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1. Sammendrag  

Denne rapporten presenterer resultatene fra Frida@work-prosjektet gjennomført i perioden 01.11.2020-
31.10.2021. Frida@work har tatt for seg følgende problemstilling: Hvordan kan chatboten Frida bli en mer 
pålitelig og effektiv del av NAVs tjenesteleveranse? Mer spesifikt har prosjektet undersøkt den kritiske 
betydningen av tillit i bruken av chatboten Frida i NAV. Prosjektet forsker på betydningen av tillit i 
menneske-chatbot-interaksjoner og tar for seg problemet med ikke-fullførte samtaler for å sikre at et høyere 
antall samtaler avsluttes i Frida eller ved behov overleveres sømløst til en veileder.  
 
Prosjektet har bygget på forskning innenfor feltet datastøttet samarbeid (Computer Supported Cooperative 
Work, CSCW). I et CSCW-perspektiv er en chatbot en virtuell samarbeidsordning, der minst to sider 
kommuniserer med hverandre basert på en innledende forespørsel fra en bruker. I dette perspektivet er ikke 
Frida et passivt verktøy som benyttes av innbyggere og ansatte for å samhandle med hverandre, men det tar 
en aktiv rolle og former samhandlingen. I denne sammenhengen dukker nye kommunikasjonspraksiser frem 
med begrensninger og muligheter.  
 
Prosjektet har undersøkt betydningen av tillit fra tre ulike perspektiver: innbyggere, NAV-ansatte og et 
strategisk perspektiv. Tilnærmingen som ble brukt i forskningsaktivitetene, er en flercasestudie med 
kombinerte datainnsamlingsmetoder, herunder intervjuer, seminarer, spørreundersøkelser, 
litteraturgjennomganger og dokumentanalyse. Funnene viser at brukernes forventninger før bruk er av stor 
betydning for hvordan kompetanse blir oppfattet. Om ansatte viser funnene at det noen ganger oppstår 
forvirring blant innbyggere knyttet til Fridas menneskelignende trekk, og at chatmedarbeidere har utviklet 
sin egen forståelse av hvordan en chatbot kan hjelpe dem med å utføre arbeidsoppgavene deres. Fra et 
strategisk perspektiv viser hovedfunnene at chatboten tjener som et filter for generelle forespørsler og gjør 
menneskelige veiledere tilgjengelige for dem som har et faktisk behov for et menneske. Generell tillit 
fremstår som et kritisk aspekt av bruken av Frida.  
 
På grunnlag av funnene presenteres prosjektresultatene i form av 11 designprinsipper for å forbedre Fridas 
rolle i NAVs tjenesteleveranse: (i) tilrettelegg for realistiske brukerforventninger, (ii) tilby avklaringer og 
alternativer, (iii) legg inn eksempler, (iv) kommuniser tydelig når chatboten ikke kan hjelpe, (v) tilby 
veiledningsmateriale, (vi) minimere manglende samsvar mellom innbyggeres forventninger og Fridas 
faktiske kompetanse, (vii) tydelig skille chatbot-chat fra chat betjent av mennesker, (viii) legge til rette for 
overleveringer fra chatboten til chatmedarbeideren ved å destillere informasjon og gi sammendrag, (ix) 
sikre ensartet brukeropplevelse på tvers av chatboter i offentlig sektor, (x) sikre kanalintegrering ved å 
inkludere innloggede interaksjoner i saksmapper, (xi) imøtekomme interne medarbeideres behov med en 
egen chatbot skreddersydd deres behov. 



 
 

2.  Prosjektmål og oversikt 

2.1  Målsettinger og motivasjon 

Målet med prosjektet har vært å undersøke den kritiske rollen tillit spiller i bruken av NAVs chatbot Frida. 
Prosjektet bygget på kunnskapsstatus-forskning på ansvarlig bruk av chatboter i offentlig tjenester. Forskere 
har funnet at en ansvarlig introduksjon av chatboter er avhengig av at tillit oppnås hos brukerne og i 
samfunnet generelt (Følstad et al. 2018). Det er imidlertid behov for mer forskning på hvordan tillit kan 
etableres og understøttes hos NAV-brukere, -veiledere og -designere. Å oppnå tillitt er utfordrende, fordi 
ulike brukere har ulike behov (Fadhil and Schiavo, 2019), og disse behovene endrer seg over tid. Det er i 
tillegg kritisk at veilederne stoler på måten chatboten håndterer henvendelser på, og hvordan samtaler blir 
overført til menneskelig veiledere ved behov. Å sikre en smidig overføring til veiledere, når det er behov 
for det, er kritisk for en sømløs integrasjon av chatboter, både for veiledernes egen arbeidspraksis og for å 
levere tjenester av høy kvalitet til brukerne. Forskning har for eksempel vist at når brukerne er stresset, kan 
mennesker være bedre enn chatboter til å uttrykke den nødvendige empatien som skal til for å håndtere 
situasjonen (Guzmán and Pathania, 2016). Det antas ofte at chatboter kan fungere godt som brukerstøtte i 
førstelinjen. De kan raskt svare på enkle spørsmål som følger forhåndsdefinerte eller predikerbare mønstre 
(Følstad and Skjuve, 2019). Med dagens teknologi mangler chatboter evnen til adaptivt å håndtere 
komplekse henvendelser og usikkerhet i interaksjonen (Powell, 2019). Selv med maskinlæring (ML), 
naturlig språkbehandling (NLP) og annen kontinuerlig utvikling innen chatbotteknologi, er det vanskelig å 
få en chatbot til å håndtere komplekse henvendelser (Grudin and Jacques, 2019). I tillegg er empati og 
relasjonsbygning fortsatt noe menneskelige aktører kan best. Datasystemer kan respondere på brukeres 
følelser (f.eks. frustrasjon), men menneskelige aktører er bedre til å utrykke den empatien som er nødvendig 
for å håndtere denne type situasjoner (Sannon et al., 2018). Det er dermed kritisk at vi forstår hvordan man 
skal håndtere samhandlingen mellom chatbot og menneskelige aktører, fra å håndtere enkelthenvendelser 
med chatboter til mer komplekse henvendelser som innebærer både menneskelige og virtuelle aktører. 
 
Bruk av chatboter er i økende grad viktig for leveringen av offentlig tjenester. Chatboter, som Frida, er i 
bruk i offentlige tjenester over hele verden, spesielt innen innbyggerhenvendelser og 
informasjonsformidling (Mehr 2017). I Norge fremmer regjeringen bruk av kunstig intelligens (KI) i 
offentlig forvaltning, og målet er å lede utviklingen mot mer menneskevennlige og pålitelige løsninger 
(Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation 2020). Chatboter er innbyggerrettede KI-
applikasjoner. Det er to år siden NAV lanserte Frida, og i løpet av Covid-19-pandemien i 2020 har NAV 
opplevde en økning på 250 % i antall innbyggerhenvendelser. Frida har vært sentral for å håndtere denne 
bølgen. Noen dager i perioden fra mars til mai var det nesten 11 000 henvendelser i Frida. På det meste 
(uke 13) håndterte chatboten et antall henvendelser som tilsvarer kapasiteten til 230 menneskelige 
veiledere. De fleste henvendelsene ble ferdigbehandlet av chatboten, og bare én av fem ble overført til et 
menneske (Sundnes 2020). Denne erfaringen bekrefter at chatboter kan gjøre prosessene i organisasjoner 
som NAV mer effektive og har et potensiale til å muliggjøre rike og uttrykksfulle digitale interaksjoner for 
et bredt spektre av brukere (Androutsopoulou et al., 2019). Læring fra denne erfaringen er derfor kritisk for 
å utvikle en grundig forståelse av nåværende muligheter og begrensinger, og for å forbedre synergier 
mellom mennesker og chatboter, ved å bruke deres respektive styrker og svakheter (Gartner 2017).  



 
2.2  Forskningstilnærming 

Forskningsproblemet tar for seg rollen tillit spiller i menneske-chatbot-interaksjoner og spesielt problemet 
NAV har med at brukerne ikke fullfører samtalene med Frida. Prosjektet har adressert følgende overordnede 
forskningsspørsmål:  
 
Hvordan kan Frida bli en mer pålitelig og effektiv del av NAVs tjenesteleveranse? 
  
Forskningsprosjektet har tatt for seg tre komplementære perspektiver: sluttbrukers perspektiv, NAV-
veilederes perspektiv, og designperspektivet til ledere og programvareeksperter, som jobber med Fridas 
utvikling (se Figur 1). Forskningsaktivitetene har vært organisert rundt følgende forskningsspørsmål: 
 

1.  Sluttbrukers perspektiv: (i) Hvordan erfarer ulike typer brukere samtaler med Frida? Hvordan 
påvirker ulike aspekter av samtalene tillit og tjenestefullføring (f.eks. feedback, gjennomsiktighet, 
velkomstbeskjed, kommunikasjonsstil, lengder på beskjedene)? (ii) Hva er det ulike typer brukere 
ser som pålitelig i kommunikasjon med NAV? Og hvordan støttes det av Frida? 

2. Ledere og programvareeksperters perspektiv: i) Hvilke erfaringer har blitt gjort under utviklingen 
av Frida så langt? Hvilke designutfordringer finnes i forhold til tillit og brukerfullføring? (ii) 
Hvilken rolle spiller Frida i NAVs langsiktige strategiske mål, og hvordan kan Frida utformes til å 
bli pålitelig, samtidig som hun kontinuerlig tilpasses nye behov og interaksjonsmønstre? 

3.   Ansattes perspektiv: (i) Hvordan kan Frida bli en pålitelig medarbeider og integrert i de ansattes 
arbeidspraksis? Hvordan overføres samtaler fra Frida til menneskelige aktører og hvilken 
informasjon må deles for å støtte denne overføringen?  (ii) Hvilke samtaleaspekter støtter tillit og 
tjenestefullføring fra veiledernes perspektiv (f.eks. feedback, gjennomsiktighet, 
kommunikasjonsstil, lengdene på beskjedene, ofte-brukte-tekstutdrag, køtid)?   

 

 
 
Figur 1. En oversikt over det foreslåtte forskningsprosjektet, som adresserer de tre komplementære perspektivene til 
innbyggere (citizens), veiledere i NAV (service employee), og programvareeksperter (software experts). 
 



Prosjektet tar utgangspunkt i feltet datastøttet samhandling (Computer Supported Cooperative Work, 
CSCW). CSCW gjør oss i stand til å sette søkelys på samarbeidet mellom mennesker og maskiner, et 
samarbeid som utvikler seg hele tiden. CSCW er et akademisk felt som utforsker teknologi i bruk for å 
støtte og forbedre design av systemer (Schmidt and Bannon, 2013). I CSCW er man opptatt av å identifisere 
de praktiske faktorene og avhengighetene som oppstår under samhandling og kommunikasjonsordninger. 
Slike ordninger kan dekke både fysiske og virtuelle aktører i enten samlokaliserte eller distribuerte miljøer. 
 
Fra et CSCW-perspektiv er en chatbot en virtuell samhandlingsording, der minst to sider kommuniserer 
med hverandre ut ifra en første henvendelse fra en bruker. Når en virtuell aktør som Frida erstatter en av de 
menneskelige aktørene i kommunikasjonen, blir maskinen en aktiv deltaker i samtalen. Fra dette 
synspunktet kan Frida muliggjøre en ny samhandlingsordning mellom brukere og Frida, og mellom 
veiledere og Frida. Frida blir dermed en medarbeider for NAV-ansatte i offentlig tjenestelevering. Dette 
kan ha konsekvenser for maktbalansen og tilliten mellom brukerne og virksomheten som tilbyr chatboten, 
som NAV i dette tilfellet (Geiger, 2013). For å få en bedre forståelse av samhandlingen mellom menneske 
og maskin fra både sluttbrukernes og NAVs perspektiv, må vi undersøke den sosiale og tekniske konteksten 
der Frida blir designet, utviklet og brukt, samt de ansattes arbeidspraksiser og sluttbrukernes behov og 
karakteristikker (Svanæs og Gulliksen, 2008). Ved å analysere disse komplementære aspektene er vi i bedre 
stand til å danne nyttige resultater. Vi skal utvide state-of-the-art i CSCW og ta utgangspunktet i ny forsking 
innenfor KI og autonome agenter, spesielt i menneske-maskin-ordninger som inkluderer innbyggere og 
offentlige ansatte (Walliser et al 2019). For å oppnå dette målet vil vi utnytte et forskningsdesign basert på 
kombinerte metoder, som inkluderer både kvalitative metoder og kvantitative metoder (Gaskin et al 2014). 
Forskning innen CSCW har nylig demonstrert at brukernes tillit til intelligente teknologier, som for 
eksempel KI og data science, ikke er en stabil parameter. Tillit må etableres og vedlikeholdes ved å løse 
spenninger som dukker opp over tid (Passi and Jackson 2018). Mer forskning er derfor nødvendig for å 
skape en bedre forståelse av hvordan tillit i en chatbot som Frida utvikler seg i en velferdstjenestekontekst. 
 

 
3.  Forskningsmetoder 

Forskningen er utformet som en flercasestudie som inneholder mer enn én underenhet for analyse (Yin 
2009). Casestudier er godt egnet for å utvikle en dybdeforståelse av det komplekse samspillet mellom 
sosiale og tekniske aspekter som kjennetegner ansvarlig innlemming og bruk av chatboter som Frida. Valget 
er delvis grunnet i praktiske årsaker, da NAV ønsket å få dypere innsikt i temaet og dermed var villige til å 
bidra med informanter til datainnsamlingen. Det at case velges mer pragmatisk på bakgrunn av 
tilgjengelighet er ikke nødvendigvis optimalt for størst mulig generaliserbarhet (Tjora, 2012), men NAV er 
i en unik posisjon med en stor, mangfoldig brukergruppe. Dette åpnet for en mulighet til å se på bruk av 
chatbot i en offentlig etat av betydelig størrelse og omfang. 
 
3.1 Datainnsamling 

Datainnsamlingsaktivitetene har fulgt en tilnærming med kombinerte metoder, som inkluderte 
spørreundersøkelser, intervjuer, dokumentanalyse, litteraturgjennomganger, og workshops. Dette er i tråd 
med casestudiemetoden som legger vekt på dybdeforståelse gjennom triangulering av hovedsakelig 



kvalitative data.Datainnsamlingen etter perspektiv beskrives i underavsnittene som følger nede, og er 
oppsummert i tabell 1.  
 
Tabell 1: Oversikt over datainnsamlingsaktiviteter fra de tre perspektivene 

Type data Populasjon Perspektiv 
15 intervjuer og 
gruppeintervjuer med 28 
ansatte på forskjellige nivåer i 
NAV kontaktsenter. 

NAV-ansatte  Ansatte, ledere, og 
programvareeksperter. I tillegg 
ble intervjuobjektene spurt om 
hva de mente om sluttbrukeres 
perspektiv. 

8 intervjuer med brukere. Brukere av chatboter i offentlig 
sektor 

Brukere. 

Spørreundersøkelse (120 
respondenter). 

Brukere av chatboter i offentlig 
sektor 

Brukere. 

Diverse strategidokumenter og 
presentasjoner fra NAV delt 
med prosjektgruppen. 

Statlige dokumenter. Hovedsakelig ledere og 
programvareeksperter. 

Forskningslitteratur om 
chatboter 

Forskningslitteratur. Alle tre perspektiver ble forsøkt 
belyst gjennom tidligere 
forskning. 

Workshoper. Resultater ble 
diskutert med 
referansegruppen underveis og 
ble presentert til de ansatte på 
kontaktsenter workshop. 

NAV-ansatte, referansegruppe Ansatte, ledere, 
programvareeksperter. 

 
3.1.1  Undersøkelse av innbyggerperspektivet 

Datainnsamlig knyttet til innbyggerperspektivet fulgte en tilnærming med kombinerte metoder. Mer 
spesifikt omfattet undersøkelsen semistrukturerte intervjuer og en spørreundersøkelse. 
 
Spørreundersøkelsen hadde som mål å registrere brukeres holdninger til bruk av chatboter i offentlig sektor. 
Formålet med spørreundersøkelsen var å samle informasjon fra mennesker som hadde vært i kontakt med 
en chatbot i offentlig sektor, dvs. ikke kun NAV men alle relevante etater i offentlig sektor, som for 
eksempel Skatteetaten og Kommuner. Undersøkelsens fokus var på forventninger før bruk, opplevelse av 
kompetansenivå og etablering av tillit til systemet de interagerte med. Den inneholdte 18 kvalitative og 
kvantitative spørsmål. Den ble delt via sosiale medier, epostlister, og personlige kontakter. 
Spørreundersøkelsen ble besvart av 120 respondenter, hvorav 58,3% var kvinner og 37,5% var menn. 
Aldersfordelingen var følgende: 15,8% mellom 18 og 25 år, 34,2% mellom 26 og 35 år, 20,8% mellom 36 
og 45 år, 23,3% mellom 46 og 55 år, 5% mellom 56 og 65 år og 0,8% over 65 år. På spørsmål om høyeste 
fullførte utdanning svarte 0,8% grunnskole, 10% svarte videregående skole og 89,2% svarte høgskole eller 
universitet. Spørreundersøkelsen er gjengitt i vedlegg 2. 
 
I tillegg til spørreundersøkelsen ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant brukere. Åtte innbyggere 
som svarte på spørreundersøkelse og indikerte at de ville delta i intervju ble kalt til et semistrukturert 
intervju. Vi inkluderte brukere som hadde brukt både NAV, Skatteetaten og andre chatboter. Brukerne var 



mellom 18-30 år gamle, og inkluderte både studenter og folk i fulltidsarbeid. Ingen hadde brukt chatboter 
jevnlig fra før men alle hadde noe erfaring. Under intervjuene spurte vi både generelt om hvordan 
intervjuobjektene kommuniserte med offentlige tjenester, hvilket forhold de hadde til chatbot, om de hadde 
brukt en og hvordan. Vi spurte også om hvordan de evaluerte nytten av å bruke chatboter. Intervjuguiden 
er gjengitt i vedlegg 3. 
 
I tillegg til direkte undersøkelser blant innbyggere har vi også intervjuet 10 informanter fra NAV med fokus 
på innbyggerperspektiv. Dette omfattet både informanter på ledernivå med innsikt i overordnede 
kommunikasjonsstrategier og chatbottrenere som jobber med den daglige driften og videre utvikling av 
chatboten. Rekruttering til intervjuene foregikk gjennom en kontaktperson i NAV, som forsøkte å hente inn 
informanter i relevante roller knyttet til arbeidet med chatbot og brukerkontakt i etaten. Intervjuene bidro 
med dybdeinnsikt i informantenes syn på emner som tillit, forventningsstyring og kompetanse i chatboter, 
samtidig som de ga informasjon om chatbotens struktur. Detaljer om disse intervjuene er gjengitt i tabell 2.  
 
3.1.2  Undersøkelse av det strategiske perspektivet 

Den delen av undersøkelsen som fokuserte på det strategiske perspektivet, fulgte en tilnærming med 
kombinerte metoder. Mer spesifikt omfattet undersøkelsen semistrukturerte intervjuer og dokumentanalyse. 
Intervjuene ble gjennomført med to typer informanter. For det første informanter fra chatbotleverandører 
til to offentlige virksomheter som tilbyr chatbottjenester til innbyggere (NAV og Skatteetaten). Disse 
intervjuene hadde som målsetting å samle inn data om chatbotstrategien, mål, prinsipper i språk og 
kommunikasjon. For det andre var informanter brukere av chatboter, og målsettingen var å oppnå data om 
hvordan mennesker opplevde samhandlingen med chatboten, og om motivasjon for å bruke chatboten. 
Dokumenter omfattet presentasjoner, rapporter, strategier og annen dokumentasjon fra de offentlige 
virksomhetene med chatbottjenester.  



 
Tabell 2: Oversikt over datainnsamlingsaktiviteter blant NAV-ansatte med fokus på innbyggere. 
Uketallene gjelder 2021.  
 
 
3.1.3  Undersøkelse av veilederperspektivet 

Den delen av undersøkelsen som fokuserte på veilederperspektivet fulgte en tilnærming med kombinerte 
metoder. Mer spesifikt omfattet undersøkelsen en litteraturgjennomgang, intervjuer og workshops. 
Litteraturgjennomgangen førte til kartlegging av «chatbot affordances» (chatbotmuligheter) som har blitt 



rapportert i tidligere forskning. De uttrykker hva en bruker kan gjøre med en teknisk gjenstand, gitt 
brukerens kompetanse og målsetninger. «Affordances» er «muligheter for målrettet handling gitt til 
spesifiserte brukergrupper av tekniske objekter» (Markus & Silver, 2008). Begrepet er nyttig for å 
undersøke samspillet mellom teknologiens egenskaper og egenskapene til spesifikke brukere og 
brukssammenger (Pozzi et al., 2014). Utover mulighetene kartlagt i litteraturen ble også 
handlingsmulighetene chatboten gir veilederne kartlagt under intervjuene. Mulighetene som ble kartlagt 
etter analyse av litteraturen og intervjudataene, ble diskutert i en rekke workshops. Den overordnede 
målsetningen var å utvikle en forståelse av veilederperspektivet og få innsikt i hvordan Frida kan integreres 
i deres arbeid, og hvordan Frida kan forbedres. 
 
For litteraturgjennomgangen ble det utført et søk med termene «handover process» (overleveringsprosess), 
«Chatbot AND handover» (Chatbot OG overlevering), «Human handover chatbot» (Mennesklig 
overlevering chatbot), «Chatbot and handoff» (Chatbot og overlevering), «Chatbot AND affordance» 
(Chatbot OG mulighet), «Conversational-agent AND affordance» (Samtaleagent OG mulighet), «Chat-
agent AND affordance» (Chatmedarbeider OG mulighet). Vi søkte etter disse kombinasjonene i 
sammendraget, tittelen og nøkkelordene til publiserte artikler. Videre utførte vi bakover- og fremoversøk 
for å gjennomgå relevante sitater. Inklusjons- og eksklusjonskriterer ble etablert for å redusere 
seleksjonsskjevehet, for å sikre kvaliteten til de valgte artiklene og for å øke validiteten til gjennomgangen. 
Fagfellevurderte, empiriske artikler, skrevet på engelsk og publisert de siste fem årene ble inkludert.  Det 
innledende søket ga 619 artikler totalt. Neste trinn var å utelukke artikler basert på eksklusjonskriteriene 
nevnt tidligere, noe som resulterte i 492 artikler. Titlene til artiklene ble sjekket for relevans til 
forskningsspørsmålet. Etter dette trinnet ble 209 artikler valgt. Det samme for sammendragene, og etter 
dette trinnet ble 145 valgt ut. Til slutt ble hele teksten til de utvalgte artiklene vurdert for relevans, noe som 
førte til at 40 artikler ble inkludert i gjennomgangen. 
 
Intervjuene som ble gjennomført, omfattet både semistrukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer der 
flere deltakere fra NAV deltok. Mer spesifikt fant fem semistrukturerte intervjuer og sju 
fokusgruppeintervjuer sted. Til sammen deltok 28 forskjellige NAV-ansatte i disse intervjuene, herunder 
chatmedarbeidere, chatbottrenere og ledere/koordinatorer. Før hovedinnsatsen med datainnsamling ble satt 
i gang, ble det gjennomført ett pilotintervju (med chatmedarbeidere) og to workshops (med 
chatmedarbeidere, chatbottrenere og koordinatorer). I denne tidlige samhandlingen med chatmedarbeidere 
ble det oppdaget at de også brukte Frida, og at det er interessant å utforske Fridas muligheter ikke bare for 
innbyggere, men også for ansatte. Når vi analyserte de empiriske dataene, brukte vi en induktiv tilnærming. 
Prosessen med å transkribere intervjuer var spesielt nyttig for å starte dataanalyseprosessen gjennom å få 
et overordnet inntrykk og generell forståelse av funnene (Oates, 2006, s. 269). Etter transkripsjonen av 
intervjuene var neste fase å identifisere og kategorisere dataene i temaer. For å organisere den store 
mengden med data og starte analyseprosessen, ble funnene ytterligere organisert i kategorier basert på det 
ble spurt om. Funnene og temaene ble sortert i en tabell, kategorisert etter kartlagte muligheter og presentert 
med sitater fra de transkriberte intervjuene. For alle funn i hver muligheter-kategori ble det gjennomført en 
tematisk analyse og plassert i segmenter basert på relevansen til forskningsspørsmålet. Under analysen av 
mulighet-funnene hentet den tematiske analysen inspirasjon fra kategoriene til det teoretiske rammeverket 
av Pozzi et al. (2014), ved å fokusere på opplevde muligheter og aktualisering av muligheter. Det gjorde 
det mulig bedre å se forbindelser mellom kategoriene. Funnene ble diskutert i workshops med NAV. 
 



 
3.2  Dataanalyse og sammenstilling av data  

Forskningen gjennomført i de forskjellige underenhetene av flercasestudiet tok, overordnet sett, for seg 
problemstillingen: Hvordan kan Frida bli en mer pålitelig og effektiv del av NAVs tjenestelevering? 
Prosjektgruppen har jobbet på en samarbeidsorientert måte og på tvers av de ulike perspektivene. Ved flere 
anledninger fant datainnsamling sted i blandede team som så på både bruker- og veilederaspekter og mer 
ledelsesorienterte og strategiske aspekter. Prosjektgruppen har også hatt regelmessige møter for å diskutere 
foreløpige resultater av dataanalysen.  
 
3.3  Viktige workshops 

Prosjektgruppen har presentert og diskutert de foreløpige resultatene og deretter de endelige resultatene av 
prosjektet med NAV. I løpet av prosjektet har den også jobbet med en referansegruppe internt i NAV. Flere 
workshops ble organisert med forskjellige formål: 

1. Workshop for å forstå de viktigste temaene knyttet den nåværende bruken og utviklingen av Frida, 
fra et NAV-perspektiv. Under workshopen presenterte NAV-ansatte designtenkningen bak Frida, 
nåværende resultater med Frida, utfordringer og planer for fremtidig utvikling.  

2. Workshop for å validere resultater. Under workshopen presenterte forskerteamet, inkludert 
masterstudentene, de foreløpige resultatene fra den pågående dataanalysen for å validere dem. 

3. Workshop for å presentere de endelige resultatene av prosjektet.  
 
3.4 Masteroppgaver  

Prosjektet har involvert seks masterstudenter fra NTNU og fra UiA. De generelle prosjektresultatene er 
hovedsakelig basert på resultatene til fire masteroppgaver, supplert med analyser fra prosjektgruppen som 
også har fungert som veiledere for masteroppgavene. Masteroppgavene ble levert våren 2021, og er 
følgende:  
 

1. Dusan Jakovic og Gajaen Chandrasegaram: «Chatbot as a channel in government service delivery». 
2. Knut Yngve Barstad Gjelle: «Chatboter, tillit og brukeropplevelse i det offentlige».  
3. Maria Midjo Rønning: «Kompetanse og tillit i menneske-chatbot-interaksjon».  
4. Morten Johan Mygland and Morten Schibbye: «Improving handovers between a public service 

chatbot and chat employees: an affordance perspective».   
 
Fullstendig oversikt over disse samt pekere for å laste ned finnes i Vedlegg 1. 
 

4.  Nøkkelfunn  

Denne delen presenterer nøkkelfunnene i prosjektet.  
 
4.1  Innbyggere 

Funnene viser at tillit i stor grad påvirkes av oppfattet kompetansenivå, og at brukeres forventninger før 
bruk spiller en viktig rolle i hvordan kompetanse oppfattes. Når brukere har høye forventninger til en 
chatbots kompetanse, innhold og evne til å forstå, og disse ikke innfris ved bruk, svekkes tilliten fort. 



Forventninger som i større grad stemmer overens med en chatbots reelle kompetansenivå fører til at tilliten 
forblir uendret ved bruk. Videre presenteres tiltak som kan legge til rette for tillit i en menneske-chatbot-
interaksjon. Disse temaene er kartlagt i Tabell 2. 
 
 

 
Tabell 2: Oversikt over hovedfunn (tema og konsepter) knyttet til oppfattet kompetansenivå i chatboten, 
og eksempler fra intervjuer og spørreundersøkelse (kilde: Maria Midjo Rønning, masteroppgave, NTNU, 
2021). 
 
Funnene fra undersøkelsen beskriver hvordan NAV jobber med videreutvikling av chatboten sin, hvilke 
tanker og vurderinger de gjør seg med tanke på å legge til rette for en god brukeropplevelse og skape tillit 
blant brukerne. Svarene fra spørreundersøkelsen avslører et bredt spekter av forventninger, og hvordan 
disse påvirker brukeropplevelsen i de individuelle tilfellene. Dette danner et grunnlag for om tilliten til 
systemet styrkes eller svekkes i etterkant av møte med chatboter. Disse temaene er kartlagt i Tabell 3. 



 
Tabell 3: Hovedfunn (tema) knyttet til brukernes opplevelse (Kilde: Knut Yngve Barstad Gjenne, 
masteroppgave, NTNU, 2021). 
 
4.2  Kanalstyring 

Funnene fra forskningen på det strategiske perspektivet viser at konvensjonelle kanaler fortsatt er populære, 
og at tilgjengeligheten av menneskebaserte kanaler fortsatt er veldig relevant for innbyggere. Funnene viser 
også at chatboten tjener som et filter for generelle forespørsler og gjør menneskelige veiledere tilgjengelige 



for dem som har et faktisk behov for et menneske. Dette viste seg spesielt å være tilfellet under covid-19-
pandemien, da antallet forespørsler økte dramatisk og førte til begrenset tilgjengelighet i tradisjonelle 
kanaler og økt bruk av den skriftlige chatbotkanalen.   
 
Funnene viser også at å dulte («nudge») mennesker mot bruk av chatboten som den foretrukne 
kommunikasjonskanalen har gitt positive resultater. Dulting («nudging») omfatter for eksempel 
plasseringen av chatbotknappen på skjermen og endringer i utseende til etiketten for chatboten. I NAV 
foretrakk innbyggere å chatte med mennesker når de ikke ble dultet mot å bruke chatbotkanalen. Når valget 
mellom chatboten og chat med et menneske ble fjernet, mottok innbyggere tilstrekkelig hjelp fra chatboten, 
ettersom bare ca. 30 % ble overført til chat med et menneske. 
 
4.3  Veiledere 

Ett av de viktigste funnene knyttet til å forbedre overleveringsprosessen mellom chatboten og veilederne, 
er at det noen ganger oppstår forvirring blant borgerne knyttet til Fridas menneskelignende trekk. Etter å ha 
blitt overført til menneskelige veiledere er innbyggerne ofte usikre på om de chatter med et menneske eller 
ikke. Derfor er det viktig å forbedre gjenkjenneligheten, at Frida er en chatbot. Dette kan gjøres med visuelle 
designelementer, som først og fremst fokuserer på å unngå ting som kan lede innbyggere til å oppfatte Frida 
som et faktisk menneske, og omvendt når de chatter med en chatmedarbeider.  
 
Funnene viser også at chatmedarbeidere har utviklet sin egen forståelse av hvordan en chatbot kan hjelpe 
dem med å utføre arbeidsoppgavene sine, og blitt oppmerksomme på «affordances» (muligheter) utenfor 
chatbotenes tiltenkte bruk. Funnene antyder at en chatbot designet som en assistent for chatmedarbeidere 
er nødvendig og kan være til nytte for dem i arbeidet deres. Når det gjelder overleveringsprosessen, kan 
ytterligere muligheter  fra en intern chatbot hjelpe med å forbedre prosessen med å bli oppdatert og 
informert etter å ha fått overlevert en sak fra en chatbot. Vår anbefaling er å undersøke mulighetene for å 
implementere en intern chatbot med mål om å bistå chatmedarbeiderne når de mottar forespørsler. 
Muligheter knyttet til å berike og destillere informasjon for chat-medarbeideren er kritisk for en vellykket 
intern chatbot, sammen med funksjoner som eliminerer kjedelige oppgaver (disse mulighetene omfatter, 
kontekstkartlegging, fremme kjennskap, ytelse av bistand). Videre kan en chatbot skreddersydd for 
ansattbruk støtte veiledernes håndtering av mange parallelle chatter på en mer effektiv måte og bidra til å 
redusere tiden som er nødvendig for å svare på forespørsler fra innbyggere ved å forberede svar som kan 
brukes og redigeres av menneskelige medarbeidere. Innføringen av en chatbot for ansatte atskilt fra Frida 
kan muliggjøre bedre tilpasning mellom chatbotfunksjoner og arbeidsflyten for direktechat. 
 

 
 

5.  Implikasjoner: Designprinsipper for videreutvikling av Frida  

Implikasjonene av funnene fra prosjektet er presentert i form av designprinsipper for å veilede 
videreutviklingen av Frida. 
 

1. Tilrettelegg for realistiske brukerforventninger: Gi brukere indikatorer og hint som skaper en 
ide om hva chatboten kan gjøre før interaksjonen. Gjør chatbotens begrensninger mer tydelige i 



brukergrensesnittet, for eksempel gjennom en enkel beskjed eller melding som vekker brukerens 
oppmerksomhet (ved å be vedkommende om å trykke på ‘OK’ eller ‘Jeg forstår’). 
 

2. Tilby avklaringer og alternativer. I tilfeller hvor det er usikkert hva brukeren ønsker med sine 
henvendelse, kan det være hensiktsmessig å tilby en avklaring eller alternativer for å bestemme 
kontekst og dermed gi best mulig svar. Avklaringen eller alternativene bør presenteres i enkel tekst. 
Feilantagelser i situasjonsbestemmelse kan føre til frustrasjon for brukeren, og for å unngå 
misforståelser, og at chatboten gir svar ut fra feil kontekst, kan det å presentere alternativer for hva 
chatboten tror brukeren ønsker, være positivt for brukeropplevelse og tillit. 
 

3. Legg inn eksempler. For å betrygge brukere som søker bekreftelse på at informasjonen de får i 
chatbot gjelder i deres spesifikke situasjon, og at alle aspekter er tatt i betraktning, kan det være 
fordelaktig å tilby eksempler med informasjonen. Dette kan bekrefte overfor brukeren om 
informasjonen er gjelder for deres situasjon. I tillegg kan det legges inn eksempler (med enkle 
illustrasjoner) som illustrerer hvordan informasjonen skal tolkes. 
 

4. Kommuniser tydelig når chatboten ikke kan hjelpe. Når brukere ønsker hjelp eller svar på 
spørsmål som går utenfor chatbotens kompetanseområde, må brukeren få klar beskjed og 
begrunnelse for dette og tilbys overføring til et menneske for videre samtale og rådgivning. 
 

5. Tilby veiledningsmateriale. Brukere som har lite eller ingen erfaring med chatboter, kan ha 
problemer med å formulere seg på en måte som tydeliggjør for chatboten hva de ønsker svar på. 
For å unngå at brukeren skriver lange avhandlinger med mange ord som skaper støy og gir 
unøyaktige svar, kan det være hensiktsmessig å tilby veiledningsmateriale som sier noe om hvordan 
brukeren bør formulere seg for å få best mulig hjelp i chatbot. Det er best å unngå lang tekst. Korte 
meldinger med enkle bilder og/eller videoer bør foretrekkes. 
 

6. Minimere manglende samsvar mellom innbyggeres forventninger og Fridas faktiske 
kompetanse: Reduser gapet mellom forventet kompetanse (i å forstå naturlig språk og yte støtte) 
og faktisk kompetanse ved bedre å tydeliggjøre faktisk kompetanse for innbyggere. Det er viktig 
at innbyggere ikke tenker at de er villedet og lurt til å tro at chatboten Frida kan hjelpe dem med 
ting som chatboten ikke er klar for å hjelpe med ennå.  
 

7. Tydelig skille chatbot-chat fra chat betjent av mennesker: Forbedringer som øker innbyggernes 
evne til å gjenkjenne når de snakker med en chatbot og når de snakker med en chatmedarbeider, er 
viktig. Dette er nært forbundet med Fridas menneskelignende trekk, spesielt siden vinduet som 
chatboten opererer i, er det samme, eller så godt som identisk med vinduet der en chatmedarbeider 
tar over en chat. Visuelle trekk i designen som hjelper med å kjenne igjen forskjellen mellom å 
chatte med en chatbot og et menneske, støttet av synspunktene intervjuobjektene hadde angående 
det de nevnte som problemer i overleveringsprosessen.  
 

8. Legge til rette for overleveringer fra chatboten til chatmedarbeideren ved å destillere 
informasjon og gi sammendrag: Det å sørge for at chatmedarbeidere som tar over en chat fra 
Frida, raskt og enkelt kan bli oppdatert på forespørselen, er av avgjørende betydning for 



overleveringene. Chatteloggene gir informasjonen de trenger for å gjøre dette, men denne 
informasjonen er ikke organisert på annen måte enn med tidsstempler. Chatmedarbeidere kan spare 
mye tid hvis de ikke trenger å lese gjennom en hel chat før de svarer innbyggere. 
Chatmedarbeideren kan bruke mer av tiden sin til å «skape verdi» for innbyggeren, i stedet for å 
bruke tiden til å innhente informasjon fra systemet eller lese en chattelogg som ikke er oppsummert.  
 

9. Sikre ensartet brukeropplevelse på tvers av chatboter i offentlig sektor: For å unngå å forvirre 
innbyggerne, og for å legge til å rette for læring er det viktig å sikre ensartethet i nøkkelegenskapene 
til chatbotene til forskjellige offentlige institusjoner (f.eks. Skatteetaten, kommunene). Videre kan 
det være mulig for chatbotene å overføre chatter mellom seg (f.eks. fra NAVs chatbot til 
Skatteetatens chatbot) for å lage en sømløs opplevelse, ettersom ikke alle innbyggere vet hvilken 
institusjon de må kontakte for å få hjelpen de trenger. 
 

10. Sikre kanalintegrering ved å inkludere innloggede interaksjoner i saksmapper. En innlogget 
chattefunksjon er under planlegging i NAV. Chatinteraksjoner som ikke er anonyme, kan lagres i 
saksmapper sammen med annen kommunikasjon som oppdaterer innbyggerens sak. 
 

11. Imøtekomme interne medarbeideres behov med en egen chatbot skreddersydd deres behov.  
En chatbot for ansatte kan hjelpe dem når de snakker med innbyggere (ved å foreslå svar basert på 
det innbyggerne skriver). En slik chatbot kan også ta over enkle oppgaver og tilby oppdateringer, 
statusrapporter eller annen relevant informasjon til chatmedarbeideren. Ansatte jobber daglig med 
chatboten, og som hyppige brukere lærer de hele tiden nye måter å optimalisere interaksjonen med 
chatboten på.  Vi anbefaler ikke å tilpasse Frida til chatmedarbeidernes behov, men foreslår i stedet 
for å gi chatmedarbeiderne en egen intern chatbot. 

  
  

6. Konklusjon 

Resultatene fra prosjektet Frida@Work utgjør et av få eksisterende kvalitative undersøkelser av bruk av 
chatboter i offentlig sektor. Arbeidet hadde ikke vært mulig uten samarbeid med vår referansegruppe 
bestående av Gunnhild Godberg, Stine Hanssen, Terese Simonsen, Sissel Vibe og Daniel Sundnes. Vi 
takker disse og andre NAV-ansatte og brukere av chatboter som deltok som informanter. Prosjektet var 
finansiert av FoU-midler fra NAV (se www.nav.no/fou). Forskning på chatboter fortsetter hos de 
akademiske partnere. Vi vil holde websiden til prosjektet oppdatert med nye resultater. 
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Vedlegg 1- Pekere til prosjektleveranser 

 
Masteroppgaver 
 
Fire grupper masterstudenter (totalt 6 studenter) deltok i prosjektet og skrev sine 
masteroppgaver med empiri fra Frida@Work. Medlemmer i prosjektgruppen har vært veiledere 
for disse oppgavene, og det lages fortløpende akademiske artikler basert på arbeidet. Alle fire 
oppgaver er tilgjengelig for nedlasting: 
 
Student Institusjon Oppgave 
Gjelle, Knut Yngve Barstad NTNU Chatboter, tillit og 

brukeropplevelse i det 
offentlige 

Rønning, Maria Midjo NTNU Kompetanse og tillit i 
menneske-chatbot-
interaksjon 

Jakovic, Dusan 
Chandrasegaram, Gajaen 

NTNU Chatbot as a Channel in 
Government Service Delivery 

Mygland, Morten Johan 
Schibbye, Morten 

UiA Improving handovers 
between a public service 
chatbot and chat employees: 
an affordances perspective : 
A case study in Norwegian 
Labour and Welfare 
Administration 

 
Vitenskapelige artikler 
 
Følgende artikler er enten publisert eller er under vurdering/skriving 
 
Forfattere Tittel Status 
Morten Johan Mygland 
Morten Schibbye 
Ilias O. Pappas 
Polyxeni Vassilakopoulou 

Affordances in Human-
Chatbot Interaction: A 
Review of the Literature 

Publisert 

UiA Under fagfellevurdering Publiseres i 2022. 
NTNU Tentativt: Chatbots in public 

social services- A case study 
Publiseres i 2022. 

 
Presentasjoner 
 
Prosjektet laget en presentasjon av resultater som var fremlagt på workshop med NAV 
kontaktsenter den 14. september 2021 i Trondheim.  
 
Prosjektets webside 
 

https://hdl.handle.net/11250/2823493
https://hdl.handle.net/11250/2823493
https://hdl.handle.net/11250/2823493
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Kompetanse%20og%20tillit%20i%20menneske-chatbot-interaksjon
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Kompetanse%20og%20tillit%20i%20menneske-chatbot-interaksjon
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Kompetanse%20og%20tillit%20i%20menneske-chatbot-interaksjon
https://hdl.handle.net/11250/2778093
https://hdl.handle.net/11250/2778093
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://studntnu.sharepoint.com/sites/o365_FridaNAV-Sluttrapport/Shared%20Documents/Sluttrapport/Improving%20handovers%20between%20a%20public%20service%20chatbot%20and%20chat%20employees:%20an%20affordances%20perspective%20:%20A%20case%20study%20in%20Norwegian%20Labour%20and%20Welfare%20Administration
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85447-8_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85447-8_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85447-8_1


Prosjektet har en webside på NTNU web. Denne websiden vil være tilgjengelig for nedlasting av 
resultater og vil også etter hvert inneholder oppdatert informasjon om videre forskning. Se 
https://www.ntnu.no/frida.  
 

Vedlegg 2 – Spørreundersøkelse med innbyggere 
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Vedlegg 3: Guide for intervjuer med innbyggere 

Intervju skal gjennomføres gjennom videosamtale (Teams/Zoom), og tas opp til bruk i 
transkribering av intervjuet. 

 
Takk for at du stiller opp på dette intervjuet. Formålet med dette intervjuet er å kartlegge 
brukervaner relatert til valg av kommunikasjonskanaler med fokus på chatboter. All data 
blir anonymisert. Går det greit om intervjuet tas opp for å transkribere dette i ettertid? 
Intervjuet handler om hvordan du opplever chatbot som en av flere 
kommunikasjonskanaler. Vi kan regne med at det tar mellom 30-45 minutter. 

 
 
 
Del 1 
 

1. Hvordan kontakter du offentlige etater når du skal ha hjelp med noe? 

1.1. Hvorfor gjør du det denne måten? 
 
 

2. Hva tenker du når du hører ordet chatbot? 

2.1. Hva tror du er meningen med chatbot? 

2.2. Hva forventer du chatboten kan hjelpe deg med? 

2.3. Hva synes du er bra med chatbot? 

2.4. Hva synes du er dårlig med chatbot? 

2.5. Hva tenker du angående slik automatisering av kundebehandling? 
 
 

3. Hvordan kom du for første gang i kontakt med en chatbot? 

3.1. Hvordan var det å komme i gang med det? Enkelt/vanskelig? 
 
 

4. Har du tatt i bruk chatbot hos offentlige etater før? 

4.1. Kan du fortelle oss om din erfaring med bruk av chatbot til å kontakte offentlige 

etater? 

4.2. Hva pleier du å bruke den til? 

4.2.1. Får du da svar på det du lurer på? 

4.3. Hvorfor valgte du chatboten istedenfor å bruke andre kanaler? (f.eks. å ringe de?) 



4.4. Hvordan opplever du chatbot i forhold til chat? 
 
 

5. Hvordan går du fram når du skal chatte med en chatbot? 

5.1. Hvordan vil du si ditt tidligere bruk av chatbot har påvirket ditt fremtidige bruk? 
 
 

6. I hvilke situasjoner ville du ha brukt chatboten? 
 
 

7. I hvilke situasjoner ville du ikke ha brukt chatboten? 
 
 

8. Ville du anbefalt andre å bruke chatbot? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
 
 
 
Del 2 

 
9. Synes du chatbot er nyttig? Isf. hva og hvorfor er det nyttig/ikke nyttig? 

9.1. Hva hindrer det i å være nyttig? 

9.2. Hva skal til for at det skal være nyttig? 
 
 

10. Synes du chatbot er enkelt å bruke? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

10.1. Hva hindrer det i å være enkelt å bruke? 

10.2. Hva skal til for at det skal være enkelt å bruke? 
 
 

11. Føler du at du får tilstrekkelig informasjon fra chatboten? 

11.1. Hva gjør du dersom du ikke får besvart spørsmålet ditt fra chatboten? 

11.2. Hvorfor velger du å gjøre dette? 
 
 

12. Føler du at chatboten er med på å hjelpe deg på å løse spørsmålet ditt? 
 
 

13. Hva tror du chatboten forventer av deg? 
 
 

14. Opplever du noe risiko ved å bruke chatbot? 
 
 

15. Føler du at du får informasjon fra chatboten om hva den kan gjøre/svare på? 



16. Finner du det underholdende å bruke chatbot? 
 
 

17. Hva føler du andre synes om chatbots? 

17.1. Vil du si dette påvirker ditt bruk av chatbots? 
 
 

18. Hva ønsker du at chatboten skal hjelpe deg med? 

18.1. Hvilke spørsmål synes du den burde svare på? 
 
 
 

Hvis du skulle ha trukket inn tre ting som er det viktigste av det vi har snakket om, hva ville det 

ha vært? 

 
Er det noe mer du vil si eller legge til? 

 
Da vil jeg bare si tusen takk for at du stilte opp og takk for gode svar. Vi sender ett gavekort som 

en ekstra takk rundt slutten av denne måneden. 

 
Det er bare å sende melding eller ta kontakt hvis du kommer på noe mer i ettertid 

  



Vedlegg 4: Guide for intervju med ansatte 

 
Intervju skal gjennomføres gjennom videosamtale (Teams/Zoom), og tas opp til bruk i 
transkribering av intervjuet. 
 
Takk for at du stiller opp på dette intervjuet. Formålet med dette intervjuet er å kartlegge 
brukervaner relatert til valg av kommunikasjonskanaler med fokus på chatboter. All data 
blir anonymisert. Går det greit om intervjuet tas opp for å transkribere dette i ettertid? 
Intervjuet handler om hvordan du opplever chatbot som en av flere 
kommunikasjonskanaler. Vi kan regne med at det tar mellom 30-45 minutter. 

 
1. Hva er de største utfordringene dere har med å tilby chatbot som en kanal? 

 
 

2. Hva er strategien rundt det å ivareta prioriterte brukergrupper som tar kontakt gjennom 

chatboten deres? (som brukere med lav digital kompetanse, språkutfordringer, korttids ytelser) 

a. Hvordan ivaretar dere flere brukergrupper samtidig? 

b. Hvilke brukergrupper anser dere som prioritert når det kommer til chatbotens kanal 

strategi? 

 
3. Vi har vært i kontakt med brukere av chatbot som føler de har fått svar fra chatboten ved at de 

har fått tilstrekkelig informasjon, men som sier at de fortsatt er usikre på om de har forstått det 

100% og velger derfor å kontakte dere gjennom andre kanaler. 

a. Hvordan jobber dere for å forebygge denne tryggheten hos brukeren, for å unngå at 

man kontakter NAV flere ganger gjennom forskjellige kanaler for samme henvendelse? 

 
4. Hvilke virkemidler bruker dere eller vurderer dere å implementere for å forflytte brukere til 

chatbnoten? 

a. Hvordan måler dere effekten av disse tiltakene? 
 

5. Har dere opplevd utfordringer med trafikk fra brukerne? 

a. Hvordan håndterte dere dette? 

b. Hvordan jobber dere for at ulike kanaler skal klare å håndtere trafikken? 



c. Er det mulighet for at chatboten kan ta på seg flere oppgaver som blir gjort 

manuelt nå? Isåfall hvilke? 

 
6. Kan du fortelle litt om kanalstrategien til NAV og hvordan implementeringen av chatboten har 

endret dette? 
a. Er det noen strategiske valg dere har gjort som har resultert i chatboten deres? 

i. Eller har utviklingen skjedd grunnet den økende chatbot trenden? 
 
 

7. Mange av chatbot-brukerne vi har vært i kontakt med har sagt at de har dårlig erfaring med 

bruken av chatbots, og at de derfor skygger unna chatbots generelt - da NAV inkludert. 

a. Hva tenker dere om dette? 

b. Er dette et problem dere også har observert og gjør dere noe med dette 

problemet? 

 
8. Hvilke mål har dere for at chatboten deres blir vellykket eller at dere er fornøyde? 

a. Hvordan jobber dere for å nå disse målene? 

i. F.eks, skal den besvare så mange % av innkommende meldinger? ;skal 

brukertilfredsheten være så og så høy?; skal den avlaste trafikk på enkelte 

kanaler så, og så mye? 

 
9. Har dere kartlagt noen parametere som påvirker brukernes kanalvalg, f.eks. demografisk 

bakgrunn, digitale ferdigheter, vaner, osv.? 

a. Er det noen parametere som skiller seg spesielt ut for chatbot? 
 
 

10. Brukere vi har vært i kontakt med sier ofte at de ikke bruker chatbot fordi man kun får 
upersonlige svar og at de som regel kan lete seg frem til det selv. Jobber dere mot at chatboten 
skal bli mer personlig? 

 
11. Opplever dere noen endring i hvordan brukerne kommuniserer med chatboten deres i dag 

kontra da hun ble implementert? 

 
12. Hvordan jobber dere for at chatboten gir svar som er enkelt å forstå for brukeren? 

a. Brukere vi har snakket med forteller at det ofte kommer veldig mange meldinger 

samtidig, at de mister oversikt over svarene. Har dere noen tanker rundt dette? 



 

 

b. Brukere sier ofte at de velger telefon på grunn av at det er bedre flyt i samtalen, 

gjør dere noe for å gjøre dette bedre hos chatboten deres? 

 
13. Hva er neste steget i automatiseringen? Skal chatboten deres forbli kun en chatbot, eller ta 

seg av andre oppgaver som å e.g. (besvare) mail, telefon, front desk. (short term channel 

supplement / long term replacement) 

 
14. Har du/dere noen dokumenter/data dere kan dele med oss rundt det vi har diskutert i 

dag? 
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