke, og samle inn data

om arbeidsrutiner, måtte jeg melde mitt prosjekt til NSD. Vedlegg B inneholder

NSD sin vurdering av behandlingen av personopplysninger i denne studien.

Alle som behandler personopplysninger må ha et hjemmelsgrunnlag for

dette. For å kunne behandle personopplysninger i min studie har jeg måttet

innhente gyldig samtykke. For at et samtykke skal være gyldig, må det, ifølge

Datatilsynet, være «frivillig, spesifikt, informert, utvetydig, gitt gjennom en

aktiv handling, dokumenterbart», og «mulig å trekke tilbake like lett som det

ble gitt» (Datatilsynet, 2019b). I min studie innhentet jeg gyldig samtykke

gjennom bruk av skjema for samtykkeerklæring. Vedlegg A inneholder ett av de

samtykkeerklæringsskjemaene jeg har benyttet meg av i denne studien. Skjemaene

ble utformet med utgangspunkt i NSD sin mal for informasjonsskriv (NSD, 2019b).
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4.6 Etiske vurderinger

4.6.1 Anonymisering og pseudonymisering av data

Da jeg fikk tilgang til chatbot-loggene, oppdaget jeg at de inneholdt langt flere

personopplysninger enn det jeg på forhånd hadde antatt. Før jeg printet ut loggene

for videre analyse, valgte jeg derfor å etter beste evne fjerne alle egennavn og andre

identifiserende opplysninger fra datamaterialet. Som et ekstra lag med sikkerhet

valgte jeg også å maskere chatbot-loggenes samtaleidentifikasjonsnumre ved bruk

av en reversibel krypterinsalgoritme. Pseudonymiseringen ble gjort som et tiltak

for å hindre uvedkommende fra å finne ut av hvilke tidspunkt samtalene foregikk

på.

I og med at det i NAV kun er et begrenset antall personer som er involvert

i chatbot-prosjektet, vil det være mulig for personer som besitter en viss

bakgrunnsinformasjon, å gjette seg frem til hvem i organisasjonen det er jeg har

intervjuet. Av denne grunn har jeg valgt å holde antall sitater til et minimum, og

ellers forsøkt å skrive oppgaven på en slik måte at det ikke kommer tydlig frem

hvem som har sagt hva.

4.6.2 Etiske hensyn tatt underveis

Underveis i datainnsamlingen har jeg forsøkt å kun innhente data som har vært

relevante for studiens tema. Noen ganger ytret informantene seg om ting de ikke

ville bli sitert på, og denne informasjonen har jeg valgt å ikke publisere. Jeg har

forsøkt å unngå å ta opptak av personlig informasjon, og når jeg har fotografert, har

jeg vært varsom på å ikke ta bilder som har kunnet avsløre informantenes identitet.

Tidsrammene for alle intervjuer har blitt avklart på forhånd. Dersom et intervju

begynte å strekke ut i tid, passet vi på å få en bekreftelse fra informanten om at

dette var i orden. Jeg har underveis i datainnsamlingen vært oppmerksom på å

alltid komme presis til avtaler, og ellers passet på å ha med meg de papirene som

har vært påkrevet av meg.

4.6.3 Etiske refleksjoner i ettertid

Da jeg begynte arbeidet med denne oppgaven, prøvde jeg selv ut chatboten uten å

oppgi at jeg testet den av forskningsmessige grunner. I ettertid ser jeg at jeg burde

ha kommentert mitt ærend, da min interaksjon utilsiktet kan ha påvirket chatbotens

utvikling.

Tidlig i høst testet jeg ut chatboten ved å skrive inn enkelte nøkkelord

som «lang», «lenge» og «lengde», noen ganger som en del av en setning, for

eksempel «Hvor lenge lagres denne samtalen?». Årsaken til at jeg gjorde dette
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var for å forstå mer av hvordan systemet fungerte. Da jeg i oktober fikk tilgang

til administrasjonspanelet til NAV sin chatbot, oppdaget jeg at det utsagnet jeg

tidligere ikke hadde fått svar på, nå var lagt inn som en «intensjon». I praksis betød

dette at chatboten nå hadde blitt «opplært» til å besvare det spørsmålet jeg tidligere

hadde stilt. Dette fikk meg til å reflektere rundt det kontinuerlige arbeidet NAV

gjør for å forbedre og videreutvikle chatboten. Det fikk meg også til å forstå hvor

vanskelig det kan være å studere et system som er i konstant endring.

32



Kapittel 5

Chatbot i NAV

Dette kapittelet vil omhandle studiens case. Kapittelet vil ta for seg hvordan NAV

som organisasjon bruker chatbot-teknologi, samt hva det innebærer å være chatbot-

trener. Dette kapittelet vil også gi en innføring i de mer tekniske aspektene ved NAV

sin chatbot.

5.1 Formål og bakgrunn

Utviklingen av Frida må sees i sammenheng med NAV sitt foreldrepengeprosjekt.

Prosjektet, som startet i 2016 og varte frem til juni 2019, dreide seg om

utvikling og innføring av nye IT-løsninger og arbeidsprosesser for foreldrepenger,

engangsstønad og svangerskapspenger. Frida ble lansert i 2018, og hadde som

formål å understøtte NAV sine nettsider, og gi foreldre automatiske svar på

spørsmål om foreldrepenger, svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte og

barnetrygd hele døgnet (Ringnes, 2018b).

Siden lanseringen i 2018 har chatbotens omfang økt, og i dag kan den svare

på spørsmål også utenfor foreldrepengeområdet. Dette kan være spørsmål som

dreier seg om arbeidsavklaringspenger, eller om sosiale tjenester og økonomisk

sosialhjelp. I fremtiden ønsker NAV Kontaktsenter (NKS) at chatbot og andre

automatiske digitale tjenester skal gi generell veiledning i alle NAV sine tjenester

og sømløst videreformidle brukere som har behov for dialog med en veileder via

chat (Simonsen, 2019b). Fremtidsvisjonen er at brukeren skal oppleve at alle NAVs

tjenester og ytelser skal ha en digital løsning med mulighet til å kommunisere ved

behov. NKS ser for seg at antall henvendelser vil avta, men at tiden i dialog vil

øke på grunn av at de prioriterte brukergruppene vil kunne komme til å ha et ekstra

informasjonsbehov. Ifølge NKS viser deres erfaringer så langt et potensiale på at

omkring 2/3 av ressursbruken på chat kan overføres til automatisk dialog. NKS

antar at administrasjonen vil øke noe på grunn av et behov for chatbot-trenere som

kan drifte og utvikle chatboten. Figur 5.1 på neste side viser en trend NKS ønsker
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Figur 5.1: Trender for utvikling av antall henvendelser og tiden for samtalebehand-
ling i de forskjellige kanalene. Figuren, som ikke viser reelle størrelser, er hentet
fra en presentasjon holdt av NKS (Simonsen, 2019b).

å bevege seg mot.

Chatbot-prosjektet i NAV startet opp sommeren 2017. En gruppe studenter som

hadde sommerjobb i NAV, startet da arbeidet med å utvikle fundamentet til det som

i dag er chatboten Frida. Selve utviklingen av chatboten begynte i januar 2018, og

fra februar til mars samme år gjennomførte NAV brukertesting via nettsidene til

NAV LAB1 . I april 2018 ble den første versjonen av Frida lansert på NAV sine

nettsider.

Frida ble først lansert i en egen kanal adskilt fra den vanlige chat-kanalen for

støtteordninger for foreldre og barn. Etter to måneder, altså i juni 2018, ble chatbot

og chat slått sammen. I slutten av november 2019 ble det lansert en ny versjon av

Frida på NAV sine nettsider. Den nye versjonen av chatboten er vist i Figur 5.2 på

neste side.

Formålet med chatboten er, ifølge chatbot-trenerne, å øke brukeropplevelsen

og å effektivisere. Siden en chatbot kan gi raske svar på enkle spørsmål, vil enkelte

brukere kunne høste gevinst av å konversere med en chatbot fremfor en veileder.

Gevinsten vil eksempelvis være i form av spart tid, da bruker slipper å sitte i chat-

eller telefonkø. En annen fordel ved bruk av chatbot er, ifølge chatbot-trenerne, at

hjelp vil være tilgjengelig for brukere gjennom hele døgnet. Ifølge chatbot-trenerne

vil en chatbot også kunne gjøre oppgavene til veilederne i NAV mer interessante,

da en chatbot kan føre til at disse får færre enkle og repetitive spørsmål å besvare.

Når en bruker blir satt over fra chatboten til en veileder på chat, trenger

vedkommende ikke, ifølge NKS, å gjenta henvendelsen sin, da dialogen med

chatboten vil følge med. Brukere som konverserer med chatboten på norsk blir i

dag ikke informert om dette. Brukere som konverserer med chatboten på engelsk

1https://navlab.no/tester/bli-med-a-laere-opp-frida-navs-nye-digitale-ekspert-pa-foreldrepenger
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Figur 5.2: Den nye versjonen av Frida ble lansert på nettsidene til NAV i november
2019.

må derimot samtykke til at dialogen blir videresent til en veileder før de settes over

til chat.

I begynnelsen av 2019 svarte Frida rundt 400 brukere hver dag. På denne

tiden kunne chatboten utelukkende svare på spørsmål knyttet til foreldrepenger,

engangsstønad og svangerskapspenger. Ifølge NKS fikk rundt 40 % av brukerne

svar i dette første kontaktpunktet, mens 40 % ble satt over til chat. De resterende

20 % byttet kanal. NAV har så langt fått én serviceklage. Denne var fra en en bruker

som ikke hadde oppfattet at Frida var en chatbot.

5.2 Frida bak fasaden

5.2.1 Å trene en chatbot

I NAV er det i dag to chatbot-trenere som jobber med den delen av chatbotens

innhold som omhandler foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger.

Disse har sin arbeidsplass ved NAV Kontaktsenter Vestland. De øvrige temaene

som chatboten dekker, er det andre chatbot-trenere som jobber med. Disse har sin

arbeidsplass ved andre lokasjoner.

Å jobbe som chatbot-trener innebærer å trene opp en chatbot til å stadig

respondere bedre på brukerutsagn. For å få innsikt i hva som bør justeres, er en

viktig del av trenerjobben å følge med på hva chatboten blir spurt om og hva

den svarer. Å justere en chatbot kan for eksempel innebære å bygge ut chatboten

med nye intensjoner, eller på andre måter endre chatbotens innholdsstruktur. Med

«intensjoner» menes her alle de ulike temaene som brukerne kan stille spørsmål

om, og som chatbot-trenerne ønsker at Frida skal kunne besvare. Når chatbot-

trenerne i NAV «trener» chatbotens klassifiseringsmodell, er det disse intensjonene

som utgjør de ulike kategoriene.
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Når chatbot-trenerne jobber med å forbedre og videreutvikle Frida, er det

spesielt to systemgenererte rapporter som de anser som verdifulle. Rapportene,

som av chatbot-trenerne blir kalt for «Unknown» og «Sentiment», er oppsamlinger

av logger bestående av utsagn med disse merknadene. Rapportene blir gjennomgått

av chatbot-trenerne på en daglig basis.

Unknown-rapporter inneholder logger der chatboten har fått spørsmål den ikke

har funnet svar på. Det kan være flere årsaker til at en logg blir merket som

unknown. For eksempel kan utsagnet omhandle et tema som systemet ikke har

en intensjonskategori for, klassifiseringsmodellen kan ha blitt trent på data som

ikke godt nok representerer den aktuelle formuleringen, eller det kan ha oppstått

en konflikt med chatbotens øvrige innhold.

Sentimentanalyse kan bruke mønstergjenkjenning til å predikere brukers

utsagn som nøytralt, positivt eller negativt ladet. I teorien kan dette brukes til å

for eksempel velge ut de som raskt bør bli satt over til et menneske, men NAV

bruker ikke sentimentanalyse til dette. Sentimentanalyse blir hovedsakelig brukt

til å samle opp logger der bruker kan ha gitt uttrykk for misnøye. I praksis betyr

dette logger som inneholder ord som «klage», «misfornøyd» og liknende. Ifølge

chatbot-trenerne gir en kombinasjon av rapportene unknown og sentiment et godt

grunnlag for videre forbedring.

I tillegg til å gå gjennom slike rapporter, velger også chatbot-trenerne ut et

tilfeldig utvalg chatbot-logger som de går gjennom manuelt. Siden en chatbot aldri

kan vite om den har svart riktig eller ikke, presiserer chatbot-trenerne viktigheten

av å gå gjennom faktiske logger. Det er kun på denne måten chatbot-trenerne kan

få innsikt i hvor treffsikker chatboten egentlig er.

Chatbot-trenerne får av og til tilbakemeldinger fra veiledere som «sitter på

chat», og denne informasjonen brukes også til å justere chatboten. Når en chatbot-

bruker ytrer et ønske om å bli satt over til et menneske, er det til disse veilederne

brukeren blir overført. Veilederne som sitter på chat leser gjennom chatbot-loggen

før de tar over samtalen med bruker, og noen ganger tar de skjermbilder av ting

de reagerer på. Andre ganger får veilederne tilbakemelding fra brukere som har

blitt overført fra chatboten. Det hender også at chatbot-trenerne, som halve uken

selv jobber som veiledere i NAV sine digitale kanaler, ser spørsmål på chat eller i

sosiale medier som de mener Frida bør kunne svare på. Dersom disse spørsmålene

blir vurdert til å ikke inneha en for høy grad av kompleksitet, blir også de lagt til

som intensjoner i chatboten.

Selve treningen av chatboten gjennomføres etter at chatbot-trenerne har gjort

endringer i systemet som de ønsker å se effekten av. Formålet med treningene er

å forbedre klassifiseringsmodellen, samt gjøre systemet mer treffsikkert. Hvor ofte

det kjøres treningsrunder avhenger av hvor ofte det gjøres endringer. Etter hver
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treningsrunde går chatbot-trenerne over resultatet for å se om modellen ble bedre,

verre, eller om den forble uendret. Figur 5.3 viser en enkel skisse over hvordan

det arbeidet chatbot-trenerne gjør henger sammen med brukernes interaksjon med

chatboten.

Chatboten til NAV er bygget på en chatbot-plattform som selskapet Boost AI

har utviklet. Systemet kommer i ulike versjoner tilpasset ulike bransjer. Dette betyr

at når en kunde starter med å utvikle sin chatbot, vil det allerede være innhold

i systemet. Intensjoner og synonymlister kan være eksempler på slikt innhold.

En kunde innen bank- og finansbransjen vil kunne ha mulighet til å starte å

utvikle i et system tilpasset akkurat denne bransjen. NAV opererer imidlertid i et

særegent domene, og dette medfører at chatbot-trenerne ikke kan bruke et slikt

ferdigtilpasset system.

Alle chatbot-trenerne i NAV sitter i dag og jobber med chatboten i det samme

administratorpanelet. En ulempe med å dele administratorpanel er, ifølge chatbot-

trenerne, at det kan ta lang tid fra de gjør en endring og til den blir publisert. Siden

det å gjennomføre en trening av modellen er noe som vil påvirke alle chatbot-

trenernes sitt arbeid, må chatbot-trenerne avtale seg imellom når treningsrunder

skal gjennomføres.

Chatbot-
motor 

Innhold / logisk
oppbygning

Data-
analyse

Chatbot-
logger

RapporterEndre og
forbedre

Chatbot-trener

Brukere

Et tilfeldig 
utvalg chatbot-

logger 
(ca. 2 %)

Figur 5.3: En forenklet skisse over hvordan brukernes interaksjon med chatboten
henger sammen med chatbot-trenernes arbeid.
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5.2.2 Intensjoner som representasjoner for spørsmål

En viktig del av chatbot-trenernes jobb går ut på å lage intensjoner. Når en

chatbot-trener skal bygge ut chatboten med en ny intensjon, vil vedkommende

gi intensjonen et navn og utforme intensjonens tilhørende respons. For å

trene klassifiseringsmodellen med en ny intensjonsklasse, lager chatbot-trenerne

to datasett, et med treningsdata og et med testdata. Chatbot-trenerne lager

treningsdatasettet ved å utforme en rekke utsagn av «god kvalitet». Dette betyr at

setningene skal være presise, godt formulert og uten skrivefeil. Hver intensjon har

sine egne treningsdata, og disse har til hensikt å fungere som «representasjoner» av

alle de ulike måtene en sluttbruker kan stille spørsmål som omandler intensjonens

tema. Treningsdata brukes for å lære opp chatboten til å forstå hva en bruker spør

om og komme med en prediksjon.Det kan ifølge chatbot-trenerne være vanskelig

å ta høyde for alle de mulige måtene en bruker kan formulere et spørsmål på,

som alle ideelt sett skal lede til samme intensjon. Ifølge chatbot-trener 1 (T1)

kan brukere stille «spørsmål på 14 000 måter, men chatboten skjønner kanskje

bare 14 av de». Hvor mange utsagn som lages, avhenger av intensjonen. Tidligere

var det et krav fra systemet om at chatbot-trenerne måtte legge inn rundt hundre

treningsmeldinger for hver intensjon. I dag har dette kravet sunket til rundt tyve.

Testdatasettet lages ved å utforme utsagn som skal representere faktiske

brukere. Dette kan gjerne være lange, upresise setninger, bestående av ord

med skrivefeil. Det er som regel ulike personer som lager treningsdatasettet og

testdatasettet. I Bergen pleier de to som jobber med chatboten å fordele dette

arbeidet mellom seg.

Etter at chatbot-trenerne har laget et sett med trenings- og testdata, kan

Trenings-
data

Preprosessering  Vasket data i 
tabellformat Stablede dype 

nevrale nett

Lagret 
klassifiserings-

modell

Figur 5.4: Treningsdata, laget av chatbot-trenere, brukes for å lage en
klassifiseringsmodell. Figuren er laget med utgangspunkt i en figur hentet fra
nettsidene til plattformleverandøren Boost AI (Thakur, 2019).
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klassifiseringsmodellen trenes. Det er de bakomliggende algoritmene, laget av

plattformleverandøren, som bestemmer hvordan systemet lager modellen ut ifra

treningsdatasettet. Det maskinlæringsalgoritmene vil gjøre, er å forsøke å finne

mønstre i treningsdatasettet som kan skille denne spesifikke intensjonsklassen fra

de andre intensjonsklassene. Under treningen vil systemet definere nøkkelord, altså

ord som systemet anser som viktige for intensjonen. Ved bruk av en algoritme

vil systemet velge ut ord som går igjen flere ganger i treningsdatasettet, og da

gjerne de som er unike for denne intensjonen. Nøkkelordene spiller en viktig

rolle for hvordan systemet klassifiserer brukerutsagn. Når modellen er trent, blir

den testet på testdatasettet. Figur 5.4 på forrige side viser en forenklet skisse av

hvordan intensjonsmodellen blir trent på bakgrunn av treningsdata laget av chatbot-

trenerne.

I utgangspunktet skal chatboten bli trent på å besvare generelle henvendelser

med høyt volum, og lav til middels kompleksitet. Iføge chatbot-trenerne er det

ikke ønskelig at chatboten skal besvare henvendelser som innehar en høy grad av

kompleksitet. Til dét er hverken teknologien eller menneskene «gode nok» enda,

ifølge T1.

Om Frida skal ha et underholdningsaspekt eller ikke, har det ifølge

T1 vært noen diskusjoner rundt. Ifølge chatbot-treneren bør chatboten være

domenespesifikk. Med dette mener T1 at chatboten ikke bør kunne besvare utsagn

av typen «Kan du fortelle en vits?» eller «Hva er Norges høyeste fjell?». Én av

årsakene til at T1 mener dette, er fordi det alltid vil være en risiko for falske

positiver (type-I-feil). Slike feil oppstår når chatboten predikerer intensjonen feil

og gir et galt svar til bruker. Ifølge T1 vil det være svært uheldig dersom chatboten

besvarer brukerutsagn av typen «dette her er en vits» eller «jeg ser ingen vits i å

leve» med å fortelle en vits. I dag kan chatboten «fortelle» vitser dersom brukere

stiller spørsmål som «Kan du fortelle meg en vits?». For å unngå falske positiver

har chatbot-trenerne forsøkt å lage intensjonsklasser som kan fange opp utsagn som

de ikke ønsker at skal klassifiseres som denne intensjonen.

I administratorpanelet til chatbot-plattformen til NAV informeres det om

at type-I-feil kan oppstå av tre grunner. Den første grunnen er at intensjonen

eksisterer, men at chatboten likevel klarer å predikere feil intensjon og gi bruker feil

svar. Den andre grunnen er at intensjonen ikke eksisterer, men siden det finnes en

intensjon som delvis dekker temaer i brukerutsagnet, vil chatboten predikere denne

intensjonen, og følgelig gi feil svar til bruker. Den tredje grunnen er at spørsmålet

som blir stilt er totalt utenfor chatbotens omfang, og chatboten likevel predikerer

en intensjon og gir bruker et svar. Denne typen falske positiver kan potensielt være

pinlige, står det skrevet i administratorpanelet.
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Figur 5.5: Intensjonene er organisert i en trestruktur.

Intensjonstrær

Intensjonene blir bygget opp i en hierarkisk trestruktur, der rotintensjonen er

den intensjonen i treet som er den mest generelle. Figur 5.5 viser en illustrasjon

av et intensjonstre bestående av fem nivåer. Brukerutsagn vil bli analysert med

utgangspunkt i slike trær. Dersom for eksempel et brukerutsagn kun er gyldig

for nivået én i et tre, og ikke inneholder et nøkkelord fra rotintensjonen, vil

prediksjonen feile. Om, og eventuelt hvilken respons chatboten gir, må derfor sees

i kontekst av det intensjonstreet intensjonen er en del av. Intensjonene vises grafisk

i administratorpanalet (se Figur D.1 på side 102).

5.2.3 Trening og klassifisering

Preprosessering

Når chatboten skal trenes eller når brukerintensjoner skal klassifiseres, vil

systemet først preprosessere den innkommende teksten. Det er ikke før denne

preprosesseringen er gjennomført, at en klassifiseringsmodell kan bygges, eller et

brukerutsagn kan klassifiseres. Preprosesseringen gjøres i flere steg.

Et av stegene er språkgjenkjenning. Dette innebærer at systemet vil predikere

hvilket språk et utsagn er skrevet på. Dersom en chatbot støtter flere språk, vil for

eksempel en bruker som skriver på engelsk, få en respons på engelsk, og en bruker

som skriver på norsk, få en respons på norsk. Chatbot-løsningen som NAV bruker

er utformet slik at det blir brukt språkgjenkjenning på ethvert brukerutsagn. Dette

betyr at chatboten vil kunne tilpasse seg brukere som eventuelt skulle bytte språk

underveis i en samtale.

Systemet vasker også teksten. Dette kan blant annet innebære at systemet

erstatter visse ord og uttrykk. I NAV sitt tilfelle betyr eksempelvis dette at dersom

en bruker har skrevet inn sitt personnummer eller telefonnummer, så vil dette bli

fjernet før utsagnet blir videre bearbeidet.

Et annet steg i preprosesseringen er tokenisering. Dette betyr at systemet
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deler opp en setning i flere separerte deler, såkalte «tokens». Deretter blir vanlige

endingsformer fra alle ordene fjernet i en prosess som kalles stemming.

Innenfor enkelte domener finnes det eksempelvis flere uttrykk som betyr det

samme. I preprosesseringen vil derfor synonymer kunne bli erstattet. Boost AI,

som leverer bransjetilpassede løsninger, kan for eksempel ha laget en bank- og

finansløsning der en synonymliste gjør at ord som «kontanter», «finanser» og

liknende blir erstattet med ordet «penger«. Chatbot-trenerne i NAV lager slike

synonymlister som er tilpasset deres domene.

Et annet steg i preprosesseringen er å bruke rettskrivingsalgoritmer til å rette

opp skrivefeil. Ifølge chatbot-trenerne er det ikke alltid at systemet retter like bra

opp i skrivefeil. Av og til hender det også at systemet «retter» et ord feil slik at det

får en annen betydning.

Systemet splitter også opp sammensatte ord. I NAV sitt tilfelle vil for eksempel

ord som «barnetrygd» og «barnebidrag» kunne bli delt opp. Dersom en bruker har

skrevet flere ord etter hverandre uten mellomrom, kan algoritmene som deler opp

sammensatte ord brukes til å dele disse opp slik at de blir behandlet videre hver for

seg.

Chatbot-plattformen støtter også informasjonsekstraksjon. Dette betyr at

chatboten til NAV kan bygges slik at den kan kjenne igjen visse entiteter i et utsagn.

Informasjonsekstraksjon kan for eksempel brukes til å finne egennavn og erstatte

disse med et samlebegrep som «navn». Informasjonsekstraksjon brukes ikke i noen

stor grad i NAV sin chatbot i dag.

Maskinlæringsalgoritmene

Når preprosesseringen er fullført, kan det bygges klassifiseringsmodeller. Figur 5.6

på neste side viser hvordan treningsdata som er knyttet til en intensjon brukes

til å trene en modell. Etter preprosesseringen ser treningsdatasettet vesentlig

annerledes ut enn slik det gjorde fra begynnelsen av. De ulike utsagnene som

chatbot-trenerne formulerte har nå blitt bearbeidet til å kunne brukes som

utgangspunkt for modellbygging. Som illustrert i Figur 5.7 på side 43 brukes

maskinlæringsalgoritmer til å bygge opp modeller som nevrale nett.

Klassifiseringsmodellene kan brukes til prediksjon. Når en bruker skriver et

utsagn til chatboten, vil systemet først bearbeide teksten ved bruk av de ulike

preprosesseringsteknikkene. Etter dette vil klassifiseringsmodellen, bestående av

de ulike dyplæringsmodellene, bli brukt for å predikere brukers intensjon. Dersom

modellen finner en intensjon som er lik nok brukers utsagn, vil den predefinerte

responsen tilhørende denne intensjonen bli levert bruker. Dersom modellen ikke

finner en intensjon som er lik nok, vil en standard fallback-melding bli levert.

Figur 5.8 på side 43 viser hvordan systemet bruker maskinlæring til å predikerer
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Figur 5.6: Modellen, som er «trent» av chatbot-trenerne, brukes til å klassifisere et
spørsmål som representerer brukerintensjonen. Treningsdataene, altså setningene
eller uttrykkene som chatbot-trenerne har formulert, er inngangsverdiene til
modellen. Systemet skal «lære» at disse verdiene forutsier utgangsverdiene, som
i klassifisering er kategoriske verdier. Kategoriene er i NAV sitt tilfelle chatboten
Frida sine intensjoner.

brukerintensjoner.

Brukerne av NAV sin chatbot vil påvirke modellen gjennom sin interaksjon

med systemet. Vektingen i modellen vil blant annet endre seg avhengig av hvor

ofte de ulike intensjonene blir predikert.

Prediksjon

I administratorpanelet er det mulig å se systemets bearbeidede versjon av brukers

utsagn, samt hvordan systemet har beregnet seg frem til den predikerte intensjonen.

Denne analysen kan være nyttig for å forstå hvorfor en bruker har fått et gitt svar

på et gitt spørsmål.

Det første brukerutsagnet som vises i Figur 5.9 på side 44, «kan du

tilkoble meg til ekte mennesker, vær så snill?», blir av systemet klassifisert som

intensjonen «Er du ekte». Chatboten er trent slik at dersom denne intensjonen blir

predikert, skal systemet levere responsen «Jeg er så ekte som en robot kan bli».

Prosesseringsspråket til chatboten er engelsk, og ut ifra figuren er det mulig å lese

at utsagnet ble prosessert som «can you <unknown> myself to real peopl pleas».

«Tilkoble» er følgelig et ord som ikke har blitt prosessert. Som det er mulig å

lese ut ifra Figur 5.10 på side 44, har systemet regnet ut at sannsynligheten for

at den predikerte intensjonen er korrekt til å være 52 %. Sannsynligheten for at
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Figur 5.7: Maskinlæringsalgoritmer blir brukt til å bygge nevrale nett (Thakur,
2018).

intensjonen «Snakke med menneske» er korrekt har systemet regnet ut til å være

14 %. Systemet har klassifisert språket som norsk, og sentimentanalysen viser at

systemet har predikert brukerutsagnet til å være positivt ladet.

Det andre brukerutsagnet som vises i Figur 5.9 på neste side, «Det er

helt håpløst her!», blir av systemet klassifisert som intensjonen «Er du der».

Dette medfører at responsen «Ja, jeg er her. Hva lurer du på?» blir levert. Ut

ifra Figur 5.11 på neste side er det mulig å lese at systemet har regnet ut

sannsynligheten for at dette er korrekt til å være 77 %. Sentimentanalysen viser

at systemet har predikert brukerutsagnet til å være negativt ladet.

Hvordan systemet predikerer intensjoner er vist i Figur 5.8. Denne figuren kan

forklares med utgangspunkt i det andre brukerutsagnet fra Figur 5.9 på neste side.

Brukerutsagn

Bearbeidet 
tekst

Predikert 
intensjon

Predefinert
respons

Steg 3

Dersom den bearbeidede teksten 
blir kalkulert til å være lik nok en av
intensjonene, vil den predefinerte

responsen bak denne intensjonen bli
levert.

Steg 2

Systemet bruker
klassifiseringsmodellen til
å predikere intensjonen

fra den bearbeidede
teksten.

Steg 1

Brukerutsagnet blir 
bearbeidet av systemet 

og gjort klart til videre
analyse. 

Figur 5.8: Systemet bruker maskinlæring til å predikere intensjoner.
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Figur 5.9: Ved å klikke på et graf-ikon i høyre hjørne av et utsagn, er det i
administratorpanalet mulig å se systemets bearbeidede versjon av utsagnet, samt
hvordan systemet har beregnet seg frem til den predikerte intensjonen.

Figur 5.10: Systemet har predikert at intensjonen «Er du ekte» er korrekt med
52 % sannsynlighet.

Figur 5.11: Systemet har predikert at intensjonen «Er du der» er korrekt med 77 %
sannsynlighet. I dette eksemplet har systemet utført prediksjoner i to ulike faser.
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«Det er helt håpløst her», som er brukerutsagnet, vil altså først bli bearbeidet av

systemet (steg 1). Resultatet etter preprosesseringen har utsagnet blitt til «are whole

bad there». Det er denne teksten som systemet nå vil forsøke å klassifisere (steg 2).

Dersom systemet finner en intensjonsklasse som er lik nok den bearbeidede teksten

vil det være denne intensjonen som utsagnet bli klassifisert som. I dette eksempelet

er det altså intensjonen «Er du der» som blir funnet lik nok (steg 3). Dette er årsaken

til at den predefinerte responsen tilhørende denne intensjonen blir levert.

Ifølge administratorpanelet til chatboten til NAV blir intensjoner predikert

etter en rekke ulike prediksjonsregler. De fire viktigste reglene blir kategorisert

som «perfekt treff», «samme intensjonsgren», «45 % global grenseverdi», og

«15 % poengdifferanse». «Perfekt treff»-regelen betyr at dersom et brukerutsagn

er helt likt et av utsagnene i treningsdatasettet, vil intensjonen automatisk bli

predikert til 100 % i alle stegene. «Samme intensjonsgren»-regelen betyr at

et steg blir gjort ugyldig dersom den predikerte intensjonen tilhører en annen

intensjonsgren enn den sist predikerte. «45 % global grenseverdi»-regelen betyr

at alle stegene må predikere en intensjon til 45 % eller mer for å være gyldig. «15

% poengdifferanse»-regelen betyr at det må være minst 15 % differanse mellom de

to intensjonene med høyest prediksjonsverdi for at et steg skal være gyldig.

45



46



Kapittel 6

Inn i samtaleloggene

Dette kapittelet, som delvis er skrevet i samarbeid med Tina Steinstø, tar

utgangspunkt i den analysen av chatbot-logger som vi i fellesskap har utført. Vi har

basert vår analyse på den oppfatning at utfordrende brukssituasjoner er et velegnet

utgangspunkt for å forstå hvordan Frida fungerer. Gjennom eksempler hentet

fra Frida sine chatbot-logger, vil dette kapittelet presentere fem underkategorier

av samtaler med utfordringer, og to underkategorier av vellykkede samtaler.

Kategoriene er utformet på bakgrunn av vår felles fortolkning og forståelse av

datamaterialet.

6.1 Kategorisering av samtaler

Mange av samtaleloggene viser at bruker har fått et tilsynelatende godt nok svar på

spørsmålet sitt. Vi har klassifisert disse loggene som «vellykket». Logger som vi

anser som vellykkede vil i dette kapittelet bli presentert, men kun på et overordnet

nivå. Vi velger å dele samtalelogger inn i to hovedkategorier, samtaler som er

«vellykket» og samtaler med «utfordringer» (se Figur 6.1 på neste side). Det er

de samtalene som vi anser som ikke vellykket vi velger å fokusere på. Om en logg

blir klassifisert som vellykket eller ikke, er basert på vår fortolkning og forståelse

av loggen, samt kunnskaper om NAV og hvordan Frida virker teknisk sett.

Hovedkategoriene av logger deles inn i underkategorier. Flere av de

samtaleloggene som blir presentert i dette kapittelet, kunne i realiteten ha blitt

plassert under mer enn én av disse underkategoriene. Vår plassering er basert på

hvorvidt vi syntes en chatbot-logg kunne fungere som et illustrerende eksempel på

en gitt kategori.

Når en bruker starter en samtale med Frida, vil chatboten først gi en kort

introduksjon av seg selv. Denne introduksjon, slik den så ut i mai 2019, vises i

Eksempel 1. I og med at introduksjonen vises her, tar jeg den ikke med i de øvrige

chatbot-loggene som blir presentert i dette kapittelet. Hvis ikke annet er skrevet,
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vil eksemplene begynne med brukers første utsagn etter denne introduksjonen.

Samtalene som gjengis nedenfor, er kopiert fra chatbot-loggene til Frida med

«klipp og lim». Alle skrivefeil vil følgelig være slik de forekom i chatten.

Eksempel 1

Frida: Jeg heter Frida og er en chatbot

Frida: Jeg svarer best på korte spørsmål. Husk å ta med hvilken stønad du

spør om.

Frida: Hva lurer du på?

Frida: For english chat, click here (knapp)

Eksempel 1: Fridas velkomsthilsen fra mai 2019.

VellykketUtfordringer

Chatbot-logg

Figur 6.1: Hovedkategorier av chatbot-logger.

6.2 Vellykkede samtaler

NAV anser en samtale som vellykket dersom bruker enten får svar på sitt

spørsmål, eller blir riktig henvist. Vi deler følgelig inn vellykkede samtaler i to

ulike kategorier, «riktig svar» og «riktig henvisning». I «riktig svar»-kategorien

plasserer vi de chat-loggene der bruker tilsynelatende får et tilfredsstillende svar

det vedkommende lurte på. I «riktig henvisning»-kategorien plasserer vi de loggene

der chatboten, slik vi ser det, enten setter over bruker til veileder på riktig sted i

samtalen, eller henviser bruker til riktig nettside eller organisasjon.

6.2.1 Besvart spørsmål

Eksempel 2
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670867

Bruker: Hei, Jeg har søkt pappapermisjon fra <dato>e mai, men nå er jeg
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sykmeld med rygge mitt

Frida: Du kan utsette foreldrepengene hvis du er syk og er helt avhengig

av hjelp til å ta deg av barnet. Du må søke om utsettelse, og legge ved en

funksjonsbeskrivelse fra lege. Vanlig sykemelding er ikke tilstrekkelig.

Frida: Dette må legen din ta med i funksjonsbeskrivelsen

• hvordan sykdommen påvirker evnen din til å ta deg av barnet (knapp)

• i hvilken grad du er helt avhengig av hjelp (knapp)

• hvilken periode du er avhengig av hjelp (knapp)

Frida: Den andre forelderen kan som et alternativ til utsettelse, søke om å

overta permisjonen din. Kravet er det samme som for utsettelse; du må være

syk og helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet.

• Søk her (knapp)

Bruker: oke, vi skal gjør dette, tusen takk for deres forte svar

Frida: Bare hyggelig!

Eksempel 2: Bruker får tilsynelatende svar på sitt spørsmål.

Dette er et eksempel på en logg der bruker tilsynelatende får svar på

det vedkommende spør om. Bruker har søkt pappapermisjon, men har blitt

sykmeldt. Chatboten gir informasjon om at det ved sykdom er mulig å utsette

foreldrepengene, eller eventuelt la den andre forelderen overta permisjonen.

Betingelsen er at den som er sykmeldt er avhengig av hjelp til å ta seg av

barnet. Chatboten opplyser bruker om at en eventuell søknad må inneholde en

funksjonsbeskrivelse fra lege. Bruker takker chatboten for svar, og skriver at

vedkommende skal gjøre dette. I dette eksempelet synes det godt at Frida er «flink»

til å håndtere grammatikalske feil fra brukeren. Selv om det er mange feil, finner

Frida ut hva spørsmålet handler om, og gir et riktig svar.

Samtaler som avsluttes med at bruker gir uttrykk for takknemlighet, blir av

NAV som regel ansett som vellykkede. Slik jeg leser denne loggen, kommer det

ikke tydelig frem at bruker her har forstått at vedkommende snakker med en

chatbot. For meg virker det rart å skulle takke en maskin for et svar, spesielt å

takke en maskin for et raskt svar.
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6.2.2 Passende henvisning

Henvisning til nettside

Eksempel 3
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670740

Bruker: Foreldrepenger

Frida: Foreldrepengene skal sikre foreldrene inntekt i forbindelse med

fødsel og adopsjon.

Frida: Hva lurer du på?

• Har jeg rett? (knapp)

• Periodens lengde (knapp)

• Fleksibelt uttak (knapp)

• Alt om søknaden (knapp)

• Les mer (knapp)

• Status i sak (knapp)

Bruker: Utsettelse

Frida: Det skal jeg prøve å hjelpe deg med.

Frida: Du kan gjerne stille meg et nytt spørsmål, men her noe av det mange

har spurt meg om tidligere:

• Hva er utsettelse? (knapp)

• Rett til utsettelse? (knapp)

• Hvordan søker jeg? (knapp)

• Utsette - hvor lenge? (knapp)

• Ulønnet permisjon (knapp)

Bruker: Hvordan søker jeg? (handling)

Frida: Du kan søke om utsettelse på NAVs digitale skjema, eller på

papirskjema

Frida: Hvis du vil utsette uttaket fordi du er i full jobb, må NAV ha mottatt

søknaden din før du begynner å jobbe.

Frida: Hvis du skal utsette fedrekvoten eller kvote til medmor må søknaden

din være mottatt hos NAV senest den siste dagen i fellesperioden.

• Gå til søknad (lenke)

• Dokumentasjon (knapp)

Eksempel 3: Bruker blir passende henvist til søknad.

I administratorpanelet er det ikke mulig å se om brukere faktisk har trykket på en

lenke. Jeg kan derfor bare anta at brukeren i dette eksempelet ble henvist til riktig

søknad.
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Henvisning til veileder på chat eller telefon

Eksempel 4
Samtaleidentifikasjonsnummer: 616539

Bruker: Hei hvordan er prosessen ved dødfødsel

Frida: Beklager, da er det bedre om du snakker med mine kolleger.

Frida: Mellom 08.00 og 15.00 kan du chatte med en av mine kollegaer.

Frida: Du kan også snakke med en av oss på telefon. Da ringer du 55 55 33

33, telefonen er åpen mellom kl 8.00 - 15.30.

Frida: Chat - hva kan vi svare på her? (knapp)

Bruker: Chat - hva kan vi svare på her? (handling)

Frida: Her på chat kan vi svare deg på generelle spørsmål om:

• foreldrepenger

• engangsstønad

• svangerskapspenger

• barnetrygd

• kontantstøtte

• Overgangsstønad, barnetilsyn og tilleggsstønader til enslig forsørger

• Barnebidrag, bidragsforskudd og bidrag til særlige utgifter

• Omsorgs- og opplæringspenger

Frida: Har du spørsmål om andre ytelser eller spørsmål om søknad,

sak, utbetaling eller andre spørsmål som krever personopplysninger for å

besvares må du ringe oss for hjelp, 55 55 33 33.

Frida: Har du generelle spørsmål kan jeg sette deg over til en kollega

(Mandag - Fredag 08.00 - 15.00).

Frida: Skal jeg sette deg over?

• Ja, sett meg over (08.00 - 15.00) (knapp)

• Nei takk (knapp)

Bruker: Ja takk

Frida: Jeg setter deg over, et øyeblikk.

Frida: Hvis alle mine kollegaer er opptatt, vennligst vent så hjelper vi deg

så snart vi kan.

Eksempel 4: Bruker blir passende henvist til veileder på chat.

Dette eksempelet anser vi som vellykket. Bruker har her et spørsmål som

omhandler dødfødsel, og vedkommende blir satt over til menneskelig chat.

Spørsmål som omhandler død skal ikke dekkes av chatboten. Dette er et designvalg

NAV har gjort. Ut ifra loggen kan vi se at bruker istedenfor å trykke på knappen

«Ja, sett meg over (08.00 - 15.00)», velger å skrive «Ja takk» i fritekstfeltet.
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Henvisning til annen organisasjon

Eksempel 5
Samtaleidentifikasjonsnummer: N/A

Bruker: Hvem kan få frikort?

Frida: NAV trekker skatt etter det som står oppført på skattetrekksmeldin-

gen din under trekkode «Lønn fra NAV».

Frida: Ønsker du å endre skattekortet ditt eller har spørmål om skatt, skatte-

trekk og skattetrekksmelding, kontakter du Skatteetaten.

• Alt om skatt på nav.no (lenke)

• Skatteetaten (lenke)

• Skatt og ytelse fra NAV (knapp)

• Skatt i desember (knapp)

• 50 % skattetrekk? (knapp)

Eksempel 5: Bruker blir passende henvist til nettsidene til Skatteetaten.

Chatbot-trenerne i NAV bruker denne samtalen som et eksempel på en samtale der

bruker blir riktig henvist til en annen organisasjon. Ifølge chatbot-trenerne hender

det at Frida får spørsmål om frikort og Europeisk helsetrygdkort. Chatbot-trenerne

valgt å lage intensjoner som fanger opp slike spørsmål, da NAV tidligere har vært

involvert i disse tjenestene. Dersom en bruker i dag stiller et spørsmål om frikort,

vil vedkommende eksempelvis bli henvist til Skatteetatens nettsider. Chatbot-

trenerne anser dette som god brukerservice. Tidligere var det slik at Frida genererte

en standard fallback-melding til de brukerne som stilte spørsmål vedrørende frikort

og Europeisk helsetrygdkort.

6.2.3 Oppsummering

Basert på de chatbot-loggene vi har analysert, fremstår det som at de mest

vellykkede samtalene er de som kun består av noen få utvekslinger. Ofte er det

slik at de vellykkede samtalene starter med at bruker stiller et velegnet spørsmål til

Frida, og at bruker deretter fortsetter ved å klikke seg videre ved bruk av de ulike

knappene som Frida leverer. I Figur 6.2 på neste side vises en oversikt over de ulike

kategoriene av vellykkede logger.
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Vellykket

Passende henvisning

Henvisning til 
nettside

Henvisning til veileder på 
chat eller telefon

Henvisning til annen 
organisasjon

Besvart spørsmål

Figur 6.2: Underkategorier av vellykkede chatbot-logger.

6.3 Utfordringer

Chatbot-samtaler med utfordringer deles inn i fem underkategorier, «chatbot-

forståelse», «språk», «domenekunnskap», «innhold og logisk oppbygning», og

«andre utfordringer». Det er flere av de chatbot-loggene vi har analysert som passer

inn i flere av kategoriene. Vi vil i etterfølgende avsnitt kun kommentere hvorfor vi

mener loggen er et illustrerende eksempel på den kategorien vi har plassert den i.

I dette avsnittet vil jeg presentere en samtale som jeg ikke anser som vellykket.

Samtalen, som er hentet fra mai 2019, anser jeg som et illustrerende eksempel på

kategorien «innhold og logisk oppbygning» (se avsnitt 6.3.4). Med utgangspunkt i

denne samtalen, ønsker jeg å vise hvordan logger har blitt analysert.

Eksempel 6
Samtaleidentifikasjonsnummer: 678937

Bruker: jeg tror ikke det jeg kan skrive kortere

Frida: Beklager, men jeg kan dessverre ikke svare på det du lurer på.

Frida: Her på chat kan vi svare deg på generelle spørsmål om:

• foreldrepenger

• engangsstønad

• svangerskapspenger

• barnetrygd
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• kontantstøtte

• Overgangsstønad, barnetilsyn og tilleggsstønader til enslig forsørger

• Barnebidrag, bidragsforskudd og bidrag til særlige utgifter

• Omsorgs- og opplæringspenger

Frida: Har du spørsmål om andre ytelser eller spørsmål om søknad,

sak, utbetaling eller andre spørsmål som krever personopplysninger for å

besvares må du ringe oss for hjelp, 55 55 33 33.

Frida: Skal jeg sette deg over?

• Ja, sett meg over (knapp)

• Nei, ikke sett meg over (knapp)

Bruker: ja, gjerne, takk

Frida: Bare hyggelig!

Bruker: Er det lang ventetid?

Frida: Beklager, men jeg kan dessverre ikke svare på det du lurer på.

Frida: Her på chat kan vi svare deg på generelle spørsmål om:

• foreldrepenger

• engangsstønad

• svangerskapspenger

• barnetrygd

• kontantstøtte

• Overgangsstønad, barnetilsyn og tilleggsstønader til enslig forsørger

• Barnebidrag, bidragsforskudd og bidrag til særlige utgifter

• Omsorgs- og opplæringspenger

Frida: Har du spørsmål om andre ytelser eller spørsmål om søknad, sak,

utbetaling eller andre spørsmål som krever personopplysninger for å besva-

res må du ringe oss for hjelp, 55 55 33 33.

Frida: Skal jeg sette deg over?

• Ja, sett meg over (knapp)

• Nei, ikke sett meg over (knapp)

Bruker: ja

Frida: Jeg setter deg over, et øyeblikk.

Eksempel 6: Eksempel på en samtale som jeg anser som lite vellykket.

Gjennom et utdrag fra denne samtalen ønsker jeg å vise hvordan loggene

har blitt analysert med utgangspunkt i rammeverket til Suchman (1987; 2007).

Utdraget vises i Tabell 6.1 på side 56.
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Sekvens av handlinger mellom bruker og Frida
Sekvensdiagram der tidsaksen går nedover

Bruker Maskin

Handling ikke

tilgjengelig for

maskin

Handling

tilgjengelig for

maskin

Effekt synlig for

bruker

Designrasjonale

Viser teksten

«Skal jeg sette

deg over?» og

knappene «Ja,

sett meg over» og

«Nei, ikke sett

meg over». Viser

også et felt for

fritekst.

Skriver teksten

«ja, takk, gjerne»

i fritekstfeltet.

Input på mer enn

to ord blir

prosessert som et

spørsmål.

Brukerutsagnet

blir predikert til

intensjonen

«Takk» under

rotintensjonen

«Generelle

spørsmål».

Viser teksten

«Bare hyggelig!»

Bruker venter i

fem minutter (se

Figur D.4 på

side 104).

Tabell 6.1 – fortsettelse på neste side
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Tabell 6.1 – fortsettelse fra forrige side

Bruker Maskin

Handling ikke

tilgjengelig for

maskin

Handling

tilgjengelig for

maskin

Effekt synlig for

bruker

Designrasjonale

Skriver teksten

«Er det lang

ventetid?» i

fritekstfeltet.

Input blir ikke

klassifisert. En

standard

fallback-melding

blir generert.

Viser teksten

«Beklager, men

jeg kan dessverre

ikke svare på det

du lurer på.»

Tabell 6.1: Utdrag fra logg satt opp i rammeverket til Suchman (1987; 2007).

Selv om jeg ikke skriver analysen ut på denne måten for de øvrige eksemplene

i dette kapittelet, så ligger denne analysen til grunn. Rammeverket viser hvor det

kan oppstå problemer, for eksempel fordi bruker gjør noe som ikke synes for Frida.

I min analyse velger jeg å regne med det som bruker «er», men som ikke Frida kan

«se», som en handling som ikke er tilgjengelig for maskinen.

6.3.1 Chatbot-forståelse

Chatbot-forståelse handler om hvorvidt en bruker forstår hvordan chatbot-

teknologi fungerer. I denne kategorien plasserer vi samtaler hvor bruker viser en

tilsynelatende mangel på forståelse for hvordan en chatbot virker, enten ved å stille

personlig spørsmål, eller ved å formulere seg på en måte som gjør at chatboten

ikke oppfatter hva det spørres om. Kategorien chatbot-forståelse deles inn i to

underkategorier, «personlige spørsmål» og «kontekst og oppfølgingsspørsmål».
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Personlige spørsmål

Eksempel 7
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670885

Bruker: Hva betyr uke syv etter fødsel

Frida: Ved fødsel er 3 uker av foreldrepengeperioden er forbeholdt tiden

før termin/planlagt keisersnitt. Disse ukene inngår i foreldrepengeperioden,

men er ikke en del av hverken mødrekvoten eller fellesperioden.

Frida: De 3 ukene kan ikke brukes etter fødsel.

Frida: NAV får melding om fødsel fra Folkeregisteret som får fødselsmel-

ding fra sykehuset.

Frida: Du trenger derfor ikke gi beskjed om fødsel før eller etter termin-

dato.

• Endret termindato? (knapp)

• Fødsel før termin (knapp)

• Fødsel etter termin (knapp)

Bruker: Om man har fått barn <dato>. mai, hvilken dato er syv uker fra

fødsel å regne?

Frida: Jeg svarte kanskje ikke helt på det du lurte på? Kanskje du kan spørre

litt annerledes?

Bruker: Hva er syv uker etter <dato>. mai

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du stille spørsmålet på nytt?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: Hva betyr syv uker etter fødsel

Frida: Ved fødsel er 3 uker av foreldrepengeperioden er forbeholdt tiden

før termin/planlagt keisersnitt. Disse ukene inngår i foreldrepengeperioden,

men er ikke en del av hverken mødrekvoten eller fellesperioden.

Frida: De 3 ukene kan ikke brukes etter fødsel.

Frida: NAV får melding om fødsel fra Folkeregisteret som får fødselsmel-

ding fra sykehuset.

Frida: Du trenger derfor ikke gi beskjed om fødsel før eller etter termin-

dato.

• Endret termindato? (knapp)

• Fødsel før termin (knapp)
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• Fødsel etter termin (knapp)

Eksempel 7: Bruker stiller et personlig spørsmål.

Dette er et eksempel på en samtale vi velger å plassere i kategorien personlige

spørsmål. Bruker ønsker å få svar på hva syv uker etter en spesifikk dato i mai er.

Spørsmålene som bruker stiller er følgelig av personlig karakter, formulert ut ifra

vedkommendes helt konkrete situasjon. Chatboten responderer enten ved å levere

en spesifikk predefinert respons, eller ved å levere en standard fallback-respons.

Ifølge domeneekspert i NAV er bruker i dette eksempelet mest sannsynlig en far

eller en medmor, da deres kvote kan tas ut fra uke 7 etter fødselen. Informasjonen

fra Frida gir neppe bruker ny informasjon.

Kontekst og oppfølgingsspørsmål

Eksempel 8
Samtaleidentifikasjonsnummer: 679630

Bruker: Hei, jeg er student og har gått barn. Hvor mange uker permisjon

har jeg krav på?

Frida: Foreldrepengene skal sikre foreldrene inntekt i forbindelse med

fødsel og adopsjon.

Frida: Hva lurer du på?

• Har jeg rett? (knapp)

• Periodens lengde (knapp)

• Fleksibelt uttak (knapp)

• Alt om søknaden (knapp)

• Les mer (knapp)

• Status i sak (knapp)

Bruker: Periodens lengde (handling)

Frida: Foreldrepengeperioden ved fødsel er 49 uker med 100 prosent

foreldrepenger og 59 uker med 80 prosent foreldrepenger.

Frida: For adopsjon er den henholdsvis 46 (100%) og 56 uker (80%).

Frida: Fordelingen av foreldrepengeperioden er sånn:

• 3 uker forbeholdt mor og tiden før termin

• Mødrekvote

• Fedrekvote eller kvote til medmor

• Fellesperiode

Frida: Bruk foreldrepengeplanleggeren, da får du god oversikt over alle

58



INN I SAMTALELOGGENE

periodene.

• Mødrekvote (knapp)

• Fedrekvote (knapp)

• Kvote til medmor (knapp)

• Fellesperiode (knapp)

• Foreldrepenge-planlegger (lenke)

Bruker: Slik jeg har forstått er hele felles..

Frida: Foreldrepengene skal sikre foreldrene inntekt i forbindelse med

fødsel og adopsjon.

Frida: Hva lurer du på?

• Har jeg rett? (knapp)

• Periodens lengde (knapp)

• Fleksibelt uttak (knapp)

• Alt om søknaden (knapp)

• Les mer (knapp)

• Status i sak (knapp)

Bruker: Hallo??

Frida: Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?

Bruker: Har allerede skrevet spm!

Frida: La oss se på utbetaling sammen.

Frida: Hvis du ha en arbeidsgiver som betaler deg lønn når du mottar

foreldrepenger, er det arbeidsgiver du skal spørre om utbetalinger.

Frida: Det er vedtak om innvilget søknad om foreldrepenger som bekrefter

at du har rett til foreldrepenger. I vedtaket ditt står det også hvem som skal

betale foreldrepenger til deg.

• Utbetalingsdato (knapp)

• Utbetalingsperiode (knapp)

• Delt utbetaling (knapp)

• Endring i arbeidsforhold (knapp)

• Etterbetaling (knapp)

• Feriepenger (knapp)

Eksempel 8: Bruker kommenterer informasjonen som Frida gir.

Dette eksempelet kan passe i kategorien kontekst og oppfølgingsspørsmål. Årsaken

til dette er at bruker kommenterer svaret som chatboten gir. Det kan virke som om

den informasjonen Frida gir ikke passer den situasjonen som bruker er i. Svarene

fra chatboten omhandler foreldrepenger, informasjon som trolig ikke er relevant

for brukeren som er student. I eksempelet kommenterer bruker Frida sitt svar ved å
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skrive «Slik jeg har forstått er hele felles..» inn i fritekst-feltet. Frida leverer da en

respons som bruker tilsynelatende ikke er fornøyd med. Når Frida stiller spørsmålet

«Hva kan jeg hjelpe deg med?» litt lenger ut i samtalen, responderer bruker med

utsagnet «Har allerede skrevet spm!». Frida forstår dette utsagnet til å omhandle

utbetaling av foreldrepenger, og bruker forlater samtalen.

6.3.2 Språk

Dersom brukerutsagn inneholder skrivefeil, kan Frida kan av og til misforstå hva

det spørres om. Vanskeligheter kan også oppstå når systemets stavekontroll «retter»

opp i ord slik at de endrer betydning. Det kan også være at språk bli feil identifisert.

Dersom dette skjer, kan følgefeil oppstå. Årsaken er at utsagn da vil bli analysert

på bakgrunn av en annet språk enn det de er skrevet på. Kategorien språk deles inn

i underkategoriene «skrivefeil», «stavekontroll» og «feilidentifisert språk».

Skrivefeil

Eksempel 9
Samtaleidentifikasjonsnummer: 618684

Bruker: hei

Frida: Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med?

Bruker: jeg sende en søkenat i går

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du prøve å stille spørsmålet på en annen måte?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: jeg sende søknad til nav menn jeg file aller spørsmål nå alt er tomtt

kan du sjekke

Frida: Jeg er ikke sikker på om jeg har forstått deg rett, men kan jeg hjelpe

deg med:

• Foreldrepenger (knapp)

Bruker: nei

Frida: OK. Spør meg gjerne på nytt hvis du lurer på noe mer

Bruker: er send en søknad kan du sjekke er jeg file riktig

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.
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Frida: Kan du prøve å stille spørsmålet på en annen måte?

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 9: Bruker har utfordringer med språket.

Jeg velger å plassere dette eksempelet i kategorien språk, siden bruker, slik jeg

ser, ikke klarer å uttrykke seg skriftlig på en måte som Frida forstår. Frida spør

bruker om vedkommende «trenger mer hjelp», men bruker klikker ikke på denne

knappen. Bruker får, slik jeg ser det, ikke svar på sitt spørsmål. Det er uklart om

bruker forstår at det er mulig å bli satt over til en veileder.

Eksempel 10
Samtaleidentifikasjonsnummer: 617433

Fortsettelse fra samtale. . .

Bruker: Intekstmelding på nutt?

Frida: Ååå, nå får du meg til å rødme.

Bruker: Intekstmelding på nytt?

Frida: Hvis lønnsøkningen din skyldes tariffforhandlinger og den gjelder

fra et tidspunkt før foreldrepengeperioden din startet, kan vi fastsette

grunnlaget på nytt.

Frida: Arbeidsgiveren din sender da ny inntektsmelding til NAV, opplyser

om ny lønn og fra når den gjelder.

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 10: Skrivefeil kan føre til at Frida gir tilsynelatende rare svar.

I dette eksempelet skriver bruker ordet «nytt» feil, noe som fører til at Frida

gir en tilsynelatende rar respons. Systemet klassifiserer her brukerutsagnet

«Intekstmelding på nutt?» som intensjonen «Du er søt». Denne intensjon gir den

predefinerte responsen «Ååå, nå får du meg til å rødme». Bruker retter opp i

skrivefeilen, og stiller deretter spørsmålet på nytt. Denne gangen responderer Frida

med å gi informasjon vedrørende innsending av ny inntekstsmelding.
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Stavekontroll

Eksempel 11
Samtaleidentifikasjonsnummer: N/A

Bruker: Må far velge 80% utbetaling i sin pappaperm, dersom mor velger

dette?

Frida: Mor kan overta fedrekvoten hvis ett eller flere av punktene under er

oppfylt:

• Hun er alene om omsorgen for barnet

• Far har ikke rett til foreldrepenger

• Far er innlagt i helseinstitusjon

• Far har en sykdom eller skade som gjør at han ikke er i stand til å ta

seg av barnet alene

• Far er syk (knapp)

Bruker: Må begge foresatte ha samme prosentandel utbetalt ved permi-

sjon?

Frida: Beklager, men jeg forstod ikke helt hva du spurte om.

Frida: Kan du prøve å spørre meg igjen på en litt annen måte? De er best

om du skriver korte og enkle spørsmål.

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 11: Stavekontrollen kan endre ord slik at de får en annen betydning.

I dette eksempelet spør bruker om far må velge 80 % utbetaling i sin pappaperm,

dersom mor velge dette. Frida tror spørsmålet dreier seg om overtakelse av

fedrekvoten, og svarer bruker med at mor kan overta fedrekvoten dersom visse krav

er oppfylt. Bruker omformulerer seg, og spør så om begge foresatte må ha samme

prosentandel utbetalt ved permisjon. Frida svarer at hun ikke forstår spørsmålet.

Årsaken til dette er, ifølge chatbot-trenerne, trolig at stavekontrollen har endret

ordet «foresatte» til ordet «fortsatt». For å hindre stavekontrollen fra å gjøre en

slik feil igjen, velger chatbot-trenerne å legge inn «foresatte» som et synonym for

«foreldre» i administratorpanelet.

Feilidentifisert språk

Eksempel 12
Samtaleidentifikasjonsnummer: 615918

Bruker: Far betaler ikke barnebidrag i tide
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Frida: Jeg kan svare deg på generelle spørsmål om barnebidrag

Frida: Du kan skrive et spørsmål selv eller velge ut fra listen nedenfor.

• Privat avtale (knapp)

• Fastsetting av bidrag (knapp)

• Over 18 år (knapp)

• Søke bidrag (knapp)

• Utbetaling (knapp)

Bruker: forsen betaling

Frida: På Dine utbetalinger finner du en oversikt over alle utbetalinger fra

NAV de siste 3 årene.

Frida: Logg inn på Dine utbetalinger, eller les mer på lenkene

Frida: Hvis du ikke finner det du ser etter på Dine utbetalinger, må du ringe

55 55 33 33.

• Mangler utbetaling? (knapp)

• Stemmer ikke beløpet du har fått? (knapp)

• Er du arbeidsgiver? (knapp)

• Utbetalingsdato (knapp)

• Dine utbetalinger (knapp)

Bruker: barnebidrag

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du prøve å stille spørsmålet på en annen måte?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: far betaler ikke i tide

Frida: Hvilken dag utbetalingen kommer, avhenger av hvilken ytelse det

gjelder.

Frida: Du kan se utbetalingene fra NAV på «Dine utbetalinger» på nav.no,

men de vises ikke før de er kommet inn på konto.

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 12: Feilidentifisert språk kan føre til at Frida ikke forstår brukerutsagn.

Dette er et eksempel på en samtale vi velger å plassere i kategorien feilidentifisert

språk. Årsaken til dette er at bruker har en skrivefeil som gjør at Frida tror

bruker skriver på dansk. I eksempelet skriver bruker ordet «forsen» istedenfor

«for sen». Siden chatboten nå er i en «dansk tilstand», klarer den ikke å forstå

det etterfølgende ordet «barnebidrag».
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6.3.3 Domenekunnskap

Kategorien domenekunnskap omfatter situasjoner der bruker viser en tilsynelaten-

de mangelfull forståelse av NAV. Chatbot-logger der bruker enten benytter seg av

feil begrep, eller har problemer med å forstå hvordan eget liv passer inn i NAV, vel-

ger vi å plassere i denne kategorien. Domenekunnskap er følgelig delt inn i de to

underkategoriene «feil begrep» og «puttekassen». I kategorien «feil begrep» plas-

serer vi chatbot-logger der bruker eksempelvis har utelatt et sentralt begrep, eller

der bruker har benyttet seg av begrep som ikke er riktig i den konteksten utsagnet

må forstås ut ifra. I kategorien «puttekassen» plasserer vi logger der bruker har

problemer med å forstå hvordan egen livssituasjon kan tilpasses NAV sine begrep,

støtteordninger og liknende.

Feil begrep

Eksempel 13
Samtaleidentifikasjonsnummer: 617631

Bruker: Hva er barnetryggden på i år?

Frida: Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge,

kan du ha rett til barnetrygd.

Frida: Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet er født. Hvis

retten til barnetrygd oppstår på et senere tidspunkt, kan du få barnetrygd

fra måneden etter at vilkårene er oppfylt.

Frida: Barnetrygden utbetales til og med måneden før barnet blir 18 år.

Opphører retten til barnetrygd tidligere enn det, kan du motta barnetrygd til

og med måneden vilkårene opphører.

• Hvem kan få barnetrygd (knapp)

• Utvidet barnetrygd (knapp)

• Utbetaling (knapp)

• Endringer i familiesituasjon (knapp)

• Søke barnetrygd (knapp)

Bruker: Hva er satsen på barnetrygden?

Frida: Ordinær barnetrygd er på 1 054 kr i måneden for hvert barn.

Frida: Utvidet barnetrygd er 1054 kr per måned og kommer i tillegg til

barnetrygd du får for barn som bor hos deg

Frida: Småbarnstillegget er på 660 kr.

• Utvidet barnetrygd (knapp)

• Småbarnstillegg (knapp)

Bruker: Tusen takk, Frida ,
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Frida: Bare hyggelig!

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 13: Manglende bruk av nøkkelord kan føre til at Frida ikke forstår hva

det spørres om.

I dette eksempelet stiller bruker først spørsmålet «Hva er barnetryggden på i år?».

Til tross for en skrivefeil, forstår Frida at spørsmålet dreier seg om temaet barne-

trygd. Frida forstår derimot ikke at bruker stiller et spørsmål om hvilket beløp

barnetrygden er på. I dette eksempelet omformulerer bruker seg, og det kan til-

synelatende virke som om bruker til slutt blir fornøyd med det svaret Frida gir.

Eksempel 14
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670860

Bruker: kan en ung ufør som er gift med utenlandsk enslig mor få

barnetrygd og barnetillegg

Frida: Er du enslig mor eller far, kan du ha rett til utvidet barnetrygd hvis

du bor alene med barn.

Frida: Den utvidede barnetrygden er barnetrygd for ett barn mer enn du

faktisk bor sammen med.

Frida: Du må søke om utvidet barnetrygd, den blir ikke automatisk

innvilget.

• Rett til utvidet barnetrygd? (knapp)

• Delt barnetrygd / bosted (knapp)

• Endringer i familiesituasjonen (knapp)

• Søknadsveileder (knapp)

• Særfradrag (knapp)

• Utbetaling (knapp)

Bruker: Rett til utvidet barnetrygd? (handling)

Frida: Vilkår for utvidet barnetrygd - du bor alene med barn og:

• er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle

• er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet.

Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år, må

bekreftes med meklingsattest

• har vært faktisk separert i minst 6 måneder uten separasjonsbevilling

eller dom

• har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på
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minst 6 måneder, eller som har sittet i varetekt i minst 6 måneder

• har en ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst 6 måneder

Frida: Hvis du ikke har felles barn med den du har bodd sammmen med,

trenger vi bare dokumentasjon på at dere ikke bor samme. Det kan for

eksempel være:

• Erklæring om samlivsbrudd

• Seperasjonsbevilling

• Når opphører retten til utvidet barnetrygd? (knapp)

• Søk utvidet barnetrygd (knapp)

• Delt barnetrygd (knapp)

Bruker: Når opphører retten til utvidet barnetrygd? (handling)

Frida: Utvidet barnetrygd faller bort hvis:

• Du inngår ekteskap

• Får felles barn med ny samboer

• Har vært samboer med en du ikke har felles barn med, i 12 måneder

• Flytter sammen med barnefar

Bruker: kan en utenlandsk enslig mor få barnetrygd og barnetillegg

Frida: Er du enslig mor eller far, kan du ha rett til utvidet barnetrygd hvis

du bor alene med barn.

Frida: Den utvidede barnetrygden er barnetrygd for ett barn mer enn du

faktisk bor sammen med.

Frida: Du må søke om utvidet barnetrygd, den blir ikke automatisk

innvilget.

• Rett til utvidet barnetrygd? (knapp)

• Delt barnetrygd / bosted (knapp)

• Endringer i familiesituasjonen (knapp)

• Søknadsveileder (knapp)

• Særfradrag (knapp)

• Utbetaling (knapp)

Bruker: Utbetaling (handling)

Frida: Barnetrygden utbetales siste ukedag hver måned. Barnetrygden er

skattefri.

Frida: Husk at du kan se utbetalinger fra NAV ved å logge på Ditt NAV.

Frida: På nav.no finner du oversikt over utbetalingsdatoer for barnetrygd.

• Hva kan jeg få? (knapp)

• Mangler utbetaling? (knapp)

• Må jeg søke? (knapp)

• Endringer i familiesituasjon (knapp)
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• Når et barn fyller 18 år (knapp)

• Jeg mener barnebidrag (knapp)

Bruker: kan en utenlandsk enslig mor få barnetillegg

Frida: I noen tilfeller kan mor få hele perioden med foreldrepenger.

Frida: Hun kan enten være alene om omsorgen, eller bo sammen med

barnets andre forelder som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

• Alene om omsorgen (knapp)

• Bor med far/medmor (knapp)

• Jeg mener barnetrygd (knapp)

• Jeg mener overgangsstønad (knapp)

Bruker: Jeg mener barnetrygd (handling)

Frida: Er du enslig mor eller far, kan du ha rett til utvidet barnetrygd hvis

du bor alene med barn.

Frida: Den utvidede barnetrygden er barnetrygd for ett barn mer enn du

faktisk bor sammen med.

Frida: Du må søke om utvidet barnetrygd, den blir ikke automatisk

innvilget.

• Rett til utvidet barnetrygd? (knapp)

• Delt barnetrygd / bosted (knapp)

• Endringer i familiesituasjonen (knapp)

• Søknadsveileder (knapp)

• Særfradrag (knapp)

• Utbetaling (knapp)

Eksempel 14: Bruker bruker feil begrep.

Bruker stiller i denne samtalen spørsmålet «kan en ung ufør som er gift med

utenlandsk enslig mor få barnetrygd og barnetillegg». Bruker får svar fra Frida som

omhandler støtte til enslige foreldre, noe som ikke stemmer med brukers situasjon.

Bruker stiller så et spørsmål om en «utenlandsk enslig mor» kan få barnetrygd og

barnetillegg. Frida fanger ikke opp at bruker gir uttrykk for en juridisk villfarelse,

og responderer med å gi mer informasjon om rettighetene til enslige. Etter dette

skriver bruker en ny melding der vedkommende spør om en «utenlandsk enslig

mor få barnetillegg». Frida svarer med at mor i noen tilfeller kan få hele perioden

med foreldrepenger. I og med at svaret også inneholder knappene «Jeg mener

barnetrygd» og «Jeg mener overgangsstønad», kan det virke som om det tas høyde

for at bruker ikke har domenekunnskap. Bruker trykker på knappen «Jeg mener

barnetrygd», og får levert et svar som Frida allerede har levert tidligere i samtalen.

Bruker får trolig ikke svar på sitt spørsmål, og blir heller ikke henvist til en veileder.
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Puttekassen

Eksempel 15
Samtaleidentifikasjonsnummer: 679785

Bruker: Skal ha barn, hva må jeg søke om?

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du stille spørsmålet på nytt?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: Hvordan får jeg penger når jeg venter barn?

Frida: Hvilken dag utbetalingen kommer, avhenger av hvilken ytelse det

gjelder.

Frida: Du kan se utbetalingene fra NAV på Dine utbetalingerpå nav.no,

men de vises ikke der før de er kommet på konto.

• Oversikt utbetalingsdatoer (knapp)

• Utbetalingsoversikt (knapp)

• Ikke fått penger (knapp)

Eksempel 15: Bruker viser mangel på domenekunnskap.

I dette eksempelet stiller bruker et spørsmål som kan tyde på at vedkommende ikke

har domenekunnskap. Vedkommende vet tilsynelatende at det er mulig å få støtte

når man får barn, men ikke hva de ulike støtteordningene heter, eller hvem som har

rett til hva. Resultatet blir at Frida ikke forstår hva bruker spør om.

6.3.4 Innhold og logisk oppbygning

Kategorien innhold og logisk oppbygning omfatter samtaler der Frida gir en

tilsynelatende rar eller upassende respons. Dette kan eksempelvis skje dersom

systemet predikerer feil intensjon. I noen tilfeller kan Frida, ifølge chatbot-

trenerne, gi en tilfredsstillende respons til bruker, selv om ikke riktig intensjon

ble predikert. Årsaken til dette er at det er flere av Fridas responser kan passe til

flere av intensjonene.

Innhold og logisk oppbygning er delt inn i underkategoriene «feil eller

manglende intensjon», «presisjon», og «kontekstuell relevant informasjon». Feil

eller manglende intensjon vil si at Frida enten gir bruker en respons som ikke passer

spørsmålet, eller at Frida genererer en fallback-melding, selv om spørsmålet er

innenfor Frida sitt omfang. Presisjon handler om at Frida gir bruker et generelt svar

68



INN I SAMTALELOGGENE

som ikke nødvendigvis er relevant for spørsmålet. Det kan også være at Frida gir

bruker et svar, men at svaret kun er en liten del av større mengde med informasjon.

Mangel på kontekstuell relevant informasjon kan eksempelvis være at Frida spør

bruker om vedkommende vil bli satt over til en veileder på chat, til tross for at det

er utenfor åpningstiden. Et annet eksempel kan være at Frida lister opp e-post som

et punkt under ulike måter å «kontakte NAV på». Bruker må da klikke seg videre

inn på e-post, bare for å finne ut at dette er en kanal som ikke er i bruk.

Feil eller manglende intensjon

Eksempel 16
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670879

Bruker: Kan man studere mens man er i mammapermisjon

Frida: Du kan dele opp perioden med foreldrepenger, eller kombinere

foreldrepenger og arbeid.

Frida: Skal du jobbe på fulltid, ta ut lovbestemt ferie, er syk eller innlagt

på sykehus?

Frida: Da kan du utsette foreldrepengene.

Frida: Jobber du mindre enn 100%, kan du kombinere jobb og

foreldrepenger.

• Jobbe deltid (knapp)

• Utsettelse (knapp)

• Må jeg søke? (knapp)

• Når må foreldrepengene være brukt? (knapp)

• Foreldrepengeplanlegger (knapp)

• Samtidig uttak (knapp)

Bruker: Studere foreldrepermisjon

Frida: Foreldrepengeperioden ved fødsel er 49 uker med 100 prosent

foreldrepenger og 59 uker med 80 prosent foreldrepenger.

Frida: For adopsjon er den henholdsvis 46 (100%) og 56 uker (80%).

Frida: Fordelingen av foreldrepengeperioden er sånn:

• 3 uker forbeholdt mor og tiden før termin

• Mødrekvote

• Fedrekvote eller kvote til medmor

• Fellesperiode

Frida: Bruk foreldrepengeplanleggeren, da får du god oversikt over alle

periodene.

• Mødrekvote (knapp)

• Fedrekvote (knapp)
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• Kvote til medmor (knapp)

• Fellesperiode (knapp)

• Foreldrepenge-planlegger (lenke)

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 16: Frida sine svar er trolig ikke relevante for bruker.

Vi velger å plassere dette eksempelet under feil eller manglende intensjon ettersom

Frida sin respons ikke passer til det bruker spør om. Bruker stiller spørsmål om

det er mulig å studere mens man er i mammapermisjon. Frida svarer med å gi

informasjon om hvordan foreldrepenger kan kombineres med arbeid, samt lengden

på foreldrepengeperioden. Vi oppfatter det slik at bruker ikke får svar på det

vedkommende stiller spørsmål om, og at den informasjonen Frida gir ikke er

relevant for bruker.

Presisjon

Eksempel 17
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670647

Bruker: Hei, har spørsmål om søknad på barnetrygd

Frida: Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få innvilget

barnetrygd omtrent 1 - 2 måneder etter fødselen. Første utbetaling kommer

ca 2 måneder etter fødsel.

Frida: Hvis du har adoptert og/eller kan ha rett til utvidet barnetrygd må du

søke om barnetrygden.

Frida: Det er er også andre situasjoner som krever at du søker, blant annet

om barnet flytter og en annen skal motta barnetrygden, hvis du er verge

elller fosterforelder. Det kan du lese mer om på nav.no.

• Utbetaling (knapp)

• Hvordan søke (knapp)

• Status i sak (knapp)

• Endringer i familiesituasjon (knapp)

• Søk barnetrygd (lenke)

Bruker: Hvordan søke (handling)

Frida: Vi anbefaler at du søker digitalt (krever innlogging med BankID).

Frida: Du kan også bruke papirsøknaden som du sender i posten. Da trenger

du en førsteside (strekkodeark) som du laster ned sammen med søknaden.

Frida: På førstesiden finner du adressen du skal sende søknaden til.
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Frida: Du kan følge saken din på Ditt NAV som du finner på nav.no.

• Søknad (knapp)

• Vedlegg (knapp)

• Søke tilbake i tid (knapp)

Bruker: Må man søke både om både barnetrygd og utvida barnetrygd

Frida: Er du enslig mor eller far, kan du ha rett til utvidet barnetrygd hvis

du bor alene med barn.

Frida: Den utvidede barnetrygden er barnetrygd for ett barn mer enn du

faktisk bor sammen med.

Frida: Du må søke om utvidet barnetrygd, den blir ikke automatisk

innvilget.

• Rett til utvidet barnetrygd? (knapp)

• Delt barnetrygd / bosted (knapp)

• Endringer i familiesituasjonen (knapp)

• Søknadsveileder (knapp)

• Særfradrag (knapp)

• Utbetaling (knapp)

Eksempel 17: Det er uklart om bruker opplever å få svar på sitt spørsmål.

I dette eksempelet får bruker tilsynelatende svar på sitt spørsmål, men det kan

virke som om bruker ikke oppfatter dette. Bruker skriver først at vedkommende

«har et spørsmål om søknad på barnetrygd». Frida svarer som om bruker hadde et

generelt spørsmål på barnetrygd-søknaden. I svaret fra Frida informeres det om at

barnetrygd er noe som automatisk blir innvilget dersom barnet blir født i Norge, og

at mor vil få første utbetaling omkring 2 måneder etter fødsel. Videre informeres

det at dersom «du har adoptert og/eller kan ha rett til utvidet barnetrygd må du søke

om barnetrygden». I svaret fra Frida blir det også informert om at det finnes andre

situasjoner der det er nødvendig å sende inn en søknad. I tillegg til dette presenterer

chatboten fem ulike lenker, inkludert en lenke ved navn “Søk barnetrygd”. Bruker

klikker på lenken ved navn «Hvordan søke», og får informasjon om at det er mulig

å søke barnetrygd både digitalt og via en papirsøknad som kan sendes i posten.

Etter dette skriver bruker inn et spørsmål. Vedkommende ønsker å få vite om det

er nødvendig å søke om «både barnetrygd og utvida barnetrygd». I svaret fra Frida

informeres det om hvem som kan ha rett på utvidet barnetrygd, samt at dette er

noe som det må søkes om. I svaret står det ingenting om at barnetrygd som ikke

er utvidet, vanligvis blir innvilget automatisk. Det er uklart om bruker oppfatter

informasjonen fra Frida som svar på spørsmål.
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Kontekstuell relevant informasjon

Eksempel 18
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670863

Bruker: kan summen av foreldrepengene endres?

Frida: Hvis du vil

• endre en innsendt søknad

• endre foreldrepengeperioden

• utsette eller gradere

• søke om gjenstående foreldrepenger

må du sende ny søknad.

Frida: Hva du skal søke om, avhenger av hvilken endring du vil gjøre.

Frida: Er barnet født og du allerede har fått innvilget foreldrepenger, kan

du bruke den digital søknaden og velge «Søk endring»

• Hvordan fylle ut søknad (knapp)

• Status i sak (knapp)

• Trekke søknad (knapp)

• Gå til søknad (knapp)

• Mer om fleksibelt uttak (knapp)

Bruker: Hvordan fylle ut søknad (handling)

Frida: Den digitale søknaden er lett å bruke, prøv så skal du se!

Frida: Trenger du hjelp?

Frida: Jeg kan sette deg over til en av mine kollegaer sånn at du kan få

hjelp. Skal jeg det?

• Ja (knapp)

• Nei, ikke sett over (knapp)

Bruker: ja (handling)

Frida: Beklager, vi er stengt. Våre åpningstider er mandag til fredag, 08.00

- 15.00.

Bruker: Sorry, we are closed. Our opening hours are Monday to Friday,

08.00 - 15.00.

Eksempel 18: Frida sin respons er ikke relevant for konteksten.

I denne loggen stiller bruker et spørsmål angående endring i en søknad. Frida gir

bruker et omfattende svar, og bruker klikker seg videre inn på «hvordan fylle ut

søknad». Frida informerer om at den digitale søknaden er lett å bruke, og spør

bruker om vedkommende vil ha hjelp av et menneske, en «kollega», til å fylle den

ut. Bruker svarer «ja» til å få snakke med veileder, og Frida svarer med at dette

ikke er mulig siden chatten er stengt. I dette eksempelet er det informasjon som er
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relevant for konteksten, som Frida ikke oppgir. Her burde Frida ha opplyst om at

chatten var stengt på et tidligere sted i samtalen.

6.3.5 Andre utfordringer

Det er i tillegg til de kategoriene som er beskrevet over, flere samtaler som vi anser

som ikke vellykket, men som likevel ikke passer inn i gruppene over. Dette kan

for eksempel være samtaler der bruker har fått riktig svar, men likevel har ytret

et ønske om å bli satt over til en veileder på chat. Vi har også sett eksempler

på samtaler der brukere har forlatt chatbot-samtalen uten å ha skrevet noe, eller

samtaler der det kan fremstå som om brukere ikke forstår at de kommuniserer med

en maskin. Vi har delt disse ulike typene av utfordringer inn i underkategoriene

«tillit» og «uklarheter».

Tillit

Eksempel 19
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670768

Bruker: hei jeg skal søke foreldrepenger men husker ikke hvor mange uker

jeg hadde rett på ?

Frida: Jeg hjelper deg gjerne med foreldrepengesøknaden.

Frida: Husk at det er den som skal ha foreldrepenger som søker selv.

Frida: Hva lurer du på?

• Hvordan søker jeg? (knapp)

• Når skal jeg søke? (knapp)

• Bosted (knapp)

• Endringer (knapp)

• Status søknad/sak (knapp)

• Vedlegg (knapp)

Bruker: er dette en pc som svarer?

Frida: Ja, jeg er en robot.

Bruker: oki hade

Frida: Ha det bra! Takk for praten!

Samtalen fortsetter. . .

Eksempel 19: Bruker ønsker ikke å konversere med Frida.

I dette eksempelet stiller bruker et spørsmål om hvor mange uker med

foreldrepenger vedkommende har rett på. Frida gir bruker informasjon om

foreldrepenger, samt tilbyr en mulighet for bruker å klikke seg videre for mer
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informasjon. Istedenfor å klikke på noen av knappene, spør bruker om det er «en

pc som svarer». Frida bekrefter dette, og bruker velger da å avslutte samtalen. Her

kan det være at bruker ikke har tiltro til at Frida kan tilfredsstillende svar.

Vi har sett logger der bruker har ytret et ønske om å få snakke med en veileder,

selv etter at vedkommende, slik vi ser det, har fått et dekkende svar. Vi vil presisere

at dette ikke nødvendigvis trenger å bety at bruker ikke har tillit til chatboten.

Kanskje kan årsaken til at vedkommende ønsket å snakke med en veileder være en

helt annen. For eksempel kan det være at bruker ønsket å stille et mer komplisert

spørsmål, et spørsmål brukeren antok chatboten ikke kunne besvare.

Uklarheter

Eksempel 20
Samtaleidentifikasjonsnummer: 670617

Bruker: Hei! Jeg har to barn. Hvordan kan jeg få barnepenger?

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du stille spørsmålet på nytt?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: Hva papir trenger for barnepenger?

Frida: Beklager, men jeg forstår ikke hva du spør om.

Frida: Jeg skjønner best hvis du skriver korte spørsmål og tar med hva slags

stønad det gjelder.

Frida: Kan du stille spørsmålet på nytt?

• Trenger mer hjelp (knapp)

• Nei (knapp)

Bruker: Er du robot?

Frida: Ja, jeg er en robot.

Eksempel 20: Menneske eller maskin?

I dette eksempelet kan det virke som om bruker ikke forstår at Frida er en chatbot.

Bruker har ikke benyttet seg av riktig begrep, og Frida forstår ikke hva det spørres

om. Etter at Frida har levert den samme responsen to ganger på rad, stiller bruker

spørsmål om Frida er en robot. Bruker avslutter samtalen etter at Frida har svart

«Ja, jeg er en robot». Her kan det virke som om bruker først antok at det var et

menneske vedkommende konverserte med.
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6.3.6 Oppsummering av logger med utfordringer

Det finnes flere ulike typer av utfordringer som kan oppstå i en samtale mellom

Frida og bruker. Ofte kan flere av disse utfordringene være til stede samtidig.

Figur 6.3 viser en oversikt over de ulike kategoriene av utfordringer som vi har

funnet i det datamaterialet vi har analysert.

Utfordringer

Chatbot-
forståelseSpråkDomene-

kunnskap
Innhold / logisk

oppbygning

Personlige 
spørsmål

Kontekst / 
oppfølgings-

spørsmål

Skrivefeil

Stavekontroll

Feilidentifisert 
språk

Feil begrep

Puttekassen

Feil / manglende 
intensjon

Presisjon

Kontekstuell
relevant 

informasjon

Andre 
utfordringer

Tillit

Uklarheter

Figur 6.3: Underkategorier av chatbot-logger med utfordringer.

6.4 Oppsummering

I vårt datamateriale har vi funnet flere eksempler på vellykkede og ikke vellykkede

samtaler. Figur 6.4 på neste side viser en oversikt over alle de ulike kategoriene vi

har funnet, og som har blitt presentert i dette kapittelet.
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Figur 6.4: Oversikt over de ulike kategoriene av chatbot-logger.
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Diskusjon

7.1 Hva gjør vanskelige situasjoner interessante?

I denne studien har vanskelige situasjoner blitt brukt som et tgangspunkt for å forstå

hvordan chatboten til NAV fungerer. Ifølge Bratteteig og Verne kan dette være et

godt utgangspunkt for å designe bedre løsninger (citeyearbogv)

7.2 Kompleksitet skjult i et enkelt grensesnitt

Offentlig sektor, NAV inkludert, kan ikke velge sine brukerne, men må tilrettelegge

sine tjenester for en heterogen gruppe av mennesker med ulike forutsetninger

og behov. NAV sine brukere kan være i en endringssituasjon, noe som i visse

tilfeller kan gjøre det vanskelig å bearbeide, resonnere eller bruke informasjon.

Å skulle ta i bruk digital teknologi i en slik situasjon kan være vanskelig, selv for

brukere som i utgangspunktet ikke ville ha hatt problemer med dette. Selv om NAV

informerer om chatbotens bruksområde og begrensninger, er det ikke nødvendigvis

slik at brukerne oppfatter denne informasjonen. Chatboten til acsNAV foretrekker

spørsmål som er enkle og generelle. Dette er ikke nødvendigvis alltid forenelig

med en kompleks virkelighet.
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Konklusjon

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i at en stor, offentlig organisasjon har tatt i

bruk en chatbot basert på kunstig intelligent i sin førstelinjetjeneste. Samtaleogger

fra denne chatboten har i oppgaven blitt brukt til å forstå hvordan bruk av chatbot

kan arte seg i praksis. I en samhandlingssituasjon mellom menneske og chatbot

kan det oppstå utfordringer av ulike typer. I datamaterialet har jeg funnet utford-

ringer knyttet til chatbot-forståelse, språk, domenekunnskap, og innhold og logisk

oppbygning. Jeg har også funnet andre typer utfordringer som ikke passet inn i de

øvrige kategoriene.

Mine funn tyder på at vanskeligheter i møtet mellom menneske og chatbot kan

oppstå av flere årsaker:

• Chatbot-teknologi basert på maskinlæring kan være vanskelig å forstå for

brukere, chatbot-trenere og plattform-leverandør.

• NAV sitt domene kan være vanskelig å forstå for brukere, og det kan være

mye vanskelig og ny informasjon å sette seg inn i for brukere som er i en

endringssituasjon.

• NAV sin chatbot blir presentert i et forenklet grensesnitt som kan forføre.

Forslag til mulige forbedringer av NAV sin chatbot kan involvere:

• Brukernes forventninger til chatbotens «intelligens» kan bli mer realistisk

ved å gjøre chatboten mindre antropomorfisk. Det kan derfor være en idé å

for eksempel teste om det å fjerne trigger-responser som vitser og liknende

som kan gjøre at brukerne får urealistiske forventninger til chatbot-systemet.

• I enkelte logger kommer det tydelig frem at Frida har forsøkt å hjelpe brukere

med å finne frem til riktig begrep. Dette er noe som kan undersøkes videre.

• Vise usikkerhetsaspektene ved chatboten mer tydelig. Dette kan gjøre at

brukerne tilpasser seg bedre chatbotens evner og begrensninger.

• Brukere av chatboten trenger ikke eksponeres for informasjon som ikke er
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relevant for konteksten.

8.1 Bidrag

Studiens tema anser jeg som relevant for feltet menneske-maskin interaksjon

(HCI). Mitt bidrag til feltet anser jeg å være i form av rike beskrivelser av hvordan

chatbot har blitt tatt i bruk i en stor, offentlig organisasjon.

8.2 Mulig fremtidig forskning

I min studie involverte jeg ikke brukere på noen annen måte enn gjennom chatbot-

loggene. Dette kan være et forslag til fremtidig forskning. Det kan også være

interessant å undersøke chatbot-loggene ved bruk av kvantitative metoder. Dette

kan for eksempel gjøres ved å undersøke kvantitativt med utgangspunkt i de

kategoriene denne oppgaven har presentert.
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Tillegg A

Informasjonsskriv

I dette vedlegget vil ett av informasjonsskrivene som ble benyttet i studien bli

presentert. Informasjonsskrivet ble benyttet under intervju og observasjon av

ansatte i NAV.

87



 Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Undersøke bruk av chatbot i NAV” ? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke bruk av 
chatbot i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene 
for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 
Jeg er student ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. I min masteroppgave ønsker jeg å 
se nærmere på bruk av chatbot i NAV. Hvert år er det rundt 130 000 personer som skal ha en ytelse fra 
NAV i forbindelse med fødsel eller adopsjon. NAV satser stort på digitale tjenester til foreldre, og 
også NAV sin første chatbot, Frida, er designet med tanke på denne målgruppen. Frida, som ble lansert 
i 2018, kan svare på generelle spørsmål vedrørende NAV sine ytelser og ordninger for familie og barn. 
Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke bruk av chatbot i NAV med utgangspunkt i 
chatbot-loggene, med vekt på algoritmene bak. I forbindelse med mine undersøkelser ønsker jeg å 
intervjue og observere deg. Intervjuet og observasjonen vil bli brukt til å analysere chatboten. Det kan 
også bli aktuelt å bruke intervjuet og observasjonen til å foreslå alternative design for elementer i 
chatboten.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Veileder for prosjektet er Guri Birgitte Verne, førstelektor ved Institutt for Informatikk, Universitetet i 
Oslo. Linett Simonsen, masterstudent ved Universitetet i Oslo, gjennomfører prosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Du får spørsmål om å delta fordi du jobber i NAV. 

Hva innebærer det for deg å delta? 
Å delta i dette forskningsprosjektet innebærer at du deltar i ett eller flere semi-strukturerte intervjuer, 
samt å bli observert av meg gjennom ditt arbeid i NAV. Under intervjuene vil jeg ta notater og gjøre 
lydopptak ved bruk av en digital lydopptaker. Du vil ikke bli spurt om navn eller andre 
personopplysninger under intervjuet. Under observasjonen vil jeg ta notater og bilder for å 
dokumentere aktiviteten. Hverken ditt ansikt eller andre identifiserende elementer vil bli tatt bilde av. 

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket 
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen 
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil kun bruke opplysningene om deg til de formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun jeg og min veileder vil ha 
tilgang til dine personopplysninger. Ditt navn og dine kontaktopplysninger vil bli erstattet med en 
kode som lagres på en egen navneliste adskilt fra øvrige data. Jeg vil bestrebe meg på å skrive 
oppgaven slik at ingen skal bli gjenkjent ut fra beskrivelser i teksten. Du vil være anonym både i 
notater og i den ferdigstilte masteroppgaven. Innsamlet datamateriale vil bli lagret på Universitetet i 
Oslo sine servere.  
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Samtykkeerklæring 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet  Undersøke bruk av chatbot i NAV , og har fått 
anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

◻ å delta i intervju
◻ å delta i observasjon

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31. januar 2020. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Tillegg B

Vurdering fra NSD

Dette vedlegget inneholder NSD sin vurdering av behandlingen av person-

opplysninger i prosjektet. NSD vurderte at behandlingen av personopplysninger

ville være i samsvar med personvernlovgivningen.
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Tillegg C

Intervjuguide

C.1 Veiledere i NAV

Intervjuguide for intervju med veiledere i NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken.

Oppvarming
• Hvilken bakgrunn har du?

• Hvor lenge har du hatt denne stillingen?

• Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Manuelle kanaler vs. chatbot
• Hvem er det som kontakter dere på chat og telefon?

• Hvorfor tar brukere kontakt via manuelle kanaler?

• Hva slags type spørsmål får dere på chat sammenliknet med på telefon?

• Hva slags type hjelp gir dere over telefon sammenliknet med på chat?

• Hva er det brukere lurer på? Er det mange som lurer på det samme?

• Hva er det brukere synes er vanskelig? Kan svaret ofte finnes på nettsidene

deres?

• Opplever du at brukere gjerne ønsker å finne informasjon på egenhånd?

• Er det spørsmål dere får via manuelle kanaler som du tenker at Frida egentlig

kunne ha svart på? Hva slags type spørsmål er eventuelt dette?

• Har antall og type henvendelser på chat og telefon endret seg etter at Frida

ble lansert?

• Er det noen type spørsmål du selv synes at det kan være vanskelig å besvare?

Har du mulighet til å overføre slike samtaler til andre?

Språk og språkbruk
• Hvilke språk bruker du på jobb?

• Formulerer brukere seg annerledes når de chatter med Frida sammenliknet

med når de chatter med deg?

• Hvordan omtaler brukerne Frida? Skjønner de at de snakker med en robot?
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Overgang

• Hva pleier å være grunnen til at chatten blir satt over fra Frida til en veileder?

• Opplever du at brukere vil bli satt over til å chatte med et menneske selv etter

at Frida har gitt dem et svar?

• Får du tilgang til chatbot-loggen når du tar over samtalen?

• Hvordan synes du samspillet mellom hjelp fra maskin og hjelp fra veileder

fungerer i dag? Får du noen tilbakemelding fra brukere vedrørende dette?

Utvikling

• Har du vært med på å lage Frida?

• Vet du hvorfor Frida har blitt utviklet?

• Er du med på å forbedre Frida?

• Hva slags kontakt har du med de som jobber med å trene Frida?

• Hvilke muligheter/begrensninger ser du i denne teknologien?

Kanalbruk og tilgang til samtaler

• Kan du fortelle litt om de ulike kanalene dere har og hvordan disse brukes?

• Lager dere telefonreferater etter samtaler med brukere? Tar dere opp

telefonsamtaler?

• Kan brukere som ringer inn få tilgang til telefonreferater fra samtaler de har

hatt med deg?

• Kan brukere laste ned sine samtaler med Frida?

• Kan brukere laste ned sine chat-samtaler med deg?

• Kan du si noe om hva som pleier å være utslagsgivende for ulike brukeres

kanalvalg?

• Kan du si noen om hvilke brukere som foretrekker telefon og hvilke brukere

som foretrekker chat eller chatbot?

Analyse

• Vet du om NAV analyserer data fra manuell chat eller telefonsamtaler til å

forbedre Frida?

Tilbakemelding

• Gir brukere tilbakemeldinger på Frida? Hvordan gir de tilbakemeldinger?

Hva sier de?

• Får du annerledes tilbakemelding fra brukere som ikke kan så godt norsk

sammenliknet med de som kan godt norsk?

Avrunding

• Kan du fortelle litt om dine tanker rundt bruken av Frida?

• Kan du fortelle litt om hvordan du ser for deg NAV om 5 år?

• Er det noe du ønsker å legge til avslutningsvis? Er det noe vi ikke har tatt

opp?
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C.2 Chatbot-trenere i NAV

Intervjuguide for intervju med chatbot-trenere i NAV Kontaktsenter Vestland.

Oppvarming
• Hvilken bakgrunn har du?

– Har du jobbet som veileder tidligere eller jobber du som veileder i

tillegg til å være chatbot-trener?

• Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

• Hva legger du i begrepet trening?

• Hva er formålet med treningen?

– Har dere et overordnet mål?

• Hva er formålet med Frida? Hvilket ambisjonsnivå har dere?

Utvikling av Frida
• Hadde dere pilot først?

• Kontinuerlig oppdatering eller versjoner?

• Hvordan utvikler dere trestrukturen?

• Hva er viktig i utformingen av Frida sine svar?

• Er teksten hentet fra FAQ?

• Gir Frida annen informasjon enn det som står på nettsiden deres? Hva er

eventuelt annerledes?

• Hva ser dere på som en vellykket samtale?

• Kategoriserer dere samtaler?

• Hvordan blir tekst analysert?

• Oversetter Frida fra norsk til engelsk før setningen analyseres?

• Hvordan blir det bestemt hvilke ord som skal ha og ikke ha betydning?

• Måler dere effekten av de endringene dere gjør? Hvordan gjøres dette?

• Hva er dine tanker vedrørende chatbotens skalerbarhet? Ser du noen

utfordringer ved å utvide Frida for mye?

• Hva synes du utfordrende i jobben som AI-trener?

• Er det noen etiske aspekter du ønsker å trekke frem?

Tilbakemeldinger og brukerinvolvering
• Hvordan får dere vanligvis tilbakemeldinger? Hvordan bestemmer dere hva

dere skal prioritere?

• Hvordan lærer Frida?

• Hvilke datakilder blir benyttet i utviklingen av Frida?

• Bruker dere chat-logger mellom brukere og veiledere når dere trener Frida?

Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Kan du fortelle litt om hvordan Yammer-kanalen brukes?

• I hvilken grad er eller har brukere vært involvert i utviklingen av Frida?
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• Så vidt vi har forstått skal brukere snart kunne gi tilbakemelding på Frida

sine svar. Hvorfor ønsker dere å implementere dette?

• Fører dere logg over endringer?

• Har dere en oversikt over tilbakemeldinger dere har fått?

Ordet ikke

• Eksempler

– Hvordan jobber dere med dette?

– Finnes det situasjoner der Frida klarer å tolke ordet ikke riktig? Finnes

det situasjoner der Frida ikke klarer det?

Utfordringer

• Hva er vanskelig med tanke på utvikling av chatboter?

• Er det en utfordring med brukere som stiller spørsmål på vegne av andre enn

seg selv?

• Er det utfordrende å holde chatboten oppdatert i henhold til regelverk, satser

og liknende?

• Hvordan jobber dere med falske positiver og falske negativer?

Mobil vs. PC

• Har dere oversikt over hvor mange som bruker Frida på ulike plattformer?

• Hvorfor er ikke chatboten bedre tilpasset smarttelefoner?

Bruk av chatbot i NAV

• Hvilken visjon har dere for chatboter i NAV?

• Hvilken ny bruk av chatbot-teknologi jobber dere med i NAV for tiden? På

hvilke områder kan chatbot-teknologi benyttes?

• Hvor mye tid bruker dere på å forbedre Frida?

• Hvordan synes du bruken av chatbot i NAV fungerer i dag?

• Hvordan synes du at samspillet mellom chatbot og menneskelig chat

fungerer i dag?

– Hvorfor har dere valgt å kombinere chatbot og menneskelig chat på

denne måten?

Bruk av kunstig intelligente systemer

• Bruker dere sentimentanalyse? Hvorfor og hvordan brukes dette? (Brukes

dette for eksempel til å identifisere humøret til brukerne for deretter å foreslå

om de skal bli satt over til en veileder eller ikke?)

• Hvilket potensial ser du i bruk av kunstig intelligens og kunstig intelligente

chatboter?

Avrunding

• Er det noe du ønsker å legge til avslutningsvis?

• Er det noe vi ikke har tatt opp?
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C.3 Digital arkitekt i NetNordic

Intervjuguide for intervju med digital arkitekt i NetNordic.

Oppvarming
• Kan du si noe om hvilken stilling du har og hvor lenge du har jobbet her?

Bakgrunn og utvikling
• Kan du fortelle oss litt om NetNordic, samt sette NetNordic i sammenheng

med Boost.ai, Puzzel og NAV? Hvem har ansvar for hva?

• T1 fortalte oss at det var noen studenter som først jobbet med NAV sin

chatbot, Frida. Vet du noe mer om dette? Når i prosessen ble dere involvert?

• På hvilken måte tilpasser Boost.ai sin løsning til ulike bransjer? Hva er det

Boost.ai leverer og hva er det kunder som NAV selv må gjøre?

• Vet du hvorfor NAV valgte å utvikle en chatbot basert på teknologi fra

Boost.ai?

• Ser du noen utfordringer eller muligheter ved å kombinere menneskelig chat

og chatbot slik som NAV gjør i sin løsning?

• Vi har forstått at NAV jobber med å lansere en ny versjon av Frida. Er dere

involvert i dette? Hvis ja, hvilken rolle har NetNordic i denne prosessen?

Bruk av chatbot
• Det er flere utfordringer ved bruk av chatbot. Hva mener du må til for å få et

godt samspill mellom teknologi (Boost.ai), implementering (AI-trenere) og

bruk (NAV-brukere)?

• NAV har nylig introdusert Frida i AAP-chatten og planlegger å utvide

bruk av chatbot ytterligere. Ser du noen utfordringer knyttet til chatbotens

skalerbarhet? Hvordan kan disse utfordringene eventuelt løses?

– Eksempler

* Kan du se litt på disse eksemplene og si hva du tenker?

* Hva mener du kan gjøres for å forbedre interaksjonen mellom

chatbot og menneske i disse eksemplene?

• Har dere noe statistikk over chatbot-bruk i NAV?

• Vi skal besøke Skatteetaten neste uke for å få en demo av deres chatbot-

løsning, en løsning som også er basert på teknologien til Boost.ai. Ser

du en fordel i at flere offentlige instanser benytter seg av samme chatbot-

leverandør?

Avrunding
• Hvilke tanker gjør du deg om bruk av chatboter i offentlig sektor? Hvilket

potensial ser du i teknologien?

• Er det noe du ønsker å legge til avslutningsvis? Er det noe vi ikke har tatt

opp?
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C.4 Seniorrådgiver i Skatteetaten

Liste over spørsmål til seniorrådgiver i Skatteetaten.

Aktuelle spørsmål
• Hvor mye trenings- og testdata anbefaler dere å bruke bak hver intensjon?

• Hvorfor må brukere gi sitt samtykke for å ta i bruk chatboten? Hvilken

informasjon samler dere inn?

• Hvordan er brukere involvert i utviklingen av chatboten?

• Hvilken bakgrunn har de hos dere som jobber som chatbot-trenere?

• Hvor mange jobber med å utvikle chatboten til Skatteetaten? Hvor mye tid

brukes på trening og utvikling av chatbot?

• Vi ser at dere har valgt Boost.ai sin chatbot-plattform. Hva tenker der om

bruk av VAN (Virtual Agent Network)?
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Tillegg D

Skjermdumper

Dette vedlegget inneholder skjermdumper av administratorpanelet til NAV sin

chatbot, samt av hvordan chatboten ble presentert på NAV sine nettsider frem til

slutten av november 2019. Vedlagt ligger også en skjermdump av hvordan CSV-

filer nedlastet fra administratorpanelet kunne brukes til å undersøke metadata.
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Figur D.1: Intensjonene er organisert i en hierarkisk struktur i administratorpane-
let.

Figur D.2: Frida, slik chatboten ble presentert på NAV sine nettsider frem til slutten
av november 2019.
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Figur D.3: Manuell gjennomgang av chatbot-logger.
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Figur D.4: CSV-filer ble brukt til å undersøke metadata.
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