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Sammanfattning 
 

I samband med den digitalisering som fortsätter att accelerera ställer individer allt högre krav 

på företag och deras tjänster. För att kunna bibehålla konkurrenskraften och ligga i framkant 

förväntas hög tillgänglighet och service dygnet runt. En av de växande trenderna för att bemöta 

detta krav är någon form av chattbot. Rädslan med en chattbot jämfört med traditionell 

kundtjänst är att den kan upplevas som kall eller opersonlig. 

 

Avsikten med denna studie ämnar undersöka ifall det går att behålla de personliga 

egenskaperna hos en mänsklig kundtjänst, vid en implementation av chattbot. För att undersöka 

detta utvecklades en chattbot som iterativt testades mot ett företag inom el- och 

energibranschen. Metoden som användes vid denna implementation var Design Science 

Research Methodology (DSRM), och i varje iteration testades chattbotens personliga 

egenskaper mot företagets kundtjänst. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns en möjlighet att bibehålla mänsklighet till en 

viss grad genom ett antal identifierade faktorer. De viktigaste faktorerna som identifierats är 

fördröjning av respons, ordval anpassat efter företagets målgrupp och värderingar, samt 

följdfrågor som baseras på tidigare kontext. Dessa faktorer presenteras som designprinciper 

och kan användas vid framtida implementation av chattbotar inom kundtjänst.  
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Abstract 
 

Digitization continues to accelerate and so does customers’ expectations of businesses and their 

services. To be able to remain competitive and to maintain pace with the market leaders, high 

availability and customer service 24/7 is expected. A growing trend to address this requirement 

is a chatbot. The fear associated with implementing a chatbot is that it may be experienced as 

cold or impersonal when compared to traditional customer service. 

 

The purpose of this study is to investigate whether it is possible to maintain the personal 

characteristics of a human customer service during the implementation of a chatbot. To 

investigate this, a chat bot was developed which and then iteratively tested at a company in the 

electricity and energy industry. The method used in this implementation was Design Science 

Research Methodology (DSRM). In each iteration of development, the personal properties of 

the chatbot were tested against the company's customer service. 

 

The result of the study shows that there is an opportunity to maintain humanity to a certain 

extent through several identified factors. The most important factors that have been identified 

are response delay, making sure the word choices align with company values and target 

audience, as well as follow-up questions that take previous context into account. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Dagens samhälle accelererar inom digitalisering och kommer att fortsätta göra det framöver. 

Det här sätter en väldigt hög press på företag som måste anpassa sig efter samhällets krav och 

förväntningar på både tjänster och produkter. År 2018 till 2020 anses enligt Morris, T. (2016) 

vara de mest avgörande åren för organisationer att bli mer digitala och bibehålla 

konkurrenskraft gentemot andra företag. Att bli mer digital och omvandla enkla och 

administrativa tjänster till automatiserade lösningar är en del av digitaliseringen. Enligt en 

undersökning av Business Insider (2016) planerar eller har 80% av alla företag som deltog att 

implementera en digital chattbot. En chattbot kan förbättra kundupplevelsen, som Sorofoman, 

Jake. (2014) menar är den viktigaste faktorn för en organisations framgång, genom att den kan 

besvara frågor med en snabb responstid och samtidigt vara tillgänglig 24 timmar per dygn, sju 

dagar i veckan.  

1.2 Problembeskrivning   

För att företag skall bibehålla sig som fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden krävs det att 

de upprätthåller god kundrelation. I takt med den utveckling som sker i vår digitala värld med 

mobila enheter förväntas företag att kunna vara tillgängliga när som helst. För att bemöta 

marknadens förväntningar hade det dock varit kostsamt att erbjuda mänsklig support dygnet 

runt. Enligt Reddy, T. (2017) från IBM kan 80% av alla rutinmässiga frågor besvaras av en 

chattbot. Med en chattbot tillkommer dock en rädsla att tappa den goda kundrelation som 

mänsklig kundtjänst erbjuder. Ett av de sätt som kan skapa bättre kundrelation är att erbjuda 

svar på kundfrågor dygnet runt, och detta kan göras via en chattbot. Ett problem vid 

implementation av chattbot för kundservice är att den kan upplevas som kall eller opersonlig. 

McConnell, C. (2017) skriver att känslan och sättet ett meddelande levereras och tolkas kan 

vara viktigare för kundrelationer än innehållet. Morrissey & Kirakowski presenterar i sin 

forskningsartikel “'Realness' in Chatbots: Establishing Quantifiable Criteria” ett antal 

designprinciper en chattbot bör följa för att bli mer naturlig, men dessa har ej testats i praktiken. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en artefakt i form av en chattbot och undersöka hur man 

kan bibehålla personliga egenskaper vid en implementation. Denna digitala chattbot ska kunna 

besvara rutinmässiga och de mest förekommande frågorna som berör tjänster och produkter 

via text. Chattboten skall fungera som en hybridlösning och täcka upp när den mänskliga 

supporten ej är närvarande, d.v.s. på kvällar och nätter.  

1.4 Forskningsfråga 

Hur kan de personliga egenskaperna hos kundtjänst behållas vid implementation av chattbot? 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna som har gjorts vid denna studie är att enbart studera ett specifikt företag. De 

resultat som produceras skall ses som applicerbart även på en generell nivå, nämnvärt är dock 

att detta undersökts på enbart ett företag inom el- och energibranschen. Vidare har 

avgränsningar gjorts på hur stor del av företaget som bör studeras. I detta fall har det valts att 

smalna av deras kundtjänst och att fokusera på en enskild kategori av frågor istället för alla 

olika kategorier.  

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning för att försöka identifiera mätbara egenskaper hos chattbotar har gjorts av 

Morrissey & Kirakowski (2013). I denna forskning har två studier om konversationer med 

chattbotar utvärderats och utifrån detta har fyra riktlinjer för implementation skapats. Dessa 

riktlinjer beskriver egenskaper som en chattbot bör inneha, men lämnar implementationen av 

dessa till läsaren.  

 

Morrissey & Kirakowski beskriver hur dessa riktlinjer kan ha en påverkan på hur mänsklig en 

chattbot upplevs, och detaljeras enligt följande:  

“A Chatbot should be Conscientious” 

 En chattbot bör kunna hålla reda på flödet hos konversationen och teman som 

uppstår, men även sociala signaler som kan visa sig i text. 
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“A Chatbot should Display Originality” 

 En chattbot bör ha intressant information om ett specialiserat tema utöver vanliga 

ämnen. 

 

“A Chatbot should Display Manners”  

En chattbot bör kunna hantera vanliga konversations-vanor, utföra skadekontroll om 

konversationen börjar tappa farten, samt bibehålla en personlighet. 

 

“A Chatbot should be Thorough” 

En chattbot bör hålla ett lämpligt och konsekvent språk med användaren. 

 

En brist med denna studie är test i riktig miljö där en skarp implementation har införts. Detta 

lämnar rum för en vidareutveckling och kan eventuellt ge en indikation till vilken grad de 

presenterade designprinciperna ökar den mänskliga uppfattningen av chattbotar. 

 

Eftersom denna forskning ej är empiriskt testad lämnar detta utrymme för att valideras eller 

motbevisas. Med hjälp av Clark L, et als. (2019) forskning för vad som gör en god konversation 

har vi identifierat ett antal mätvariabler som vi anser kan omfattas av Morrissey & Kirakowskis 

designprinciper. De designprinciper som presenterats har genom en implementation valideras 

och utvärderas mot ett företag. 
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2 Teori 

2.1 Artificiell Intelligens 

Artificiell intelligens (AI) refererar till intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från 

naturlig intelligens som finns hos människor. Inom forskning gränsar AI till många områden, 

bl.a datavetenskap, matematik, psykologi och lingvistik. Kaplan & Haenlein (2019) 

klassificerar AI till tre olika kategorier; analytisk AI, mänskligt-inspirerad AI, och mänsklig 

AI. Analytisk AI använder sig bland annat av kognitiva metoder för att lära sig från tidigare 

erfarenheter för att förutspå framtiden baserat på den data som tillhandahålls. Mänskligt-

inspirerad AI är en typ av AI som utöver det analytiska även har förmåga att förstå och ta i 

åtanke mänskliga känslor och inkludera detta i beslutsfattandeprocessen, denna typ av AI är 

den vanligaste i dagsläget. Mänsklig AI har egenskaper hos båda de två tidigare nämnda 

typerna, men har även en social intelligens, d.v.s. kan uppleva självinsikt och vara 

självmedveten när den interagerar med andra. Mänsklig AI finns i dagsläget ej, men detta är 

ett mål för framtiden. 

2.2 Natural Language Processing 

Natural language processing (NLP) är ett underområde av datavetenskap och artificiell 

intelligens som fokuserar på att förbättra en dators förmåga att analysera och förstå naturligt 

språk. Med naturligt språk menas ett språk som naturligt utvecklats genom användning, till 

skillnad från konstruerade språk med tydliga ramar som till exempelvis dator- eller maskinkod 

(Liddy, 2001). NLP används idag ofta för att analysera tal och skrift för att förstå avsikt, för att 

sedan utföra något med denna information.  

 

Det mänskliga språket är väldigt komplext och konstant utvecklande, och detta gör NLP 

mycket svårt att genomföra perfekt. En nyckelfaktor för en lyckad NLP är att hitta avsikter i 

den data som ska behandlas, och här kommer ett antal svårigheter fram. Liddy (2001) skriver 

i boken Natural Language Processing om ett antal nivåer av naturligt språk, dessa bör has i 

åtanke vid design av program som använder sig av språkbehandling av naturligt språk. Några 

av dessa nivåer är; morfologisk, lexikalisk, syntaktisk, semantisk, samtalsnivå, och pragmatik-

nivån. Morfologi handlar om hur ord böjs och vilken mening som kan dras från detta, 
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exempelvis tempus-böjelser som låter läsaren veta om något redan har hänt, eller om det ännu 

ska ske. 

 

Den lexikaliska och syntaktiska nivån handlar om att tolka meningen på individuella ord, detta 

är vad ordet betyder, men även hur det används i sin kontext. En stor svårighet med detta är att 

korrekt härleda betydelsen från orden då de kan ha varierande betydelser i olika kontext. Ett 

exempel på detta kan vara ordet “bär”, ur ett lexikaliskt perspektiv kan detta betyda bär som 

ett bär, eller att bära någonting. Det är den syntaktiska nivåns jobb att härleda vilket som är 

korrekt baserat på meningsstrukturer. 

 

Semantiknivån är den nivån som baserat på tidigare nivåer drar en slutsats för vilken betydelse 

som den som skrivit meningen vill få sagt, ett sätt detta kan göras är med statistisk semantik, 

en metod som använder tidigare data och vanligt förekommande kopplingar mellan ord för att 

avgöra vad som är mest sannolikt att vara meningen med texten.  

 

Samtalsnivån handlar om att dra slutsatser om mening från texter som är längre än några 

meningar, detta inkluderar att hitta referenser i texten till tidigare eller senare föremål. Ett 

exempel på detta kan vara meningen “Billy kastade sin boll över staketet, han blev ledsen” där 

“han” refererar till Billy. Detta kan utökas till flera meningar och svårigheten blir då ökade 

betydligt. 

 

Den pragmatiska nivån av NLP är den nivå som läser ur mening från text även om den inte 

direkt är skriven, att “läsa mellan raderna”. Denna typ av analys är extremt svår då den kräver 

stor kunskap om omgivningen, motivationer, och mål. 

2.3 Chattbotar - En definition 

Enligt Oxfords Engelska Lexikon definieras en chattbot som: 

 

A computer program designed to simulate conversation with human users, especially 

over the internet.  

 

En mer teknisk och detaljerad definition är ett datorprogram som genom artificiell intelligens 

(AI) och Natural Language Processing (NLP) kan kommunicera med människor via text eller 



11 
 

röst på olika kommunikationsplattformar. Ett vanligt användarscenario är att chattboten hälsar 

på användaren och sedan frågar om det är något den undrar över. När användaren har besvarat 

chattboten med till exempelvis en fråga försöker den hitta frågans avsikt för att slutligen 

besvara med ett korrekt svar eller be om ytterligare information. Även fast chattbotar är ett så 

pass hett ämne just nu har de funnits sedan 60-talet då den första chattboten ELIZA lanserades 

(Harvard, 2012). En av anledningarna varför chattbotar har blivit populära under den senare 

tiden beror främst på den rad möjligheter som teknologier tillåter oss idag. Det finns numera 

enkla lösningar för att implementera en chattbot som kan besvara rutinmässiga frågor på en 

mängd olika plattformar. Som exempel gick Facebook ut med information i Maj 2018 att de 

för tillfället har 300.000 aktiva chattbotar som integrerar med Messenger som är deras 

kommunikationsplattform. Den frågan som ställs på Messenger av en klient skickas vidare som 

input till chattboten som sedan returnerar ett värde i form av ett svar till klienten via Messenger.  

2.4 Watson Assistant 

Watson Assistant är en virtuell assistent som erbjuds av IBM som tillåter företag att skapa en 

kognitiv chattbot som genom ett konversialt användargränssnitt kan föra dialoger med 

användare. Denna tjänst drivs helt och hållet genom IBMs skalbara molntjänst som genom 

Natural language processing (NLP) och Artificiell intelligens (AI) gör att chattboten kan 

bemöta användare med svar på enklare frågor.  

 

Watson Assistant innehåller ett antal nyckelkomponenter som används för att identifiera frågor 

och dirigera chattboten till de olika svar som fördefinierats.  

 

Intent (sv. Avsikt). Med så kallad intent-tagging vill man identifiera avsikten och syftet med 

användarens meddelande. Ett enkelt exempel på ett intent kan vara “information om 

surfmängd”, denna känner av ifall en användare har som avsikt att inhämta information 

gällande datamängd. Genom att identifiera användarens avsikt kan Watson Assistant adressera 

detta och formulera ett bra svar som den skickar tillbaka till användaren (IBM onlinekurs, 

2018). Man kan med andra ord säga att intent är en samling av olika uttryck och meningar som 

har ett gemensamt mål eller syfte.  

 

Entiteter kan identifieras genom en funktion som används för att hitta detaljer i användarens 

meddelande. Entiteter kan komma att modifiera svaret beroende på vilken typ av entity som 
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identifierats (IBM onlinekurs, 2018). Frågorna “Hur mycket surf behöver jag vid ett normalt 

bruk?” och “Hur mycket surf behöver jag vid högt bruk?” går båda under Intent “information 

om surfmängd” men kräver olika svar. Här identifieras “högt” och “normalt” som entiteter och 

därmed kommer att modifiera svaret som i det här fallet hade blivit annorlunda för de två 

frågorna ovan.  

 

Dialog är den del som definierar hur chattboten kommer att besvara användaren genom att gå 

igenom ett beslutsträd innehållande noder. Varje nod innehåller en kravspecifikation i form av 

en Intent och Entities med unika responser. Varje meddelande som en användare skickar går 

igenom detta beslutsträd tills att den hittar en nod som tillfredsställer användarens meddelande. 

Om meddelandet som användaren skickat uppfyller nodens krav kommer det meddelande som 

tillhör en nod att skickas som respons till användaren. Detta fungerar på så sätt att den går 

igenom alla noder tills att den hittar en som uppfyller kravet för att den skall exekveras. Finns 

det ingen nod som uppfyller användarens meddelande kan det skapas en nod som ber 

användaren att till exempelvis göra en omformulering eller ett förtydligande i sitt meddelande.  

2.5 Testdriven utveckling  

Testdriven utveckling (TDD) är en utvecklingsprocess där tester skrivs först, och sedan 

implementeras logik tills testet passerar. Ambler (2013) beskriver testdriven utveckling som 

en iterativ process där tester skapas, minimal kod för att klara testet implementeras, och när det 

har passerat kan nästa test skapas och processen fortgår. Beck, K (2003) föreslår att en 

kontinuerlig leverans av små kod-iterationer kan minska tiden mellan fel, och på detta sätt 

förhindra att kostsamma buggar. Acceptans-Testdriven utveckling (ATDD) är utökning på 

TDD där man från användarens synpunkt designar acceptanstester, detta kan användas för att 

verifiera att en viss indata leder till rätt effekt. Hendrickson (2013) beskriver cykeln för ATDD 

som en fyrastegs-process innehållande stegen diskussion, bearbetning, utveckling, och 

demonstrering. Diskussions-fasen inleds med att samla in krav för hur en funktion ska fungera, 

och hur den ska reagera i olika sammanhang. Bearbetningsfasen innebär att man sammanställer 

den information som man kom fram till under diskussions-fasen till ett format som är lättläst 

och användbart för utveckling. I utvecklingsfasen implementeras funktionen och testerna 

kopplas till denna och validerar att koden fungerar korrekt. Demonstration innebär att man 

visar upp detta för de parter som var med under diskussionen för att återkoppla och ge bättre 

förståelse för utvecklingen. 
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2.6 Human-Computer Interaction 

Human-Computer Interaction (HCI) är ett forskningsområde som enligt Yvonne Rodgers 

(2012) är korsningen av det kulturella, sociala, kognitiva och estetiska med dator- och 

informationsteknik. Inom HCI är användbarhet och användarupplevelse två stycken vanliga 

och viktiga begrepp där det läggs en hög fokus på gränssnittet mellan dator och människa. HCI 

ligger nära interaktionsdesign då det handlar om utvecklandet av artefakter, designprinciper 

eller produkter som använder sig av dessa interaktioner mellan människa och datorer. Vid 

produktutveckling där en produkt kommer använda sig av HCI läggs stort fokus på hur 

användarens upplevelse utformas under interaktionen. Nedan visas förhållandet hos de olika 

akademiska forskningsfälten och hur de bidrar till interaktionsdesign. 

 

Figur 1. Förhållandet mellan olika akademiska avdelningar och designområden, samt hur de 

interagerar med interaktionsdesign, vilket är en stor del av HCI. 

2.7 HCI och digitala assistenter 

Vid implementation av en digital assistent i form av en chattbot (exempelvis Apples Siri, eller 

Amazons Alexa) finns ett antal svårigheter när det gäller att få en så mänsklig eller genuin 

konversation som möjligt. Enligt en studie gjord av Clark, L et al. (2019) har ett antal faktorer 

identifierats som viktiga för en god interaktion människor emellan. Dessa är; samsyn, 
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gemensam förståelse, tillförlitlighet och aktivt lyssnarskap. Studien beskriver därefter hur 

samma faktorer agerar annorlunda vid interaktion med en AI-serviceagent, dessa behandlas då 

som utilitariska faktorer. I studien sågs majoriteten av interaktionerna med digitala-assistenter 

som funktionsdrivna, detta innebär att fokus inte ligger på att skapa en social- eller emotionell 

koppling, utan istället på att utföra något syfte eller lösa ett problem. Flertalet av 

respondenterna såg humor i interaktion med digital assistent som en bonus, snarare än ett krav, 

då det primära fokuset ligger i syftet med samtalet. Respondenterna visade i studien att de såg 

tillförlitlighet och aktivt lyssnarskap med en digital assistent som ett prestandamått istället för 

en grund till ett socialt samband. Ett exempel på hur aktivt lyssnarskap hos en digital assistent 

sågs var hur bra den kunde tolka och förstå frågan för att kunna ge korrekt svar. Samsyn 

konceptualiseras för digitala assistenter som en personalisering och ihågkommande av tidigare 

anmärkningar för att möjliggöra användning av detta senare i konversationen. 

 

Studien drar som slutsats att interaktionen med digitala assistenter inte exakt behöver spegla 

mänsklig konversation, och föreslår att det kan finnas en övre gräns till hur mycket dessa 

faktorer kan appliceras. 
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3 Metod 

3.1 Motivering av forskningsansats 

Vi anser att design science research methodology är en lämplig forskningsansats för detta 

ändamål på grund av att det sker en interaktiv process där det först identifieras ett problem. 

Utifrån detta problem skapas det en bild och lösningsförslag på hur problemet kan hanteras. 

När en artefakt väl utvecklas görs en utvärdering där man söker nya potentiella problem eller 

förbättringsområden. Detta fortsätter tills ett önskat resultat är skapat. Iterationerna hjälper att 

jobba mot önskat resultat och gör det lätt att hålla sig inom ramarna. Denna metod gick även 

hand i hand med testdriven utveckling som användes i princip under hela utvecklingsfasen. 

Momentet demonstrering och utvärdering i varje iteration låter oss förfina de delar av 

chattboten som upplevs som upplevs som omänskliga. Eftersom vi inte kan testa chattboten i 

produktionsmiljö mot riktiga kunder använder vi istället oss av kundtjänstarbetare som känner 

till processen för kunddialog väl. Detta passar dessutom bra med DSRM då varje iteration 

innebär en dialog med företaget. Vidare har DSRM en tydlig struktur och väl definierade steg 

som är lätta att följa. 

3.2 Design Science Research Methodology 

Design science research methodology, DSRM, är en iterativ forskningsmetod som genom 

design av en artefakt och konstant problem-omvärdering strävar efter att förstå och lösa ett 

problem. Den iterativa delen berör främst steg två till sex där nya objekt kan framställas efter 

ett nytt resultat och ny utvärdering av exempelvis beställare eller utvecklare. En steg i DSRM 

är en konstant utvärdering och omvärdering av problemet vid varje iteration. Eftersom 

artefakten testas och utvärderas i den miljö som problemet existerar ger detta god koppling 

mellan det verkliga problemet och potentiella lösningar som utvecklas. 



16 
 

 

Figur 2: Example of a Design Science Research Methodology (Quarshie A. J. 2015) 

 

Inom DSRM finns det sex stycken aktiviteter. Peffers et al. (2007) definierar dessa aktiviteter 

enligt följande: 

1. Identifiera problem och motivera 

Här skall problemet definieras samt att en motivering varför ett lösningsförslag hade varit 

värdefullt. Via dialog med företaget har vi identifierat potentiella brister och problem inom 

området och deras organisation. Utifrån detta problem har vi kommit med ett lösningsförslag 

och samtidigt bevisat varför vår lösning kommer att vara givande för deras organisation.  

2. Definiera ett lösningsförslag 

Här skall det presenteras hur det identifierade problemet skall lösas med hjälp av de mål och 

lösningsförslag som skapats i steg ett. Här har vi definierat lösningsförslag till de brister eller 
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förbättringsområden som är baserat på den utvärdering, det vill säga steg fem, som utförs vid 

varje iteration. I första iterationen har detta baserats på den initiala problemidentifieringen. 

3. Designa och implementera 

Här skall artefakten designas och implementeras. I detta steg har de mål som identifierats i steg 

två vid varje iteration att designas och implementeras. Det här har inneburit att vi designat och 

utvecklat den funktion som är tänkt att vara lösningsförslaget som vi har kommit fram till i 

iteration två genom att implementera detta i chattboten. 

4. Demonstrera 

Här skall det presenteras hur sin artefakt löser en eller flera delar av problemet som tidigare 

identifierats. I detta steg har vi demonstrerat det som har designats och implementerats i steg 3 

genom att presentera det för företaget.  

5. Utvärdera 

Här görs en utvärdering på hur väl artefakten fungerar. Detta har gjorts genom exempelvis 

demonstrationer och mätningar på hur väl artefakten löser, eller inte löser givet problem. 

Utifrån den data som samlats in kan det dras slutsatser om den nya artefakten har fungerat bra 

eller ej.  

6. Kommunikation 

Innebär att man skall kommunicera och vara transparent om problemet och lösningen till den 

publik artefakten och lösningen är ämnad för. Vi har under hela utvecklingsprocessen och de 

olika iterationerna kommunicerat med företaget. Om det till exempelvis uppstått svårigheter 

eller någon problematik som varit relevanta att nämna för företag har detta gjorts. 

 

Hevner et al. (2004) beskriver sju stycken riktlinjer för användning av DSRM för utveckling 

av IT artefakter. Dessa riktlinjer bör följas, eller åtminstone has i åtanke vid implementation 

av den iterativa process-snurran. Riktlinjerna detaljeras enligt Hevner nedan. 

 

Riktlinjer för Design-Science Research (Hevner et al., 2004) 

Riktlinje Beskrivning 

1. Design som en 

artefakt 

Design-Science Research ska producera en artefakt i form av en 

konstrukt, modell, eller instansiering. 
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2. Problem-relevans Målet med design-forskning är att utveckla en teknikdriven 

lösning för verkliga problem. 

3. Utvärdering av 

design 

Användbarheten, kvalitén, och effektiviteten av artefakten ska 

demonstreras genom väldefinierade tester. 

4. Forskningsbidrag Effektiv användning av DSR ska tillföra tydliga bidrag inom det 

forskningsområde som artefakten utvecklats för. 

5. Forsknings-stadighet DSR förlitar sig på väl testade metoder under konstruktionen 

och utvärderingen av artefakten. 

6. Design som en 

sökprocess 

Sökandet efter en effektiv artefakt kräver propert användande av 

de medel som finns inom ramarna för problemet. 

7. Kommunikation av 

forskning 

DSR måste effektivt presenteras för teknologi- och 

management-orienterade målgrupper 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Dataunderlag för dialog 

Dataunderlaget som används för att utveckla målet med chattbotens dialog består av en lista 

med vanliga frågor och svar givna av kundtjänsten hos företaget. Dessa frågor och svar är 

baserade på historiskt vanligt förekommande och återkommande frågor som företaget har 

sammanställt. En sammanställning över vilka frågor som var mest besökta tillhandahölls också. 

3.3.2 Intervjuteknik 

För vissa iterationer skall det ske en semistrukturerad intervju med öppna och fördefinierade 

svarsalternativ (Sallnäs E-L., 2006) med personal som jobbar inom kundtjänst. Under denna 

intervju skall chattbotens dialog och mänskliga liknelser diskuteras och måttsättas på lämpligt 

sätt. Respondenterna kommer dessutom att bli uppmanade att ge sina generella åsikter och 

tankar om artefakten som utvecklats.  
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För att respondenterna skall kunna ge informerade åsikter om hur chattboten upplevs kommer 

en hemsida tas fram för demonstrationssyfte. Respondenterna kommer även själva att få prova 

på att skriva frågor till chattboten för att se till vilken grad den fungerar. 

 

Under intervjuerna och demonstration med företaget kommer ansvarig personal över 

kundtjänsten, samt marknadschef, och IT-chef vara med. Den kontaktperson som alltid 

kommer ingå under avstämningsmöten är ansvarig för kundtjänst. Detta säkerställer att 

förändringar i resultat kan valideras mot personer som deltagit i tidigare intervjuer. 

3.4 Mätvariabler 

Clark. L, et al. (2019) skriver i artikeln “What makes a good conversation..” att digitala agenter, 

i det här fallet chattbotar, kan bli inspirerade av människa-människa konversationer och de 

egenskaper som dessa innehar. Utifrån de resultat och med hjälp av identifierade egenskaper 

som presenterades i artikeln “What makes a good conversation..” ska vi mäta hur pass mänsklig 

vår chattbot faktiskt upplevs att vara. Denna mätning skall ingå i några av våra iterationer över 

en intervju där företagets anställda avgör hur pass personlig chattboten är på en skala mellan 

ett till tio, samt följdfrågor där de kommer bli ombedda att motivera sin värdering. De 

egenskaper som kommer att utvärderas är: samsyn, gemensam förståelse, tillförlitlighet, aktivt 

lyssnarskap och dialog. Med gemensam förståelse kommer ordvalet för chattboten att mätas på 

ett sätt att rätt ord valts för den avsedda målgruppen. Samsyn kommer att realiseras via kontext-

ihågkommande variabler och mätas till exempel i huruvida chattboten reagerar till att 

användaren vill kontakta en mänsklig serviceagent. Detta kan vara via ett antal feluppfattade 

frågor, eller att användaren aktivt ber om det. Aktivt lyssnarskap kommer att mätas genom att 

iterativt ställa frågor, och sedan utvärdera hur chattboten kan eller inte kan besvara dessa. 

Tillförlitlighet kan säkerställas och mätas genom att de svar som ges av chattboten är korrekta 

och ligger i linje med företagets värderingar. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa validiteten och reliabiliteten för det resultat som kommer framstå utifrån de 

angivna mätvariablerna kommer en av de testpersoner som används för utvärderingen att vara 

densamma under hela studien. En medvetenhet finns gällande att resultatet kan komma att se 
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annorlunda ut beroende på vem eller vilka som är med i utvärderingen. I och med detta har vi 

varierat våra respondenter till en viss del för att försöka kringgå detta.  

3.6 Metoddiskussion 

Vid val av forskningsansats övervägdes främst två stycken studier. Dessa var experimentella 

studier och Design Science Research Methodology, DSRM. Anledningen varför en 

experimentell studie ansågs som en potentiell ansats var för att vår studie delvis undersökte 

giltigheten i en hypotes. Efter övervägande ansågs dock DSRM vara en lämpligare metod på 

grund av att den testar en hypotes giltighet. Denna hypotes kan dessutom justeras i de olika 

iterationerna ifall önskat resultat ej uppnås.  
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4 Resultat och analys 

Den miljö som detta fall är testat i baseras på ett medelstort företag inom el- och 

energibranschen. Detta företag har idag en kundtjänst som hanterar frågor gällande deras 

produkter och tjänster via deras webbsida och telefon. Företaget har uttryckt önskan att 

implementera en chattbot för att kunna täcka upp den tid då personal ej kan vara på plats och 

besvara rutinmässiga frågor. I dagsläget hanteras frågor via chatt manuellt under kontorstid på 

deras hemsida och via Facebook Messenger. En generell rädsla vid denna implementation är 

att försvaga de personliga egenskaper som idag finns i deras kundtjänst. 

4.1 Identifiera och motivera problemet 

Efter en dialog med personal inom organisationen där artefakten skall utvecklas kunde en 

problembeskrivning identifieras. Dialogen som chattboten använder sig av ska också inte 

riskera det personliga kundförhållandet som företaget värderar. Utifrån deras önskemål och 

nuvarande problematik kunde det sammanställas en lista med definierade problem. De problem 

som identifierats är:  

• Begränsad tillgänglighet inom kundtjänst 

• Rädsla att tappa en god kundrelation. 

• Mycket onödig tid spenderas på enkla och återkommande frågor 
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4.2 Dataunderlag för dialog 

Som underlag för detta fall fick vi tillgång till de vanligaste frågorna som en sammanställning 

på företagets webbsida. Här var frågorna grupperade i kategorier enligt tema. Ett antal exempel 

på dessa är fakturering -och betalningsfrågor, prisändringar, konto-relaterade frågor, eller 

rådgivning. Utöver detta fick vi lite senare i arbetet tillgång till besöksdata för webbsidan vilket 

visade oss vilka de mest besökta frågorna inom FAQ-sektionen (Frequently Asked Questions). 

Här användes frågor relaterade till strömavbrott, felanmälan samt felsökning av internet som 

underlag för utveckling av djupare dialoger. 

4.3 Iteration ett 

4.3.1 Definiera lösningsförslag 

Grundat på de problem som framkom efter första dialog med företaget tog vi fram en plan till 

ett lösningsförslag för att åtgärda dessa. Detta går ut på att ta fram en chattbot med hjälp av 

IBM Watson Assistant, denna molntjänst möjliggör definiering av frågor och svar, som sedan 

kan användas för att täcka upp för kundservice utanför kontorstid. För designen användes en 

onlinekurs för Watson Assistant där en princip för identifiering av frågor beskrivs. Denna 

princip beskriver hur man kan göra för att identifiera frågor med hjälp av syften och entiteter 

genom att gruppera dem och koppla varje fråga till ett svar. Det primära målet med artefakten 

i denna iteration blir en chattbot som grundmässigt kan besvara rutinmässiga frågor. Den data 

som finns tillgänglig från deras FAQ skall användas för att kunna möjliggöra skapandet av en 

dialog. Detta skapande kommer göra att de mest vanliga frågorna kommer att kunna besvaras 

av chattboten vilket leder till en avlastning från de mänskliga resurserna.  

4.3.2 Designa och implementera 

Utvecklingen började med att utgå från en fråga och det fördefinierade svaret, och sedan 

iterativt ta fram en dialog som leder till att denna dialogvägen korrekt identifieras. Det första 

beslutet som togs vid utvecklingen av dialogen med vanliga frågor som underlag var att 

begränsa sig till frågor som var relaterade till fakturering och betalningar. Med den tidsram 

som denna studie har togs beslutet att avgränsa och fördjupa sig i dialogutvecklingen mot 

faktura- och betalningsfrågor. I utvecklingsfasen används testdriven utveckling genom att 
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kontinuerligt ställa frågor och sedan korrigera dessa när det chattboten felaktigt identifierar 

frågorna. 

 

Vid implementation av dialogen för frågorna var vi tvungna att ta fram så kallade intents och 

entities (syften och entiteter), dessa är en stor del av hur IBM Watson Assistant identifierar och 

kategoriserar frågor och bestämmer vilka svar den ska ge till användaren. Valet att begränsa 

frågorna till endast faktura- och betalningsrelaterade frågor gav oss möjligheten att samla dessa 

under ett gemensamt syfte som grupperade all faktura-relaterad information. När en fråga 

identifierats som en fakturafråga använder vi oss av entiteter för att känna av vilken typ av 

fråga angående fakturor det handlar om. Ett exempel på hur detta gjordes var exempelvis att 

gruppera de olika tjänsterna under en entitet med namnet tjänst. När en fråga kommer in 

angående en tjänst som handlar om kostnadsändring kan då mjukvaran se vilken tjänst det 

handlar om och sedan svara med det korrekta svaret för just den tjänsten. Nedan i figur 3 är ett 

simpelt diagram som visar ett typiskt flöde för identifikation av en fråga. 

 

 

Figur 3: Diagram för frågestruktur 
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4.3.3 Utvärdering 

I denna fas kan chattboten hantera och besvara ett avgränsat antal frågor relaterat till faktura 

och betalning hos den FAQ som används som underlag för dialogen. Efter observationer och 

tester har ett antal svagheter och potentiella vidareutvecklingar identifierats. Ett problem som 

uppkom med metoden vi använde för att identifiera frågorna var att flera frågor som använde 

sig av samma entiteter lätt kunde blandas ihop i dialogflödet. Detta leder till att en viss fråga 

kan få ett svar som var ämnat åt en annan fråga. Ytterligare förbättring som skall studeras är 

chattbotens förmåga att kunna besvara fler frågor och framför allt lära sig att kunna besvara 

samma fråga som är ställd på olika sätt. I detta läge upplevde vi att chattbotens dialog inte var 

speciellt mänsklig då den ej kan besvara och tolka frågor formulerade på annorlunda sätt från 

de ingångsfrågor som använts.  
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4.4 Iteration två 

4.4.1 Definiera lösningsförslag  

Utifrån utvärderingar av iteration ett kunde vi identifiera nya mål som förhoppningsvis kan 

lösas genom dessa lösningsförslag. Ett förslag är att bygga en struktur som gör att chattboten 

lättare kan identifiera vilken typ av fråga som ställts. Detta kommer att leda till en 

omkonstruktion av i princip hela uppbyggnaden. Med den nya dialogen ska fler frågor kunna 

besvaras och därmed göra att chattboten upplevs som mer mänsklig än tidigare skede.  

4.4.2 Designa och implementera 

För att försöka åtgärda problemet där frågor med samma entiteter kunde få fel svar valde vi att 

återskapa intents och istället göra varje fråga till en separat intent. Detta angreppssätt lät oss 

specificera mer exempel på hur en fråga kan formuleras, vilket leder till högre träffsäkerhet. 

En annan fördel med detta sätt är att det blir betydligt lättare att identifiera generiska frågor där 

en entitet inte valts. Ett exempel på detta kan vara en fråga som handlar om prisändring för en 

tjänst, i den föregående iterationen kunde vi endast identifiera frågor som “varför ökas priset 

på bredband”, men inte “varför ökas priserna?”. Clark L, et al. (2019) menar att agenter, i 

detta fall chattbotar, skall komma ihåg den information som ges av användaren, för att sedan 

forma en så bra upplevelse som möjligt. Utifrån denna designprincip har dialogen utformats på 

så sätt att chattboten kan använda tidigare namn-information för att sedan returnera ett 

skräddarsytt svar, baserat på lagrad information. Detta sätt att låta chattboten komma ihåg 

tidigare kontext motiveras även av Morrissey & Kirakowskis (2013) designprincip som säger 

att en chattbot bör kunna hålla reda på flödet hos en konversation. Det nya sättet låter oss hitta 

intent hos frågan och sedan ställa ett antal följdfrågor för att ta reda på vilken tjänst eller saknad 

information det handlar om. 

 

Ett typiskt flöde (se figur 4) för en dialog börjar med att en fråga kommer in till chattboten, 

denne analyserar därefter frågan och försöker med hjälp av AI baserat på exempel hitta syftet 

med frågan. Om inget fördefinierat syfte hittas kommer denne att svara med ett meddelande 

som säger att frågan inte är förstådd. Om ett syfte har identifierats markeras frågan som en del 

av det syftet och entiteter identifieras. Vid fallet att en tillräcklig information för att besvara 

frågan angetts redan i första snurran skickar chattboten automatiskt ett svar. I fallet att 
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information saknas kan det då ställas följdfrågor för att samla in den informationen. Ett 

exempel på detta kan vara en fråga som “Varför har priset på fjärrvärmen ändrats?”. Denna 

fråga innehåller nog med information för att kunna besvaras, syftet kommer att identifieras och 

därefter kommer entiteten fjärrvärme att identifieras och ett svar som är skräddarsytt för 

prisändringar hos fjärrvärmen kan då skickas till användaren. En mer generisk fråga av samma 

typ skulle kunna vara “Varför ändras priserna?”. I detta fall kommer syftet att identifieras 

korrekt, men ingen entitet som anger tjänst hittas. Chattboten kommer därför att ange en 

följdfråga som ber kunden att specificera vilken tjänst det handlar om (exempelvis fjärrvärme, 

elnätet eller internet), och chattboten kan då besvara frågan med rätt svar. 
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Figur 4: Förbättrat flödesschema för dialogen 

 

Under utvecklingsprocessen ställde vi frågor med samma syfte på olika sätt till chattboten för 

att hitta typer av frågor eller formuleringar som ej identifieras korrekt. När ett sådant fall 

identifierats lades den frågan till som ett exempel under det syftet, och den artificiellt 

intelligenta delen som identifierar syftet tränas om för att bli mer träffsäker. 

4.4.3 Utvärdering 

I denna utvärdering med företaget demonstrerades det som hittills var skapat. Den personal 

som deltog under mötet var kundtjänstchefen, it-chefen, samt marknadschefen. Under denna 

workshop fick deltagarna själv prova att ställa frågor i form av ett så kallat black-box test. Detta 

fungerade på så sätt att de fick ställa egenformulerade frågor till chattboten och utifrån dessa 

få ett svar. Utifrån en dialog som fördes med deltagarna under och efter testet framkom krav 

och önskemål på egenskaper som chattboten skall inneha. Dessa var bland annat att chattboten 

bör kunna hantera avvikande frågor som ej berör deras tjänster eller produkter. Ett exempel på 

en sådan fråga är “Är du en människa?” eller “Vem är du?”. Detta ansågs göra chattboten mer 

mänsklig på det vis att en människa hade kunnat besvara en sådan fråga och inte bara besvarat 

detta med “Jag förstår inte riktigt vad du menar. Kan du snälla upprepa din fråga?”. 

Ytterligare önskemål som lades fram var att chattboten, likt en människa, bör ha en responstid 

som i alla fall är längre än några sekunder. I dagsläget besvaras alla frågor oavsett längd under 

några hundra millisekunder vilket inte ansågs vara mänskligt. Under workshopen framkom det 

också att majoriteten av frågorna som företaget får in utanför kontorstid är via deras chatt på 

Facebook Messenger. Ett sätt att förbättra deras tillgänglighet är att kunna besvara frågor även 

där. På grund av detta skapades ett önskemål att chattboten skall kunna besvara frågor genom 

deras Facebook. Detta leder till att chattboten skall, om möjligt, kunna integrera med 

Facebooks chattverktyg Messenger. 

 

Utifrån implementation av chattbotens förmåga att komma ihåg tidigare kontext och följdfrågor 

enligt Clark et als. (2019) rekommendation insåg vi att dialogen har en väldigt stor påverkan 

på hur mänsklig en chattbot kan upplevas. Med detta i åtanke kom vi fram till en designprincip 

för dialogutveckling som bör användas vid utveckling av chattbotsdialog. 

“För att skapa en så naturlig upplevelse som möjligt bör det införas följdfrågor som baseras 

på tidigare kontext för att samla in bristande information om ett ärende” 
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4.5 Iteration tre 

4.5.1 Definiera lösningsförslag 

I denna iteration är målet att möjliggöra en integration av chattboten med Facebooks 

chattverktyg Messenger. I denna iteration ska det också implementeras en responstid som gör 

att chattboten väntar ett antal millisekunder med att skicka tillbaka ett svar till användaren. Det 

ska det även ske en vidareutveckling av chattbotens förmåga att kunna besvara frågor som ej 

är relaterade till en produkt eller tjänst. Utöver detta skall det också läggas fokus på hur en 

chattbot skall kunna forma sina svar utifrån den information användaren givit. Ett mål med 

denna iteration blir därför att utveckla en variabel som skall kunna hålla räkningen på hur 

många gånger en användare ställt en viss typ av fråga. Detta sätt att följa upp på frågor som 

chattboten inte förstår visar på ett aktivt lyssnarskap, då en mänsklig serviceagent troligtvis 

hade bett om förtydligande för att förstå frågan bättre. 

4.5.2 Designa och implementera 

Det som implementerades i denna iteration är först och främst chattbotens förmåga att besvara 

frågor som inte berör deras FAQ. Vid utvecklandet hade vi tillgång till en basdialog som 

innehöll hantering av många standardfraser som till exempelvis “Vem är du?” eller “Säg ett 

roligt skämt?” som vi genom några modifikationer kunde utgå ifrån. Den basdialog som 

utvecklats sammanställdes sedan med den dialog som berör de mer specifika frågorna kring 

deras FAQ. Resultatet av dessa två tillsammans blev alltså en chattbot med en förmåga att 

besvara skämtsamma frågor, berätta lite om sig själv och samtidigt kunna besvara dem 

viktigaste FAQ frågorna. I den sammanställda dialogen implementerades också en responstid 

som gör att chattboten väntar 2000 millisekunder med att besvara en fråga. Under denna 

tidsperiod ser användaren en chattbubbla som indikerar att något skrivs. Ytterligare sak som 

utvecklades i denna fas är integrationen med Facebook Messenger som företaget hade 

efterfrågat. För att göra detta skapades en sida på Facebook som agerade applikation där 

Messengers vanliga chattfönster blev gränssnittet där all konversationen skedde rum. För att 

knyta samman Messenger och chattbotens dialog används en åtkomstnyckel från Watson 

Assistant som Messenger pekar på. Det som användarna skriver in skickas sedan som ett API 

anrop till Watsons moln som sedan returnerar en respons som är kopplat till frågan som 
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användaren ställde. Detta visar möjligheten att ha en personlig dialog med chattboten fungerar 

på samma medium som en vanlig konversation med en mänsklig serviceagent. 

 

För att utveckla dialogen till att bli mer mänsklig lades fokus på ett dialogträd som behandlar 

vad man ska göra vid fall av strömavbrott. Frågor relaterade till strömavbrott blir dirigerade till 

en dialognod som ber användaren gå igenom ett antal steg för felsökning innan en felanmälan 

slutgiltigt kan göras. För att inte behandla samma information flera gånger implementerades 

svar i ordningen mest detaljerade frågor, till mest generiska. Om en användare exempelvis 

kommer med frågan “Hjälp, jag har fått strömavbrott, vad ska jag göra? Jag har kollat 

jordfelsbrytarna” ska detta låta chattboten besvara den frågan utan att behöva ställa en 

följdfråga som ber användare kolla jordfelsbrytaren.  

 

 

Figur 5: Dialogflöde för fråga angående strömavbrott. 
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Efter varje konversationsslut har det lagts till en funktion som gör att chattboten frågar om 

användare har fått svar på sin fråga. Detta beslut grundades på Clark. L. et al. (2019) studie där 

tillförlitlighet hos digitala agenter upplevs som korrekthet. Detta kan garantera korrekthet och 

förståelse eftersom att chattboten bekräftar att den har besvarat en fråga med rätt svar. I fallet 

att användaren besvarar detta med nej kan åtgärder vidtas för att korrigera den feluppfattning 

som uppstod. 

4.5.3 Utvärdering 

Efter en workshop följt av en intervju kunde det göras en utvärdering av denna iteration. Den 

personal som deltog på detta möte var kundtjänstchefen, marknadschefen, och en anställd inom 

kundservice. Genom denna workshop kunde chattboten testas och under intervjun gjordes det 

en bedömning på hur väl den fungerade idag och vad som kunde förbättras. Det som framgick 

var att chattboten nu kunde besvara frågor som inte bara var relaterade till produkter och 

tjänster. Ett exempel på detta var när deltagarna skrev “Du behöver utvecklas!” där chattboten 

som svar skickade “Jag kan hjälpa dig bättre om du är snäll. Jag är faktiskt bara en chattbot”. 

Detta ansågs vara ett perfekt exempel på bra ordval och hur humor kan bidra till att göra 

chattboten mer mänsklig. Implementering av responstid, beroende på svarets omfattning, är 

också en bidragande faktor. Om svaret enbart innehåller “varsågod” eller “Ingen fara” anses 

detta inte vara nödvändigt, men för längre och mer omfattande meningar är detta en egenskap 

som chattboten gärna har.  

 

När vissa frågor ställdes mot chattboten när de fritt fick testa reagerade de på hur svaren till 

vissa frågor var formulerade. Ett exempel på detta är vissa ordval eller fraser som “mänsklig 

kundtjänst” istället för “mänsklig kundservice”. Denna återkoppling på hur ordvalet var 

upplagt är i linje med Morrissey & Kirakowskis (2013) designprincip om hur en chattbot bör 

hålla ett konsekvent språk. Ett annat exempel på dialog som de tyckte kunde förbättras var hur 

de avslutande meningarna var utformade. I dagsläget avslutar chattboten med att fråga om 

användaren fick svar på sin fråga, och om den svarar ja lämnas konversationen där. Ett 

förbättringsförslag från kundservice för detta var att istället tacka för att den kunnat hjälpa till, 

och sedan följa upp med om den kan hjälpa med något annat. Denna del kan direkt förbättras 

genom bättre ordval, och genom att arbeta nära till kundtjänsten via exempelvis dialog-

avstämningar där man försäkrar sig att dialogen representerar den känsla som företaget bemöta 

kunder med. 
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Ett av företagets önskade förbättringsområden var chattbotens timing. En egen reflektion som 

gjordes angående detta var chattbotens förmåga att känna av när den bör säga en sak och när 

den inte bör säga en sak. Om chattboten exempelvis inte uppfattar användarens fråga vid det 

andra eller tredje försöket skall den då känna av att den bör fråga om användaren vill komma i 

kontakt med deras mänskliga kundtjänst. Detta är en egenskap som chattboten ej innehar idag 

som vi anser kan göra den ännu mer mänsklig.  

 

Mycket av den återkoppling som företaget gav oss enligt deras förväntningar upplevs av oss 

kunna bli lösta med mer djupgående dialogutveckling. Faktorer som ordval och timing är två 

stora delar i dialogen som med hjälp av kundservicearbetare kan förbättras markant. När det 

gäller förmågan att förstå en fråga handlar detta om att träna upp den artificiellt intelligenta 

delen av chattboten som tolkar frågorna. Allteftersom mer inkorrekt identifierade frågor 

kommer in från kunder kan dessa manuellt korrigeras och läggas till i träningsdatan för frågan. 

I dagsläget är variationen på hur frågorna är ställda inte väldigt utförliga, och detta påverkar 

negativt hur NLP-delen kan identifiera frågorna korrekt. 

4.6 Iteration fyra 

4.6.1 Definiera lösningsförslag 

De mål och lösningsförslag i iteration fyra som baserats och sammanställs från utvärderingen 

i iteration tre är att förbättra chattbotens ordval, förståelse samt dess timing. För att 

vidareutveckla och förbättra chattbotens ordval kommer de fraser som ofta är förekommande 

att analyseras. Ett prioriteringsområde är de fraser som inte är information om till exempelvis 

en produkt eller tjänst eftersom att dessa endast är informativa. Fraser som inleder eller avslutar 

en konversation är det områden som fokus kommer att ligga kring. Under denna process 

kommer de fraser som utvecklats att presenteras för kundtjänsten hos företaget för att bekräfta 

att önskat resultat uppnåtts.  

 

Gällande chattbotens förmåga att tolka och korrekt identifiera frågor kommer detta förbättras 

genom att kontinuerligt lägga in fler sätt att skriva frågor på.  Kontaktinformation för 

kundservice kommer att läggas till för användning i framtida meddelanden. Chattboten kan 

referera till dessa när den inte förstår frågor och vill hänvisa användaren till mänsklig 
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kundservice. För att adressera en brist gällande chattbotens timing skall det utvecklas en 

variabel som kan komma ihåg och räkna antalet feluppfattade frågor. Detta gör att timing kan 

uppfattas som bättre eftersom att den till exempelvis kan hänvisa till en mänsklig kundtjänst 

innan en användare blir irriterad. För att förbättra timingen i svar från chattboten kommer 

svarsfördröjningen justeras baserat på meddelandelängd. För följdfrågor kommer 

fördröjningen för längre meddelanden att vänta en längre stund (exempelvis tio sekunder), eller 

vänta på användarinmatning innan respons skickas. Detta beslut har grundats på Gnewuch, 

Morana, T.P Adam och Maeches (2018) studie som drar slutsatsen att responstid baserat på 

meddelandelängd upplevs som mer mänskligt än en statisk responstid för alla meddelanden. 

För att ge bättre avslut till dialogerna kommer en fråga implementeras i slutet av varje 

dialogträd där chattboten frågar om den kan hjälpa till med något annat. Nyfikenhet sades av 

de som arbetar i kundtjänsten vara en av de egenskaper som en chattbot bör inneha för att 

behålla den personliga kommunikationen och denna fråga kan möjligtvis öka känslan av detta.  

4.6.2 Designa och implementera 

Utifrån utvärderingen från iteration fyra samt de satta mål för iteration fyra togs en uppdatering 

fram. Det första som implementerades var en så kallad counter-variabel. Denna counter-

variabel skall komma ihåg hur många gånger chattboten inte kunnat besvara en fråga. För varje 

gång den ej kunde besvara en kunds fråga och därmed besvarade med en “Kan du snälla 

utveckla eller omformulera din fråga” ökade counter-variabeln med ett. Ifall chattboten inte 

kunde besvara en kunds fråga efter två omformuleringar uppnår variabeln två vilket resulterar 

i att chattboten frågar användaren “Vill du att jag kopplar dig till en mänsklig kundservice?”. 

Denna implementation grundar sig på Clark, L. et al (2019) rekommendation som poängterar 

att samsyn för digitala assistenter kan realiseras genom ihågkommande och personalisering. 

Den går dessutom i linje med Morrissey & Kirakowski (2013) designprincip “A Chatbot should 

Display Manners” och skapar möjligheten att kunna validera denna designprincip i ett senare 

skede. 

 

En annan vidareutveckling som implementerats är chattbotens timing. Här har det gjort 

justeringar i dialogen som gör att chattboten till exempelvis väntar fem till tio sekunder med 

att fråga användaren om hen har fått svar på sin fråga, efter att den har returnerar ett svar. Detta 

i jämförelse med tidigare då chattboten returnerade ett svar och bara någon millisekund senare 

frågade om användaren hade fått svar på sin fråga. Den nya implementationen gör att 
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användaren hinner läsa igenom svaret innan denna fråga ställs. Att den väntar fem till tio 

sekunder har med svarets befattning att göra. Om chattbotens svar är långt kommer den att 

vänta tio sekunder. Är svaret kort väntar den enbart fem sekunder. 

 

Chattbotens fördröjningstid har justerats på så sätt att beroende på svarets omfattning skapas 

en bestämd fördröjningstid. Det som avgör tiden är antalet tecken i responsen som sedan 

multipliceras med 25 millisekunder. Om en mening innehåller 100 stycken tecken kommer 

fördröjningstiden att bli 2500 millisekunder vilket är två och en halv sekund.  

 

För att ge en bättre upplevd nyfikenhet och potentiellt avslut på dialoger har det vid dialogens 

avslut lagts till en respons där chattboten frågar “... Finns det något annat jag kan hjälpa till 

med?”. I förra iterationen avslutades dialoger med en respons som frågar om användaren fick 

sitt problem löst. I fall användaren fick svar på sin fråga följde chattboten inte upp på detta utan 

skrev på ett avslutande sätt som upplevdes blockera fortsatt konversation. För att åtgärda detta 

infördes en följdfråga som frågar användaren om boten kan hjälpa till med något annat. Utöver 

detta dirigeras meddelanden där användaren tackar chattboten till denna respons. 

 

Ordvalet för de dialoger och ändringar som gjorts i denna iteration har kontrollerats mot 

ansvarig i kundtjänsten hos företaget under arbetets gång. Detta beslut gjordes för att 

säkerställa att de responser som chattboten använder sig av representerar den känsla som 

kundtjänsten vill utge med sin service. Ett exempel på en förbättrad respons är “Super! Tveka 

inte att kontakta oss igen om du har fler frågor, och ha en fortsatt trevlig dag!” jämfört med 

den tidigare responsen “Ingen orsak. Skriv om det är något annat du undrar”. För att skapa en 

bättre gemensam förståelse granskade vi svaren på de mer tekniska frågorna för att säkerställa 

att de är anpassade till målgruppen. 

4.6.3 Utvärdering 

Efter en demo följt av en intervju kunde det göras en utvärdering av denna iteration. Den 

personal som deltog i denna utvärdering var kundtjänstchefen, it-chefen, samt marknadschefen. 

Under denna demo framkom det att de mål som var satta för denna iteration verkligen hade 

förbättrats och att skillnaden var markant. Deltagarna upplevde att chattboten kändes mycket 

mer personlig. En av motiveringarna till detta var att den känns mycket mjukare genom en 

bättre tonalitet i svaren, som har med ordval att göra. Clark, L. et al (2019) beskriver hur 
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gemensam förståelse är en viktig egenskap i mänsklig konversation, och detta har införts 

genom att validera frågor och svar mot kundservice, vilket upplever att dessa attribut har 

förbättrats. 

 

Den counter-variabel som skapats ger enligt Clark. L et al. (2019) chattboten en mer 

personaliserad känsla. Upprepade missförståelser hos chattboten resulterar i att chattboten 

frågar användaren om den vill bli kopplad till en mänsklig kundtjänst, istället för att be 

användaren upprepa sin fråga. Den återkoppling som respondenterna gav under intervjuerna 

reflekterar det Clark. L et al. (2019) säger, det vill säga att chattbotens samsyn upplevs som 

förbättrad jämfört med tidigare iteration. Den funktion som skapar variabler som kommer ihåg 

tidigare kontext fanns redan tillgänglig i plattformen som valdes vilket gjorde att denna 

implementation förenklades väldigt mycket. Om denna funktion inte finns inbyggd i vald 

plattform kan kan detta eventuellt skapa komplexitet och vara tidskrävande. Detta bekräftar 

Morrissey & Kirakowskis (2013) designprincip “A Chatbot should Display Manners” som 

menar att chattbotar bör kunna hantera vanliga konversations-vanor. 

Deltagarna upplevde också att chattboten är bättre anpassad och att den blir mer personlig 

genom en responstid som varierar beroende på svarets omfattning, samt en förbättrad timing. 

Den förbättrade timingen efterliknar en människas förståelse av att känna av när det bör ställas 

en följdfråga eller inte. Denna förbättring i timing kan förklaras med hjälp av Gnewuch et al. 

(2018) som kom fram till att en dynamisk responstid baserat på svarets meddelandelängd 

upplevs mer mänskligt än en statisk responstid. Respondenternas påpekanden validerar 

resultatet att responstid som är anpassad till meddelandelängd upplevs som mer personligt än 

en statisk responstid. Utifrån detta tog vi fram en designprincip för hur responstiden för en 

chattbots meddelanden bör se ut. 

“För att efterlikna de personliga egenskaperna hos en människa bör responstiden för en 

chattbots svar vara baserad på meddelandets längd” 

 

Nyfikenhet och omtänksamhet var två faktorer som respondenterna värderade högt när de i en 

tidigare blev förfrågade vilka egenskaper som var viktiga hos kundtjänst. Här utvärderades 

exempelvis avslutande frågor som “... Finns det något annat jag kan hjälpa till med?”, men 

också följdfrågor som samlar in information relaterat till ett ärende. Samtliga respondenter 
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tyckte att chattbotens insamlande och avslutande meningar var mer i linje med var kundtjänsten 

själva hade svarat, och detta upplevdes som mer personligt än de tidigare svaren. Med denna 

förbättring i upplevnad i åtanke togs en designprincip för en dialogs ordval fram. 

“Ordval för framtagning av dialog bör valideras mot organisations värderingar och 

ståndpunkter, samt de personer den är avsedd för” 

5 Diskussion och slutsatser 

Denna del tar upp reflektioner kring vidare forskning, eventuella svagheter som finns i 

studien samt arbetets bidrag.  

 

Syftet med detta arbete är att utveckla en artefakt i form av en chattbot och undersöka hur man 

kan bibehålla en god kundupplevelse vid en framtida implementation. Denna digitala chattbot 

ska kunna besvara rutinmässiga och de mest förekommande frågorna som berör tjänster och 

produkter via text. 

 

Hur kan de personliga egenskaperna hos kundtjänst behållas vid implementation av 

chattbot? 

 

Genom denna studie har det resultat som tagits fram visat att det är möjligt att bibehålla vissa 

personliga egenskaper vid implementation av en chattbot. Utifrån resultatet av utvecklingen 

har det identifierats och validerats ett antal faktorer som gör att en chattbot upplevs som mer 

personlig. De antal faktorer som identifierats är chattbotens timing, ordval, förståelse och 

samsyn. Baserat på detta har tre stycken designprinciper tagits fram. 

Designprincip 1 “För att skapa en så naturlig upplevelse som möjligt bör det införas 

följdfrågor som baseras på tidigare kontext för att samla in bristande information om ett 

ärende” 

Designprincip 2 “Ordval för framtagning av dialog bör valideras mot organisations 

värderingar och ståndpunkter” 
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Designprincip 3 “För att efterlikna de personliga egenskaperna hos en människa bör 

responstiden för en chattbots svar vara baserad på meddelandets längd” 

 

Vi insåg att det inte fanns några designprinciper för utvecklandet av dialoger med fokus på att 

bibehålla personliga egenskaper i en chattbot. Det som har funnits är generiska regler för 

utformandet av dialog som man bör ha i åtanke. Vi har dock insett att dessa inte alltid är 

självklara och att de designprinciper som vi identifierat kan användas vid framtida 

implementering. För oss är detta väldigt konstigt eftersom att ett företags kundtjänst oftast är 

det första intrycket man får av ett företag, vilket därför är något som man bör prioritera väldigt 

högt. Samtidigt är det så pass många företag som ska implementera eller planerat på att 

implementera en chattbot. 

 

Det var inte förrän i utvärderingarna med ansvarige för kundtjänsten där ordvalet påpekades 

som vi insåg hur stor betydelse detta hade för att chattboten skulle upplevas som personlig. Vid 

utvecklandet av chattbotens svar lade vi till en början inte mycket fokus på ordvalet, så länge 

chattboten inte upplevdes som otrevlig. 

 

Vi anser att de framtagna designprinciperna kan appliceras för chattbotar inom kundtjänst där 

det finns en rädsla att tappa den personliga kontakten med kunder. Utöver den specialiserade 

appliceringen anser vi också att designprinciperna kan appliceras i andra användningsområden 

och inte bara riktat mot kundtjänst inom el- och energibranschen.  

 

Morrissey & Kirakowski har lagt fram designprinciper som förslag inför implementation av en 

chatt i en skarp miljö. Det vi har kommit fram till med denna empiriska studie visar att de 

slutsatser som presenterats av Morrissey & Kirakowski speglar samma resultat. Till skillnad 

från det resultat som framkom genom litteraturgranskning och fallstudie, har vi istället kommit 

fram till samma resultat genom att validera en implementation och den miljö där en ska 

implementeras. Den miljö som vårt resultat implementeras i var avgränsat till kundtjänst inom 

el- och energibranschen. Vi anser att de generiska designprinciper som presenteras av 

Morrissey & Kirakowski kan appliceras på andra branscher utöver den vi validerat genom 

empiri.  

5.1 Förbättringsområden 
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En svårighet vid utförandet av detta arbete var att chattbotar är baserade på en väldigt stor 

mängd data. Den data denna studie hade tillgång till var på ett sätt begränsad. Den data som 

fanns tillgänglig var företagets FAQ-frågor som fanns på deras hemsida samt vilka av dessa 

som var mest besökta. Något som vi anser hade underlättat vid utvecklingen av chattbotens 

aktiva lyssnarskap hade varit historik av kundfrågor som ställts till företagets kundtjänst. Denna 

typ av dataunderlag hade potentiellt kunnat mitigera en svag förståelse vid andra 

implementationer. Detta hade, mest troligt, också bidragit till ett mer realistiskt resultat då det 

direkt representerar hur målgruppen hade ställt frågor. Detta fick istället göras manuellt genom 

att efterlikna en potentiell kund. Detta var också en av anledningarna varför det i detta fall har 

det valts att smalna av deras kundtjänst och att fokusera på en enskild kategori istället för alla 

olika kategorier. 

 

Ytterligare problematik som uppkommit var att plattformen som valdes för implementationen 

av denna chattbot (IBM Watson Assistant) inte stödjer det svenska språket. För tillfället stöds 

endast engelska vilket möjliggör för plattformen att automatiskt generera synonymer för frågor 

och på detta sätt bli mycket mer träffsäker när det kommer till att identifiera frågor. Ett sätt att 

komma runt detta hade varit att översätta de svenska meningarna till engelska och sedan tolka 

dem, men risken finns då att vissa ord blir felaktigt översatta vilket påverkar resultatet. 

 

Ett potentiellt förbättringsområde för utvärdering av chattbotar inom kundservice hade varit att 

direkt testa chattboten mot slutanvändarna istället för mot dem som ansvarar för kundservice. 

Detta hade säkerställt att mätvärden som ordval och timing är bra och faktiskt får det slutgiltiga 

mål som förväntas uppnås av en kundservice. Återkopplingen hade dessutom varit från en 

riktig kund och inte från företagets personal, trots att de har flera års erfarenhet av kundsupport. 

5.2 Vidare forskning 

En potentiell vidare forskning inom detta område är att inte bara studera kundtjänst för el- och 

energibranschen utan att även studera andra branschen och andra användningsområden än 

kundtjänst. 
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7 Bilagor 

7.1 Sammanställning av intervjuer 

Vad anser ni är viktiga egenskaper hos en kundtjänst? 

  

Det som framkom var att det fanns väldigt många viktiga delar i en kundtjänst. Det som sades 

under intervjun var: 

  

• Förstå vad kunden frågar efter och kundens syfte med frågan. Det som menas med 

detta är chattbotens förmåga att förstå rätt innebörd av fråga så att den svarar med rätt 

information. 

• Förmåga att kunna besvara frågor utifrån olika in-parametrar. Detta berör både frågor 

som gäller tjänster/produkter men också generella frågor.  

• Vara rådgivande. Att vara rådgivande innebär att chattboten skall kunna ge 

information som är betydande och användbar för kunden.  

• Vara omtänksam. Att vara omtänksam handlar om att kunna känna medlidande och 

förståelse. Om en kund har problem skall chattboten förstå att detta är ett problem och 

till exempelvis börja dialogen med att säga ”Vad tråkigt att du har problem. Jag skall 

göra mitt bästa för att hjälpa dig.” 

• Värderingar. Detta handlar om att chattboten skall värdera saker som företaget 

värderar. Kan till exempelvis beröra att kundens nöjdhet är högt prioriterat. 

  

 

Vilka är de fyra viktigaste personliga egenskaper hos kundtjänsten ni skulle vilja se 

speglad i chattboten? 

  

Denna fråga besvarar vilka av de personliga egenskaper som finns i en kundtjänst som borde 

prioriteras högst i en chattbot. De fyra viktigaste egenskaperna i en mänsklig kundtjänst 

behöver med andra ord inte vara de tre viktigaste för en chattbot. De fyra viktigaste 

egenskaperna som respondenterna nämnde under intervjun var: 

 

• Förståelse.  
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• Omtänksamhet.  

• Rådgivande. 

• Personliga skräddarsydda svar. 

  

Vilka personliga egenskaper anser ni att chattboten har idag? 

  

Det som framgick var att chattboten egentligen innehåller en bit av allting. Det som sades var 

dock att varje del gick att förbättras. Några exempel som respondenterna nämnde var: 

  

• Mänskligt med en inlagd responstid beroende svarets omfattning.  

• Chattboten ger inte allt för tekniska svar.  

• Chattboten har humor. 

• Chattboten kan till en viss del hantera arga meddelande.  

• Delvis bra ordval. Ett exempel på bra ordval som ansågs vara roligt var”Inga 

problem, kul att kunna hjälpa till!”. 

  

Vilka personliga egenskaper anser ni att chattboten inte har idag? 

  

Chattboten innehar idag de flesta mänskliga egenskaper. Det som respondenterna dock var 

tydliga med var att alla egenskaper kunde förbättras. Nämnda saker som kunde 

vidareutvecklas var: 

  

• Ordval. Vissa formuleringar kunde förbättras. Ett exempel är ”Vad glad jag blir” till 

”Kul att kunna hjälpa till!”. 

• Förståelse. Förståelse i innebär att chattbotens förmåga att förstå när den skall säga en 

sak och när den inte skall säga en sak. Detta kan till exempelvis vara att förstå när 

man skall hänvisa en kund till en mänsklig support. Saknar dessutom förståelsen att 

fråga kunden om chattboten skulle kunna hjälpa till med något annat? 

• Timingen för följdfrågor, samt uppföljande meddelanden från chattboten upplevdes 

kunna förbättras då de ibland kom för snabbt för att användaren skulle kunna läsa det 

första meddelandet. 

  

Vad anser du kan förbättras med chattboten för att öka mänskligheten/personliga 

delen? Exempelvis ordval eller chit-chat. 



43 
 

 

Respondenterna sade att när det gäller ordval och språket som används i svar till kunderna är 

det lämpligt att sätta sig ner med de som arbetar i kundtjänsten för att diskutera dessa. De 

menar att på detta vis kan språket på svaret reflektera det som används i kundtjänsten för att 

säkerställa samma kvalité och känsla som företaget vill. 

Respondenterna tyckte att timing (hos svaren och följdfrågor) är en viktig del som kan 

förbättras för att upplevas som mänsklig. Något som nämndes specifikt var hur följdfrågor 

som frågar om kundens fråga blev besvarad kom lite för snabbt i vissa fall där svaren på 

frågan var en viss storlek. 

Slutgiltigen nämnde respondenterna att de i kundtjänsten alltid försöker avsluta ett ärende 

med en positiv känsla hos kunden, exempelvis genom att tacka för att de kunde hjälpa, eller 

följa upp och fråga om de behöver hjälp med något annat. Detta är en av metoderna som 

används för att få kunderna att tänka positivt på sitt kundserviceärende. 

 

Vilka, om några, egenskaper hos chattboten upplevs som mänskliga eller omänskliga? 

 

Direkta svar (d.v.s svar utan respons-delay) upplevs som omänskliga, delay upplevs som 

något bra. Positiva avslut upplevs som bättre och mer mänskligt (i lag med deras 

kundservice). Förslag till förbättring var att förstå och besvara kundens behov; svara med 

omtänksamhet, vara nyfiken och engagera sig i att kunna hjälpa till. 

 

Vilka av de nämnda faktorerna tycker ni är viktigast för kundrelationen? 

 

Faktorer:  

• Förståelse (d.v.s aktivt lyssnarskap, förstår chattboten frågan korrekt?) 

• Ordval (gemensam förståelse, ett ordval på rätt teknisk nivå, samt som ger rätt känsla) 

• Tillförlitlighet (att informationen är rätt och korrekt) 

• Samsyn (d.v.s att chattboten t.ex uppfattar om användaren är arg, eller vill prata med 

en människa). 

 

Efter att vi förklarat de fyra faktorerna och att chattboten blivit testad av företaget, tyckte de 

att de var lika viktiga, men de medgav att det fanns ett oupphävbart samband mellan de flesta. 

En respondent nämnde hur ordvalet inte spelar någon större roll om chattboten inte uppfattat 
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frågan på korrekt sätt. Efter lite betänketid rangordnade de attributen i ordningen: förståelse, 

ordval, tillförlitlighet, och samsyn. 

 

Hur skulle ni betygsätta att chattbotens personliga egenskaper fungerar i dagsläget? 

 

Respondenterna gav chattboten ett betyg på fem av tio, de beskrev hur de kan se potentialen 

och även direkt hur den utifrån nuläget kan förbättras till att uppnå en mer personlig nivå. 

 


