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1 Innledning 
 
Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til å undersøke 

hvordan kunstig intelligens, artificial intelligence (AI), kan brukes i bibliotekkontekst. I denne 

sammenheng har vår studentgruppe, med samme prosjektnavn, fått dette temaområdet i 

prosjektoppgave høsten 2017. Undersøkelsene er primært utført ved HumSam biblioteket i 

Georg Sverdrups Hus ved Universitetet i Oslo (HumSam). Hensikten med studentprosjektet 

er å utforske om AI kan påvirke de allerede eksisterende tjenestene ved biblioteket og de 

besøkendes opplevelse av disse. Derfor baserer vårt forskningsspørsmål seg hovedsakelig 

på;  
Vil AI har en negativ eller positiv innvirkning på brukernes opplevelse av biblioteket, og hvilke 

konkrete bruksområder vil AI kunne støtte opp under? 

Hovedprosjektet Kunstig intelligens i biblioteket ledes av Håvard Riis sammen med våre 

eksterne kontakter og samarbeidspartnere Andrea Gasparini og Ahmed Mohammed. 

Studentgruppen består av fire andreårsstudenter fra linjen Design, Bruk og Interaksjon ved 

Fakultetet for Informatikk; Ida Kalfoss, Live Nordli, Caroline Janes og Helle Kyseth Heiestad. 

Prosjektet har også hatt et samarbeid med Convertelligence for hjelp til implementasjon av 

AI i prototypen (kapittel 8.1.1). Intern kontakt og faglig veileder ved prosjektet er Diana 

Saplacan.  

 

2 Metodologi  
 

Utgangspunktet for prosjektet var av et bredt omfang og de eksterne kontaktene hadde ingen 

prefererte retningslinjer, men hovedvektleggingen skulle basere seg på å undersøke 

potensielle bruksområder for AI i bibliotek. Slik vi så det var ikke prosjektets formål å 

vektlegge utformingen av en endelig løsning, men heller å utforske Universitetsbiblioteket 

som tjeneste, hvordan brukerne opplever denne og finne potensielle bruksområder for hvor 

AI kan implementeres. Opplevelse ble et nøkkelbegrep, men ettersom subjektive opplevelser 

baserer seg på erfaring og sanseinntrykk fra ytre faktorer (Store Norske Leksikon, 2016) ble 

det tidlig avklart et behov for en fungerende prototype med AI implementert som brukerne 

kunne interagere med. Uten en allerede eksisterende plattform å ta utgangspunkt i måtte 

rapid prototyping i stor grad vektlegges for å finne en velfungerende løsning.   
Design Thinking er en metodologi spesielt egnet ved kompliserte problemer med stort 

omfang, såkalte wicked problems (Curedale, 2013, s. 44), men også der designprosessen 

krever å generere forståelse for brukere i en gitt kontekst samt utvikle mange prototyper på 

kort tid. Gjennom fasene Empathize og Ideate har prosjektet generert informasjon om 
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tjenestene biblioteket tilbyr og den nåværende brukeropplevelsen av disse. Under Ideate og 

Prototype har vi kunnet frembringe mange ideer og potensielle bruksområder basert på 

informasjonen innhentet fra brukerne som videre kunne tas med til testing. Ved testfasen ble 

både prototypen testet som artefakt, men også det egentlige forskningsspørsmålet, som 

prosjektet baserte seg på, kunne undersøkes.   

 
Bilde 1: viser prosessen og tilhørende metoder    

 

3 Kunstig intelligens 
 
Kunstig intelligens, Artificial Intelligence (AI), er et stadig voksende felt innen teknologisk 

utvikling. Maskiner tilegnet menneskelige egenskaper er ikke et nytt fenomen, men stadig 

forskning på nye former for algoritmer innenfor AI muliggjør helt andre former for hvordan 

egenskapene kan implementeres i tekniske systemer. Systemer som Apple sin talebaserte 

chatbot Siri, Tesla sine selvdrevne biler og verdens første robot med statsborgerskap, 

Sophia, er alle eksempler på omfanget av kunstig intelligens (NRK, 2017). Med andre ord er 

mulighetene for kunstig intelligens så mange at en konkret definisjon av begrepet ikke er helt 

dekkende, og da spesielt fordi kunstig intelligens gir så ulike assosiasjoner avhengig av 

sammenhengen det settes i. Begrepet intelligens defineres som evnen til å tilegne seg 

kunnskap og til å kunne tenke og resonere effektivt (Holt, 2015, s. 410), men det blir av 

denne definisjonen naturlig å knytte begrepet til en menneskelig egenskap. Michael 

Negnevitsky, forfatteren av Artificial Intelligence; a guide to intelligent systems, understreket 

nettopp intelligens som en menneskelig egenskap og definerte derfor AI som maskiner som 

simulerer menneskelig intelligens ved at de utfører oppgaver som krever intelligens når de 



 4 

ble utført av mennesker (Negnevitsky, 2011, s. 18). Samtidig er de oppgavene som utføres 

av maskiner med AI i så avansert grad og foregår i et så hurtig tempo at intet menneske ville 

kunne respondere på samme måte. Intelligens i teknologisk sammenheng kan da med andre 

ord egentlig ikke sammenlignes med menneskelige egenskaper. Det er derfor ikke én 

konkret definisjon for AI som tilfredsstiller alle aspekter av maskiner med kunstig intelligens. 

Dette betyr ikke at AI er et diffust fenomen, men heller at mulighetene for de videre 

utviklingene på feltet er mange. Samtidig stilles det stadig spørsmål om nytteverdien av 

dette, og hvordan eventuelt denne teknologiske fremdriften kan være en trussel for 

menneskers plass i samfunnet, og xda spesielt med tanke på arbeidsplasser. Det er dette 

deler av vårt prosjekt skal ta for seg, men da sett i sammenheng med bibliotek. For finnes 

det plass til AI i biblioteket, og vil dette påvirke opplevelsen av tjenesten?   

 

4 Praktiske hensyn   
 
4.1 Målgruppen  
Målgruppen for dette prosjektet er primært de besøkende, brukerne, av 

Universitetsbiblioteket i Oslo. Da UB består av mange avdelinger har prosjektet hovedsakelig 

gjort sine undersøkelser på HumSam biblioteket, men også Informatikkbiblioteket i Ole 

Johan Dahls hus (IFI) har vært en del av prosessen. Brukerne av både HumSam og IFI 

biblioteket består i stor grad av studenter, men også forskere, ansatte ved UiO, firmagrupper 

og andre tilfeldig besøkende som benytter seg av tjenestene. I vårt prosjekt har studentene 

blitt vektlagt, og de totalt 104 unike deltagerne1 fra hele prosessen har med kun få unntak 

befunnet seg i aldersspennet 20-35 år.  

Ettersom bibliotekarer er en naturlig del av UB har disse vært en del av målgruppen, 

men da som sekundærbrukere av det endelige systemet. Selv om bibliotekarene ikke er 

tenkte brukere av systemet vil de likevel kunne bli påvirket av bruken. Å ivareta deres 

interesser har derfor vært et viktig aspekt ved prosessen, og prosjektet har aldri hatt som 

intensjon å undersøke potensielle områder der AI kan innta deres arbeidsplasser. Det har 

vært viktig for oss å ikke forstyrre bibliotekarene på noen som helst måte under våre 

undersøkelser utført på bibliotekene. Et annet hensyn har vært å unngå bruken av lyd- og 

lyselementer i prototypene da dette ville kunne virke forstyrrende på bibliotekarene og deres 

arbeidssituasjon.  

 

 

                                                 
1 Inkluderer ikke de 46 antall observerte fra skygge-på-veggen observasjon (kapittel 6.1) 
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4.2 Lagring av personlige data  
Under utviklingen av prototypen var det viktig å ta hensyn til de besøkendes anonymitet ved 

bruk av systemet. Dette stilte krav til sluttløsningen om å ikke lagre personlig eller sensitiv 

data som kunne knytte tilbake til en spesifikk person, og at aktivitetene foretatt av en person 

ikke skulle være synlig for den neste som bruker systemet. På et punkt i prosjektet ble det 

diskutert hvorvidt man skulle kunne logge seg inn i det tenkte systemet, eventuelt med bruk 

av studiekort, men dette er et langt større etisk dilemma å håndtere. Det ble derfor tidlig 

avklart at et krav til systemet ble at det ikke skal behøve innlogging for å kunne brukes.  

 

5 Oppstartsfase        Empathize   

       
For å danne et bilde av den nåværende konteksten startet våre undersøkelser med å besøke 

informatikkbiblioteket i Ole Johan Dahls Hus og HumSam biblioteket. Biblioteket er en 

allerede eksisterende og veletablert tjeneste med mange bruksområder, og vi anså det 

derfor nyttig å få et inntrykk av den nåværende konteksten. Det å sette seg inn i 

brukerkonteksten er en viktig del av første fase i Design Thinking, Empathize (Brown, 2009 

s. 39). Ved å orientere oss rundt på HumSam, søke etter bøker i den digitale tjenesten Oria 

og selv låne en bok fikk vi en subjektiv opplevelse av brukerens perspektiv.  

 

5.1 Intervju med domeneeksperter  
Under de innledende undersøkelsene for prosjektet innså vi tidlig behovet for mer konkret 

informasjon om bibliotekene og tjenestene de tilbyr. Vi holdt derfor to semi-strukturerte 

intervjuer á 60 minutter med bibliotekarer fra HumSam og IFI med vektlegging på å samle 

data om bibliotekarenes arbeidsrolle, opplevelse av de besøkende og eventuelle utfordringer 

i møte med disse. I tillegg ønsket vi å kartlegge de forskjellige tjenestene ved biblioteket for å 

undersøke potensielle bruksområder for AI. Bibliotekarene ble i dette tilfellet intervjuet som  

domeneeksperter på området bibliotek som tjeneste, men med erfaring fra å sitte i skranken 

kunne de også gi nyttig informasjon om de besøkende.  

For analyse av de kvalitative dataene fra intervjurunden ble den induktive metoden 

Grounded theory benyttet. Denne metoden som, i motsetning til eksperimentelt design, ikke 

har et utgangspunkt i en teori, men gjennom datainnsamling, videre koding og kategorisering 

finner fram til teorier. Etter intervjuene ble åpen koding av intervjudataene brukt, før en videre 

konseptutvikling gjennom kategorisering av de funnene som skilte seg ut (Lazar et al., 2010 

s 284). Fra disse funnene pekte spesielt fire overordnede temaer seg ut som potensielle 

utforskningsområder; navigasjon, printing, digitale tjenester og formidling av tjenester. 

Ettersom det ene intervjuobjektet selv jobber i skranken på HumSam kan informasjonen gitt 
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om typiske frustrasjonsmomenter hos brukere ha blitt farget av personlige erfaringer, noe 

som kan ha påvirket validiteten i dataene som omhandlet besøkende av denne tjenesten. 

For å styrke validiteten ble neste steg i prosessen å undersøke hvilke tjenester brukerne 

benytter seg av, og senere hvordan de opplever bruken av disse.  

 

5.2 Survey  
For å kartlegge hvilke tjenester som blir brukt av hvilke brukere og for å validere 

temaområdene fra intervjurunden valgte vi å gjennomføre en survey på HumSam biblioteket 

med tilfeldig forbipasserende (Lazar et al., 2010 s. 100). Resultatene fra de totalt 60 svarene 

ga en indikasjon på antall brukere av Skranken, Oria (søkemotor for bøker og artikler), 

oppholdsrommene og printermaskinene, samt hvor mange som hadde opplevd 

frustrasjonsmomenter med sistnevnte. 

 I ettertid ser vi at spørsmål som Har du brukt printer? og i så fall Har du opplevd 

problemer ved bruk av printer kan ha resultert i recall bias da disse oppfordret til å resonere 

rundt tidligere opplevelser (Lazar et al., 2010 s. 101), og spørsmålets negative notasjon kan 

ha påvirket retningen av angitte svar. Dette ble tatt i betraktning under analysen av dataene, 

men resultatene førte ikke til negative konsekvenser for det totale utfallet. Andre spørsmål 

som Hvilke tjenester brukte du i dag og Har du brukt noen av disse tjenestene (etterfulgt av 

en liste med tjenester) kunne, satt i sammenheng med hvor ofte brukeren besøker 

biblioteket, gi en videre indiksjon på hvilke tjenester som er aktuelle å undersøke videre. 

Satt opp mot dataene fra intervjuene kunne det bekreftes at skranken, digitale 

tjenester og printing er områder som brukes aktivt. Hele 77% prosent av de som søkte etter 

bok benyttet seg av Oria, mens de resterende benyttet seg av skranken. I tillegg avdekket 

surveyen at absolutt ingen av de som gjennomførte undersøkelsen hadde tatt i bruk 

Browzine, en applikasjon biblioteket har investert penger og tid i å promotere som en 

alternativ søketjeneste for artikler, og under halvparten hadde hørt om denne. Hva årsaken til 

dette er kan ikke leses fra analysedataene da survey er en induktiv undersøkelsesmetode 

der svarene kun kan konstateres i at x skjer (Lazar et al., 2010, s. 101), men dette påvirket 

våre videre valg i prosessen ved at vi under utviklingen av ideer gikk bort fra å utvikle et 

system utformet som en nedlastbar applikasjon. 

 
6 Videre konseptutvikling          Empathize & Define 

 
Analyse av data fra innledende undersøkelser, intervjurunden og survey ble presentert i et 

eksternt møte, og sammen ble vi enige om å gå videre med en dypere undersøkelse av 

navigasjson i biblioteket og bruk av printer.  
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Via idemyldring med fokus på Wild Ideas, der det oppfordres til å tenke utenfor 

boksen, ble potensielle ideer tilhørende de forskjellige temaområdene konkretisert og 

presentert i form av skisser og mood-boards (OpenIDEO, 2011). Dette er typiske metoder 

brukt i Design Thinking under Define og Ideate fasene. Hensikten var å finne muligheter for 

hvordan AI ville kunne implementeres i nye former, og hvordan dette kunne bli satt i 

konteksten bibliotek og de to temaområdene. Samtidig ble det gjort videre undersøkelser i 

litteratur for hvordan AI kan utformet, og spesielt ChatBot var en mye omtalt form for AI vi tok 

med til videre undersøkelse (kapittel 8.1).  

 

6.1 Observasjon   
Da data fra intervju og survey kun gir en indikasjon på hva som skjer, men ingenting om 

verken hvordan eller hvorfor, ble neste steg for bedre forståelse av målgruppens 

handlingsmønstre å gjennomføre flue-på-veggen observasjoner i naturlige omgivelser, her 

HumSam. Tre observasjoner á 30 minutter, og én á 45 minutter ble gjennomført i 

sittegruppene i 2. etasje, ved printerrommet i 1. etasje og bak skranken. Design thinking 

vektlegger det å forstå brukeren sett fra deres ståsted i en gitt kontekst, og vi valgte derfor en 

minst mulig deltagende teknikk for observasjon slik at de observerte ikke ville la seg påvirke 

av at de ble studert. Ansvarlige ved HumSam biblioteket ble informert om observasjonene på 

forhånd, og bibliotekarene som befant seg bak skranken under observasjonene ga sitt 

samtykke til at vi kunne lytte til samtalene de hadde med besøkende. Det ble ikke tatt bilder 

under observasjonene, og ingen sitat kan tilbakeføres til de observertes identitet.  

 Av observasjonen ble vi gjort oppmerksomme på at av de 12 som besøkte 

printerrommet var det fire stykk som tilsynelatende hadde problemer med å finne ut av 

hvordan de skulle skrive ut, men etter i underkant av fire minutter klarte samtlige å skrive ut 

dokumenter. Av de 23 henvendelsene til skranken under observasjonen omhandlet kun én 

av disse problemer med printeren, mens hele 17 henvendelser var rettet mot utfordringer 

med å låne eller finne fram til en bok i Oria. Disse resultatene indikerte at digital navigasjon 

hadde større forbedringspotensialer, og derav større interesse for oss. Derfor ble dette vårt 

videre forskningstema.  

 
6.2 Videre observasjon  
Observasjonen fra HumSam ga en indikasjon på hvordan målgruppen bruker printer, 

oppholdsrommene og skranken, men utover observasjonene fra skranken ga denne 

metoden liten grad av forståelse for hvorfor de observerte handlet som de gjorde. For å få 

økt forståelse for brukernes opplevelse i møte med tjenestene foretok én observatør 

deltakende observasjon med en think-aloud-tilnærming der deltagerne ble fulgt under deres 
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brukerreise ved lån av en bok (Lazar et al., 2010, s. 228). Observatør forsøkte inntre i en 

nøytral rolle for å minimere påvirkningskraften på deltagernes svar og oppførsel. Tre 

personer deltok i ulike omganger; én erfaren, én middelserfaren og én helt ny bruker. 

Deltagerne kunne selv velge hvilke tjenester de ville benytte seg av for å løse oppgaven, om 

så være Skranken eller Oria, og de ble oppfordret til å resonere rundt de foretatte valgene 

underveis.  

Data fra notater om observasjoner og utsagn fra deltagere underveis viste en tendens 

til at Oria opplevdes problematisk å navigere seg fram i, men at til tross for dette ble denne 

tjenesten preferert fremfor skranken. Satt opp mot data fra survey, som kan bekrefte bruken 

av Oria som metode for å finne fra til en bok, viser også dataene her at brukerne har et 

ønske om å finne en bok på egenhånd.  

Sitat deltager A: Jeg vil helst finne ut av ting selv uten å måtte plage de i som sitter 

bak skranken 
Sitat deltager B: Jeg har ikke lyst til å spørre om hjelp i skranken fordi jeg liker å 

finne ut av ting selv 
Sitat deltager C: Jeg følte meg dum når personen bak skranken søkte på Oria og sa 

at jeg kan gjøre det samme selv 

 

7 Ideutvikling                Ideate 

 
Som dataene fra innsamlingsprosessen viste pekte navigasjon i biblioteket seg spesielt ut 

som et aktuelt temaområde å undersøke videre. I dette tilfellet innebærer begrepet 

navigasjon enten brukernes fysiske forflytning innad i selve biblioteket eller brukernes digitale 

orientering i tilgjengelig informasjonstjenester (Oria o.l.). Begge formene for navigasjon ble 

ansett som aktuelle, og ble derfor tatt med videre som aktuelle fokusområder for prototypen.  

 

7.1 Workshop  
Som et alternativ til fokusgruppe gjennomførte vi en workshop for ideutvikling til videre 

prototyping. I Design Thinking er workshop en mye anvendt metode der hensikten er å bruke 

mennesker fra forskjellige fagfelt som ikke har samme forståelse for prosjektet som 

gruppemedlemmene selv til å genere nye innfallsvinkler. Deltagerne hadde i dette tilfellet 

erfaring fra domeneområder som psykologi, teater/musikk, administrasjon, teknologisk 

utvikling, og fysikk, i tillegg til interaksjonsdesign (Brown, 2009, s.4). Workshopen pågikk i 

totalt tre timer med 12 deltagere (inkludert egne gruppemedlemmer) med oppgaver som 

Worst Possible Idea, 635-method, skissing og modellering av prototyper (Dam & Siang, 

2016)(Curedale, 2013, s.163).  I etterkant av workshop ble nye prototypeideer kategorisert 
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sammen med skisser fra tidligere i prosessen etter grad av gjennomførbarhet (mulig til 

umulig) og originalitet (uoriginalt til innovativt/nytenkende). Ideene fra de ulike kategoriene 

ble så satt sammen, og resulterte i nye utforminger av lav oppløselige prototyper.  

 

8 Prototype         Ideate  

 

 
Bilde 2 og 3: bilder av konseptideer i riktig kontekst  

 

Ved å videreutvikle prototyper fra tidligere i prosessen med både fysisk og digital navigasjon 

ble ideen om å kombinere to enheter for interaksjon, en stasjonær- og en tilhørende 

mobilenhet, utformet. Den stasjonære enheten (bilde, til venstre) ville ha et touch-basert 

grensesnitt og ha den hensikt å skulle hjelpe brukeren av systemet til å finne fram til en gitt 

bok basert på søk i bibliotekets digitale databaser (digital orientering). Den stasjonære 

enheten ville så sende beliggenheten for den gitte boken i form av et kart til brukerens 

personlige mobiltelefon (fysisk navigasjon) slik at boken kunne lokaliseres i bibliotekbygget.  

Her så vi en potensiell mulighet for å kombinere veiledningen man får i Skranken med 

opplevelsen av selvstendighet ved bruk av Oria (sitater kapittel 6.2). Denne kombinasjonen 

ønsket vi å benytte oss av i prototypen, og derfor falt valget på å undersøke muligheter for 

chatbot. Under utformingen av denne prototypen ble Bluemix, IBM Watson sin plattform for 

utvikling av chatbot, undersøkt som en potensiell måte å implementere AI i systemet.  

  

8.1 ChatBot  
En chatbot er en teknologisk løsning som benytter seg av et konverserende grensesnitt hvor 

interaksjonen med bruker er tekst basert (Djust, 2017, s.2). Chatbot er en løsning 

hovedsakelig brukt som digital assistent og formidler av informasjon innen ulike områder som 

finans, kundesupport, forsikring og helseomsorg. Chatbot kan, men trenger ikke alltid, å 

være drevet av en AI.  

 

 

PIN: 7765

PIN: 7765BIBBI

 enter pin on 
 phone to get   

path

BIBBI
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8.1.1 Convertelligence   
Algoritmen bak utviklingen av en chatbot med AI implementert ligger langt utenfor vårt 

ekspertiseområde, så det å begynne fra bunn var urealistisk. IBM Bluemix ble undersøkt som 

en alternativ plattform for utviklingen av chatbot i prototypen, men grunnet begrenset tilgang 

og økonomiske kostnader ble denne forkastet. I stedet kom vi i kontakt med 

Convertelligence, en gründergruppe som befinner seg i Forskningsparken, og deres 

plattform Kindly.Ai. Convertelligence står bak blant annet Studentskipnaden i Oslo (SiO) sin 

chatbot Robert, og de har jobbet med store aktører som DNB og Visma. Ettersom Kindly 

muliggjør interaksjon på norsk, i motsetning til IBM Bluemix som baserte chatbot dialogen på 

engelsk, og ettersom Convertelligence var villige til å hjelpe oss med å bruke deres plattform 

gratis falt valget på Kindly for videre utvikling av chatbot.  

 Hvorvidt Kindly baserer seg på en AI eller ikke kan diskuteres ettersom chatboten 

ikke er koblet opp til et API og heller ikke evner å lære av brukerdialoger. Kindly forstår 

språkteknologien og kan gjenkjenne setninger med ulike formuleringer basert på nok data, 

men systemet har ikke AI i den forstand at den lærer. I vårt tilfelle var denne plattformen 

tilstrekkelig for at brukeren skulle få opplevelsen av AI ettersom den kunne implementeres 

med mye data om en gitt bok.  

 

8.1.2 Etikk vedrørende utvikling av chatbot  
Chatbot med AI implementert kan ha et back-hand system i form av et API som chatboten 

kan hente informasjon fra, men hovedsakelig er hensikten at systemet skal utvikle seg selv 

ved å lære av input fra utviklere og brukere (kapittel 3). Hvem som står for denne inputen kan 

få en konsekvens for utfallet av hvordan boten tilegner seg kunnskap og videre anvender 

denne. Om input fra bruker baserer seg på rasistiske, kjønnsdiskriminerende eller voldelige 

utsagn kan boten endre tonefallet negativt. På dette tidspunktet i prosessen ble også 

innlogging et tema for om chatboten skulle kunne forstå sine brukere bedre, og respondere til 

dem deretter, men på grunn av personvern valgte vi å gå bort fra denne ideen (kapittel 4.2). I 

tillegg er Kindly programmert til å kun basere sin kunnskap på input fra utviklere, og er i den 

forstand derfor ikke implementert med AI. Etiske dilemmaer vedrørende dette kunne derfor 

forkastes.  

 
8.2 Personifisering av chatbot 
Forskning har vist at personifisering av chatbot kan ha en direkte påvirkning på 

brukeropplevelsen. Å overføre flyten fra menneskelige dialoger til chatbot kan virke 

hensiktsmessig da dette kan minimere følelsen av å prate med en maskin, og hvordan tone 

chatboten skriver i kan være med på å påvirke dette. Det viser seg også at om chatboten har 
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en personlighet tilpasset eller lignende målgruppen så økes oppfattelsen av systemet som 

intelligent og kompetent, og grad av pålitelighet kan bedres (Djust, 2017, s.7)  

 

8.2.1 Personifisering av vår prototype 
Ettersom vår målgruppe er studenter som faller inn under aldersspennet 20-35 år, valgte vi å 

bruke et språk og tone som appellerer til dem. I dette tilfellet betydde det et muntlig, men 

informativt, språk der chatboten inviterer til samtale uten å virke påtrengende. Samtidig 

presiserte en av de erfarne språkutviklerne ved Convertelligence nytteverdien av en ydmyk 

chatbot som fra begynnelsen understreker at selv om den er en robot tross alt er ny og derfor 

ikke kan alt enda. Dette er med på å redusere frustrasjonsmomenter hos brukeren om 

chatboten ikke klarer å tolke all input. Forskning viser at bruk av et begrenset antall emojis 

(smiletegn o.l.) i samtalen kan ha en positiv innvirkning på opplevelsen av samtalen (Djust, 

2017, s.12), og språkutvikleren kunne bekrefte dette fra sin tidligere erfaring. 

  

 
Bilde 4: Fremstilling av ikonforslag i et utvalg farger   

 

Utover skriftmåten ønsket vi å personifisere utformingen av utseendet til chatboten for å øke 

graden av tillit. Chatboten ble døpt Bibbi da dette er et nøytralt navn som lar seg uttale 

uavhengig av språklige kunnskaper, og som er lett å huske. Fire variasjoner av ikoner ble 

utformet (se bilde 4) som skulle representere; en stereotypisk bibliotekar; en ung kvinne som 

kan representere og appellere til målgruppen; en klassisk, men søt robot typisk forbundet 

med chatbot; og en ugle som representerer kunnskap. Disse ønsket vi å ta med oss videre til 

brukbarhetstesting for å undersøke hvordan møtet med de forskjellige kan påvirke 

oppfatningen og inntrykket av chatbot.  
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9 Ferdigstilling av chatbot       Prototype 
 
9.1 Ekspert basert testing  
Før brukere kunne bli inkludert i testfasen måtte visse valg for utforming tas, samt 

implementeringen av dialog for chatboten forbedres for å fjerne dette som et forstyrrende 

element under undersøkelsen av brukers opplevelse. For å luke ut åpenbare interface flaws 

ble en ekspert basert testing gjennomført (Lazar et al., 2010, s. 256-257). Ni eksperter 

innenfor interaksjonsdesign, chatbotteknologi og –dialogutvikling deltok på et én times langt 

møte der spesielt tre fokusområder ble adressert; valg av ikoner, forbedring av dialog og 

kritikk av grensesnitt.  

Testresultatene viste marginale forskjeller mellom de forskjellige ikonene, men den 

gamle damen (se bilde 4) falt dårligst ut med et gjennomsnitt på 3,31 og den unge damen 

hadde høyest snitt på 3,97. Kommentarer fra ekspertpanelet viste til at den unge damen 

antatt ville kunne appellere til målgruppen studenter på en hensiktsmessig måte, mens den 

gamle var utdatert. Ved test av samtale med boten skulle opplevelsen av flyt i dialog, 

hvordan chatbot responderer og variasjoner i spørringene undersøkes for å verifisere 

systemet. Testresultatene her genererte ny forståelse for interaksjon mellom menneske og 

chatbot ved at ekspertene hadde vidt forskjellige måter å formulere input på, som igjen 

muliggjorde forbedring av dialog.  

For kritikk av grensesnittet ble det gjennomført en A/B testing av forskjellige 

Wireframe templates der ekspertene skulle kommentere valg av elementer, plassering og 

andre designvalg som kan påvirke interaksjonen. Utfallet av kritikken påvirket videre valg for 

utforming av prototypen ved at dialogen ble inspirert av en klassisk chat-utforming med små 

ikoner og snakkebobler (Curedale, 2013, s.9). 

 
9.2 Bruker basert testing  
Etter eksperttestingen så vi et behov for videre testing av dialog med chatboten for å 

implementere en bredere språkforståelse ettersom alle brukere er forskjellige og formulerer 

seg deretter. Før vi kunne gå videre til evalueringsfasen måtte chatboten være mottakelig for 

mange varianter av input slik at den kunne respondere på en korrekt og pålitelig måte da 

dette har en direkte innvirkning på opplevelsen og det totale inntrykket (kapittel 8.2). 

Brukbarhetstestingen ble gjennomført med totalt 10 deltagere fra målgruppen, med studenter 

mellom 20-30 år, der alle gjennomførte samme oppgave som var å søke seg fram til en gitt 

bok. På forhånd ble alle deltagere informert om at det var prototypen som skulle testes, og 

ikke deltagerne selv, og at kritikk er positiv hjelp for prosjektet. Underveis som en test 

avdekket feil ble endringer ved chatboten gjort for å forbedre neste samtale (Lazar et al., 
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2010, s. 272-273). Denne metoden gjorde testingen mer effektiv da mengden endringer i 

selve dialogstrukturen som måtte gjøres etterpå ble redusert noe. Data fra 

brukbarhetstestingen identifiserte en rekke feil som forstyrret det helhetlige inntrykket av 

dialogen ved at chatboten tidvis ikke forsto formuleringen av spørsmål fra tester. Da dialogen 

har direkte innvirkning på brukerens totale opplevelse ble forbedring og endringer av disse 

feilene prioritert i størst grad før videre evaluering. Andre forstyrrende elementer i prototypen 

ble også avdekket, men ble ikke prioritert endret i like stor grad på grunn av 

tidsbegrensninger (Lazar et al., 2010, s. 274). 

 
9.3 Prototypen  

     
Bilde 5 og 6; begge versjonene av prototypen har samme førsteside (til venstre), og bilde til høyre 

viser et utsnitt av dialog med chatbot, se video av prototype under andre kilder  

       
Bilde7, 8 og 9: bilderekken viser utsnitt av Wireframe, se video under andre kilder 

 

Den endelige prototypen er utformet i to formater; en vertikal prototype med en fungerende 

chatbot implementert, og en horisontal prototype utformet som Wireframe. Det første 

formatet legger vekt på interaksjonen mellom menneske og bot gjennom tekstlig samtale da 

denne hovedsakelig består av en første-side og en dialog side der bruker kan føre en 

samtale med Bibbi. Bibbi kan svare på ulike formuleringer av vanlige fraser, henvendelser 

tilknyttet tjenester på biblioteket og spørsmål omhandlende en konkret bok (Hjernen er 

Stjernen av Kaja Nordengen). Denne Prototypen har deler av den tiltenkte utformingen, som 

velkomst-siden, men mange elementer ble utelatt grunnet tidsbegrensninger og manglende 



 14 

front-end kunnskaper. For å fremstille hele det tiltenkte designet ble det andre format 

utformet. Ettersom hele hensikten med utviklingen av en prototype var å bruke den til å 

undersøke det egentlige forskningsspørsmålet om hvorvidt AI kan brukes i bibliotek ble 

implementasjonen av Bibbi sine kunnskaper begrenset til å kunne mye om et konkret 

område fremfor litt om mer.   

 

10 Evaluering        Testing 
  
Endringene gjort etter brukbarhetstestingen klargjorde prototypen til en fungerende 

representasjon av AI som ville kunne gi riktig opplevelse av tenkt dialogstruktur, og var derfor 

klar til å testes med brukere. Formålet med evalueringen var å validere våre funn fra tidligere 

i prosessen og å undersøke det egentlige forskningsspørsmålet; Vil AI har en negativ eller 

positiv innvirkning på brukernes opplevelse av biblioteket, og hvilke konkrete bruksområder 

vil AI kunne støtte opp under?  

 

10.1 HumSam testing 
Evalueringen skulle ta for seg brukernes interaksjon med Skranken, beta versjonen av Oria 

og Bibbi. Hensikten var å undersøke om opplevelsen av disse er avhengig av hvilken type 

tjeneste man benytter seg av, og basert på dette satte vi opp følgende null- og alternative 

hypotese: 

H0: Det er ingen forskjell i brukeropplevelsen når man søker etter en bok hvis man 

benytter seg av skranken, Oria eller Bibbi som informasjonstjeneste. 

H1: Det er en forskjell i brukeropplevelsen når man søker etter en bok hvis man 

benytter seg av skranken, Oria eller Bibbi som informasjonstjeneste. 

Her skulle brukeren evaluere hver enkelt tjeneste separat ved å gjennomføre en oppgave og 

deretter svare på et spørreskjema som omhandlet opplevelsen av informasjonen som ble 

gitt. Dataene fra disse skulle senere settes opp mot hverandre for å undersøke om brukeren 

opplever en forskjell i de tre tjenestene. I tillegg ønsket vi å undersøke om det er en 

sammenheng i hvordan de opplevde tjenesten som en informasjonstjeneste og den totale 

opplevelsen av den gitte tjenesten. Dette var også for å undersøke om dataene fra første del 

av oppgaven samsvarte med den totale opplevelsen. For dette satt vi opp følgende null- og 

alternativ hypotese: 

H0: Det er ingen sammenheng mellom hvordan brukerne får informasjonen om en 

gitt bok og den totale opplevelsen av tjenesten 

H1: Det er en sammenheng mellom hvordan brukerne får informasjonen om en gitt 

bok og den totale opplevelsen av tjenesten.  
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Hypotesene satte føring for de uavhengige- og avhengige variablene, som utgjorde totalt tre 

betingelser (conditions): 

Uavhengig variabel 1: Type tjeneste (Skranken, Oria, Bibbi) 

Uavhengig variabel 2: Type oppgave (søke etter bok) 

Avhengig variabel: Opplevelsen av tjenesten 

Fordi vi ikke hadde tilgang til et tilfeldig utvalg av deltagere innenfor målgruppen, og heller 

ikke mulighet til å gjennomføre evalueringen med en kontrollgruppe, ble testen utformet som 

et ikke-eksperiment med within-group design bestående av 12 personer fra målgruppen i 

aldersspennet 20-30 år (Lazar et al., 2010, s. 51). For å unngå at brukerne kunne påvirke 

hverandre satte vi opp ulike tidspunkter for oppmøte slik at de fikk gjennomføre testen én og 

én. Hver test tok i underkant av 30 minutter, og den totale tiden for evalueringen ble 6,5 

timer.  

Ikke-eksperimentet var to-delt der første del gikk ut på å gjennomføre oppgaven å 

søke/lete etter bok med hjelp av skranken, Oria og Bibbi. Oppgavene tilhørende de tre 

tjenestene var utformet med samme type kriterier, men boken de skulle søke etter var 

forskjellig for å unngå læringseffekt (Lazar et al., 2010, s. 51). I tillegg utformet vi tre 

forskjellige versjoner av oppgaven i skranken for å unngå læringseffekt også hos 

bibliotekarene. Etter hver fullført oppgave for en tjeneste svarte deltagerne på et 

spørreskjema der opplevelsen av informasjonen gitt ved den gitte tjenesten skulle rangeres 

på en likert skala mellom 1-5. Etter at oppgavene tilhørende de tre tjenestene var 

gjennomført besvare deltagerne et oppsummeringsspørreskjema for å rangere den totale 

opplevelsen. Her ble det også stilt spørsmål om hvilken tjeneste brukerne antok at de ville ha 

benyttet ved neste besøk etterfulgt av et kvalitativt spørsmål om å begrunne hvorfor de 

valgte denne.  

På forhånd av evalueringen ble bibliotekarene ved HumSam informert om praktiske 

forhold, omfanget og hensikten med testingen. Bibliotekarene som arbeidet i skranken på 

dagen for evaluering ble informert om eksperimentets deler, og det ble understreket at dette 

ikke skulle forstyrre deres arbeid. Det ble understreket for både deltagerne og bibliotekarene 

at evalueringen ikke skulle undersøke dem eller deres kompetanse.  

 
10.1.1 Wireframe 
For å undersøke om grensesnittet ville ha noe å si for det totale inntrykket fikk deltagerne 

også prøve Wireframe prototypen. Denne ble presentert på en Ipad slik at deltageren kunne 

trykke seg gjennom de tenkte stegene, før spørsmålet om i hvilken grad denne utformingen 

ville påvirket den totale opplevelsen av en chatbot ble besvart. Hensikten med denne delen 

av testen var å avdekke eventuelle bias i opplevelsen av chatboten med et ikke ferdigstilt 

design. I samme spørreskjema fulgte to spørsmål om hvordan de stiller seg til å ha chatbot 
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som en tilleggstjeneste i biblioteket (sammen med skranken og Oria), og tilsvarende om det 

å ha Bibbi som eneste tjeneste (uten skranken og Oria).  

 
10.1.2 Pilotstudie  
For å unngå frustrasjon tilknyttet vanskelig formulerte oppgaver eller uklare spørsmål i 

spørreskjemaet ble det i forkant av evalueringen gjennomført en pilotstudie med fem 

deltagere under kontrollerte omgivelser fra riktig målgruppe (Lazar et al., 2010, s. 59). 

Deltagerne fikk samme oppgave som skulle brukes i evalueringen, men kun chatbot ble 

testet (ikke Skranken og Oria). Her ble det gjort noen endringer i spørsmålene gitt under 

spørreundersøkelsen slik at formuleringen ble tydeligere. Videre ble det gjennomført et siste 

pilotstudie med én deltager i de naturlige omgivelsene, på HumSam, for å avdekke 

eventuelle andre praktiske problemer med selve eksperimentet som kunne forstyrre eller 

påvirke dataene, men testen gikk som forutsett og ingen endringer ble nødvendig.  

 

10.2 Analyse  
Ettersom dataene fra evalueringen kun baserte seg på 12 brukere ble det gjennomført en 

manuell statistisk analyse. Om evalueringen hadde hatt flere deltagere ville vi tatt i bruk 

repeated measure ANOVA ettersom vi har et within-group design med to uavhengige 

variabler og tre betingelser (Lazar et al., 2010, s. 82), men i denne undersøkelsen var ikke 

dette hensiktsmessig.  

 

 
Bilde 10: fremstilling av deler fra analysen, basert på skalaverdier fra 1-5 (1 laveste, 5 høyeste verdi) 

 
Bilde 11: fremstilling av deler fra analysen, basert på antall deltagere (12 stykk) 

 

Forskjellen mellom opplevelsen av de tre tjenestene Skranken, Oria og Bibbi vises tydelig 

ved linjenummer 4, 5 og 6, der forskjellen mellom Oria og Bibbi er størst. Tallene viser 

mindre forskjeller mellom Skranken og Bibbi som begge lå høyt på skalaen for god 

opplevelse, men Bibbi kommer også her best ut. Likevel ser vi en signifikant forskjell i valg av 
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tjeneste benyttet neste gang der hele 9,5 av 12 deltagere (linje nr. 11) svarte at de ville valgt 

Bibbi fremfor Oria og Skranken. Disse dataene viser at det er en forskjell i brukeropplevelsen 

basert på hvilken tjeneste de anvender for å innhente informasjon om en bok. Ved å 

sammenligne gjennomsnittet for linjenummer 4 med 1, 5 med 2 og 6 med 3 ser vi at det er 

en sammenheng mellom tilegnelse av informasjon og den totale opplevelsen av den gitte 

tjenesten. Med disse dataene kan begge null hypotesene forkastes.  

 Andre interessante funn fra analysen viser at deltagerne var positive til chatbot som 

en tilleggstjeneste i biblioteket, men tallene viser det motsatte ved bruk som eneste tjeneste 

(linje nr. 8 og 9). Dette underbygget at brukere på dette tidspunkt ikke er mottakelige for å 

erstatte mennesker helt med digitale informasjonstjenester. Årsaken er i dette tilfellet uvisst 

da de kvantitative spørsmålene i evalueringen ikke ga rom for å utdype. Samtidig viste valget 

av Bibbi som preferert tjeneste ved neste besøk (linje nr. 11) at digitale tjenester har sin 

nytteverdi, noe som underbygges gjennom det kvalitative spørsmålet om hvorfor; 

 
“Med Bibbi slipper jeg å «ta» av noens tid og jeg opplevde Bibbi som like hjelpsom som 

skranken” – deltager 7 
”...Oria hadde for mye informasjon og var vanskelig å navigere seg rundt i. Skranken var bra, 

men det er ikke alltid de som sitter der vet nøyaktig hva du ser etter.”  - deltager 10  

Test av Wireframe viste at det ufullstendige grensesnittet til den fungerende chatboten ikke 

hadde relevans ved opplevelsen av chatboten da brukerne indikerte at Wireframe i liten grad 

hadde påvirket deres opplevelse av Bibbi (linje nr. 7).  

Under planlegging av evalueringen ble det bevisst valgt at alle deltagerne skulle 

anvende tjenestene i samme rekkefølge; starte i skranken, så gå til Oria og til slutt Bibbi. Ved 

tilgang på flere deltagere kunne det ha blitt utformet et kvasi-eksperiment med en 

kontrollgruppe for å avdekke om rekkefølgen på tjenestene har noe påvirkning på den totale 

opplevelsen av de tre, men tidsbegrensninger gjorde ikke dette mulig. Chatboten ble 

presentert til slutt, og ettersom flere opplevd misnøye med Oria rett før kan dette resultert i at 

opplevelsen av Bibbi ble positivt påvirket. Beta versjonen av Oria er fremdeles under 

utvikling, så til tross for at den er tilgjengelig for brukere av biblioteket er det en viktig 

betraktning å ta at den ikke er ferdigstilt. Da tjenesten kan være ufullstendig kan dette ha 

påvirket opplevelsen negativt. 

 
11 Konklusjon   

 

Hvorvidt 12 deltagere er et tilstrekkelig utvalg av målgruppen for å kunne trekke konkrete 

konklusjoner om det overordnede forskningsspørsmålet kan argumenteres både for og imot. 

Om det så ikke kan trekkes absolutte konklusjoner basert på disse resultatene kan det likevel 
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gi tydelige indikasjoner på visse tendenser for at AI i form av chatbot har en potensiell fremtid 

som informasjonstjeneste i bibliotek. Data fra innsamlingsprosessen indikerte digitale 

tjenester som foretrukket søkemotor, og det til tross for at brukerne viste misnøye og 

frustrasjon under bruken av disse. Behovet for en mer tydelig og avgrenset 

informasjonstjeneste vises tydelig under observasjonene, men Oria møter tilsynelatende ikke 

disse kravene. Opplevelsen av skranken er gjennomsnittlig god, men da brukerne uttrykker 

et ønske om å finne ut av ting på egenhånd velger de heller Oria fremfor å spørre en 

bibliotekar. Om dette er et resultat av en barriere for å møte en faktisk person å stille 

spørsmål til må undersøkes videre for å kunne konkluderes, men data fra denne prosessen 

gir en indikasjon i den retningen. En annen konklusjon som kan trekkes fra prosessen er at 

chatbot ikke virker avskrekkende på bruker, og dette gror bunn for å kunne utforske flere 

muligheter for denne formen for AI og dens funksjon i biblioteket.  

 

12 Fremtidige muligheter 
 
12.1 Videre utvikling av prototyper  
Om prosjektet skulle fortsatt designprosessen ville neste steg blitt å fullstendiggjøre Bibbi 

ved å implementere Oria sitt API som back-end system for å bruke denne informasjonen til å 

foreslå bøker basert på input fra bruker. Dette ville muliggjort dialoger mellom menneske og 

bot basert på informasjon om langt flere bøker enn Bibbi kunne tilby under våre tester. 

Ettersom Convertelligence kun tilbyr en chatbot-plattform som må implementere output 

manuelt ville det her vært hensiktsmessig å undersøke andre plattformer med AI faktisk 

implementert. Andre muligheter for videre prototyping er å utvikle chatboten til å kunne gi 

informasjon til brukeren på andre områder enn kun digital orientering i bokdatabasen, som 

hjelp til printing, etasjeoversikter eller informasjon om arrangementer på biblioteket.  

 

12.2 Potensielle forskningsområder  
Med en mer funksjonell chatbot kunne neste steg i undersøkelsen vært en observasjon av 

Bibbi plassert i de naturlige omgivelsene for å undersøke om de besøkende faktisk ville valgt 

denne fremfor å gå til skranken eller Oria slik testresultatene fra denne prosessen indikerte. 

Derfra kunne chatboten sin rolle i biblioteket ha blitt undersøkt i større grad ved å kartlegge 

brukerinputen for å finne hva de besøkende lurer på og trenger hjelp til. Med en god 

prototype kunne man også ha foretatt en mer tidkrevende undersøkelse av hvordan 

innføringen av chatbot som en tilleggstjeneste i biblioteket kan påvirke bruken av andre 

tjenester. 
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https://www.kindly.ai/accounts/login/?next=/ 

- Prototype Wireframe; http://vimeo.com/243819863   

- Prototype Chatbot; https://vimeo.com/243893060  

- Blogg; http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2260/h17/projects/AI%20for%20Library/  

og https://libraryai.wordpress.com/  
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http://vimeo.com/243819863
https://vimeo.com/243893060
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https://libraryai.wordpress.com/

