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S A M E N VAT T I N G

Steeds meer computersystemen zijn niet langer passieve tools. In plaats daarvan
zijn systemen steeds vaker adaptief, leren ze van interacties, passen ze zich aan
aan gebruiker of situatie en maken ze (tot op zekere hoogte) beslissingen die tot
voor kort menselijke interventie behoefden. Dit proefschrift onderzoekt de interactie
tussen gebruikers en autonome en adaptieve systemen. Dit soort systemen varieert
van spamfilters die feedback van gebruikers benutten om te leren welke mails
ongewenst zijn, tot aan sociale robots die ‘menselijk’, sociaal gedrag vertonen.

Wanneer systemen autonomer worden, is het waarschijnlijk dat cognitieve, affec-
tieve en sociale reacties bij gebruikers opgeroepen worden die minder waarschijnlijk
zijn in interactie met meer ‘traditionele’ systemen. De interactie wordt minder
voorspelbaar, systemen zijn moeilijker te begrijpen en gebruikers hebben niet langer
de volledige controle over de acties van een systeem. Naast een inschatting of een
systeem op een competente manier zal functioneren, zullen ook sociale en affectieve
aspecten van de interactie een rol spelen in gebruikerspercepties, acceptatie, gedrag
en vertrouwen.

Dit proefschrift bespreekt zes gebruikersstudies met een focus op twee thema’s.
Het eerste thema is het fundamentele conflict tussen adaptief, autonoom systeemge-
drag en gebruikerscontrole en begrip van het systeem. Het tweede thema is het
potentieel van het gebruik van sociaal systeemgedrag gebaseerd op intermenselijke
interactie. De studies onderzoeken de effecten van gebruikersbegrip, de effecten
van gebruikerscontrole en systeemautonomie, de effecten van sociaal-expressief
systeemgedrag en de effecten van individuele gebruikerseigenschappen en diverse
eigenschappen van de context waarin de interactie plaatsvindt. Er worden studies
besproken in de eigen (werk)context van de gebruiker, gecontroleerde experimenten
en online studies met videoscenario’s.

De eerste twee studies focussen op begrip en het bewustzijn van gebruikers van
de activiteiten van adaptieve systemen die semi-autonome beslissingen nemen.
De focus ligt hier op on-screen applicaties die een adaptief element hebben, zoals
lerende spamfilters en gepersonaliseerde recommenders. De daaropvolgende vier
studies richten zich op de interactie met systemen die meer de rol van een ‘agent’
aannemen en een meer sociaal karakter hebben. Vier (gesimuleerde) cases worden
onderzocht: een in-vehicle agent, sociale robots en een mobiele applicatie die
communiceert via tekstberichten.

Studies

Met de eerste studie wordt het gebruik van spamfilters bestudeerd om meer inzicht
te krijgen in het vertrouwen in semi-autonome systemen. Adaptieve, lerende spamfil-
ters zijn een veel voorkomend voorbeeld van systemen die semi-autonome beslissin-
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gen maken voor de gebruiker. Spamfilters bekijken of een e-mail relevant is voor
de gebruiker en of het bericht wel of niet kan worden verwijderd. Veel spamfil-
ters maken gebruik van feedbackmechanismen waarmee de gebruiker fouten kan
verbeten en de filter kan trainen. Hiermee bieden spamfilters een mooie gelegen-
heid om meer inzicht te krijgen in gebruikersinteractie met, en hun vertrouwen in,
semi-autonome systemen in contexten buiten het lab. Vertrouwen in deze filters en
het daadwerkelijk gebruik is echter verrassend onderbelicht gebleven. Deze studie
bekijkt hoe spamfilters gebruikt worden in werkcontext en hoe gebruikers hun
filters trainen (N=43). Observatie, interviews en survey technieken werden gebruikt
om attitudes tegenover twee typen filters te onderzoeken: adaptieve (lerende) filters
en regel-gebaseerde filters. De deelnemers aan de studie stonden over het algemeen
positief tegenover het gebruik van filters. Veel van hen rapporteerden daarnaast
substantiële investering in het trainen van hun filters. Echter, de meeste participan-
ten delegeerden het verwijderen van spam niet aan hun filters. Adaptiviteit en het
trainen van een filter werd niet noodzakelijkerwijs vergezeld door meer vertrouwen
in een filter. Ook gaf vertrouwen in de filter niet de doorslag in het delegeren naar de
filter. In plaats daarvan hadden gebruikersbegrip en percepties van filteractiviteiten,
samen met percepties van contextuele risico’s, een grote invloed op attitudes en
gedrag. Misvattingen over de filter of een gebrek aan inzicht in filteractiviteiten
leidden bijvoorbeeld tot suboptimale trainingsfeedback. Deze kwesties illustreren
de nog onopgeloste uitdagingen in de interactie tussen gebruikers en adaptieve
systemen in het algemeen.

De tweede studie onderzoekt de effecten van transparantie op vertrouwen in
adaptieve recommendersystemen die afhankelijk zijn van gebruikersfeedback. Deze
studie draait om de interactie van participanten met een recommender in het kunst-
domein. Deze recommenders presenteren met gepersonaliseerde aanbevelingen
gebaseerd op hun eerdere beoordelingen van andere kunstwerken. Een between-
subject experiment (N=60) vergeleek de interactie van participanten met één van
drie versies van een content-based kunst recommendersysteem. Dit systeem ge-
bruikte expliciete, directe gebruikersfeedback en individuele beoordelingen van
kunstwerken om nieuwe kunstwerken aan te raden. Versie 1 was niet transparant,
versie 2 legde de gebruiker uit waarom een bepaald kunstwerk werd aangeraden.
Versie 3 liet zien hoe zeker het systeem was dat een aangeraden kunstwerk inte-
ressant zou zijn voor de gebruiker. Het experiment liet zien dat uitleg waarom een
bepaald kunstwerk werd aangeraden tot een grotere acceptatie van dat specifieke
resultaat leidde. De kans dat de indruk van de competentie van het systeem ook
overeen kwam met de daadwerkelijk competentie werd ook verhoord. Vertrouwen
in het systeem zelf werd echter niet verhoogd door deze uitleg. Als uitleg gegeven
wordt waarin mogelijke fouten duidelijk worden, moeten gebruikers ook de mo-
gelijkheid hebben het systeem te verbeteren. Een moeilijkheid hierbij is dat hierbij
echter ook rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat feedback van
de gebruikers zelf niet altijd voor een verbetering zorgt.

De derde studie exploreerde het samenspel van het niveau van autonomie van
een adaptief of semi-autonoom systeem, individuele gebruikerseigenschappen en
de gebruikscontext. De focus in deze studie ligt op systemen (‘agents’) die een
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meer ‘menselijke’ communicatiestijl gebruiken (in dit geval spraak) en die een hoger
niveau van ‘agency’ toegedicht kunnen worden dan bijvoorbeeld aan spamfilters of
on-screen recommenders. Deze studie richt zich specifiek op attitudes tegenover
in-vehicle agents. De balans tussen gebruikerscontrole en systeemautonomie is een
belangrijk aspect van interactie met semi-autonome en adaptieve systemen. Voor
in-vehicle agents kunnen factoren zoals de manier waarop een systeem informatie
aanbiedt, de verkeerscontext en de persoonlijkheid van de gebruiker vertrouwen in,
en acceptatie van, een systeem beïnvloeden. Dit 2x2 between-subject experiment
survey(N=100) bekeek de invloed van deze factoren. Participanten reageerden op
één van vier video-scenario’s die varieerden in verkeersdrukte (rustig of druk) en
het type agent (informerend of instruerend). De resultaten van de studie lieten zien
dat de effecten van het type agent en de verkeerscontext interacteren op attitudes
ten opzichte van agents, waarbij de combinatie van een een instruerende agent
in een rustige verkeerscontext het best werd gewaardeerd. Participanten die hoog
scoorden op locus of control waren meer geneigd te rapporteren dat de bestuurder
in de video de instructies van de agent zou moeten opvolgen. De studie liet zien dat
een hoger niveau van systeemautonomie niet persé een positief of negatief effect
heeft, maar aangepast moet worden aan de situatie.

De vierde studie exploreerde het effect van ‘sociaal’ gedrag van embodied au-
tonome agents. Deze systemen bootsen menselijke sociaal gedraag na om de inter-
actie met gebruikers intuïtiever te maken. Het is echter nog niet volledig duidelijk
hoe sociaal gedrag van autonome agents de percepties van gebruikers en hun
vertrouwen beïnvloeden. Een voorbeeld is fysiek contact en communicatieve aan-
rakingen tussen robots en hun gebruikers; de effecten van zulk contact, in com-
binatie met autonoom gedrag, is een aspect van mens-robot interactie waar nog
weinig onderzoek naar is gedaan. Dit 2x2 between-subject video-scenario en sur-
vey experiment (N=119) laat zien dat proactiviteit van een agent en aanraking
samen de percepties van een robot en het vertrouwen beïnvloeden. De attitude
van participanten ten opzichte van robots in het algemeen en het zien van fysiek
contact tussen robot en gebruiker hadden samen een effect op de perceptie van de
sociale afstand tussen robot en gebruiker. De resultaten lieten bijvoorbeeld zien dat
fysieke aanraking tussen robot en gebruiker geschikter wordt geacht voor proac-
tieve in plaats voor reactieve agents. Deze resultaten illustreren het belang van
het aanpassen van sociaal systeemgedrag aan de specifieke situatie en individuele
gebruikerseigenschappen.

De vijfde en zesde studie in dit proefschrift richten zich op het expliciet reageren
op gebruikersemotie door agents. Empathisch reageren op de gebruiker vereist
zowel een correcte inschatting van gebruikersemoties, als een passende respons.
Een juiste inschatting van de emotionele beleving van de gebruiker is echter een
uitdaging aangezien het gaat om een zeer persoonlijke, individuele ervaring. Dat
deze inschatting niet altijd correct zal zijn, ligt nu nog voor de hand. Het is daarom
van groot belang ook meer inzicht te hebben in hoe gebruikers reageren als een
reactie gegeven wordt die incongruent is met hun beleving. De vijfde studie verge-
lijkt de respons op accurate en inaccurate inschattingen van gebruikersemoties
in verschillende situaties. Een 3x2 between-subject survey experiment met video-
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scenario’s werd uitgevoerd waarin de reacties van de robot op de situatie varieerden
(empathisch accuraat, neutraal, inaccuraat) en de situatie (positief, negatief). Par-
ticipanten reageerden daarbij op een video waarin een mens-robot team samen
een spel speelde. Participanten (N=133) rapporteerden minder vertrouwen in de
robot, wanneer de reacties van de robot incongruent waren met de affectieve staat
van de gebruiker in de video. Echter, in de negatieve situatie (waarin het team het
spel verloor) dichtten participanten de robot die reageerde alsof de situatie positief
was (incongruent met de getoonde emotionele staat van de gebruiker) een groter
vermogen toe om empathisch te zijn. In verschillende situaties zal dus op een andere
manier (niet persé alleen accuraat) moeten worden gereageerd. Het verschil tussen
de perceptie van empathisch vermogen en de resultaten op vertrouwen laten het be-
lang van de precieze conceptualisatie van ‘sociaal vermogen’ zien; niet alleen moet
worden vastgesteld of pogingen tot sociaal gedrag worden herkend door gebruikers,
het uiteindelijke effect van deze gedragingen zeer zeker ook worden geëvalueerd.
Deze resultaten laten ook het belang zien van terughoudendheid bij het imple-
menteren van expliciet sociaal gedrag. Foute inschattingen van gebruikersemotie
kunnen een negatief effect hebben op vertrouwen. In situaties waarin zulke fouten
waarschijnlijk zijn, of waarin de mens-robot samenwerking niet altijd zal resulteren
in taaksucces zullen systeemontwikkelaars expliciete sociale gedragingen wellicht
moeten heroverwegen.

De zesde studie richtte zich ook op de effecten van sociaal-expressief, empathisch
systeemgedrag. De focus lag daarbij op interactie met non-embodied, autonome
mobiele systemen die informatie bieden aan de gebruiker, maar de gebruiker
ook interrumperen en informatie vragen. Sociaal expressief en empathisch sys-
teem gedrag hebben het potentieel om de relatie met de gebruiker op te bouwen
en vertrouwen in de samenwerking te verhogen. Dit between-subject, Wizard-of-
Oz experiment (N=50) bestudeert de effecten van sociaal-expressief, empathisch
gedrag in interactie met mobiele systemen. De participanten voerden een zoek-
taak uit in een semi-crisis situatie in een lab setting. Daarbij werkten zij met een
sociaal-expressief, of een non-expressief systeem via een applicatie op een mobiele
telefoon. Participanten werden geobserveerd, geïnterviewd en vulden een question-
naire in. Persoonlijkheidskenmerken als empathie en extraversie werden daarin
meegenomen. Afhankelijke variabelen waren onder andere vertrouwen, opvolgen
van systeeminstructies en verzoeken, emotionele beleving van de taak en de per-
cepties van de intenties van het systeem en de samenwerking. De resultaten laten
zien dat sociaal-expressief gedrag niet altijd zal leiden tot meer vertrouwen in een
systeem en dat de persoonlijkheid van gebruikers hun reacties op sociaal gedrag
beïnvloedt. De pogingen van het sociaal-expressieve versie van het systeem om
empathisch gedrag te vertonen werden wel herkend, maar het systeem werd niet
meer vertrouwd. Het sociale gedrag van dit systeem in deze studie beïnvloedde het
gebruikersvertrouwen negatief en er waren indicaties dat de perceptie van de inten-
ties achter het systeem veranderde. Het vertrouwen in de informatie in de berichten
werd minder en instructies werden minder snel opgevolgd. Berichten die voor som-
mige participanten motiverend leken, waren volgens anderen sociaal onaangepast
of ongepast. De sociale reacties werden bijvoorbeeld ongeschikt gevonden voor
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gebruik in zulke urgente situaties, of pasten niet bij de daadwerkelijke emoties van
de deelnemers. Tijdens de interviews met participanten in de sociaal-expressieve
conditie varieerde hun mening over de sociale uitingen van het systeem van ‘aan-
moedigend’ tot ‘ongepast in zulke situaties’ of zelfs ‘sarcastisch’. De persoonlijkheid
van de gebruiker heeft ook invloed op sociaal systeemgedrag; participanten die zelf
lager scoorden op empathie rapporteerden een minder positieve (emotionele) ervar-
ing wanneer zij het sociaal-expressieve systeem gebruikten. Deze studie resulteerde
ook in een overzicht van interactiekwesties waar rekening mee gehouden moet
worden bij de ontwikkeling van mobiele services die gebruik maken van informatie
die wordt aangeleverd door gebruikers.

Algemene conclusies

Samen geven deze studies inzicht in de interactie tussen mensen en adaptieve en au-
tonome systemen. De studies laten zien dat hoewel attitudes ten opzichte van deze
systemen positief lijken te zijn, gebruikers niet noodzakelijkerwijs het gevoel hebben
te kunnen vertrouwen op deze systemen in hun specifieke situatie. Adaptiviteit en
investering door de gebruiker leiden niet altijd tot meer vertrouwen. Zelfs wanneer
gebruikers een algemeen vertrouwen hebben dat een systeem zijn taak competent
zal vervullen, zijn ze niet altijd bereid een hoger niveau van systeemautonomie te ac-
cepteren of taken te delegeren. Gebruikersvertrouwen omvat vele facetten waarmee
rekening gehouden moet worden. Zo zal bijvoorbeeld onderscheid gemaakt moeten
worden tussen gebruikersvertrouwen in het algemene ‘karakter’ van een systeem,
de mate waarin gebruikers denken te kunnen vertrouwen op een systeem (‘depend-
ability’) in hun specifieke context en vertrouwen in de beslissingen van een systeem
en de resultaten.

Bij de interactie met adaptieve, autonome systemen zijn gebruikers minder zeker
van de functionaliteit en mogelijkheden dan bij de interactie met meer ‘traditionele’
systemen. Deze onzekerheid kan leiden tot optimaal gebruik en onvoorzien gebruik-
ersgedrag. Adaptieve systemen passen zich aan aan de gebruiker, maar tegelijkertijd
past de gebruiker zich ook aan aan zijn of haar percepties van de werking van
een (veranderd) systeem. Als de resultaten die een systeem levert afwijken van
gebruikersverwachtingen of niet voldoen, zullen vasthoudende gebruikers experi-
menteren met dit systeem zowel om het systeem beter te begrijpen als om te zorgen
voor mogelijk meer gewenste resultaten. Dit experimenteren is zeker niet altijd
negatief, de kans is echter aanwezig dat gebruikers hun feedback op zodanige
manier wijzigen dat die feedback slechtere resultaten tot gevolg heeft.

Kort door de bocht oplossingen om gebruikersvertrouwen te vergroten door (te)
expliciet ‘sociaal’ systeemgedrag of door het toevoegen van meer uitleg zullen
niet in alle situaties de verwachte gewenst resultaten opleveren. Zowel toekomstig
onderzoek als het ontwerp en de evaluatie van van autonome systemen kan niet
plaatsvinden geïsoleerd van de gebruikscontext en diverse aspecten van zowel ge-
bruiker als systeem. Verschillende omstandigheden en verschillen tussen gebruikers
zullen leiden tot verschillende resultaten.
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Congruentie van systeemgedrag met de verwachtingen van de gebruiken en
de context waarin een systeem gebruikt worden speelt een grote rol in de accep-
tatie van een systeem. Negatieve effecten kunnen bijvoorbeeld optreden wanneer
sociaal systeemgedrag niet past bij de situatie waarin het vertoond wordt of bij
andere systeemeigenschappen. Incongruentie van gebruikersverwachtingen over
de effecten van geleverde feedback en de daadwerkelijke resultaten die een sys-
teem levert worden vergezeld door een vermindering in gebruikersvertrouwen en
eventueel onverwacht gebruikersgedrag. Ook zal systeemgedrag moeten passen bij
de persoonlijkheid en voorkeuren van de individuele gebruiker.

Adaptieve en autonome systemen bieden wellicht een groot potentieel, maar ze
zorgen ook voor grote uitdagingen in hun toepassing. Het is voor eindgebruik-
ers lastig alle systeemactiviteiten volledig te begrijpen en zelfs op te merken. Dit
brengt een risico met zich mee op situaties waarin gebruikers teveel, of te weinig,
vertrouwen op een systeem. Het is lastig te voorspellen hoe eindgebruikers een
systeem zullen toepassen, en het precieze gedrag van zowel systeem als eindge-
bruiker is moeilijk te voorzien. Dit leidt tot grote vragen over de sociale en ethische
implicaties van het gebruik van dit soort systemen in situaties waarin grote risico’s
een rol spelen of in sociale, multi-user situaties.

Suggesties in de literatuur om de interactie te vergemakkelijken en gebruik-
ersvertrouwen te vergroten, kunnen niet in elke situatie worden toegepast; effecten
hangen af van de gebruikscontext en eindgebruiker. Systeemtransparantie en uitleg
leiden niet altijd tot meer vertrouwen, acceptatie en ‘optimaal’ gebruik. Het naboot-
sen van sociaal gedrag kan niet blind worden toegepast, of als ‘extraatje’ worden
toegevoegd na het ontwerpproces. Als een systeem een socialer karakter krijgt
moet dit onderdeel zijn van het integrale ontwerp van de interactie. Ook zullen
zowel ontwerp als evaluatie moeten plaatsvinden op een manier die de uiteindelijke
gebruikscontext(en) reflecteert. Het onderzoek in dit proefschrift heeft een aantal
van deze uitdagingen geïdentificeerd en legt een basis om deze op geïnformeerde
wijze aan te gaan.


