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Abstract 
Denna studie utforskade möjligheter för att förmedla 
personlighetstyper genom att anta lingvistiska och 
kommunikationsvetenskapliga metoder för att med handlingar 
(uttalanden) förmedla två olika typer av personligheter i 
textbaserad interaktion med en chatbot. Vi utvecklade därför två 
chatbotar som genom varierade lingvistiska strategier skulle 
uttrycka olika personlighet, en motsträvig och en tillmötesgående. 
Dessa chatbotar utvärderades genom att två olika grupper fick 
chatta med dem och besvara en enkät om upplevelsen av 
chatboten. Resultat av en enkätundersökning visade signifikanta 
skillnader i hur chatbotens personlighet uppfattades mellan 
grupperna. En enkätundersökning gav signifikanta skillnader i 
skattning av hur chatbotens personlighet uppfattades i avseende 
för hur snäll eller sträng den var, samt hur lätt det var att tala med 
den i avseende på hur lätt det var att veta vad man kunde prata om 
och hur mycket chatboten bestämde över konversationen. 

 Inledning 
Sedan  Turing’s  presentation  av  ”Imitation  Game” (Turing, 
1950) har det gjorts många försök till att skapa chatbotar 
vars syfte är att kunna imitera mänsklig interaktion. Två 
tidiga exempel på chatbotar med dessa förmågor är ELIZA 
(Weizenbaum, 1966) och JULIA (Mauldin, 1994) som 
båda till stor del påminner om en riktig person. En viktig 
aspekt av att få en chatbot att bli människolik är att den har 
en konsekvent personlighet som reflekteras i sättet den 
formulerar sig på, t ex ordval och samtalsintressen.  
Den här rapporten kommer att utforska hur man kan ställa 
upp ett antal handlingsmönster, det vill säga konsekventa 
användningar av ett antal typer av talhandlingar och 
interaktionsmönster, för att producera en uppfattning av en 
personlighet hos en chatbot. Vi kommer att belysa ett antal 
teorier och fenomen om hur språk i normalfallet fungerar 

och   vad   som   kan   hända   om   man   bryter   de   ”regler”   som  
finns och hur vissa lingvistiska personligheter påverkar 
språket. I Implementering beskrivs hur vi har byggt två 
versioner av chatboten genom att utgå från de tidigare 
nämna teorierna och beskrivningarna av språk och 
lingvistisk personlighet samt vilka konsekvenser en 
manipulering av dessa kan leda till för uppfattad 
personlighet. Resultat är uppdelad i en del 
enkätundersökning och en del kvalitativa resultat/analys av 
de chatloggar och observationer som försöket med en klass 
i årskurs 5 resulterade i. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska möjligheter för att 
förmedla personlighetstyper genom att anta lingvistiska 
och kommunikationsvetenskapliga metoder för att med 
handlingar (uttalanden) förmedla två olika typer av 
personlighet i textbaserad interaktion med en chatbot.   
 Målet med studien är att genom att använda 
kommunikationsvetenskapliga (kommunikationsanalys, 
interaktionsanalys, konversationsanalys) begrepp och 
kunskaper kunna anpassa en chatbot att förmedla 
personlighet i skriftlig interaktion. Detta för att utvärdera 
hur och med vilka metoder en chatbot kan visa 
personlighet.  
 

 
Teori och implementering 

För att implementera de två olika personligheterna för 
boten använde vi de tydligaste och mest konkreta exempel 
vi fann i befintlig teori för språkbruk och kommunikation, 
inte bara genom text utan även för naturlig (dvs. vardaglig, 
ansikte-mot-ansikte) kommunikation. För att tydligt 



särskilja de två personligheterna tabulerade vi ett antal 
olika handlingstyper och mönster som givet tidigare 
forskning kan antas vara påverkade av personlighet. 
Sammantaget menar vi att de nedan (se figur 1) givna 
urskiljda handlingar bör ge upphov till att användaren 
uppfattar botens handlingar som en produkt av en 
personlighet och en koherent attityd. Utifrån detta kan 
användaren anta en bakomliggande personlighet – det vill 
säga att användaren uppfattar en personlighetstyp. Vi valde 
att   under   arbetet   kalla   de   två   versionerna   för   ”Negativa  
Newton”  och  ”Positiva  Newton”,  och  kommer   i  rapporten  
fortsätta att kalla dem för det. Vad som särskiljer dem 
framgår nedan. 
De begrepp i tabellen i kursivt är konversationsanalytiska 
begrepp/fenomen som inom konversationsanalys används 
för att beskriva normalfall i språkbruk som här används för 
att ge en koherent attityd genom att bryta normalfallet eller 
inte för respektive version (se tidigare avsnitt 
”Konversationsanalys”  samt  nedan).  De  begrepp i fetstil är 
hämtade från teorier och studier inom social- och 
psykologisk lingvistik, det vill säga sådana handlingar som 
är typiska för ett visst personlighetsdrag (se tidigare avsnitt 
”Hur  personlighet  påverkar  språket”). 

 
Teori Positiv Negativ 

Säkerhet/ 

Dominans 

Refererar till sig själv 

(”jag  tycker”  vs.  ”det 
är”) 

Avbryter inte 
(Ämnesprogression: 
Eleven styr mot vilket 
ämne) 

Kommandon 

(”jag tycker”  vs.  ”det  
är”) 

Avbryter 
(Ämnesprogression: 
Newton styr mot 
vilket ämne) 

Entusiasm Följdfrågor 

Ämnesprogression: 
Mot eleven 

Inga följdfrågor 

Ämnesprogression: 
Mot ämne (arbete) 

Repair 
(dominans) 

Tar ansvaret själv Lägger ansvar på 
eleven 

Preference 
for 
agreement 
(dominans) 

Håller alltid med Håller aldrig med 

Avslut Förbered avslut Abrupt avslut 

 
Lingvistiska, psykologiska och sociala 
språkskillnader i implementeringen 
Säkerhet och dominas 
Som tidigare nämnt menar Weintraub (Weintraub, 1989) 
att dessa två typer av personlighetsyttringar uttrycks 
genom handlingar som kommandon, avbrytningar (både av 

ämnen och naturlig turtagning) och bekräftande uttryck. 
Kommandon och bekräftande uttryck går att implementera 
genom enkla mallar på matchande mönster. Här är det 
alltså en fråga om ren formulering av chatbotens utdata, 
där ställningstagandet för utvecklaren handlar om huruvida 
man ger ett förslag eller kommando. Skillnaden mellan 
chatbotarna är i detta fall att den positiva chatboten 
kommer med ett förslag, medan den negativa chatboten ger 
ett kommando samt att den sätter sig själv i fokus och 
uttrycker en personlig åsikt istället för att använda sig av 
bekräftande uttryck. . Genom den här särskiljningen menar 
vi att den negativa chatboten uttrycker sig på ett sätt som 
presenterar en mer säker och dominant personlighet 
(Tannen, 2005). För att uttrycka dominans/säkerhet har vi 
även använt oss av ämnesprogression. En viss 
ämnesprogression uppstår beroende på hur en individ 
planlägger och styr en konversation enligt hur den 
uppfattar och prioriterar sin omvärld – man pratar helst om 
vad man tycker är viktigt.  Genom att studera en given 
ämnesprogression och hur den uppstår kan man utröna vad 
en person tycker är viktigt, och när man deltar i en 
konversation uppstår ämnesprogressionen genom 
interaktion. I implementeringen av chatbotens respektive 
versioner har vi använt det här som ett verktyg för att 
uttrycka respektive versions lingvistiska personlighet där 
den ena konstant försöker styra samtalet mot sig själv och 
sitt   arbete   och   den   andra   ”släpper   in”   eleven i samtalet 
genom att föreslå flera möjliga ämnen att fortsätta 
konversera kring (Stepanova, 2012). 
 
Entusiasm  
Tannen (2005) beskriver hur en deltagare i ett samtal kan 
uttrycka mer eller mindre entusiasm genom vissa specifika 
handlingar. En tydlig indikator på att en deltagare är 
entusiastisk är att den använder många följdfrågor, och ett 
sådant samtal uppnår sin ämnesprogression genom 
samarbete. Tannen skiljer på entusiasm och dominans i ett 
samtal genom att identifiera en dominant deltagare som 
den mer styrande i utbytet. För de två versionerna av 
chatboten implementerade vi den mer tillmötesgående med 
fler General Follow-up Questions (GFQ). En GFQ är en 
generell fråga som läggs till efter ett givet svar, och kan 
vara   en   fråga   som   till   exempel   ”Själv   då?”,   ”Du?”   eller  
liknande.  Det  här  är  ofta  även  en  fråga  om  ”trevlighet”,  och  
att inte ställa de här frågorna är i många fall avvikande från 
normalfallet i en interaktion. Ämnesprogression användes 
även i försöket att uttrycka entusiasm i samtalet, där 
samma särdrag som Tannen (Tannen, 2005) beskrev 
användes för att göra skillnad på entusiasm och dominans. 
För att uttrycka dominans användes då ett förslag om att 
prata mer om det (den negativa) chatboten ville prata om – 
i detta fall sitt arbete -, istället för det svar och en 
påföljande GFQ som den positiva versionen använde 
(exempel ovan). Det här implementerades som ett rekursivt 
mönster där den oavsett användarens input styrde samtalet 



mot att föreslå sig själv som ämne snarare än att svara på 
en fråga. 
 
Konversationsanalytiska fenomen i 
implementeringen 
 
Preference for agreement  
Preferens implementerades som en av de starkare 
förekomsterna av konversationsanalytiska fenomen, det 
vill säga att den positiva chatboten alltid ger ett jakande 
eller uppmuntrande svar till det användaren säger – till 
exempel om vad hen tycker om, vad hen har gjort och vad 
hen känner. Den negativa chatboten gör tvärtom och håller 
aldrig med den andra parten och uttrycker alltså ofta 
disprefererade handlingar. 
 
Repair 
Reparationer krävs ibland i samtal där det uppstår 
otydligheter eller när någon säger fel. Man kan reparera ett 
eget uttalande genom att till exempel ursäkta sig och man 
kan få en reparation till stånd hos någon annan genom att 
själv uttrycka sin förvirring, missnöje eller oförståelse. Det 
kan dock vara känsligt att initiera en reparation hos någon 
annan, och det kräver en förståelse av situationen för att 
inte skapa ett brott i kommunikationen. I syftet för 
implementeringen av de två chatbot versionerna av 
Newton har vi använt oss av reparationer för att få fram 
koherenta och åtskiljda attityder hos versionerna. Den 
negativa chaboten kommer alltid att lägga ansvaret på 
användaren, där den positiva chatboten tar ansvaret själv 
och ursäktar sig när den inte förstår input (Schegloff, E.A., 
Jefferson, G., Sacks, H., 1977). 
 
Avslut 
När en konversation börjar gå mot sitt slut, det vill säga att 
en eller flera deltagare vill avsluta den, kan man använda 
flera olika metoder för att initiera avslutandet. Om en 
deltagare inte initierar, eller öppnar för, ett avslut men 
likväl avslutar samtalet uppfattas det ofta som negativt. I 
Walking Away (Broth, M., Mondada, L., 2012) beskrivs 
sådana avslut där en deltagare abrupt promenerar iväg. I 
implementeringen av de två versionerna har vi haft för 
avseende att simulera ett sådant beteende genom att den 
mindre tillmötesgående versionen inte uttrycker något 
farväl,   utan  ”loggar  av”.  Den  positiva  chatboten  använder  
sig dock av ett farväl – ett mer accepterat sätt att avsluta en 
interaktion. 
 

 
Metod 

Datainsamling 
För att besvara vår frågeställning valde vi att genomför 
studien på en mellanstadieskola med 26 femteklassare i 
åldern 10-12 år. Innan klassen delades in i två grupper á 12 
och 14 elever så fick de gemensamt informationen att de 

skulle få chatta med en historisk person och där deras 
uppgift var att ta reda på vem personen var och lära sig så 
mycket om personens liv och arbete som de kunde. 
Eleverna informerades inte om att det var två olika 
versioner av chatboten som presenterades för respektive 
grupp eller om vad syftet med studien var för att sådan 
information skulle kunna ändra deltagares inställning inför 
chatboten och således hur de uppfattar personligheterna. 
Chatten genomfördes sedan i en datasal med först den ena 
gruppen som fick chatta med den negativa chatboten och 
sedan den andra gruppen som fick chatta med den positiva 
chatboten. Eleverna satt en och en eller två och två vid åtta 
medtagna laptops. Respektive grupp chattade i ca 15 
minuter vardera för att sedan få fylla i en enkät angående 
sin upplevelse av chatboten. Efter enkäten var ifylld fanns 
det möjlighet att diskutera med eleverna om deras 
upplevelser och om de ville berätta något utöver det de 
svarat i enkäten. Detta skedde även under tiden eleverna 
chattade för att kunna samla in anekdoter av vad eleverna 
sa och hur de reagerade på vad chatten sa och hur den 
funderade. 
 
Utformning av enkät 
För att utvärdera vår implementering av chatboten så tog 
vifram en enkät bestående av nio stycken frågor. Frågorna 
grundades utifrån tidigare utveckling och arbeten med 
chatboten av Silvervarg & Jönsson (Silvervarg, A., 
Jönsson, A.). Då syftet med vår utvärdering var att få fram 
vilket intryck eleverna fick av chatboten under sin 
interaktion, snarare än att utvärdera chatbotens prestanda, 
(Sacks, H., Schlegloff, E.A., Jeffesson, G., 1974) så hade 
frågorna från tidigare enkäter modifierats och kunde delas 
in i två kategorier. Dessa två kategorier av frågor var 
riktade för att utvärdera två aspekter på implementeringen: 
”Har   vi   lyckats   att   implementera   en   personlighet?”   samt,  
”Har  vi  lyckats  att  få  fram  denna  personlighet  med  hjälp  av  
de  konversationsanalytiska  metoder  som  vi  valt?”  Frågorna  
vars syfte var att utvärdera personlighet var utformade 
enligt   påståenden   som   ”Newton   var   snäll”,   ”Newton   var  
trevlig”,   ”Newton   var   sträng”,   ”Newton   var   bestämd”.  
Medhåll för påståendena skattades på en skala 1-5. Dessa 
påståenden låg främst som en grund för de påståenden som 
fanns i kategori två som hade fokus på hur denna typ av 
personlighet hade visat sig i interaktionen. 
Den andra kategorin av frågor försökte fånga upp elevens 
uppfattning om hur det var att chatta med chatboten. 
Frågorna var även utformade som påståenden, men de var 
mer riktade mot hur eleven upplevde interaktionen med 
chatboten, snarare än en mer generell uppfattning om 
chatboten. Det var påståenden   som   till   exempel   ”Newton  
var   en   god   lyssnare”   och   ”Det   var   lätt att prata med 
Newton”   som   var   starkt   kopplade   till   hur vi 
implementerade de två skilda personligheterna i deras sätt 
att ställa följdfrågor. Exempelvis där den ena nästintill 
alltid följde upp med en fråga till eleven och den andra 
bara gav en kort kommentar, samt det 



konversationsanalytiska fenomenet preference for 
agreement där den positiva chatboten alltid höll med ett 
påstående, och där den negativa chatboten aldrig höll med. 
Ytterligare exempel var påståendet  ”Det  var   svårt  att  veta  
vad jag kunde  prata  med  Newton  om”  som  hade en tydlig 
koppling till vårt mål att den negativa chatboten skulle 
upplevas ha en sträng/dominant personlighet. Den negativa 
versionen hade en ämnesprogression mot ämnet arbete och 
driver alltid konversationen mot detta ämne, medan den 
positiva chatboten lät eleven bestämma vad som var nästa 
samtalsämne.  
 

Dataanalys 
Vi har använt oss av både en kvalitativ och en kvantitativ 
metod för att analysera insamlad data: 
 
Kvantitativ metod för analys 
För att analysera den insamlade datan från enkäterna 
använde vi oss av SPSS. Ett t-test av mellangruppsdesign 
genomfördes där gruppindelningen baserades på vilken av 
de två versionerna av chatboten de hade interagerat med. 
Resultatet av t-testet sammanställdes och illustrerades i en 
graf. 
Kvalitativ metod för analys – komunikationsanalys 
Vår kvalitativa analys bestod till största del av 
sekvensanalys av utvalda dialogsekvenser hämtade från de 
lagrade chatloggarna. De analyserades med avsikt för att 
visa på delar av chatloggarna där de implementerade 
strategier vi tagit fram lyckades att föra konversationen 
framåt, ur en konversationsanalytiskt perspektiv liknande 
den turtagning som sker i naturliga samtal. Till 
sekvensanalysen användes de mest grundläggande 
begreppen som bygger upp en konversation enligt 
konversationsanalysen. Enligt (Sacks, H., Schlegloff, E.A., 
Jeffesson, G., 1974) är en konversation uppbyggd av 
turtagningar. Turerna är uppbyggda av enheter som kallas 
för Turn Constructional Units (TCU). En TCU är ett 
yttrande från en person, längden kan vara allt ifrån ett ord 
till en fras, som avslutas med ett Transistion Relevance 
Place (TRP). Ett TRP är den tid där en tur kan betraktas 
som avslutad. Genom att kunna använda dessa 
grundläggande begrepp från konversationsanalysen, 
behandlar vi dialogsekvenserna på samma villkor som ett 
naturligt samtal mellan individer skulle ha gjorts. Detta 
eftersom en övergripande förhoppning var att eleverna 
skulle behandla, och även uppfatta chatboten som om det 
vore en människa på andra sidan. 
För att uttrycka när ett uttalande ger en förväntan på ett 
andra uttalande och på så vis blir kopplade används 
adjacency pairs. Ett sådant par består av två TCU där det 
andra uttalandet bekräftar typen av det första uttalandet. Ett 
vanligt exempel på ett adjacency pair är av typen fråga-
svar, där frågan är den tur som inleder sekvensen. 
De flesta implementeringarna verifierades med Next Turn 
Proof Procedure – vilket är en metod för att bevisa ett 
uttalandes mening genom den tidigare nämnda idén om att 

det är hur ett uttalande förstås som ger den dess mening – 
inte hur den avsågs. I tabellanalyserna (nedan) analyseras 
de respektive chatbotarnas effekt på eleven enligt denna 
procedur. Det vill säga, den uppfattade personligheten som 
chatboten uttrycker i sina uttalanden. 
För att ytterligare nyansera de lyckade 
implementeringarnas effekt på eleverna, stärks dessa vid 
några tillfällen med vid testtillfället observerade anekdoter. 
Dessa anekdoter är citat från eleverna som noterades vid 
fria samtal mellan elev och testledare som skedde under 
och efter testtillfället. 
 

Resultat 
Statistiska resultat 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna 
Newton var sträng. 
Negativa Newton (M=1,75, SD=1,54) och Positiva Newton 
(M=0,46, SD=0,88);  
 t(17)=2,54; p=0,02 
 
Newton var snäll. 
Negativa Newton (M=1,67, SD=1,37) och Positiva Newton 
(M=3,00, SD=1,15);  
 t(23)=-2,64; p=0,02 
 
 
Det var lätt att förstå vad Newton menade. 
Negativa Newton (M=2,90, SD=1,45) och Positiva Newton 
(M=1,77, SD=1,17);   
t(21)=2,08; p=0,05 
 
Newton bestämde vad vi skulle prata om. 
Negativa Newton (M=3,58, SD=0,51) och Positiva Newton 
(M=2,64, SD=1,55);  
t(16)=2,14; p=0,05 
 



Kvalitativa resultat och analys 

Sekvensanalys 
Dessa sekvensanalyser gjordes med syftet att följa upp de 
olika metoder som tidigare motiverats för 
implementeringen med syfte att föra konversationen 
framåt. Alla analyser av sekvenser är hämtade ur 
chatloggarna från testtillfället och valdes eftersom de är bra 
exempel på de implementeringsstrategier vi valt. Alla 
utdrag är exempel där de implementeringar som gjorts 
bidrar till att föra konversationen framåt på ett naturligt sätt 
enligt konversationsanalytiskt perspektiv. Utdraget nedan 
är hämtat från den negativa chatboten. 
 
Från negativa Newton: 
01 Newton: Du uttrycker dig fortfarande         
oklart, det är bäst att byta ämne. 
02 Du: vad gör du på fritiden? ragar brudar  
03 Newton: Jag brukar bygga teleskop och 
studera optik.  Igår såg jag ett                 
äpple ramla till marken 
 

Utdrag från chatlogg 
 
Newtons uttalande (rad 01) är i implementeringen ett 
tvådelat, slumpgenererat uttalande. Anledningen till att det 
genereras är för att eleven uttryck något som chatboten inte 
kunde matcha,  och då uttrycker chatboten sin oförståelse 
med detta uttalande. Uttalandet avslutas med ett förslag, 
eller inbjudan till vidare konversation. Chatboten lägger 
över ansvaret till eleven att fortsätta samtalet. I detta 
exempel fungerade denna implementering för chatboten. 
Chatbotens   avslutande   yttrande   ”…det   är   bästa   att   byta  
ämne”   uppfattades   av   eleven   som   avslutningen   på   den  
pågående turen. Eleven påbörjar därefter, efter uppmaning 
av chatboten, en ny tur. Elevens uttalande på rad 02 är en 
fråga, genom detta användande av sin tur tar eleven 
initiativ till ett nytt ämne i och med sin fråga. I en normal 
konversation mellan två människor skulle adjacency pairet 
vara helt om chatboten uppfattade rad 02 som just en fråga. 
Som kan ses på rad 03 ger chatboten ett svar som verifierar 
det adjacency pair som eleven lagt upp för. Chatbotens 
svar på rad 03 kan mycket väl accepteras som svar på 
elevens fråga på rad 02. Denna sekvens är ett exempel där 
implementeringen gav ett lyckad turtagning mellan elev 
och chatbot där chatbotens komando till eleven har 
fungerat. 
  
 
Analys av implementerade konversationsanalytiska 
fenomen 
I tillägg till sekvensanalysen analyserades även kortare 
sekvenser som illustrerar hur de olika ansatserna till 
skillnader i upplevd personlighet mellan de två chatbotarna 
ser i ut i praktiken. De relevanta skillnaderna i personlighet 
mellan chatbotarna finns beskriven i teoritabellen i 
avsnittet Implementering. Liknande eller samma situationer 

för de två olika chatbotarna kommer här att presenteras 
tillsammans för att på ett överskådligt sätt kontrastera deras 
respektive direkta effekt på eleverna samt den generella 
effekt deras uppträdande har på fortskridandet av 
konversationen. 
 
Från positiva Newton: 
01 Du: det var inget 
02 Newton: Jag förstår fortfarande inte 
riktigt, kanske ska vi prata om  
00 fritidsintressen eller musik? 
03 Du: vad gör du i fritiden 
 
Från negativa Newton: 
01 Newton: Du har fortfarande inte uttryckt 
dig helt klart, låt oss byta  
00 ämne. 
02 Du: ok vi byter ämne låt mig ställa dig 
en fråga 
03 Newton: Vi pratar om mitt arbete 
istället. 
04 Du: vi har redan pratat om det din idot 
 

Utdrag från chatlogg 
 

I konversationerna ovan ser man att eleven uppfattar att 
den negativa chatboten bara vill prata om sig själv och sitt 
arbete på ett negativt sätt då eleven på rad 04 uttrycker 
irritation över att de redan talat om Newtons arbete. Man 
ser att den positiva chatboten bjuder in till ämnen på ett 
annat sätt och får eleven att fråga om vad Newton gör på 
fritiden vilket skapar en fortsatt turtagning vilket ger 
konversationen flyt. Att chatboten ville ha fokus på sig 
själv skulle även kunna ha varit bidragande till att det blev 
signifikanta  resultat  i  enkäten  angående  ”Newton  bestämde 
vad  vi  skulle  prata  om”. 
 

Diskussion 
 

Slutsats 
Våra resultat visar att det är möjligt att skapa en skillnad i 
hur snäll/sträng en chatbot upplevs genom att 
implementera den med ett protokoll för talhandlingar och 
att vår tabell över skärskiljningar i handlingar kan 
användas för samma syfte. Vi kan presentera ett sätt att få 
fram en uppfattad personlighet, vi kan inte visa att vi kan 
frammana en psykologisk personlighet, en personlighet 
som uttrycker extroverta eller introverta drag utan en av 
användaren upplevd personlighet.  
 Vi har producerat en konsekvent personlighet, genom att 
använda oss av ett handlingsprotokoll för interaktion via 
text. Frågan är om denna typ av personlighet är skalbar? 
Kan man skapa en personlighet utan att behöva vara 
fullständigt konsekvent i hur man konsulterar tabellen om 
hur utformingen av dess handlingsprotokoll ska se ut.  
Utifrån de handlingsprotokoll som vi utvecklat, är det 
möjligt att skapa personligheter som inte enbart är 
enformiga, eller boxiga i sin personlighet? Skulle en bättre 



chatbot kunna presentera en mer nyanserad, och mindre 
enformig uppskattad personlighet om man ändrade på 
parametrarna utifrån den dominanta/entusiastiska 
skillnaden från teoritabellen. En chatbot som alltså inte 
alltid höll med, respektive sade emot användaren 
fortfarande ge de resultat som vi presenterat? Vad har 
deras konsekvens i sina uttalanden för påverkan för 
upplevd personlighet. 
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