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ABSTRACT 
 
Of vital importance within the area of artificial intelligence is simulation of human (cognitive) 
capabilities and behaviour. In line with this, the purpose of this paper was study if, and if so, 
how the holistic behaviour in Aibo ERS-210 is affected be conditions consisting of reward, 
punishment, and reward with or without positive interaction. The theoretical framework was 
provided by Skinners (1965) theory of operant conditioning and theories of machine learning.  
In order to satisfy the purpose an experiment was performed to see if, and if so, how 
mood/emotions. obedience and activity are affected by the conditions; reward, punishment 
and reward with and without positive interaction. The hypothesis that reward contribute a 
higher level of obedience than punishment, that positive interaction contribute positive 
mood/emotions and that reward and positive interaction contribute to a higher level of activity 
in Aibo was examined. The results indicated that reward contribute to higher level of 
obedience and activity. The purpose of the second experiment was to study if, and if so, how 
Aibo was affected by punishment and positive interaction. A questionnaire was administered 
consisting of questions about perceived mood, obedience and activity of Aibo during the VCR 
recordings of experiment 1.  
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ABSTRAKT 
 
Inom forskning kring artificiell intelligens läggs stor vikt vid att utforma robotar med 
(kognitiva) förmågor som simulerar de som finns hos människan. Där av är syftet med 
uppsatsen är att studera om, och i så fall på vilket sätt, det holistiska beteendet hos roboten 
Aibo ERS-210 påverkas av betingelser med belöning, bestraffning och med respektive utan 
positiv interaktion. Som teoretisk bakgrund användes Skinners (1965) teori om operant 
betingning. Första experimentet utfördes med anledning av att undersöka om och i så fall hur 
Aibos lydnad, sinnestämning/emotionellt tillstånd och aktivitet påverkas av betingelser med 
belöning och bestraffning och belöning med positiv interaktion. Hypoteserna att belöning 
leder till en bättre lydnad än bestraffning hos Aibo, att positiv interaktion leder till positiva 
känslor hos Aibo och att belöning och positiv interaktion leder till en högre aktivitet hos denna 
var ämnade att utredas. Resultaten visade att belöning leder till högre grad av lydnad och 
aktivitet hos Aibo. Syftet med det andra experimentet var att studera om, och i så fall på vilket 
sätt, bestraffning med positiv interaktion påverkar Aibo. Hypotesen som undersöktes  var om 
Aibos sinnestämning/emotionella tillstånd, aktivitet och även lydnad är högre i betingelsen 
med positiv interaktion.  
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Bakgrund 
 
Kan en underhållningsrobot beteende, när det gäller inlärning, påverkas på ett sätt som liknar 
det som sker hos människan? Konstgjord intelligens utgörs av olika metoder för att modellera 
och simulera intelligent beteende så som vi upplever det i naturen och bland våra 
medmänniskor. Det innebär i princip att försöka skriva datorprogram som kan lösa alla de 
problem som en mänsklig hjärna kan lösa (Nordin, 1999). Robothunden Aibo från Sony har 
slagit rekord som världens mest snabbsäljande underhållningsrobot (Figur 1). När den 
introducerades 1999 såldes 3000 exemplar slut på 20 minuter från Sonys japanska webbplats. 
Priset var 2066 dollar. Nästa dag blev 2000 hundar tillgängliga på den amerikanska 
webbplatsen, och ruschen som följde fick servrarna att krascha. Aibo används av flera 
universitet i Europa. Oavsett om det gäller studier till en grundexamen, eller på forskningsnivå, 
kan den användas för introduktion till artificiell intelligens, automatiska system, beslutsfattande 
processer och beteende, röstigenkänning, bildprocessande och programmering i mjukvara 
(Sony 2004). Lundbäck & Renberg (2004) observerade hur roboten Aibos lydnad påverkades 
av bestraffning och belöning och vilka likheter som finns mellan hur robotar och människor 
påverkas av sådana betingelser. Resultaten visade att Aibos benägenhet att lyda förbättrades 
succesivt när bestraffning uteblev. Aibo visade, vid bestraffning, upp ett beteende som liknar 
människans förmåga att låta konsekvenserna av sina handlingar påverka sitt framtida beteende. 
De likheter som man skulle kunna se i experiment som genomförs här i jämförelse med de 
experiment som Lundbäck och Renberg (2004) utförde är att bestraffning påverkar det 
framtida beteendet. Skillnaden med detta är att de observerade hur lydnaden påverkas när 
bestraffning och belöning inte längre ges medan i det experiment som studerats här, utöver 
lydnad, även sinnestämning/emotionellt tillstånd och aktivitet observerades. Intervaller med 
fysisk och verbal interaktion, vilket tycks ha en stark påverkan på lydnad och sinnestämning, 
användes även i de experiment som genomförts här.  
 
 

 
Figur 1. Interaktion med Aibo.            Foto: Lena Uddefall 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Inlärning 
 
Vi lär oss genom aktivt handlande, genom att associera en sak med en annan och genom att 
observera andra. Inlärning definieras som en relativt permanent förändring av beteendet eller 
beteendepotentialer som ett resultat av praktik eller erfarenhet. En inlärningsteori betraktar 
inlärning som en association mellan ett yttre stimuli och en respons. Inlärning och association 
mellan stimuli och respons kallas betingning (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2003).   
”Beteende är primärt karaktäristiskt för alla levande varelser. Vi kan nästan identifiera den med 
livet självt” (Skinner, 1965, s 45). Vad gäller vårt beteende ansåg Skinner att ”varje villkor eller 
händelse som kan visas ha en effekt på beteendet måste inräknas. Genom att upptäcka och 
analysera dessa orsaker kan vi förutsäga beteende” (Skinner, 1965, s 23).  
 
 
Operant betingning  
 
Mycket av det grundläggande vad gäller konsekvenser av beteendet utfördes av Edward L. 
Thorndike (1905). Han placerade katter i en box där de fick lära sig responser t.ex. att kliva på 
en spak för att få mat. Succesivt lärde de sig detta. Thorndike menade att varje respons (som att 
pressa pedalen) som producerade en tillfredställande effekt (som att katten fick mat) gradvis 
förstärks medan, responsen, som i motsats till detta, ej producerar en tillfredställande effekt 
gradvis blir svagare. Thorndike menade att inlärningen hos katterna bestämdes av effektlagen. 
Detta innebär att om responsen presentationen av ett särskilt stimuli följs åt av tillfredställelse 
uppstår med stor sannolikhet denna även vid nästa tillfälle stimulit presenteras. Thorndike 
beskrev denna typ av inlärning som instrumentell betingning, på grund av att responsen är 
starkare när det gäller att producera belöningar. Omkring fyrtio år efter att Thorndike 
publicerade sitt arbete utvecklade och formulerade Skinner många av de idéer som Thorndike 
hade (Eysenck 1998).  
 
Centrala begrepp förknippade med operant betingning inkluderar operant, positiv förstärkning, 
bestraffning samt utsläckning. En operant definieras som en viss respons eller beteende som 
”opererar” på omgivningen och har en effekt på denna (Skinner, 1965). Operant betingning 
beskriver hur beteendemönster kan utvecklas som en följd av de konsekvenser som beteendet 
leder till. När en respons följs åt av förstärkning kommer individen att vara mer benägen att 
uppvisa denna respons igen. Om beteendet följs åt av bestraffning minskar sannolikheten att 
beteendet uppträder igen (Eysenck 1998).  
 
Skinner (1938) menade att medan instrumentellt betingade organismer lär sig responsen genom 
att samverka med omgivningen så kallade inlärningsprocesserna av inlärning dessa responser var 
operant betingning. Hans primära mål var att analysera hur responserna förändras genom 
konsekvenserna av dem (Bernstein m fl 2003). Skinner introducerade termen operant eller 
obetingad respons för att beskriva responsen i operant betingning och skilja den från klassisk 
betingning.  
 
 
Bestraffning 
 
Bestraffning reducerar frekvensen av ett operant beteende genom att presentera ett oönskat 
stimuli eller ta bort ett önskat (Tabell 1) (Bernstein m fl 2003).  
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Tabell 1. Två olika sorters bestraffning 
_________________________________________________________________________________________ 
Bestraffning 1 
_________________________________________________________________________________________ 
Beteende.                          Presentation av ett oönskat och otrevligt         Frekvensen av att ett beteende 
                                         stimuli.                                                        minskar.  
_________________________________________________________________________________________ 
Du rör vid en het platta.         Du bränner handen                                         Du berör inte längre heta plattor.                
                                                      
__________________________________________________________________________________________ 
Bestraffning 2 
__________________________________________________________________________________________ 
Beteende.                          Borttagande av ett oönskat stimuli.                Frekvensen av att ett beteende minskar. 
__________________________________________________________________________________________ 
Du är inte försiktig med          Du tappar din glass.                                      Du är inte lika oförsiktig vid nästa  
din glass.                                                                                              tillfälle som du äter glass.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
”Den första effekten av det oönskade stimulit som används i bestraffning är förankrad till den 
direkta situationen. Det behöver nödvändigtvis inte följas åt av en förändring av beteende vid 
senare tillfällen” (Skinner 1965, sid 186). Bestraffning förväxlas ofta med negativ förstärkning. 
Förstärkning av någon sort ökar beteende medan bestraffning minskar det. Det finns en del 
problem som är relaterade till bestraffning. Det ”tar inte bort” ett oönskat beteende, det 
undertrycker endast det. Denna undertryckning uppstår vanligtvis vid respondering av ett 
stimuli. Människor kanske repeterar tidigare bestraffade handlingar när de funderar över om 
bestraffning producerar ibland oönskade effekter vid sidan om. Till exempel, om du bestraffar 
ett barn för att de svär så finns möjligheten att barnet associerar bestraffningen med den som 
ger den och slutsatsen blir en rädsla för dig hos barnet. Bestraffning är ofta ineffektiv, speciellt 
med djur eller unga barn, om den inte ges direkt efter responsen och varje gång responsen 
utförs. Om ett barn hittas vid en  kakburk och njuter av några få kakor och bestraffas, reduceras 
effekten av bestraffningen. Samma sak om ett barn bekänner att det gör fel och sedan blir 
bestraffat. Fysisk bestraffning upplevs som aggressiv och missbrukas om det ges i ilska. På grund 
av att barn har en förmåga att härma det som det ser är barn som blir mer frekvent bestraffade 
mer aggressiva själva (Gilbert, 1997). Genom att bestraffning endast hindrar att otillåtet 
beteende uppstår, specificerar det inte vad som skall göras istället (Bernstein mfl 2003). 
Användning av enbart bestraffning är vanligtvis inte tillräckligt för att förändra beteende över 
lång tid. Det är även viktigt att identifiera vad personen skall göra istället för den handling 
vilken bestraffas.  
 
Ett förstärkt stimuli definieras som ett sådant som, genom sin kraft, producerar bestående 
förändringar (Skinner, 1938, sid 62). Maten som ges till en hungrig duva efter att denna hackat 
blir till en positiv förstärkare, vilken bidrar till en ökning av duvans hackande. För människor 
inkluderar positiv förstärkning t.ex. mat, leenden, pengar eller andra förväntande konsekvenser 
(Tabell 2).  
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Tabell 2. Positiv ich negativ förstärkning, försvinnande och undvikande betingning och bestraffning. 
______________________________________________________________________________________ 
Begrepp                            Förklaring                                                Exempel, kommentar 
______________________________________________________________________________________ 
 
Positiv förstärkning.            Ökar frekvensen av ett beteende                 Du berömmer någon efter 
                                         genom att åtfölja det med en                      att denne arbetat hårt och utfört 
                                         presentation av en positiv förstärkare,          en uppgift på ett tillfredställande 
                                         ett behagligt stimuli eller en positiv             sätt.  
                                         positiv upplevelse.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Negativ förstärkning           Ökar frekvensen av ett beteende genom       Du lär dig sänka volymen på teven 
                                         att låta det åtföljas åt av borttagandet av        vid reklaminslagen som du inte vill 
                                         ett obehagligt stimuli eller en otrevlig          se.  
                                         upplevlese.  
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Artificiella neuronnät 
 
Thomas (2003) skriver att ett av målen med de konstgjorda neuronnäten är att de ska kunna 
lära sig olika uppgifter på liknande sätt som människan. Exempelvis lära maskiner förstå 
mänskligt tal, läsa handskriven text, tolka bilder från en kamera. Dessa uppgifter, som är av 
stort kommersiellt intresse, har hittills varit svåra att klara med traditionella metoder. De 
neurala nätverken kan troligtvis utnyttjas i framtidens robotar för att lära dem utföra komplexa 
rörelser. Den mindre ”komplexa” uppgiften att gå på, ett något ojämnt, underlag har visat sig 
mycket svår för en robot. Idag är det endast de mest avancerade humanoiderna som klarar att 
utföra detta. Andra komplexa uppgifter för humanoider är att gå uppför trappor, att leta rätt på 
olika saker i en verkstad, att lyfta på föremål och att hantera verktyg. Ingen kan idag förutsäga 
vart utvecklingen av intelligenta system kommer att leda men självklart förekommer 
spekulationer i alla riktningar. Som exempel nämner Thomas (2003) en forskningsrapport från 
Stanford Research Institute, där man beräknar att marknadspotentialen för halvintelligenta och 
intelligenta robotar kommer att vara lika stor som bilindustrin inom några årtionden.   
 
Ett artificiellt neuronnät är ett antal simulerade hjärnceller, eller neuroner, som är 
sammankopplade med varandra så att varje enskild hjärncell har ett antal ingångar, men endast 
en utgång. Utgången från en ”hjärncell” kan vara kopplad till flera olika ingångar på andra 
hjärnceller. Kopplingen mellan utgången från en hjärncell och ingången till en annan kan vara 
olika stark, den har en vikt. Vikten är en siffra som bestämmer hur mycket signalen förstärks 
eller försvagas i kopplingen och, tillsammans med ledningsdragningen, definierar beteendet hos 
hela nätet. Vid försök att åstadkomma intelligens, med hjälpa av artificiella neuronnät, bygger 
man upp modeller av hjärnceller i datorn och kopplar dem i nätverk. Vidare lär sig nätverket 
genom att förändra styrkan och signalvägarna hos kopplingarna. Vi vet hur hjärnceller fungerar 
med ganska hög noggrannhet, och de hjärnceller som simuleras med artificiella neuronnät är 
mycket enkla modeller av riktiga nervceller. Inte desto mindre kan man träna artificiella 
neuronnät till att lösa mycket svåra problem, ofta problem av en ”mjukare” karaktär, som att 
tolka ljud, bilder eller andra signaler. Thomas (2003) menar vidare att den första frågan som 
konstruktören av ett konstgjort nervnät måste fråga sig är hur de enskilda nervcellerna i nätet 
ska arbeta. Den andra detaljen är att varje neuron ska ha en intern tröskelnivå som den totala 
inkommande aktiviteten måste överskrida innan den utgående nervtråden (axonen) skickar 
signalen vidare. Siffrorna är de synaptiska vikterna som motsvarar styrkan på de synpatiska 
kopplingarna i ett biologiskt nervnät. Den enklaste typen av aktiveringsfunktion är en 
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tröskelfunktion. Det som krävs för att det konstgjorda nervnäten ska lära sig är en inbyggd 
inlärningsmekanism, alltså en mekanism som automatiskt kan justera de synaptiska vikterna så 
att nätet steg för steg kan lära sig önskade beteenden. Den vanligaste metoden idag kallas för 
övervakad inlärning (supervised learning). I motsats till övervakad inlärning så kräver, 
självlärande eller självorganiserande nätverk inte en extern lärare (Negnevitsky, 2002).  
Övervakad inlärning bygger på att nätverket lärs upp med hjälp av ett stort antal färdiga 
exempel, vilka presenteras för nätverket ett efter ett. Det kan liknas vid den metod som vi 
använder för att lära barn läsa. Varje exempel består av ett insignalmönster och motsvarade 
önskade utsignalmönster. Med ett insignalmönster menas en fullständig uppsättning siffror som 
anger värdet på alla insignaler till nätverket för det valda exemplet. Utsignalmönstret är på 
samma sätt en uppsättning siffror som anger det önskade värdet på alla utsignaler. Error 
correction innebär att för varje exempel som används under inlärningen och för varje utsignal i 
nätverket, beräknas en felsignal som är skillnaden mellan önskat och beräknat värde på 
utsignalen för exemplet. Metoden backpropagation learning innebär att även gömda neuroner 
får "dela på ansvaret" för de fel som uppstått i det yttersta lagret av neuroner. Detta görs med 
en speciell teknik, där felen fortplantas bakåt i nätverket, lager för lager, för att slutligen 
påverka alla synaptiska vikter i det artificiella nätet. Hebbian learning är den metod som bäst 
anses motsvara den som används av hjärnan då dess synaptiska vikter förstärks vid lagring av nya 
minnen. Metoden bygger på observationen att om två neuroner på vardera sidan om en 
biologisk synaps är aktiverade samtidigt, så kommer den synaptiska kopplingen dem emellan att 
förstärkas (Thomas, 2003). Backpropagation i olika varianter är fortfarande standardmetoden 
för att träna artificiella neuronnät (Nordin, 2003).  
 
Thomas (2003) beskriver mönsterigenkänning som ett viktigt tillämpningsområde angående 
dagens tillämpningar för neurala nätverk. Tolkning av siffror och bokstäver hör även till denna 
grupp. Mönsterigenkänning innebär olika metoder där ett tekniskt system ska avgöra till vilken 
grupp eller klass ett givet objekt eller mönster hör. Vi människor använder dagligen olika 
former av mönsterigenkänning för att orientera oss i världen, för att känna igen människor, 
ord, lukter, dofter, smaker, ljud, bilder, föremål, symboler och röster etc. Att de neurala 
nätverken visat sig fungera väl i samband med liknande uppgifter beror sannolikt på den 
mänskliga hjärnan, som tidigare nämnt, fungerar som förebild för de neurala nätverkverken och 
löser denna typ av uppgifter på ett bra sätt (Figur 2). Hjärnan tycks ha en uppbyggnad som gör 
den lämpad att känna igen olika typer av mönster. Den inkommande informationen till hjärnan 
kan jämföras med eller motsvara insignalerna till ett artificiellt neutralt neuronnät medan den 
utgående informationen kan liknas vid nätverkets utsignaler (Thomas 2003).  
 
       
             
       
       
 
 
 
 

 
 
Inkommande  
nervsignaler 
(data från synnerven) 

 
 
Hjärnan                            
(klassificering) 

 
 
Utgående information 
(Respons)  

 
Figur 2. Informationsbearbetning.  
 
Biologiska regler för inlärning baseras på korrelationer mellan lokala signaler. De två välkända 
reglerna för inlärning är klassisk betingning och hebbian learning. Vad gäller hebbian learning 
är outputen korrelerad med inputen. Den grundläggande modellen, vilken är nödvändig för 
Hebbian learning, är en dendrit med en betingad synaps och feedback från outputen till 
inputen. Inputen är kapabel att avskjuta outputen (outputsignalen korreleras starkt med 
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inputsignalen) så att vikten ökar (Moussa, 2004). 
 
Rouw och Hoekstra (2002) skriver att neural nätverksuppbyggnad, som använder 
nanoelektronisk teknologi, löser problem som gäller typologiska aspekter genom att ändra 
strukturen på nätverket och reglerna för inlärning. Mängden av möjliga inputs ökar genom att 
använda förlängda neuronstrukturer istället för nod-inställningar. Kombinationen av dessa 
förlängda neuroner med adaptiva synapser gör bio-inspirerade regler, som till exempel klassisk 
betingning och Hebbian learning möjlig.  
 
 
Evolutionära algoritmer 
 
Evolutionära algoritmer är samlingsnamnet för en mängd metoder som är inspirerade av 
evolution eller avel. Metoderna är åtminstone i terminologin inspirerade av Darwins (1844) 
teori om naturligt urval. Det talas om population över många generationer där olika lösningar 
selekteras och korsbefruktas eller muteras. Alla dessa begrepp från evolutionsbiologin kommer 
till användning när man arbetar med evolutionära algoritmer. Egentligen liknar de flesta 
evolutionära algoritmer mer avel än evolution, eftersom man hela tiden väljer ut de bästa 
lösningarna som får gå vidare, ”paras” och får barn. Inom avel är det människan som avgör 
vilka egenskaper som är bra, istället för det naturliga urvalet vid vanlig evolution. En avgörande 
skillnad när det gäller att avla fram en tax från dobermann och evolutionära algoritmer är att 
man i det senare alternativet kan få se tiotusen generationer eller fler passera per sekund. Den 
första generationen skapas slumpmässigt. Detta innebär att man har en uppsättning dataprogram 
vars enda kända egenskap är att de inte kraschar datorn, de är alltså syntaktisk korrekta men i 
övrigt slumpmässiga. Systemets mål som kan vara att styra en robot, förutsäga en aktiekurs, 
förstå mänskligt tal eller komprimera bilder för att nämna några av många möjliga tillämpningar 
måste definieras. En metod för att betygsätta hur varje tänkbar individ uppfyller det uppsatta 
målet definieras även. Denna metod kallas godhetsfunktion eller fitnessfunktion. Den kanske 
viktigaste skillnaden mellan evolutionära algoritmer och ett tränat artificiellt nätverk är att 
utresultatet från ett tränat artificiellt neuronnät, alltså samlingen av vikter, kan användas för att 
lösa ett visst problem men inte säger så mycket om hur själva lösningen går till (Nordin, 2003).  
 
Expertsystem 
 
Det finns tre huvudsakliga metoder för konstgjord intelligens (Nordin, 2003). Förutom 
artificiella neuronnät och evolutionära algoritmer finns det något som brukar kallas för 
expertsystem. Expertsystem är datorsystem där man ”burkförpackat” mänsklig kunskap om 
problemlösning i datorn. Man analyserar på förhand hur en mänsklig expert löser problemet, 
och så försöker man överföra  
problemlösningsmetoden till en dator. En särskild typ av expertsystem kallas fuzzy logics. 
Metoden är speciell på det sättet att den har en ovanligt god matematisk grund, och den kan 
dessutom uttrycka ”mjuka” mänskliga kunskapsformuleringar och ge svaret i klartext på ett 
mänskligt sätt. Fuzzy logics är ett system som översätter ”luddiga” meningar på mänskligt språk 
till en formell representation med bokstäver och tecken. På senare tid har man med framgång 
kombinerat fuzzy logics med evolutionära algoritmer eller artificiella neuronnät, för att få fram 
lärande system. Evolutionära algoritmer, artificiella neuronnät och fuzzy logics räknas till soft 
computing. Det är AI-metoder som inte bara kan ge ”hårdfakta”, utan även uttrycka kunskap 
på ett mjukare sätt (Nordin, 2003) 
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EXPERIMENT 1 
 
Syfte 
 
Syftet med experimentet är att studera hur det holistiska beteendet hos Aibo påverkas av en 
betingelse med bestraffning, en betingelse med belöning med positiv interaktion samt en 
betingelse utan positiv interaktion. Hur påverkas Aibos sinnestämning/emotionella tillstånd? 
Hur förändras Aibos aktivitet? Kommer varje respons, vilken producerar en tillfredställande 
effekt att bli starkare, förstärkas medan de som inte leder till något önskvärt kommer att bli 
svagare? Kommer lydnaden, sinnestämningen/det emotionella tillståndet att bli starkare i den 
positiva betingelsen med positiv interaktion? Blir lydnaden sämre i den betingelse vilken Aibo 
bestraffats i?  Hypoteserna är att belöning leder till en bättre lydnad än bestraffning hos Aibo, 
att positiv interaktion leder till positiva känslor hos Aibo och att belöning och positiv 
interaktion leder till en högre aktivitet.  
 
METOD 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna som utförde skattningarna läste kurser i människa-maskin-system och hade 
därigenom en koppling till psykologi, Aibo och artificiell intelligens. Försökspersonerna var 24 
stycken och delades in i sex grupper. De var män och kvinnor i åldrarna 20-35 år. Som arvode 
fick försökspersonerna två stycken matkuponger att nyttja vid valfritt tillfälle.  
 
Material 
 
"Aibo" är namnet på den underhållningsrobot som Sony utvecklat för interaktion mellan 
människa och robot. Namnet "Aibo" är hämtat från orden "A.I" (artificiall intelligence), "eye" 
(öga) och robot". I Japan betyder ordet "Aibou", "partner" eller "kamrat". (User guide ERS-
210, 1999) För att Aibo, på ett komfortabelt sätt skall, kunna fungera tillsammans med 
människan är den utformad med fyra ben, ett huvud, svans och totalt tjugo inre antennmotorer 
vilka gör det möjligt för den att fungera på ett naturligt sätt. Aibo kan använda ljusslingor i 
ögonen, svans och kroppsrörelser för att uttrycka känslor. Det är möjligt att kommunicera med 
Aibo genom att beröra den, visa den objekt, prata med den och att kalla Aibo sitt namn, etc  
(User guide ERS-210, 1999). Om man talar med Aibo alltför frekvent kan den reagera genom 
att hamna i ”Boost mode”. Boost mode är en speciell sinnestämning där Aibo blir mycket 
energisk och agerar med entusiasm. Om Aibo hamnar i ”Sleep mode” sover den och 
responderar inte till tilltal eller beröring. Det är möjligt att beordra Aibo att sova, men ibland 
hamnar i Aibo i sleep mode på eget initiativ. Detta beroende på om den inte har något att 
respondera till eller är ”trött”. Aibo vaknar av sig själv när den upplever att den är utvilad men 
man kan även väcka den genom att skaka Aibos kropp.   
 
Genom experimentet observerades hur Aibo förändrades av de tre olika betingelserna;  
betingelse med belöning och positiv interaktion, betingelse med belöning utan positiv 
interaktion och betingelse med bestraffning och utan positiv interaktion. Tre stycken 
”memory-stick” eller ”chip”, vilka lagrar de efarenheter av fysisk och verbal interaktion som 
Aibo varit med om,  användes i syfte att representera tre olika personligheter/Aibo. Batterierna 
var, av anledning att Aibo skulle ha förutsättningen att fungera så optimalt som möjligt, fullt 
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laddade vid varje experimenttillfälle. Experimentet utfördes i ett tomt rum med neutral färg på 
golv. Testledaren bar, vid testtillfällena, inte röda kläder i och med att färgen gör att 
uppmärksamheten hos Aibo riktas mot denna.  
 
Design 
 
Experimentet innehöll två oberoende variabler; belöning kontra bestraffning respektive positiv 
interaktion kontra ingen interaktion. De tre beroende variablerna i experimentet var 
sinnestämning/emotionellt tillstånd, lydnad och aktivitet.  
 
Procedur 
 
Goodwin (2003) skriver angående pilotstudier att det under initiala stadiet av forskning är det 
vanligt att samla data vilka gör det möjligt för den som bedriver forskning att finslipa 
procedurerna och förhindra metodologiska bristfälligheter (Goodwin, 2003).  En pilotstudie, 
genom interaktion med Aibo, genomfördes för att få djupare förståelse kring de funktioner som 
finns hos Aibo samt i syfte att ta reda på om tiderna upplevs som lagom långa, vid vilken 
tidpunkt enkätfrågorna skall ges och om paus mellan att filmerna visas är nödvändig.  
Experimentet bestod av sammanlagt femton tillfällen på 40 minuter, fem tillfällen för varje 
betingelse. Under alla av de fem tillfällena för varje betingelse gavs kommandona belöning eller 
bestraffning, beroende på betingelse 20 gånger, ett kommando varannan minut. Kommandona 
bestod av de verbala fraserna ”come here”, ”turn right” och ”sing a song” (Tabell 3).  
 
Tabell 3. Visar de två första minuterna för varje betingelse. Kommandona som använts varierades enligt schema för det och            
detta upprepades rullande i 40  minuter vid varje experimenttillfälle. 
__________________________________________________________________________________________ 
Experiment 1 
__________________________________________________________________________________________ 
Minut          Betingelse 
__________________________________________________________________________________________ 
                    Belöning med positiv                 Bestraffning                                        Belöning  
                    interaktion. 
__________________________________________________________________________________________ 

1     Kommando: ”Come here”.         Kommando: ”Come here”                   Kommando: ”Come here” 
           Feedback om Aibo lyder:            Feedback om Aibo ej lyder                   Feedback om Aibo lyder:  
            ”Good Aibo” o beröring            eller lyder: ”Bad boy” och 2 st              ”Good Aibo” o beröring 
            över rygg. Feedback om             ”pick” på huvudet.                              över rygg.  Feedback om  
            Aibo ej lyder: Ingen                                Aibo ej lyder. Ingen  
            feedback.                                                                                             feedback. 

_________________________________________________________________________________________ 
      2       ”Aibo”. Beröring över ryggen        Ingen form av interaktion                      Ingen form av interaktion                 
                i 5 sek. Beröring över huvudet      med Aibo här.                                      med Aibo här.  
                5 sek.  Variera detta efter 
                Rullande schema under 
                denna tid. 
_________________________________________________________________________________________                 
 
Anledningen till att just dessa tre kommandon gavs var att de kan utföras oavsett om Aibo har 
en stående, sittande eller liggande position. Testledaren tog hjälp av en klocka för att veta när 
kommandona skulle ges till Aibo. Mätning av tiden startade när Aibo slagits igång och 
genomgått sin ”uppvakningsritual”. Detta skedde efter 3 minuter. Belöningen gavs fysiskt vid 
varje tillfälle som Aibo lytt befallningarna. Detta genom att man strök Aibo på huvudet och 
över ryggen två gånger, och verbalt, genom att en gång avge frasen ”Good boy, good Aibo”. 
Dessa varierades efter rullande mönster i en minut. Att Aibo lytt innebar att den utfört de 
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kommandon som angetts och att Aibo registrerat belöningen kontrollerades genom att Aibo 
visade grönt mönster i ansiktet och gav ifrån sig det speciella ljud som kännetecknar att Aibo 
upplevt sig belönad. I de situationer som Aibo inte lytt gavs inget alls. Mellan att befallningar 
gavs fick Aibo uppmärksamhet i form av fysisk kontakt. Han ströks då på ryggen och huvudet 
varvat med att ”Aibo” upprepades. De gavs tjugo intervaller med positiv interaktion i den 
betingelse som innehöll sådana. Kontrollen till den betingelsen med belöning utfördes på 
samma sätt som ovan men utan positiv interkation. Den tid då dessa vanligtvis gavs lämnades 
Aibo i fred. Den betingelse med bestraffning bestod av bestraffning och av att man ignorerade 
Aibo. Oavsett om Aibo lytt eller inte bestraffades den med ”Bad boy” och pickades på huvudet 
två gånger. ”Bad Aibo” undveks eftersom namnet kan ha att göra med att han känner sig 
uppmärksammad och det därmed kan bli till förstärkning. Att Aibo avgett de ljud som 
markerar att han blivit bestraffad och visar rött ljus i ansiktet bekräftade att bestraffningen tagits 
emot. I de perioder mellan att kommandona gavs ignorerades Aibo. Testledaren utförde 
experimentet ensam vid de första fyra tillfällena. Vid tillfälle fem för varje 
personlighet/”memory-stick” fanns ytterligare en person  med. Denne filmade Aibo. Personen 
kommunicerade inte verbalt eller på annat sätt varken med testledaren eller Aibo. Testledaren 
kommunicerade inte med Aibo på annat sätt än de instruktionerna som följde med 
instruktionen för varje testtillfälle. Inget antecknades vid något av tillfällena. Området där 
experimentet utfördes var inhägnat (Figur 3). När Aibo hamnat i ”boost mode” avvaktade man 
och fortsatte experimentet när den var kontaktbar igen. I fall Aibo hamnade i sleep-mode 
väcktes i betingelsen med bestraffning med anledningen av att testet skulle kunna genomföras 
och i betingelsen med belöning tilläts den, i de fall den inte sov längre än trettio minuter, sova 
tills den vaknade. Försökspersonerna fick samma information före skattningarna. Filmerna 
visades med en fem minuters paus mellan varje film. Skattningen hos försökspersonerna 
utfördes genom skattningar av sinnestämning, emotionellt tillstånd, lydnad och aktivitet hos 
Aibo och i de olika betingelserna (Bilaga 1). Efter skattningen delades försökspersonsarvodet ut.  
 

 
Figur 3. Bilden visar interaktionen med Aibo och en del av den inhägnad vilken bestod av ytterligare fem stycken nedfällda 
bord, i syfte att undvika ovidkommande stimuli.                                                                 Foto: Lena Uddefall. 
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RESULTAT 
 
Tabell 4 visar att lydnaden bedömdes som högre vid betingelsen belöning utan positiv 
interaktion än vid de övriga betingelserna (M=2,4 resp. 2,0 och 1,3). En signifikant skillnad 
erhölls för lydnad mellan betingelserna belöning utan positiv interaktion och bestraffning utan 
positiv interaktion, t(23)=5,5, p<.001. Lydnaden bedömdes som högre vid belöning än vid 
bestraffning utan positiv interaktion.  
 
 
                               Tabell 4. Medelvärden från skattningar, kring lydnad, av det holistiska  
                                beteendet hos Aibo. 
                               ___________________________________________________________ 
                               Experiment 1 
                               ___________________________________________________________ 
                                                     Betingelse 
                               ___________________________________________________________ 
 
                                                     Belöning                  Belöning                 Bestraffning 
                                                     med                         utan                        utan 
                                                     positiv                      positiv                     positiv 
                                                    interaktion                interaktion              interaktion 
 
                            Mean                 2,0                           2,4                          1,3 
                            N                      24                            24                           24 
                            Std. Deviation    ,550                          ,824                       ,464 
                            ___________________________________________________________ 
                            Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
                            
Tabell 5 visar att sinnesstämningen bedömdes som högre vid betingelsen belöning med positiv  
interaktion än vid de övriga betingelserna (M=3,8 resp. 2,8 och 2,9). En signifikant skillnad 
erhölls för sinnesstämningen mellan betingelsen med belöning med positiv interaktion och 
belöning utan positiv interaktion, t(23)=-3,8, p<.001. Sinnesstämningen bedömdes som högre 
vid belöning med positiv interaktion än belöning vid belöning utan positiv interaktion.  
 
 
 
                             Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelse från skattningar, kring sinnesstämning,  
                               av det holistiska beteendet hos Aibo. 
                              ___________________________________________________________ 
                              Experiment 1 
                              ___________________________________________________________ 
                                                    Betingelse 
                              ___________________________________________________________ 
 
                                                     Belöning                  Belöning                 Bestraffning 
                                                     med                         utan                        utan 
                                                     positiv                      positiv                     positiv 
                                                     interaktion                interaktion              interaktion 
 
 
                              Mean               3,8                            2,8                          2,9 
                              N                     24                            24                           24 
                              Std. Deviation   ,816                          1,073                  1,060 
                             _____________________________________________________________ 
                             Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
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Tabell 6 visar att aktiviteten bedömdes som högre i betingelsen med positiv interaktion än vid 
de övriga (M=3,4 resp. 2,5 och 3,1). En signifikant skillnad erhölls för aktivitet mellan 
betingelserna belöning med positiv interaktion och belöning utan positiv interaktion, t(23)=-
2,7, p<.05. Aktiviteten bedömdes som högre vid belöning med positiv interaktion än vid 
belöning utan positiv interaktion.  

 
 
                              Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelse från skattningar, kring aktivitet, av det  
                              holistiska beteendet hos Aibo.                    
                             ___________________________________________________________ 
                            Experiment 1 
                            ___________________________________________________________ 
                                                   Betingelse 
                            ___________________________________________________________ 
 
                                                   Belöning                  Belöning                 Bestraffning 
                                                   med                         utan                        utan 
                                                   positiv                      positiv                     positiv 
                                                   interaktion                interaktion              interaktion 
 
                           Mean                 3,4                           2,5                        3,1 
                           N                      24                            24                         24 
                           Std. Deviation    1,139                        ,970                       ,974 
                           ________________________ __________________________________ 
                           Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
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EXPERIMENT 2 
 
Bakgrund 
 
Det  som saknas efter experimentet som utförts tidigare är att studera hur en betingelse med 
bestraffning och positiv interaktion påverkar sinnestämning/emotionellt tillstånd, lydnad och 
aktivitet hos Aibo.  
 
Syfte 
 
Syftet med experimentet är studera hur det holistiska beteendet hos Aibo påverkas av en 
betingelse med bestraffning och utan positiv interaktion. Hur påverkas Aibos 
sinnestämning/emotionella tillstånd, lydnad och aktivitet? Blir sinnestämningen hos Aibo högre 
i den betingelse där man interagerat med den på ett positivt sätt?  Den hypotes som skall 
undersökas om Aibos sinnestämning/emotionella tillstånd och även lydnad är starkare i 
betingelsen med positiv interaktion än i betingelsen utan positiv interaktion.  
 
 
METOD 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna var 12 stycken och delades in i två grupper om sex i varje. I övrigt hade 
försökspersonerna samma förkunskaper om psykologi, Aibo och artificiell intelligens som i det 
föregående experimentet.  
 
Material 
 
Samma material som i experiment 1 användes förutom att det användes två stycken nya och 
tomma ”memory-stick” i detta experiment.  
 
Design 
 
Experimentet innehöll två oberoende variabler; bestraffning kontra ingen bestraffning och 
positiv interaktion kontra ingen interaktion. De tre beroende variablerna i experimentet var 
sinnestämning/emotionellt tillstånd, lydnad och aktivitet.  
 
Procedur 
 
Experiment 2 utfördes på samma sätt som i experiment 1 men förutom att det genom 
experimentet observerades hur Aibo förändrades av en betingelse med bestraffning och med 
positiv interaktion och en betingelse med bestraffning och utan positiv interaktion. I den först 
nämnda betingelsen gavs bestraffning och mellan intervallerna med bestraffning ignorerades 
Aibo. I den betingelsen med bestraffning och positiv interaktion gavs interaktionen mellan 
intervallerna med bestraffning  (Tabell 7).  
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                       Tabell 7. Visar de två första minuterna för varje betingelse. Kommandona som använts varierades  
                       enligt schema för det och detta upprepades rullande i 40 minuter vid varje experimenttillfälle.  
                      _____________________________________________________________________ 
                      Experiment 2 
                      ______________________________________________________________________ 
                       Minut           Betingelse 
                      ______________________________________________________________________ 
                                           Bestraffning utan                                 Bestraffning med  
                                           positiv interaktion                               positiv interaktion  
                      ______________________________________________________________________ 

                 1                  Kommando: “come here”.                  Kommando: “come here”.  
                                     Feedback om Aibo ej lyder                 Feedback om Aibo ej lyder 
                                     ”eller lyder: ”Bad boy” och 2 st           eller lyder: ”Bad boy” och 2 st     
                                     ”pick”  på huvudet.        ”pick” på huvudet.           

                       _____________________________________________________________________ 
                      2                   ”Aibo”. Beröring över ryggen              Ingen form av interaktion                     
                                           i 5 sek. Beröring över huvudet             med Aibo här.                                      .  
                                           5 sek.  Variera detta efter 
                                           rullande schema under 
                                           denna tid. 
                      ______________________________________________________________________ 
 
 
RESULTAT  
 
Tabell 8 visar att medelvärdet för lydnad är högre i betingelsen bestraffning med positiv 
interaktion (M=2,1) i förhållande till betingelsen bestraffning utan positiv interaktion (M=1,5) 
och skillnaden är signifikant, t(11)=2,2, p<.05.  
 
                                          Tabell 8. Medelvärden från skattningar, kring lydnad,  
                                          av det holistiska beteendet hos Aibo. 
                                          __________________________________________ 
                                          Experiment 2 
                                          __________________________________________ 
                                                               Betingelse 
                                         _________________________________________ 
 
                                                                Bestraffning              Bestraffning 
                                                                med                         utan 
                                                                positiv                      positiv 
                                                                interaktion                interaktion 
 
 
                                          Mean              2,1                           1,5 
                                          N                   12                            12 
                                          Std. Deviation  ,900                       ,522 
                                         _________________________________________ 
                                         Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
                                         
 
Tabell 9 visar att medelvärdet för sinnesstämning i betingelsen med bestraffning med positiv 
interaktion (M=3,9) i förhållande till betingelse med bestraffning utan positiv interaktion 
(M=2,9) är högre och signifikant, t(11)=5,7, p<.001.  
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                                         Tabell 9. Medelvärden från skattningar, kring sinnesstämning,  
                                         av det holistiska beteendet hos Aibo. 
                                          ______________________________________________ 
                                          Experiment 2 
                                         ______________________________________________ 
                                                               Betingelse 
                                        ______________________________________________ 
 
                                                                   Bestraffning              Bestraffning 
                                                                    med                        utan 
                                                                   positiv                      positiv 
                                                                   interaktion                interaktion 
 
                                           Mean                3,92                          2,92 
                                           N                     12                             12 
                                          Std. Deviation   ,793                          ,669 
                                          __________________________________________ 
                                           Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
                                       
 
 
 
Tabell 10 visar att medelvärdet för aktivitet är högre i betingelsen med bestraffning med positiv 
interaktion (M=4,2) i förhållande till betingelsen med bestraffning utan positiv interaktion 
(M=3,5) och är signifikant, t(11)= 2,3, p<.05.  
          
 
                                          Tabell 10. Medelvärden från skattningar, kring aktivitet, av det  
                                             holistiska beteendet hos Aibo. 
                                              __________________________________________ 
                                              Experiment 2 
                                              __________________________________________ 
                                                                      Betingelse 
                                              __________________________________________ 
 
                                                                      Bestraffning              Bestraffning 
                                                                       med                         utan 
                                                                       positiv                      positiv 
                                                                      interaktion                interaktion 
 
                                              Mean                4,2                            3,5 
                                              N                     12                             12 
                                              Std. Deviation   ,718                           ,798 
                                              _________________________________________ 
                                                 Not. Skattningsskalan variationsområde 1-6. 
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DISKUSSION 
 
Hypotesen att belöning leder till bättre lydnad än bestraffning hos Aibo och även att positiv 
interaktion leder till högre aktivitet kunde verifieras. Den hypotes angående att Aibos 
sinnestämning/emotionella tillstånd blir starkare i betingelser med positiv interaktion kunde 
även verifieras.  
 
Skillnaden, för lydnad, mellan betingelserna med belöning och bestraffning utan positiv 
interaktion stödjer teorierna om operant betingning. Effekten av positiv förstärkning kan ses i 
och med skillnaden mellan betingelserna med belöning och bestraffning utan positiv 
interaktion. Den positiva feedback som gavs bidrog till en ökad grad av lydnad hos Aibo. Detta 
borde innebära att Aibo upplever belöning som något positivt och det att, genom att Aibo 
uppnår ett beteendemönster till följd av de konsekvenser som den lärt, har uppstått ett operant 
(instrumentellt) beteende.  
 
Att varje respons, vilken producerar en tillfredställande effekt, enligt Thorndike (1905) gradvis 
förstärks, ses i skillnaden mellan betingelsen med belöning och bestraffning utan positiv 
interaktion. Där lydnad inte leder till något önskvärt (belöning) för Aibo, blir lydnaden gradvis 
svagare.  
 
Skillnader som gäller sinnesämning/emotionellt tillstånd hos Aibo kan ses i betingelserna 
bestraffning med positiv interaktion och bestraffning utan positiv interaktion ger stöd för att 
Aibo upplever positiv interaktion som något positivt.  
 
Skillnader i aktivitet mellan betingelserna med belöning och positiv interaktion respektive 
belöning utan positiv interaktion och även i betingelsen med bestraffning med positiv 
interaktion och bestraffning utan positiv interaktion borde tillåta slutsatsen att positiv 
interaktion leder till högre aktivitet hos Aibo.  
 
Att det inte fanns någon skillnad som visar att betingelsen med belöning och positiv interaktion 
leder till högre lydnad än betingelsen med belöning utan positiv interaktion beror sannolikt på 
att Aibo, i och med att den fått en hög grad av positiv interaktion och belöning, hamnat i 
Boost mode och inlärningen däför störts.  
 
Första effekten av bestraffning, förankrad till den direkta situationen är uppnådd i och med att 
Aibo bestraffas i de fall dennes beteende inte är önskvärt. Den betingelse med belöning  
utan positiv interaktion gav högre grad av lydnad i förhållande till den betingelse med 
bestraffning utan positiv interaktion. Bestraffning, i de fall sådan skulle innefattas, gavs direkt 
efter utförd respons och varje gång för att undvika den ineffektivitet som annars kunnat uppstå. 
Aibo gavs inte, vid bestraffning av oönskat beteende i experimentet, någon instruktion över 
vad som skall utföras i istället för beteendet som den utför då den saknar sådan kognitiv 
förmåga.  
 
Till skillnad från det experiment som Lundbäck och Renberg (2004) utförde uppnåddes en 
effekt av belöning i denna studie. Sinnestämningen/det emotionella tillståndet hos Aibo 
påverkades i positiv riktning av positiv betingelse med fysisk och verbal interaktion. 
Inlärningen stördes dock av att Aibo i denna betingelse hamnade i Boost mode, vilket kunde 
”balanseras” i den negativa betingelsen med fysisk och verbal interaktion. Även i denna 
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betingelse visade dock resultaten av fysisk och verbal interaktion att de hade en positiv 
inverkan på sinnestämningen hos Aibo. Fysisk och verbal interaktion påverkar även aktiviteten 
hos Aibo. Resultaten visar alltså högre aktivitet i de betingelser då intervaller med fysisk och 
verbal interaktion gavs till Aibo. Lydnaden hos Aibo blev högst i den positiva betingelsen utan 
fysisk och verbal interaktion där Aibo beräknades ha bäst möjlighet till inlärning, utifrån den 
positiva feedback den fått om den inte hade hamnat i boost mode. Tillämpning av operant 
betingning finns alltså, enligt dessa resultat, hos Aibo.  
 
 
Kritisk granskning av rapporten 
 
Reliabilitet   
 
En mätning av beteende har reliabilitet i de fall resultaten är replikerbara (Goodwin, 2002).  
”Interobserver reliability” skulle kunna ses som ett problem i de fall den som utförde 
experimentet, som enda observatör, själv skulle utreda om resultaten matchar filmade 
experimentet. Utformning av en ”behavior checklist” över det som skulle rapporteras gjordes 
för att förhindra att ”observer bias” skulle uppstå. En operationalisering utfördes genom att 
kommandon och tider för de olika betingelserna kunde konstanthållas. Personen som filmade, 
(fysisk och verbal) feedback, batterier, informationen till försökspersonerna, tiderna på 
videofilmerna inför skattningarna, miljön och enkäterna konstanthölls även de. Genom 
konstanthållning användes samma typ av interaktion vid alla tillfällen för videofilmningarna. Att 
Aibo tagit in de kommandon den fått noterades. De tillfällen Aibo hamnar i sleep-mode och 
boost-mode reglerades utifrån den betingelse som genomfördes. Att två experiment gett 
resultat som pekar åt samma håll borde stödja reliabiliteten i uppsatsen liksom att de resultat 
som uppnåtts i denna uppsats replikerar de som Jan Renberg och Magnus Lundbäck (2004) 
erhöll.  
 
Begreppsvaliditet  
 
Begreppsvaliditet ska täcka det som används, både för den oberoende och den beroende 
variabeln, i studien (Goodwin, 2002). Skattningen hos försökspersonerna var avsedda att 
motverka problem med begreppsvaliditet, vilket i högre utsträckning skulle kunna uppstå om 
den som (ensam) utförde experimentet skulle göra dessa bedöminingar. En pilotstudie utfördes 
för att se om längden på videofilmerna var lämpliga, om pauserna mellan var lagom långa och 
tidpunkten för när enkätfrågorna skulle ges var passande. Frågorna (sinnestämning/emotionellt 
tillstånd, lydnad och aktivitet) motsvarar det som var syfte att undersöka. Färger och ljud som 
markerade sinnestämningen hos Aibo fanns till hjälp för att förstå honom. Detta tillsammans 
med de antal gånger som Aibo lyder noterades. Vilket memory-stick som fått positiv betingelse 
respektive negativ interaktion hölls hemligt vid skattningarna. Observationer/skattningar 
utfördes av personer som inte, på annat sätt, var inblandade i experimenten. Informationen till 
försökspersonerna och tiderna på videofilmerna inför skattningarna och miljön konstanthölls.  
 
Intern validitet 
 
I en inre valid studie ska forskaren känna sig säker på att resultaten, som mäts av den beroende 
variabeln är direkt associerad med den oberoende variabeln, och inte beror på någon 
okontrollerad faktor (Goodwin, 2002). De faktorer som kunde ses som ett hot mot den interna 
validiteten och därför kontrollerades var omgivningen, genom att endast experimentledaren, 
Aibo och filmaren fanns med vid experimenttillfällena. Vikt lades vid samma möblering och att 
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Aibo skulle kunna röra sig fritt. Neutrala färger användes i och med att Aibo störs av rött. 
Området där experimentet utfördes var inhägnat. Experimentledaren eller den som filmade 
interagerade inte på annat sätt än vad instruktionen till experimentet angav. Dessa undvek även 
onödiga rörelser vilka kunde störa Aibo. Mellan experimenttillfällena utsattes Aibo inte för 
något stimuli. Detta uppfylldes i och med att man lät Aibo vara avslagen. Skattningen av 
försökspersonerna genomfördes vid samma tidpunkt och i samma miljö för samtliga. Som 
ytterligare stöd för den interna validiteten kan tilläggas att försökspersonerna inte hade någon 
vetskap om vilken typ av interaktion som använts i de olika betingelserna.     
 
Extern validitet  
 
Extern validitet innebär generaliserarbarhet utöver den specifika kontext som experimentet 
genomförts i. För att nå högsta grad av generaliserbarhet ska resultaten kunna generaliseras på 
tre sätt; till andra populationer, till andra omgivningar och till annan tid (Goodwin, 2002). Att 
de Aibo-robotar som ingick i experimentet inte skulle ”motsvara Aibo-robotor i allmänhet” 
kan nog inte ses som ett problem i och med att alla memory-stick var blanka från början). Den 
externa validiteten är beroende av hur Aibo, som tekniskt verktyg, är programmerat. I 
experimentet utgicks från, vad gäller bedömning av beteendet hos Aibo, de teorier som använts 
i uppsatsen. Detta av anledning för att de skulle bli representabelt för hur det fungerar i andra 
miljöer än i den miljö som använts i experimentet. Försökspersoner i experimentet hade en 
koppling till Aibo, artificiell intelligens eller/och psykologi. Försökspersonerna fick samma 
information före skattningarna. Subject selection kan inte ses som någon problem i och med att 
betingelserna var identiska från början. Drop-outs från experimentet förekom ej.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning skulle fortsättning av utvecklning av tekniken hos inlärningsrobotar vara 
av intresse. Iniktningen av denna är beroende av hur de neurala nätverken utvecklas. I de fall 
Aibo har en inbyggd inlärningsmekanism skulle, genom förändring av styrka och signalvägar 
hos kopplingarna, Aibo lära sig nya beteenden. Om optimal inlärning hos Aibo ska kunna 
uppnås måste det, enligt som tidigare nämnts, undvikas att Aibo hamnar i Boost mode.  
 
Om man ser till det som ligger nära denna uppsats skulle man kunna, om man vill uppnå 
optimal inlärning hos Aibo, se till att den kan motverka att hamna i boost mode där 
inlärningen, som tidigare nämnts, påverkas negativt. Mönsterigenkänning hos Aibo skulle även 
kunna utvecklas så att Aibo har möjlighet att lära sig känna igen fler ord. Aibo gavs vid 
bestraffning av oönskat beteende i experimentet, inte någon instruktion över vad som skall 
utföras istället för beteendet som den utförde. Som exempel på fortsatt forskning och 
utveckling skulle även utveckling av sådan kognitiv förmåga hos Aibo kunna vara av 
intresse/betydelse.  
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BILAGA 
 
Skattning  
 
Markera det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
Vilket intryck ger dig videoinspelningen angående: 
 
Sinnestämning/emotionellt tillstånd hos Aibo? 
(Utläses av färger som visas i ansiktet och av de ljud som Aibo avger) 
 
Mycket     Mycket 
Ledsen     Glad 

  
1 2 3 4 5 6 
 
Lydnad hos Aibo? 
(Villighet att lyda) 
 
Mycket     Mycket 
Låg     Hög 
1 2 3 4 5 6 
  
 
Aktivitet, mellan kommandona, hos Aibo? 
(Intresse för omgivningen) 
 
Mycket     Mycket 
Låg     Hög 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


