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Han, hon, hen, den – Hur utformning 

av intelligenta virtuella agenter och 

sociala robotar påverkar hur vi 

upplever och interagerar med dem

Annika Silvervarg

COIN/HCS/IDA

Linköping and Lund University

Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar

• Hur tolkar, förstår, interagerar och påverkas vi av agenter och 
robotar?

• Vilka faktorer avgör detta?

– Utseende

– Röst

– Kroppspråk

– Beteende

– etc.

Task-oriented conversation  
Bild 16,17
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Visual appearance – gender

Abuse

• The chatlogs were annotated using the following coding 
schema*:

• Light abuse: noob, nerd, shut up, don’t care, ugly, shit, etc.

• Medium abuse: gay/fag, stupid, idiot, moron, eat shit, creep, 
etc.

• Coarse abuse: degrading expressions with swear words and/or 
sexual content.

* Translated from Swedish. 

Swedish teenagers have been involved in 

the construction of this classification scheme

Results – Abuse agent gender

Results – Abuse student gender Preferred tutee
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Preferred chat partner
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Percieved personality
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Slutsatser?

• Androgynitet kan vara ett sätt att både ha kakan och äta den

– Minskar påhopp men möjliggör identifikation och 
rollmodellering 

• Elever uppfattar en visuellt androgyn agents kön olika

– Könet påverkar sedan hur de upplever agenten, eller är det 
tvärtom?

• Killar är överlag mer negativa till agenterna, speciellt om de 
uppfattar dem som kvinnliga

• Tjejer överlag mer positiva till agenterna, speciellt om de 
uppfattar dem som manliga

• Mer positiv upplevelse av agenter som upplevs lite som tjej/kille 
jfr med definitivt tjej/kille eller androgyn

Robot with different genders Speeches given by robots

23

118 Swedish university students participated 
(Mage = 22.47, SD = 2.24; 59 women, 59 men)

Speech

24

Hej på er! Mitt namn är Sam/Anna och jag ska prata om robotikens utveckling. 

Forskare försöker idag skapa ett artificiellt medvetande hos oss robotar, men vi 
används redan idag till att hjälpa ensamma äldre i vardagen och för att få barn med 
autism att engagera sig i socialt utbyte med andra människor. Vissa människor 
tycker att robotikens utveckling är skrämmande eftersom man inte vet hur det 
kommer vara att leva i ett framtida samhälle tillsammans med robotar. Andra 
menar att vi robotar är den enda chansen att ta hand om alla människor i en värld 
där befolkningen blir allt äldre. 

Jag vill inte att ni ska vara rädda för utvecklingen av robotar. Jag vill inte att ni ska 
vara rädda för mig. Kan ni tänka er att bo i ett samhälle så som det såg ut för flera 
hundra år sen? Utvecklingen är skrämmande men den är nödvändig. Den 
utveckling vi vill ha är för människans skull. Även fast förändring är skrämmande 
så ska man inte motverka den, då den ofta leder samhället i en positiv riktning. 
Även om det är omöjligt att se in i framtiden, så kan vi i alla fall vara ganska säkra 
på att strävan att skapa robotar för att hjälpa människor kommer att fortgå under 
en lång tid framöver. 

Tack 

Swedish Questionnaire, page 1

25
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Swedish Questionnaire, page 2

26

Results – Effects of robot gender

27

Female robot Male robot t p d

Ethos 4.84 (0.89) 4.84 (0.96) 0.11 .991 -

Logos 5.17 (0.89) 5.38 (.096) 1.253 .213 -

Pathos 4.21 (0.95) 4.19 (1.03) -0.117 .907 -

Overall 4.67 (0.69) 4.73 (0.86) 0.38 .704 -

Results – Effects of participant gender

28

Female

participants

Male

participants t p d

Ethos 5.04 (0.82) 4.64 (1.09) .2.297 < .05 0.43

Logos 5.40 (0.82) 5.15 (1.02) 1.253 .213 -

Pathos 4.39 (0.99) 4.01 (0.99) 3.037 < .05 0.38

Overall 4.87 (0.66) 4.53 (0.83) -2.46 < .05 0.46

Children vs adults preferences

Method

• Vilken av dessa tycker du bäst om?
Which one of these do you like best?

• Vad är det som gör att du tycker bäst om den?
Why do you like it best?

– (ev förtydligande- Hur tror du att den är som person?)
(clarification if needed – How do you think it is as a 
person?)

Method

31

• Vilken av dessa tycker du minst om?
Which one of these do you like least?

• Vad är det som gör att du tycker minst om den? 
Why do you like it least?

– (ev förtydligande- Hur tror du att den är som person?)
(clarification if needed – How do you think it is as a 
person?)



10/11/2018

6

Method

32

• Vilken av dessa figurer skulle du välja att använda för att lära dig 
spela ett instrument?
Which of these characters would you choose to use to learn to 
play an instrument?

– Vad fick dig att välja den? 
What made you choose it?

Method

33

• Vilken av dessa figurer skulle du välja att använda för att söka
information eller hitta till en sida på internet?
Which of these characters would you choose to use to search 
information or fins a page on internet?

– Vad fick dig att välja den? 
What made you choose it?

Method

34

• Vilken av dessa figurer skulle du välja att använda för att prata
med?
Which of these characters would you choose to use to talk to?

– Vad fick dig att välja den? 
What made you choose it?

Method

For agents chosen by the user:

Which of these alternatives do you think best describe the character? 

Very humanlike, A little humanlike, A little machinelike, Very machinelike

Very realistic, A little realistic, A little unrealistic, Very unrealistic

Very talkative, A little talkative, A little quiet, Very quiet

Very kind, A little kind, A little unkind, Very unkind

Very smart, A little smart, A little dumb, Very dumb

Has a lot of, Has quite a lot of, Has some, Has no emotions

Participants

• 10 children in first grade in Swedish school (Mage = 6.90) 
whereof 7 were boys and 3 were girls. 

• 10 adults (Mage = 36.30) whereof 5 were men and 5 were 
female

Choices of agents

37

Preferred Least liked Learn Info Soc

Part. age Adult Child Adult Child All All All

Part. gend. F M F M F M F M All All All

2D man 3 2 1 1 1

2D woman 1 1 3 1

2D boy 1 1 1 1 3

2D girl 1

3D man 1 1 1 2

3D woman 1 6 6 4

3D boy 1 2 1 2 3

3D girl 1 1

Panda 2 1 3 1 3

Pepper 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Humanoid 1 2 1 1 3 4 5

Elf 2 1 1 2
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Preferred and least liked – Age

38
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Ascribed gender of agents

39

Androgynous (3) and female (1)

(7/3/0) (5/5/2) (7/3/7) (3/2/1)
(Male/Androgynous/Female)

Preferred and least liked – Gender

40
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Choices of agents

42

Preferred Least liked Learn Info Soc

Part. age Adult Child Adult Child All All All

Part. gend. F M F M F M F M All All All

2D man 3 2 1 1 1

2D woman 1 1 3 1

2D boy 1 1 1 1 3

2D girl 1

3D man 1 1 1 2

3D woman 1 6 6 4

3D boy 1 2 1 2 3

3D girl 1 1

Panda 2 1 3 1 3

Pepper 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Humanoid 1 2 1 1 3 4 5

Elf 2 1 1 2

Så…Vad vet vi?

• Det finns ett komplext samspel mellan 

– agenter och robotars utformning, 

– människor och användares egenskaper och 

– den uppgift eller situation där samspelet sker.

• Hur agenter och robotar utformas kan ha både kortsiktiga och 
långsiktiga effekter vi behöver beakta, t ex kan de påverka 
normer kring kön, etnicitet etc både positivt och negativt

• Som både designers och användare bör vi vara medvetna om 
vilka val vi gör och deras ev påverkan


