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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är uppbyggd på Design Science Research (DSR), där det inom denna studie 
studeras den verksamhetsnytta som kan bli av att skapa en egen inlärd Chatbot. Design 
Science Research är inom denna studie bron mellan skapandet och teoristudierna. Inom 
studien skapas det en artefakt i form av en konceptuell modell, för att ge en framtida lösning 
för en modell som kan implementeras inom verksamheten. Att lära Chatboten automatiskt 
från verksamhetens egna hemsida, har framgått som önskvärt. Artefakten har utvärderats 
genom dels ett experimentet med Natural Language Processing (NLP) paket och algoritmer, 
samt maskininlärningspaket och metoder. Den myndighet som studeras i denna studie är 
Riksantikvarieämbete (RAÄ), där deras data har insamlats och behandlats med NLP och 
maskininlärning. Informationen som är insamlad i denna studie är cirka 70 % av RAÄs 
material från hemsidan. Det som framkom från utvärderingen är att det krävs ett mer 
domänspecifikt corpus för att kunna skapa bättre klustrering av datat. Artefakten från 
designen visade sig uppskattad utifrån att nyttan med inlärningen inte enbart skulle resultera i 
en Chatbot som fungerar för externa användare, utan även kan vara en hjälp för interna 
användare, som ett internt hjälpmedel för att söka av sin egen hemsida. 
 
Nyckelord: 
NLP, verksamhetsnytta, förprocessing, Chatbot, maskininlärning, djupinlärning. 
 
 
Abstract 
 
This essay is based on Design Science Research (DSR), in which it studies the business 
benefits that may be of creating a customized Chatbot. Design Science Research is within this 
study the bridge between the creation and the theory studies. Within the study, an artifact is 
created in the form of a conceptual model, to provide a future solution for a model that can be 
implemented within the business. Learning the chat boat automatically from the company's 
own website has been shown as desirable. The artefact has been evaluated through an 
experiment with Natural Language Processing (NLP) packages and algorithms, as well as 
machine learning packages and methods. The authority studied in this study is the 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ), where their data has been collected and processed with NLP 
and machine learning. The information collected in this study is approximately 70% of 
RAÄ's material from the website. What emerged from the evaluation is that a more 
domain-specific corpus is needed to create better clustering of data. The design from the 
design was estimated based on the fact that the benefit of learning would not only result in a 
Chatbot that works for external users, but could also be a help for internal users, as an 
internal tool for searching their own website. 
 
Keyword: 
NLP, business benefit, preprocessing, chatbot, machine learning, deep learning. 
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Tack 
 
Ett tack till min handledare som har gett mig bra feedback på min uppsats. Sedan stort tack 
till ma, för du alltid ställer upp.  
 
Men främst tack...till mina tre barn som har fått stå ut med en mamma som pluggar 200 %, 
samt tack till min man som gjort detta möjligt i vårt flyttkaos. 
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Förkortningslista 
 
Nedan presenteras förkortningarna som förekommer i uppsatsen. De är presenterade 
alfabetisk ordning. 
 
Förkortning Betydelse 
 

AI Artificial Intelligence. 

AIML Artificial Intelligence Markup Language.  

ANN Artificial Neural Network. 

BoW Bag-of-Words. 

CNN  Convolutional Neural Networks. 

DSR Design Science Research 

FAQ Frequently Asked Questions. 

LDA Latent Dirichlet Allocation. 

LSA Latent Semantic Analysis. 

LSI Latent Semantic Indexing. 

LSTM Long Short Term Memory. 

NER Named Entity Recognition. 

NLP  Natural Language Processing. 

NN Neural Networks. 

PoS Part-of-Speech 

RNN Recurrent neural network 
eller recursive neural network. 

SVD Singular Value Decomposition. 

SVM Support Vector Machines.  

Tf-idf Term frequency-inverse document frequency. 
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1 Inledning 
 
Denna studie är uppbyggd utifrån Design Science Research (DSR) och ser på den 
verksamhetsnytta som kan bli av en Chatbot inom en verksamhet. Den valda myndigheten är 
Riksantikvarieämbetet, samt deras hemsida (raa.se) som uppsatsen berör och undersöker. 
Detta kapitel är introduktionen till det problemområde som denna studie berör. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
 Artificial Intelligence (AI) har redan från Alan Turing (1950) “Computing machinery and 
intelligence”, som senare refereras till Turing Test, studerats om det är möjligt att utvärdera 
hur en maskin beter sig jämfört med en människa. I dagsläget är AI ett ämne som har börjat 
intressera fler verksamheter, när AI har börjat anses vara lättare att implementera i en 
verksamhet (DeAngelis, 2014).  
 
Under maj-juni månad kontaktar många Skatteverket med frågor angående deklarationen. 
Jordbruksverket har en liknande topp i inkomna frågor under slutet av Samordnad ansökans 
perioden (SAM-ansökan), det vill säga april månad. Dessa två är bara några av de 
myndigheter som har stora toppar gällande kontakten med allmänheten under ett år. 
Myndigheter har en skyldighet att besvara frågor från medborgare, vilket innebär mer tryck 
på kundtjänst och/eller anställda, genom mejl och telefonkontakt (Riksdagen, 2000). Därför 
har många myndigheter skapat en sida med Frequently Asked Questions (FAQ), där det redan 
finns en del frågor med svar. Det kan dock vara svårt att hitta ett specifikt svar och därför 
kontaktar man verksamheten via telefon eller mejl. Det här är en tidskrävande process som 
oundvikligen tar mer tid utav medborgaren, personalen och verksamheten. För att minska på 
denna tidskrävande process att besvara enkla FAQ-frågor via mejl har en del företag börjat 
använda sig utav Chatbots.  En Chatbot är ett dataprogram som för en konversation med en 
användare. Att verksamheter har börjat använda sig av Chatbots har lett till en ny marknad då 
allt fler företag implementerar Chatbots. Vilket har blivit ett nytt sätt att tillföra värde till sin 
hemsida, genom ytterligare en kontakt- eller sökmetod (Nguyen, 2017; Fagella, 2018). 
 
Att skapa grunden i en Chatbot, det vill säga Chatbotens intelligens, kan anses vara svårt och 
tidsödande för en verksamhet. Detta har skapat en marknad för företag som har börjat 
leverera tjänster som skapar Chatbotar av FAQ exempelvis QnA (QnA Maker, 2018). Sedan 
finns det mer eller mindre färdiga Chatbotar där det kan finnas svar till frågan som skrivs in.  
Det har satsats på att introducera Chatbots som verktyg för att minska ned 
handläggningstiden inom verksamheter. Att implementera en Chatbot är en enklare 
implementering av ett AI inom en verksamhet och det har uppmuntrats flitigt i samband med 
den nya vågen av AI som har nått ut till verksamheterna (DeAngelis, 2014). 
 
Tillsammans med AI är Natural Language Processing (NLP) ett växande ämne (DeAngelis, 
2014) och det finns mycket forskning gjord inom ämnena (Goldberg, 2017; Chowdhury, 
2003, Manning, Raghavan & Schütze, 2008). Mycket av det har inriktat sig mot själva 
språkhanteringen (Fallgren, Segeblad, Kuhlmann, 2016; Zeman & Resnik, 2008). Dock 
publiceras det nya forskningsartiklar varje månad inom ämnet AI och NLP. NLP är en 
naturlig språkbehandling, som är en automatiserad språkhantering. Det är ett mycket stort och 
vitt begrepp, men själva NLP handlar mest om att hantera språkdata. Ny NLP, som är en del 
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av Semantiskt minne är bland annat algoritmer som kan lära sig representationer genom att 
läsa stora mängder text (Manning et al., 2008).  
 
En Chatbot besvarar frågor som oftast är väldigt begränsade till redan existerande FAQ-sidor. 
Det kan vara problematiskt att skapa en Chatbot som kan besvara frågor mer nyanserat 
utifrån olika grammatiska böjningar och syftningar än dem vanliga. Att hantera frågor som är 
snarlika andra frågor, vars svar redan finns, kan vara möjligt att lösa med NLP och 
maskininlärning (Jurafsky & Martin, 2017). 
 
Inom denna studie finns benämningen paket, detta inom ramen för NLP. Varför denna 
benämning har använts är att det finns många olika verktyg och bibliotek som behövs för att 
kunna utföra operationer inom NLP. Samt dessa benämns inom engelskan som packages. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Som tidigare nämnt är det ett problem för myndigheter med den stora mängd av 
återkommande frågor som kommer in varje år. Att förenkla och minska ned arbetsmängden 
av handläggningsärenden av FAQ som inkommer till myndigheter är ett önskvärt mål, 
speciellt när det uppkommer stort tryck på kundtjänst och handläggare i samband med 
specifika händelser under året. Vid en kontakt med kundtjänst eller handläggare påverkas 
deras arbetstid. Som Mark,Gudith och Klocke (2008) har visat genom deras studie innebär en 
störning minst 15 minuter från arbetet. Detta kan påverka den enskilda handläggaren som får 
in en fråga, som får ett uppehåll från sitt arbete i minst 15 minuter om samtalet inte var någon 
fråga som berörde handläggaren. 
 
Ett problem är att en Chatbot behöver, för att ge ett värde för verksamheten, förstå frågor som 
inte är exakt formulerade som FAQ-frågorna. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att se på vilken nytta en Chatbot kan tillföra en verksamhet. Samt att 
utveckla en konceptuell modell för att utifrån en verksamhets hemsida kunna lära upp en 
Chatbot. 
 
Vad som menas med en konceptuell modell är i detta fall: “A conceptual model is a 
representation of a system, made of the composition of concepts which are used to help 
people know, understand, or simulate a subject the model represents.” (Wikipedia, 2018a).  
 
De frågor som har ställts till denna studie är följande: 
 
★ Hur kan nyttan se ut för att skapa en egen grund till en Chatbot inom verksamheten? 
 
★ Hur kan en konceptuell modell för att lära en Chatbot utifrån en verksamhets hemsida se 
ut? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Alla paket som finns inom NLP och maskininlärning kommer inte att testas inom denna 
studie på grund av valda avgränsningar. Endast några paket är valda för att se hur 
sammansättningen lämpar sig i kompabiliteten till varandra och till problemet. 
Avgränsningen till val av paket är utifrån att de ska vara kompatibla med 
programmeringsspråket, Python, som har valts för studien. Python som programmeringsspråk 
har valts till denna studie på grund av att det finns stort utbud med paket inom Python 
(Anaconda, 2018). Samt att endast open-source paketen har valts ut. 
 
Det som behandlas inom studien är språkgeneringen till en Chatbot och hur det görs utifrån 
att det insamlas information utifrån en verksamhet. Genom att behandla språkgeneringen 
berörs NLP och AI översiktligt, för att kunna få en liten överblick inom språkgeneringen. 
Algoritmer och metoder inom språkgenering har valts bort från denna studie, eftersom det 
inte direkt kommer att beröra det område som studien vill beröra. Frågor som berör moral, 
etik med mera behandlas inte inom denna studie, inte heller Chatbotens interaktion med 
användaren behandlas. 
 
 
1.5 Kunskapsintressenter 
 
De kunskapsintressenter som kan finnas är olika verksamheter och myndigheter, som är 
intresserade av att skaffa en Chatbot. Dessa verksamheter bör ha större volym på sin 
information.  
 
 
1.6 Disposition 
 
Denna studie är, som det återkommer till i kapitel 2.3, uppbyggt med Design Science 
Research som metod, varav indelningen och dispositionen förhåller sig till indelning gällande 
detta. 
 
I kapitel 2 presenteras den metod som finns till grund för denna studie och är vald för att 
kunna förklara frågeställningarna. De begrepp och teori som finns inom studien finns 
presenterade i kapitel 3.  
 
Artefakten som framkommit inom studien redovisas i kapitel 4. Inom kapitel 5 utvärderas och 
behandlas, samt analyseras resultaten. I kapitel 6 kommer resultaten som har gjorts och 
studiens ansats att diskuteras. Det slutliga och sammanfattande kapitel 7 drar slutsatser från 
studien och reflekterar över den. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer metoden som valts att presenteras samt anledningen till valet. Även 
den vetenskapliga ansatsen, forskningsstrategin och forskningsprocessen som valts kommer 
att presenteras.  
 
 
2.1 Forskningsansats och strategi 
 
2.1.1 Forskningsansats 
 
Studien bygger på en induktiv ansats, detta utifrån de ostrukturerade intervjuer som utförs 
som ett delmoment för att insamla information gällande synpunkter för en Chatbots. Denna 
ansats skapar en möjlighet till att dra slutsatser från empirin (Bryman, 2011; Bell & Waters, 
2016). Detta är även en kvalitativ ansats i form av ostrukturerade intervjuer, där det 
kvalitativa är att den information som inhämtas inte är direkt numerisk utan där 
informationen kan bestå av mer förklarande art (Bryman, 2011; Oates, 2006). 
 
 
2.1.2 Forskningsstrategi 
 
Utifrån Oates (2006) framgår de forskningsstrategier som finns att tillgå; undersökning, 
design-baserad (design and creation), fallstudier, aktionsforskning, etnografi och experiment. 
Denna studie berör två strategier; experiment och design-baserad. Enligt Oates (2006)  är 
möjligt att en studie innehar flera av dessa strategier.  
 
 
2.2 Forskningsparadigm 
 
Orlikowski och Bardoudis (1991) hävdar att vårt perspektiv påverkar vår studie. Den 
paradigm (även benämnt som kunskapssyn, synsätt eller perspektiv) som denna studie utgår 
ifrån är Design Science, med design av en artefakt som har utvecklats utifrån insamling av 
intervjuer och litteraturstudier. 
 
 
2.3 Design Science 
 
Som metod har det utgåtts ifrån Design Science Research (DSR). Detta möjliggör att koppla 
samman forskning och verksamhet för att kunna förbättra designen av en artefakt (Hevner, 
2007). Enligt Gregor och Hevner (2013) kan en artefakt inom DSR vara av olika slag, som 
till exempel design teorier, konstruktioner, metoder, modeller, principer eller produkter. 
Design Science Research är en forskningsmetod som innehar riktlinjer för hur ett arbete 
(design) ska skapas och utvärderas (Hevner, 2007; Gregor & Hevner, 2013). Hur de olika 
stegen ska utföras inom DSR är olika beroende på forskare. Utifrån Peffers, Tuunanen, 
Rothenberger och Chatterjee (2007) studie framkom det att det finns olika lösningar på hur de 
olika stegen inom DSR ska genomföras.  
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Inom Hevner, March, Park och Ram (2004) finns delarna: rigor och relevance. Varav 
Relevance är för att förstå problemet och hur det påverkar verksamheten. Rigor är för att de 
delar som designen bygger på är utifrån en litteratur grund där tidigare forskning har påvisat 
vad som kan ge både en bra utveckling och en utvärdering av en artefakt (Hevner et al., 
2004). Kombinationen av relevance- och rigor cycle möjliggör att IT-artefakten inte studeras 
självstående, utan i sin kontext mot den relevance som den har eller får inom en kontext 
(Hevner, 2007; Hevner et al., 2004). Artefakten från denna studie är den konceptuella 
modellen för en Chatbot. 
 
 
2.3.1 Design Science forskningsprocess 
 
Forskningsprocessen har inom denna studie varit uppbyggd på Peffers et al. (2007) gällande 
de olika steg som förekommer inom Design Science Research: Problem identification and 
motivation, Objectives of a solution, Design and development, Demonstration, Evaluation, 
Communication.  
 
1. Problem identification and motivation: Som första steg identifieras problemet. 

Bakgrund och problemformulering. 
 
2. Objectives of a solution: Presentationer på lösningar på problemet. Syfte och 

frågeställning. 
 
3. Design and development: Design och utveckling, utefter vilken artefakt som ska skapas. 

Inom denna del finns relevance och rigor-cyklerna. 
 
4. Demonstration: Demonstration av artefakten, som är ett arbetssteg för att få 

återkoppling till nästa steg. 
 
5. Evaluation: Utvärdering av artefakten. Inom detta steg behandlas demonstrationen. 
 
6. Communication: Kommunikation av lösningen och artefakten, med andra ord denna 

uppsats. 
 
Dessa delar har under studiens gång behandlats iterativt som Peffers et al. (2007) har 
föreslagit att en DSR process går till. 
 
2.4 Urval 
 
Nedan presenteras det urval som har lett till val av paket, samt vilka urval som ligger bakom 
valet av myndighet.  
 
Urvalen av paketen som har gjorts inom denna studie har gjorts utifrån att de ska vara 
open-source. För att undvika kostnader som kan tillkomma studien, samt fördelen med att 
open-source har bra supportstöd inom de flesta forum med snabba tips. Sedan behöver varje 
paket vara kompatibelt med Python 3, samt paketen ska vara kompatibla med varandra. Som 
distributionsverktyg har Anaconda version 3 valts. Eftersom den tillåter flera versioner av 
samma paket, vilket minskar problemet med versionskonflikter (Anaconda, 2018).  

12 



Till Anaconda har webbapplikationen Jupyter Notebook använts, samt Python Package Index 
(PyPI). 
 
Urvalet som har skett för studien är från myndighetspopulationen på 342 stycken 
(Statskontoret, 2018). För att kunna utföra experimentet krävdes en myndighet som innehar 
mycket information offentligt ute på nätet på sin hemsida. För att sedan kunna testa resultatet 
behövs en myndighet som har FAQ på sin hemsida. FAQ är till studien som en mall för att 
kunna jämföra resultaten av experimentet. Utav de myndigheter som finns i Sverige har 
Riksantikvarieämbetet valts ut. Till de tidigare nämnda kraven gjordes även en bedömning att 
val av myndighet behövde vara en större myndighet, samt att de inte hanterar sekretessbelagt, 
stötande eller känsligt material.  
 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
2.5.1 Intervjuer 
 
Intervjuer 
 
För att kunna samla in information från myndigheten, har det utförts ostrukturerade intervjuer 
med två personer som jobbar med inriktning av utveckling. Samt en person som jobbar som 
kommunikatör. Valet av att ha ostrukturerade intervjuer är för att få information om hur 
verksamheten fungerar samt höra intervjupersonernas personliga syn kring Chatbotar. 
Justesen och Mik-Meyer (2011) menar på att den ostrukturerade intervjun bidrar till friare 
information. Vilket inom denna Design Science Research, med en friare information, bättre 
kan bidra till att det utveckla rätt modell för verksamheten. 
 
Vid de ostrukturerade intervjuerna fanns det ett antal teman som skulle beröras inom 
intervjun. Dessa teman var: “Chatbot”, “Förhållande till Chatbot”, “Verksamhetsnytta” och 
“Hur besvaras frågor idagsläget”, Bilaga 3. Under den ostrukturerade intervjun ställdes de 
även uppföljningsfrågor. Vilket är enligt Bryman (2011) ett bra sätt för att få respondenten att 
utveckla sina svar.  
 
 
Utforming av intervjuer 
 
Innan varje intervju har det informerats om vad intervjun och studien handlar om och genom 
detta har informationskravet uppfyllts. Intervjupersonerna har själva fått besluta enligt 
samtyckeskravet om de vill vara med i studien. Det näst sista huvudkravet från 
Vetenskapsrådet (2002) : nyttjandekravet, har uppfyllts genom att enbart respondenternas 
svar enbart används inom denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Fältanteckningar ska skrivas ned direkt enligt Bryman  (2011) för att undvika att det tappas 
bort. Informationen från de ostrukturerade intervjuerna har samlats in genom fältanteckning 
som sedan har renskrivits och presenteras i Bilaga 3. En taktik för att få intervjuerna har varit 
att befinna sig inom området, verksamheten, för att få tillgång till respondenter att intervjua. 
Dels för att skapa nyfikenhet men även för att bli som ett bekant ansikte. Denna taktik har 
använts av bland annat Wolf (1991 i Bryman, 2011) denna var framgångsrik för att komma in 
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i mc-kretsar. Denna taktik gör det möjligt att försäkra individerna om att de inte ska bli 
utpekade av sin chef eller annan personal. Det kan påverka en respondents svar om de inte 
känner sig säkra (Bryman, 2011). De åtgärder som har gjorts för att undvika detta är att 
erbjuda en anonymisering, av respondenterna i form av bland annat att deras namn inte skrivs 
ut och att det inte ska direkt gå att identifiera respondenterna, vilket innebär att 
konfidentialitetskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2002). Det valdes att inte informera om att 
studien äger rum till cheferna, för att undvika att individerna som valt att ställa upp i studien 
inte ska bli utpekade. Varje intervju tog cirka 30 minuter. 
 
 
Val av respondenter 
 
Urvalet av deltagarna till de ostrukturerade intervjuerna har varit utifrån ett snöbollsurval 
(kedjeurval). Eftersom det har från studien början funnits en kontakt med ett antal personer 
inom verksamheten som har tipsat om andra individer som skulle vilja vara med i studien och 
att de är berörda av en eventuell Chatbot. Enligt Bryman (2011) är detta urvalsmetoden ett 
praktiskt att applicera inom en verksamhetsstudie. 
 
 
2.5.2 Litteraturinsamling 
 
För insamling av tidigare forskning gällande området och närliggande studier har 
litteraturstudier gjorts. Både för att kunna få en bättre förståelse om ämnet, och för att 
designen ska kunna utvärderas (rigor cycle). Litteraturstudierna har främst gjorts mot källor 
funna på internet, men även tryckta källor, såsom artiklar. Stegen inom litteratursökningen 
har varit uppbyggda från Stray Jørgensen och Rieneckers (2012) modell. Tillsammans med 
Oates (2006) förtydligande om att sökstrategin är en process som utvecklas efter att 
sökningen görs. De sökord som har använts inom litteratursökningen har varit: NLP, 
semantisk minne, maskininlärning, djupinlärning och Chatbot. De synonymer och 
närliggande termerna har varit: Named Entity Recognition (NER), Information Extraction 
(IE), Information Retrieval (IR), Neurala nätverk (NN), Text mining och Embedded. Text 
mining är att hämta data ur text (textutvinning), vilket oftast görs inom en stor datamängd. 
Text mining har efter studiens gång räknats som om den är en längre avlägsen term än de 
andra, vilket har gjort att fokuset har ändrats. Det har även gjorts djupsökningar inom olika 
algoritmer, arkitekturer, modeller och metoder inom ämnet. 
 
Litteratur som har presenterats har kommit från ett urval av olika publiceringar från 
konferenser, bland annat AIS konferenser, IEEE och MUC (Linguistic Data Consortium, 
2018). Även databaser har genomsökts; Bibliotekskatalogen (Libris, 2018), Google Scholar 
(Google Scholar, 2018), JStore (JStore, 2018). För uppsatser inom ämnet har följande 
databaser genomsökts: DiVa (DiVa, 2018) och Uppsatser (Uppsatser, 2018).  
 
Valet av att ha med uppsatser (mestadels på Masternivå) som källa inom denna uppsats är för 
att få tillgång till nyare inlägg inom forskningen. Detta inom NLP, djupinlärning och 
maskininlärning (Karlin, 2012; Norlund, 2016). 
 
Urvalskriterierna till litteraturen har varit inriktade på att litteraturen ska innehålla sökorden. 
Källor med inriktning mot designen, moral och etik av Chatbotar valts bort. 
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De sekundära källor som påträffades är från andra forskningsfält, såsom biomedicin, musik, 
statistik och ordbehandling (Coden, Pakhomov, Ando, Duffy & Chute, 2005). Avgränsning 
har även gjorts utifrån ålder, enbart litteratur från de senaste 5 åren är med i 
primärlitteraturen. 
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Att analysera kvalitativ empiri är enligt Bryman (2011) svårt, främst för att det snabbt 
uppkommer en stor mängd av varierat data som måste tolkas. En analytisk induktion gör att 
hypotesen omformuleras tills det inte finns någon empiri som säger emot hypotesen (Bryman, 
2011). Hypotesen finns i denna studie inte till samma del som en forskning, eftersom 
intervjuns främsta del är att skapa underlag till utformandet av en artefakt. Oates (2006) 
beskriver en  metod för analysera kvalitativ data, i detta fall intervjuerna. Genom strukturera 
upp datat under rubriker efter insamlingen är det möjligt att avgöra vilken information som är 
viktig för denna studie.  
 
 
2.6.1 Utformning av utvärdering 
 
Inom denna studie finns det två olika sätt att utvärdera artefakten, dessa är från Gregor och 
Hevner (2013). Det ena är utvärdera resultatet från experimentet, vilket är hur det är möjligt 
att kombinera de olika paketen. Den andra utvärderingen är demonstrationen för att utvärdera 
artefakten som har skapats och vilken nytta den får. Utvärderingen av artefakten kommer 
inom studien att presenteras i kapitel 5, Utvärdering. 
 
 
2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Enligt Bryman (2011) är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet viktiga för att styrka 
studiens trovärdighet inom forskningssammanhang. Reliabilitet är det som avgör om det är 
möjligt att få fram samma resultat ytterligare en gång när undersökningen utförs på nytt, 
vilket uppfyller kravet om att en forskning bör vara replikerbar. Metoden inom ett arbete 
behöver beskrivas tydligt för att det inte ska uppstå tolkningar eller missförstånd som kan 
leda till att genomförandet blir felaktigt vid en annan tidpunkt (Bryman, 2011). 
 
Validiteten är enligt Bryman (2011) uppdelad i olika delar: begreppsvaliditeten, intern 
validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Den viktigaste frågan angående 
undersökningen i denna studie är om den berör det som avses att undersökas. Den externa 
validiteten är det som generaliserbarheten av en studie berör, med andra ord är det möjligt att 
generalisera resultatet från undersökningen till utanför det studerade (Bryman, 2011). 
 
 
Utifrån Design Science Research är de ovannämnda inte ett krav. Dock trycker Hevner et al. 
(2004) på att en utvärdering av artefakten har olika steg för att kunna svara på om det finns en 
nytta av den inom verksamheten. Denna nytta understryker även Numamaker Jr. och Briggs 
(2011), med konceptet Proof-of-value. Denna utvärdering kommer att återkomma i kapitel 5. 
För att kunna undersöka vilken nytta och effekt den kan ha för myndigheten, har frågan 
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gällande vad de tror om en Chatbot valts att ställas till några berörda personer på 
Riksantikvarieämbetet, samt även för att utvärdera den designade modellen genom den 
experimentella studien.  
 
 
2.7.1 Källkritik 
 
En del som har skapat problem är att ämnet är nytt och fortfarande växande. För att hitta 
källor inom ämnet har det valts att utgå från konferenser.  
 
För att hitta tekniska lösningar och exempel på algoritmer som är implementerade, har 
källorna bestått av hemsidor, där oftast författaren är de som har utvecklat programvaran, 
biblioteket eller algoritmen. Vilket kan leda till att källan är partisk till sin skapade produkt. 
 
Det finns alltid en risk att det framkommer tolkningar från en individ på sin empiri (Bryman, 
2011). I fallet med intervjuernas analys kan det ha förekommit att viss relevant information 
har tolkats av författaren som ovidkommande, men för en annan skulle dessa svar vara 
aktuella. För göra studien mer transparent presenteras därför de transkriberade intervjuerna i 
Bilaga 3. 
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3 Teori 
 
Inom informationssökning (Information Extraction och Information Retrieval), NLP och AI 
finns vissa begrepp och teorier som behövs förklaras ytligt eller kortfattat. Denna förklaring 
är till för att kunna ha förståelse för begrepp som berörs inom uppsatsen. Nedanför 
presenteras några av begreppen. 
 
Inom detta kapitel redovisas den tidigare forskningen inom det breda ämnet NLP. För att 
enklare strukturera upp detta ämne har valet varit att dela upp det i mindre stycken gällande 
olika delar inom NLP, AI och Chatbotar. Ingen djupdykning görs i något ämne utan det 
presenteras en översikt över varje område. Det kommer först att presenteras en översiktsbild 
inom de olika områdena för att senare gå vidare med vilken inriktning som denna studie 
berör. 
 
 
3.1 NLP 
 
Natural Language Processing (NLP) är som tidigare nämnt i kapitel 1.1 ett stort begrepp. Att 
använda NLP inom forskningen har främst varit inriktat på att synliggöra hur det är möjligt 
att manipulera tal- och skriftspråk, från människa till maskin (Chowdhury, 2003). Den 
traditionella NLP innehar delarna morfologi, syntax, ordklasser. Andra delar som NLP täcker 
inom sitt fält är; Machine Translation (MT), NER, Speech Processing och 
Informationssökning. Genom NLP är det möjligt att få ut olika information, exempelvis 
Sentimentanalys (ibland refererat till opinion mining, eller emotion AI) (Tank, Qin, Liu, 
2015). NLP har varit ett fält inom datavetenskap sedan 1950-talet (Manning et al., 2008). 
NLP möjliggör datorer (maskin) att hantera meningar som: 
 
Dinosaurien fick inte plats i bilen, den var för stor. 
 
För en människa är det lätt att veta vad den refererar till, för en maskin är det mycket svårare; 
är det dinosaurien, eller bil som är den? Samt om ordet stor byts ut mot liten, blir referensen 
till den andra. 
 
NLP finns inte som en enkel förklaring enligt Liddy (2001), utan är brett område. Det kallas 
även för text mining. Det bör dock nämnas att dessa är inte samma sak, eftersom text mining 
behandlar texten, eller datat i texten, medans NLP hittar själva betydelsen av texten. Till 
exempel: Text mining hittar arg i denna mening: “Jag är inte arg”, medan NLP tolkar texten 
som en människa, vilket innebär att meningen är att personen som läser denna mening ser att 
den som har skrivit det inte är arg.  
 
Semantiskt minne, eller ibland benämnt som ny NLP, är främst algoritmer som lär sig 
representationer genom att läsa stora mängder text. Det kan även vara saker som förekommer 
i liknande sammanhang, att de har en liknande funktion. Vid nämnande av semantiskt minne 
bör även distributionshypotesen tas upp, som är gjord inom området (Harris, 1954, som 
senare omformulerades av Firth, 1957). Distributionshypotesen som finns och används inom 
NLP framkom av Harris (1954) och sedan omformulerades av Firth (1957), denna hypotes är 
att ord som påträffas inom samma sammanhang och kontext har samma mening. 
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Ordvektorer (Word embeddings) har tidigare behandlats av sentimentanalys och olika typer 
av parsing. Ordvektorer är den text som ska behandlas blir till nummer, för att enklare kunna 
hanteras, av ordvektorer finns det olika typer, frekvens eller prediktions baserad. Ordvektorer 
är som namnet antyder: vektorer (Jurafsky & Martin, 2017). 
 
Inom NLP finns olika paradigmer och algoritmer varav några av de större är; ordvektorer, 
Co-occurrence, dependency parsing och k-means klustering (Jurafsky & Martin, 2017). Inom 
NLP finns följande områden: Förprocessen, Semantisk analys, Topic modelling, 
Part-of-Speech tagging, NER, question answering, machine translation och parsing. De 
presenteras kort lite närmare under varje rubrik. 
 
 
3.1.1 Förprocessen av dokument 
 
Inför varje textanalys och texthantering måste datat först igenom det första steget, som sällan 
benämns som en del av textanalysen. Detta steg, förprocessteget är bland de viktigaste. Detta 
har behandlats inom den tidigare forskningen inom den traditionella NLP, själva 
förprocessen, corpus, med mera.  Corpus är en samlad skriven text, med inriktning mot det 
Corpus som ska skapas (Hana, Rosen, Štindlová & Štěpánek, 2010).  
 
Ett av de stora problemen med svensk forskning inom området har varit att det inte finns 
många ordvektorer. En studie för att närma sig detta problem gällande brister inom NLP och 
hanteringen av svenska språket utfördes av Fallgren et al. (2016). Många problem inom 
språkhantering är just att hantera språket, vilket har lett till att själva språket, ordvektorer och 
corpus har behandlats i många studier och forskning (Yuhua, McLean, Bandar, O’Shea & 
Crockett, 2006; Fallgren et al. 2016; Rehurek & Sojka, 2010; Hana et al., 2010). 
 

 
Fig. 1 En vanlig NLP förprocess. 

 
En vanlig NLP förprocess består av olika delar, se figur 1. Inom förprocessen finns flertal 
olika bearbetningar av textmaterialet varav tokenisering, lemmatisering och stemming är 
några delar av förprocessen. Tokenisering innebär att text delas upp till ord, medan stemming 
består av att en stemmeralgoritm trunkerar ord, det vill säga att till exempel affixer kan 
avlägsnas i ord, exempelvis trötthet kommer att hanteras som trött. De nackdelar med 
stemming är att vissa ord (ex vis. homonymer) kan komma att hanteras som att de kommer 
från samma ordstam, fastän de hör till olika sammanhang, till exempel ekar (träd eller ljud) 
(Manning et al., 2008). Detta är bundet till språk, inom svenska finns det till exempel 
Snowball (Aylett, 2016a), Snowball är en stemmingsalgoritm. Inom engelska finns främst 
Porter stemming algoritm (Aylett, 2016b), vilket finns till de flesta programmeringsspråken. 
Istället för att orden ersätts med ordets ordstam kommer lemmatiseringsordet att ersättas med 
grundformen. Detta innebär att är, var och blev kommer att hanteras som sin grundform är. 
Lemmatisering kan skilja på homonymer som inte stemming kan (Manning et al., 2008). 
Stoppord är överflödiga ord som inte behövs inom behandlingen av texten, exempelvis, var, 
man, i, på med mera. Sedan finns det lite begrepp som parsing, n-gram och Part-of-Speech 
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(PoS) som behöver förklaras. Parsing är tolkning av naturligt språk, som görs av ett program, 
vilket är en sorts syntaxanalys (Manning et al., 2008). Ngram av tecken, är antal tecken som 
används inom NLP och textminings algoritmer för beskriva den probabilitet som ett ord kan 
ha. N i n-grams står för antalet ord som är gällande. PoS-tagging eller ordklasstaggning är till 
för att binda ihop ord (med andra ord klassa) mot ord från ett corpus (Jurafsky & Martin, 
2017). Inom svenska språket är det vanligast med PoS-tagging mot SUC (Stockholm Umeå 
Corpuset) (Fallgren et al. 2016) som är det största inom Svenska språket.  
 
 
3.1.2 Andra delar inom NLP 
 
Nedan presenteras andra större delar inom NLP, såsom Sentimentanalys, NER, Question 
answering och machine translation. 
 
Sentimentanalys 
 
Genom sociala mediers makt har det blivit intressant för forskningen att se hur människor på 
sociala medier reagerar på nyheter, produkter med mera genom sentimentanalyser (Tank et 
al., 2015). Sentimentanalys är till för att analysera attityden eller känslan inom en text: 
positivt, neutralt eller negativt. Oftast för att se vad en kund tycker om något. Detta område är 
välutforskat och används inom flertalet verksamheter för ge ett bättre värde (Manning, 2008; 
Tank et al., 2015). Det är dock litet forskat inom detta område i det svenska språket. Ett 
ytterligare problem med sentimentanalys är att den kräver att den ska veta vilket data 
(kategorier) som är godkänt till vad. Förutbestämda kännetecken (features) tränas in i 
modellerna, som är prediktiva, det vill säga de vet vad som kommer att komma (Manning et 
al., 2008).  
 
 
NER 
 
Named Entity Recognition (NER) är till för att identifiera namn på personer, platser, 
organisationer, tidpunkter, datum, belopp, med mera. Detta innebär även en kategorisering, 
samt användande av olika typer av sekvensmodeller (Conditional Random Fields, Recurrent 
Neural Networks) (Manning et al. 2008). De problem som finns inom NER är när olika 
personer har samma namn, exempelvis Roger Taylor: är det trummisen från Queen eller 
trummisen från Duran Duran? Eller platsnamn som är lika: Öja socken på södra Gotland eller 
ön Öja, Nynäshamn? Dessa problem har behandlats på olika konferenser, bland annat flertal 
MUC konferenser (Message Understanding Conference)(Linguistic Data Consortium, 2018). 
Från konferenserna har det gjorts utvärderingar bland annat gällande NERs problematik 
gällande identifiera relationer mellan olika entiteter, där det har framkommit att detta är 
problem som fortsättande kommer vara svårlösta inom NER (Linguistic Data Consortium, 
2018).  
 
 
Question answering 
 
Är en del inom NLP och IR som är till för att besvara frågor som kan ställas till ett program 
om något, varav en av de första programmen var BASEBOLL (Green, Wolf, Chomsky & 
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Laughery, 1961). Inom denna gren inom NLP har flertal studier gjorts (Furbach, Glöckner, & 
Pelzer, 2010; Hirschman  & Gaizauskas, 2001). Inom Question Answering finns det studier 
gjord med skillnaden gällande Closed-ended och open-ended frågor, där closed-ended fråga 
tar emot ett ja eller ett nej svar, medan en open-ended fråga istället svarar med en lista eller 
en beskrivning (Bartolomeo & Rosati, 2018). Med closed-ended frågor har korrektheten 
uppnått 97% inom Bartolomeo och Rosati (2018) tester.  
 
 
Machine translation 
 
Att översätta ett språk till ett annat språk via en maskin, vilket i många fall har visat sig 
problematiskt och ofta kräver det en inblandning av AI-hantering. Problematiken som har 
uppstått har oftast handlat om att vissa ord byter mening i olika meningar, se tidigare exempel 
om dinosaurien (avsnitt 3.1, NLP). Enligt Manning et al. (2008) kan denna översättning vara 
regel, statiskt eller lexikalt. De fall som vi dagligdags träffar på är bland annat Google 
Translate, vilket är en del av Neural machine translation (NMT) där det utifrån Artificial 
Neural Network (ANN) tränas data. 
 
 
3.1.3 Topic modelling 
 
Topic modelling är att hitta ämnen ur själva datat. Det finns flertalet olika algoritmer för att 
utföra detta varav Latent Dirichlet Allocation (LDA), Latent semantic analysis eller Latent 
semantic indexing (LSA/ LSI) och Non-Negative Matrix Factorization (NMF), är vanligast 
(Rehurek & Sojka, 2010; Manning et al., 2008). De nyss nämnda begreppen kommer att 
föklaras nedanför. Topic modelling bygger likt klustering kluster, men klustrar ord istället för 
text.  
 
 
LSA och LSI 
 
Ibland är LSA även kallat Latent semantic indexing (LSI). Genom LSA är det möjligt att 
jämföra ord med varandra (Chen, Qi, Bai, Lin & Carbonell, 2011). Chen et al. (2011) 
presenterar även Sparse LSA, som är olik det traditionella LSA som bygger på Singular 
Value Decomposition (SVD). SVD är en matrisfaktorisering inom linjär algebra (Chen et al., 
2011). Chen et al. (2011) antar att non-negative sparse LSA ger samma probabilistiska 
distribution som LDA. Non-negative sparse LSA är LSA variant av non-negative sparse 
coding, som är en metod som delar data variabler in i glesa komponenter (Chen et al., 2011). 
Sparse coding (Chen et al. 2011) är också en typ av oövervakad inlärningsalgoritm. LSI, som 
introducerades av Scott Deerwester et al. år 1990, använder sig även av SVD, som är baserat 
på linjär algebra (Manning et al., 2008). 
 
LSA är en teknik inom NLP, speciellt inom distributionell semantik. Detta innebär att LSA 
analyserar de relationer som finns mellan dokument, samt de termer som de innehåller. 
Genom producering av begrepp som är relaterade till de dokumenten och termerna är denna 
analys möjlig (Altszyler, Ribeiro, Sigman, Fernández & Slezak, 2017). LSA bygger på den 
distributionella hypotesen, vilket innebär att ord nära varandra innehar samma innebörd 
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(Firth, 1957). LSA har hanterar inte polysemy, som är flera innebörder av ett ord, (Hofmann, 
1999; Lai et al., 2015). 
 
 
LDA 
 
Latent Dirichlet Allocation är baserat på probabilistisk LSA (PLSA). PLSA är inte likt LSA 
som är uppbyggt utifrån linjär algebra, utan matriser, men med probabilistisk metod. Den 
probabilistiska metoden är utifrån vad som är mest sannolikt (Hofmann, 1999). LDA används 
mest inom oövervakad AI (Chen et al., 2011). En av fördelarna med LDA är att den kan 
ranka ord från de dokument som finns och utifrån den viktade hanteringen (Bayesian). 
Nackdelen med LDA är att den är mindre behandlad än LSA inom studier. LSA/LSI är 
snabbare än LDA, men den är mindre korrekt (Chen et al. , 2011). 
 
 
NMF 
 
Non-Negative Matrix Factorization (NMF) är baserat på linjär algebra. Förutom områden 
som språkhantering är den är bra inom områden som astronomi, där den har använts till att 
finna exoplaneter (Ren, Pueyo, Zhu, Debes &  Duchêne, 2018). NMF hanterar språk genom 
att det uppdelar texten och orden inom matriser, men utan negativa värden (Rakesh, 
Shivapratap, Divya & Soman, 2009 ). 
 
 
Modeller 
 
Bag-of-words (BoW) är en modell inom NLP. Den används mest för att klassificera text, 
genom att vektorisera kännetecken. Inom BoW finns det begränsningar, till exempel krävs 
det noggrannhet för att utveckla ordförrådet till BoW. I vilken kontext orden kommer i kan 
även påverka ordens innebörd (Lai, Xu, Liu, & Zhao, 2015; Manning et al., 2008). 
  
Word2vec modellen är uppbyggd av att liknande ord förekommer inom liknande kontext 
(Altszyler et al., 2017).  Inom denna finns det olika metoder att göra beräkningar utifrån, 
bland andra Continuous Bag-of-Words (CBoW) och skipgram (Manning et al., 2008). CBoW 
fungerar genom att den kan förutspå ett ord beroende på kontexten. Skipgram som 
introducerades 2013 (Mikolov, Sutskever ,Chen, Corrado & Dean, 2013) var tänkt att kunna 
lära sig ord kontinuerligt som en sorts oövervakad inlärning, och förutspår vilken kontext ett 
ord kommer ifrån (Lai, Xu, Liu, & Zhao, 2015). 
 
 
3.1.4 NLP utvärdering 
 
För att utvärdera ett NLP-system finns olika utvärderingar för att testa att det som fås ut av en 
NLP-process innehar bra värde. Några av utvärderingarna är bland annat komponent, 
end-to-end och korsvalidering (Resnik & Lin, 2010). Korsvalideringen är uppbyggt på att 
datat delas i olika delar, arbetsdatat och jämförelsedatat, som sedan kan jämföras vid analysen 
(Resnik & Lin, 2010). 
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3.2 AI 
 
Inom NLP finns en tät koppling med Artificial Intelligence (AI), maskininlärning (machine 
learning, ML) och djupinlärning (deep learning, DL) (se figur 2 nedanför). Djupinlärning är 
en del av maskininlärning, som i sin tur är ett delfält inom AI. Nedan kommer en kortare 
förklaring på främst maskininlärning och djupinlärning.  
 

 
 

Fig. 2 Fälten inom AI. 
 
 
3.2.1 Maskininlärning 
 
För att utveckla en maskininlärningsmodell krävs det att den tränas på en specifik kontext, 
det vill säga domänspecifik data som senare även kommer att behandlas efter 
implementationen. Saknas det data, eller om datat är litet kommer den prediktiva modellen 
inte att fungera bra (Manning et al., 2008,  Flach, 2012). Maskininlärning innefattar flera 
subfält, bland annat annan Multi-task learning, som innebär att det kan ta och hantera ett 
flertal uppgifter samtidigt (Flach, 2012). För att hantera den stora mängd av data som ska 
hanteras används ibland maskininlärning inom NLP tillsammans med en lexikal databas. 
Inom maskininlärning finns fältet djupinlärning vilket har vuxit sig större under senare tid. 
Detta beror på att det ingår att djupinlärningen lär sig själv, utan förutbestämda kännetecken 
(Flach, 2012). 
 
 
3.2.2 Djupinlärning 
 
Djupinlärning, kallas även deep machine learning eller deep structure learning. Detta är en 
del av maskininlärning som är neuronnät med flera lager som lär sig en textrepresentation och 
inom detta finns det flertalet olika delar, såsom recurrent neural networks (RNN) för text och 
språk, Long Short Term Memory (LSTM) och Convolutional Neural Networks (CNN) som 
är främst för bilder. Detta är en avancerad gren av maskininlärning. Deep learning skiljer sig 
mot tidigare maskininlärning eftersom datasystemet själv ska utveckla sig att lösa problem, 
detta jämfört mot tidigare hårdkodade ANN, kräver dock stora datamängder, varav den 
räknas som oövervakad inlärning (Manning et al., 2008). Djupinlärning framkom först av 
Rina Decther 1986 (Detcher, 1986), för att främst förbättra Constraint satisfaction problems 
(CSP). Dessa har att göra med begränsningar och variabler, dessa har sedan en koppling till 
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varandra (Detcher, 1986). Den lättaste förklaringen till CSP är att det är som sudoku fast i 
annan mängd, varje siffra får bara förekomma en gång inom sin kontext. Inom CSP får varje 
variabel ett visst antal gång under sin begränsning. 
 
 
3.3 Klassificering 
 
Inom maskininlärning och djupinlärning finns det olika typer av klassificerare och nedan 
listas några av dessa. Maskininlärningsklassificerarna räknas till de som är övervakad 
inlärning, medan de för djupinlärning är den oövervakade inlärningen (Flach, 2012). 
 
 
3.3.1 Maskininlärningsklassificerare 
 
Stödvektormaskin (Support Vector Machine, SVM, även kallat Support Vector Networks) 
används mest för att klassificera text och bilder. Denna är en statisk, generaliserad linjär 
klassificerare (Flach, 2012). SVM räknas som stabila och används ofta mot overfitting 
(överanpassning). Den första algoritmen kom av Vladimir N. Vapnik och Alexey Ya. 
Chervonenkis, 1963. Metoden används till klassificering och regression (Cortes & Vapnik, 
1995; Ben-Hur, Horn, Siegelmann &  Vapnik, 2001). Naive bayes är utav familjen 
probabilistiska klassificerare (Russell & Norvig, 2010). Random forest är en enkel men 
flexibel maskininlärnings algoritm som skapar ett bra resultat, både för klassificering och 
regressionsuppgifter. Random forest är liknande en kollektion av Decision Trees (Flach, 
2012).  
 
Ett av de problem som finns inom maskininlärning är course of dimensionality.  Course of 
dimensionality är att när datat ökar, ökar även resultaten och de sannolika resultaten (Bengio, 
2009). Ett sätt att motverka course of dimensionality är att använda AdaBoost, som har 
skapats av Yoav Freund och Robert Schapire för att förstärka inlärningsalgoritmer för 
maskininlärning (Joglekar, 2016). AdaBoost fungerar olikt jämfört med neurala nätverk (NN) 
och SVM, eftersom AdaBoost tränar processen att selektera endast kända kännetecken. 
AdaBoost gör att tiden som krävs för att träna klassificeraren minskar (Kégl, 2013). 
 
 
3.3.2 Djupinlärningsklassificerare 
 
Inom djupinlärning finns det olika klassificerare. De flesta klassificerarna är inom modeller 
inom Artificial Neural Network (artificiella neuronnät) (ANN) som är flera lager av neuroner 
som är kopplade till varandra (Flach, 2012). Neurala nätverk och prediktionsbaserade 
representationer, kan lära sig att lösa problem. Detta genom program som upptränas ofta på 
stora dataset. ANN, används ofta vid inlärning av klassificeringsproblem. ANN används 
mycket inom maskininlärning för att lösa problem inom prediktiva modeller, klassificering 
och funktionshantering (Flach, 2012; Manning et al., 2008). Enligt Manning et al. (2008) kan 
detta ibland räknas som den första verktyget till AI och till maskininlärning. 
 
Inom ANN finns bland annat CNN och Recurrent Neural Net (RNN). CNN är de 
djupinlärningsmodeller som är utvecklade är främst för bildigenkänning (inceptionism). De 
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studier inom Word2vec av Mikolov et al. (2013) har visat på att om man kan ersätta 
källdomändata med måldomändata ökas resultatet till det positiva med 20%. 
 
RNN är baserat på ANN, men är lite mer utvecklat genom att det även hanterar både denna 
input och tidigare input (Graves, Mohamed & Hinton, 2013). LSTM är en specifik arkitektur 
av RNN, som är utvecklad efter temporära sekvenser men som även ska fungera över större 
delar av texten (Hochreiter & Schmidhuber, 1997; Yan, Wang, Gao, Zhang, Yang & Yin, 
2017). RNN (recurrent) används mest för language modelling (Bai, Kolter & Koltum, 2018). 
 
 
3.3.3 Chatbots 
 
Som tidigare nämnts är inte Chatbotar huvuddelen av studien, men för att förstå hur de 
fungerar har en översiktlig inventering gjorts över gjorda studier om Chatbotar. Som tidigare 
nämnt har det valts bort att hantera hur användare bedömer om en Chatbot är meningsfull 
eller användbar, detta genom att studien har valt bort design och utformningen av det visuella 
intrycket av en Chatbot. Chatbotar kan delas in i olika kategorier: marknadsföring, 
chatthanterare, leksaker (exempelvis Hello Barbie) . Inom Chatbotsvärlden finns det ett pris 
som kan vinnas gällande Chatbotar nämligen Loebner priset (Loebner, 2018). Till Chatbotar 
finns det ett specifikt språk som är tillägnat dem. Artificial Intelligence Markup Language 
(AIML) är ett språk för Chatbotar, där det skrivs in förkodade svar till frågor. AIML är som 
XML för att skapa NL mjukvaruagenter (Wallace, 2018a). 
 
Några av de mest kända Chatbotarna är ELIZA (efter den fiktiva karaktären Eliza Doolittle 
från Pygmalion) som kom 1966, för att återspegla mänsklig kommunikation (Weizenbaum, 
1966). A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) (ibland kallad Alicebot) är 
en utökad version av ELIZA. A.L.I.C.E kom 1995, utvecklad av Dr. Richard S. Wallace 
(Wallace, 2018b), som använde sig utav en graphmaster algoritm (Alicebot, 2018). Varav en 
graphmaster algoritm använder sig utav set utav noder, som är uppbyggt utav de mappar och 
sökvägar som finns (Wallace, 2018b). Sedan finns Mitsuku (Mitsuku, 2018) som har vunnit 
Loebner Prize Turing test tre gånger och som skapades av Steve Worswick (Ward, 2013; 
Aisb, 2018). Mitsuku är inom Kik Messenger som en del av Pandorabots (Mitsuku, 2018). 
Pandorabots är ett av de befintliga ramverk som finns för Chatbotar (Pandorabots, 2018). 
 
Bot utvecklingsramverk och Bot plattform är två olika saker. Det förstnämnda är själva 
ramverket för Botarna som gör det möjligt att bygga och utveckla en Chatbot,  medan en Bot 
plattform är en bas för Chatboten. Vidare finns Microsoft Bot Framework, Wit.ai (Facebook 
Bot Engine), API.ai (google API), Aspect CXP och Aspect NLU, som är Bot 
utvecklingsramverk. Exempel på Bot plattformar är Motion.ai och Chatfuel (Marutitech, 
2018). Microsoft har ett Language Understanding Intelligent Service (LUIS), som klarar av 
både intention och ER (Microsoft, 2018), vilket kombineras med Bot framework för skapa en 
Chatbot. 
 
 
Färdiga lösningar Chatbots 
 
För att skapa en Chatbot krävs det att den kan förstå det som användaren skriver eller talar in. 
Det finns olika typer av NLP-verktyg, varav Wit.AI är ett utav de mer använda (Wit.ai, 
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2018), detta NLP verktyg är ett enkelt Chatbots verktyg är utifrån testning inom denna studie 
relativt enkelt att hantera och lära in. Vissa företag, såsom Microsoft, har en tjänst som ska 
kunna skapa en Chatbot utifrån de FAQ som finns inom företaget.  
 
Färdiga lösningar är det som redan finns som underlag till att kunna automatisera en inlärning 
av en Chatbot. Det finns några av dessa varav Google har Cloud-Based Natural Language 
Processing API, den kallas för Cloud Natural Language API, den innehåller: Entity 
recognition, sentiment analysis och syntax analysis (Cloud Google, 2018).  
 
 
Virtuella assistenter  
 
Virtuella assistenter är en del av vår vardag i dagsläget, med Cortana (Microsoft), Siri 
(Apple. Siri, 2018) och Googles Assistant (Google. Google Assistant, 2018). Dessa räknas 
som vidareutvecklade Chatbots och refereras ibland till som Chatterbots. 
 
 
3.4  Tidigare teorier 
 
Både distributionshypotesen, med ord inom samma kontext innehar samma mening och 
Back-progragations algoritmen som Rumelhart, Hinton och Williams (1986) kom fram med 
är även aktuell för denna studie. Back-propagations algoritmen är en del inom ANN för 
viktning av orden, denna görs oftast under den övervakade inlärningen när resultatet går att 
jämföra med vad som borde ha blivit utifrån klassningen (Rumelhart et al., 1986). 
 
 
3.4.1 Språk och Corpus 
 
Ett stort problem inom NLP är hur variationen av språk ska hanteras. Zeman & Resnicks 
(2008) delexicalization parsing, hanterar denna del. Deras studie hade som mål att vara en 
resurs för de språk som det fanns dåligt med stöd för. Genom deras studie fann de att genom 
att använda sig av andra mer större språk kunde de utöka kännedomen i dem med ringa 
ordförråd (Zeman & Resnik, 2008). Detta är något som även Ma & Xia (2014) presenterat i 
sin studie: en möjlighet att det ska bildas en bro mellan rika språk och ringa språk. 
 
Gällande hur resultatet kan påverkas beroende på hur hanteringsdatat (corpus och 
domänspecifik data) finns det några studier gjorda. Enligt studier från Coden et al. (2005) har 
det framkommit att det finns fördelar med att ha en domänspecifik data, vars corpus är med 
samma språk. Coden et al. (2005) studier visade på att resultatet kan öka med 5% där 
precisionen blir bättre.  
 
 
3.4.2 Ordvektorer 
 
Genom nyligt utförda studier har det visat sig att ordvektorer som semantisk representation är 
fördelaktigt när det gäller in- och outputs av RNN (Goldberg, 2017). Genom experiment 
gjorda av Lai et al. (2015) har det visat sig att användning av Recurrent och Recursive Neural 
Model visat sig vara mer fördelaktigt än den CNN modell som de testade mot, detta inom 
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textklassificering. Lai et al. (2015) rekommenderar LDA som metod för att få tag i 
innebörden av en text (det vill säga semantiken ur den). Eigen, Rolfe, Fergus och LeCun 
(2014) menar på att designa CNN är problematisk på grund av dess storlek, samt den 
prestanda som krävs av hårdvaran. Bai et al. (2018) menar på att det i de flesta fall räcker 
med att enbart använda sig utav LSTM. Detta utifrån deras resultat av sina studier. En 
ordvektor som finns inom tidigare nämnda kategorin frekvens, är bland annat Tf-idf (Jurafsky 
& Martin, 2017). Tf-idf används främst inom övervakad inlärning, och är bra för LSA att 
vikta ord. Detta gör Tf-idf praktisk som hanterare för sökmotorer och rankningar (Chen et al., 
2011). Nackdelen med Tf-idf inom LDA är att det inte är bra för att vikta ord (Chen et al, 
2011). Som Rakesh et al. (2009) är det bättre att använda sig av Non-negative Matrix 
Factorization (NMF) istället för att vikta ord inom LDA. Ordvektorer har beskrivits som ett 
bättre alternativ till maskininlärning än Tf-idf (Chen et al., 2011 ). Dock verkar detta inte vara 
möjligt med de paket som används. Gensim som paket har bara LDA och LSA, och jobbar 
inte utifrån MRF (Gensim, 2018).  Därav kan Singular Value Decomposition (SVD) vara ett 
bättre alternativ, även om NMF är bättre gällande att det innebär non-negativity constraints 
(Rakesh et al., 2009). Eftersom det har framkommit att LSA har svårt att hantera polysemy 
(flera innebörder av ett ord) väljs LDA till fördel (Hofmann, 1999; Lai et al., 2015). Hade det 
varit nödvändigt att använda sig utav LSA hade Probabilistic LSA (PLSA) varit ett bättre 
alternativ än LSA. Detta eftersom PLSA är bättre på att matcha mot det observerade datat 
(Hofmann, 1999). Det bör nämnas att LSI genom sin bakgrund från matematiken har enklare 
att hantera problem med polysemy (Hofmann, 1999).  
 
Flera har nämnt att Word2vec är ett bra sätt att få bra resultat (Mikolov et al. 2013; Altszyler 
et al., 2017), eftersom Word2vec har bra omfattning. Som tidigare nämnts innehar den 
arkitektur av CBoW och Continuous Skip-gram (Mikolov et al. 2013). Att använda sig utav 
prediktions ordvektorer till ML är bättre än att använda sig utav frekvens ordvektorer, såsom 
Tf-idf (Mikolov et al., 2013). 
 
 
3.4.2 Tidigare Utvärderingar av paket och studier 
 
I tidigare uppsatser finns det en utvärdering över vilka NLP toolkits som finns och har gjorts 
(Karlin, 2012). Sedan finns det även forskning som har behandlat att implementation av NER 
kan göra processen mer långsam (Nigam & Sahu, 2014). Norlund (2016) gjorde jämförande 
studie av ordvektorer och typer, detta med inriktning mot distributionell semantik. Med dessa 
experiment framkom det att BoW är enkel att hantera även på oövervakade icke inlärda set. 
Dock är den inte lika kompatibel med CNN, varav skip-gram var att föredra (Norlund, 2016).  
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4 Artefaktbeskrivning 
 
Inom detta avsnitt kommer studiens artefakt presenteras. Studien har utgått ifrån den cykliska 
återkopplingen som beskrivs i Design Science Research. Där delresultat hela tiden jämförs 
med dess nytta för verksamheten (relevance) och litteratur (rigor) (Hevner et al., 2004). 
 
 
4.2. Designunderlag 
 
4.1.1 Relevans för verksamheten 
 
Som inledningsvis nämnt är den valda myndigheten som studien berör 
Riksantikvarieämbetet, där skälen till urvalen har presenteras i Avsnitt 2. Som Hevner (2007) 
föreslår ska det göras en fältstudie för att kunna studera relevansen av själva artefakten som 
designas, samt att genom iteration kunna få tillbaka synpunkter på hur det är möjligt att göra 
designen bättre.  
 
Riksantikvarieämbetet som studerats har uppvisat större relevans för studien när det framkom 
under intervjuerna att deras Kundtjänst har tagit borts. Det blir av större relevans inom denna 
studie främst eftersom handläggarnas och kommunikatörerna har fått behandla stor del av de 
frågor som tidigare kundtjänsten behandlade. Vilket respondenter har nämnt påverkar deras 
arbete (Respondent 1, 2018; Respondent 2, 2018).  
 
 
4.1.3 Intervjusvar 
 
Synpunkter från intervjuerna 
 
Från intervjuerna har det framkommit vissa områden som har bedömts att gälla 
verksamhetsnyttan i att ha en Chatbot. Vid en av de ostrukturerade intervjuerna på 
myndigheten framkom det att det kommer in mycket frågor som lika gärna skulle kunna 
besvaras av en Chatbot istället, vilket skulle minska trycket på frågor till myndigheten 
(Respondent 2, 2018; Respondent 3, 2018, Bilaga 3). Vid de ostrukturerade intervjuerna som 
genomfördes framkom det att det sker en utveckling inom Riksantikvarieämbetet, där det 
kommer att ske digitala förändringar. Eftersom varje kommunikatör på 
Riksantikvarieämbetet kan lägga upp information på hemsidan, kan detta i vissa fall innebära 
att det kan bli dubbel eller motsägande information på hemsidan. Detta beror på att de själva 
sköter sina sidor, enligt en utav de ostrukturerade intervjuerna med en anställd (Respondent 
3, 2018, Bilaga 3).  
 
Vid intervjun framkom det att en Chatbot som inte endast kan besvara frågor från 
allmänheten, utan även kan besvara frågor från handläggare och kommunikatörer, ger 
mervärde tillbaka till myndigheten. Detta eftersom det kan innebära att dubblerad information 
lättare kan upptäckas genom frågor till Chatboten (Respondent 3, 2018, Bilaga 3).  
  

27 



Teman från intervjuerna 
 
Nedan presenteras två av dem teman som behandlades under intervjuerna. Under temat 
“Förhållande till Chatbot” (se Bilaga 3), har vissa av respondenternas svar bedömts som om 
det har en mindre positiv inställning till Chatbots. Dessa svar var respondenternas vid frågan 
av en Chatbot: 
 

Tänker mig att det är som typ den där jobbiga som [Respondenten nämner ett företag som innehar 
en hemsida, företagsnamnet har valts att inte publiceras här] har, som man inte kan stänga ned 
och som är ivägen på hemsidan. (Respondent 1, 2018, Bilaga 3). 

 
 

Jag är inte alls förtjust i dem. Eller nej, jag är inte förtjust i att få information presenterat till mig, jag vill 
söka upp det själv. Jag vill liksom kunna skapa en uppfattning själv om den kunskap jag tar in. 
(Respondent 3, 2018, Bilaga 3). 

 
Respondent 2 tyckte att en annan myndighets Chatbot var långsam: 
“...men blev irriterad över svarsalternativen, samt att det tog lång tid innan den gav svar.” 
(Respondent 2, 2018, Bilaga 3).  
 
Från temat “Verksamhetsnytta” kommer det svar av respondenterna om vad de tror en 
Chatbot kan tillföra för verksamhetsnytta: 
 
“Minska ned arbetsbelastningen för våra handläggare” (Respondent 1, 2018, Bilaga 3).  
 

 Mmm...att vara ett extra sökalternativ, med detta kan vi fånga upp fler av våra användare och kunna nå ut 
till fler. Det är ju inte alla som gillar att söka runt själv, eller använda sökrutan, smaken är ju som 
baken…”(Respondent 3, 2018, Bilaga 3). 

 
 
4.1.4 Behov för den konceptuella modellen 
 
Färdiga lösningar 
 
Från litteraturstudien (rigor cycle) av färdiga lösningar presenteras förslag om att använda sig 
av tex Wit.ai som grund för en Chatbot. I intervjun framkommer att det inte ger något 
mervärde för verksamheten att ha en Chatbot som svarar på exakt samma frågor som finns på 
en FAQ-sida (relevance cycle) trots att kundtjänst har tagits bort (Respondent 3, 2018, Bilaga 
3). Att möjligheten med att direkt lägga in information till Chatboten, är något som kan vara 
relevant vid till exempel större lagändringar. Detta tillägg till funktionaliteten för Chatbotens 
inlärning med att ny data kan tilläggas, är möjligt både inom Wit.ai och inom egenskapad 
inlärning.  
 
 
Återkoppling 
 
Open-ended svar föreslås där användaren presenteras de 10 mest sannolika svaren, detta 
utifrån Bartolomeo och Rosati (2018). Återkoppling från en av intervjuerna (Respondent 3, 
2018, Bilaga 3), är att användaren borde kunna återkoppla till Chatboten hur relevanta dessa 
svar var. När möjligheten av att få flera alternativa svar från Chatboten gav även 
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återkopplingen att det skulle ge verksamhetsnytta att kunna hitta dubblett information samt 
motsägande information på hemsidan (Respondent 3, 2018, Bilaga 3). 
 
 
4.2 Artefakten 
 
Under följande figur 3 finns ett diagram över hur denna modell förhåller sig till användare 
och handläggare/kommunikatör. 
 

 
 

Fig. 3 Konceptuell modell 
 
 
Eftersom respondenternas svar gällande färdig lösning var negativ (Respondent 3, 2018, 
Bilaga 3), har det gjorts antagande att modellen måste ta sitt stora träningsdata 
(inlärningsdata) från sin hemsida (raa.se). Sedan eftersom många källor har betonat vikten av 
en bra förprocess (Manning et al., 2008). Behovet av detta har lett till att den konceptuella 
modellen ska ha ett steg som behandlar förprocessen, presenteras i figur 3 ovanför med 
Förprocessen, där tidigare nämnda steg från en vanlig förprocess (se kapitel 3, avsnitt 3.1.1) 
finns presenterade. Att artefakten behöver ett inlärningssteg behövs är även taget från 
litteraturen (se kapitel 3, avsnitt 3.2). Att en analys av resultatet måste göras, framkom genom 
(Resnik & Lin, 2010), därav har modellen fått ett steg som enbart behandlar analysen. 
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Vidare visar den konceptuella modellen figur 3 hur den kan se ut och hur den blir påverkad 
av den förutsägande process som sker inom den. I figur 3 redovisas det hur en användare 
(medborgare, handläggare, kommunikatör med mera) ställer en fråga till Chatboten. Frågan 
hanteras av modellen, som förutsäger svar på frågan och tar ut de tio närmaste svaren från 
den klustering som frågan berör. Dessa tio svar tas ut utifrån vilka av svaren som hade störst 
sannolikhet att besvara frågan bäst, i detta fall menas det med att de tio frågor som väljs ut av 
modellen till användaren är utifrån hur många av kategorier från frågan som svaret berör. 
Användaren ska sedan efter ha fått de tio svaren, ha möjligheten att direkt i Chatboten kunna 
återkoppla om svaren var det användaren sökte efter, för att ge återkoppling till modellen. För 
att sedan utöka nyttan för myndigheten ska handläggare och/eller kommunikatör kunna lägga 
till ny data, i form av ny information till modellen. Denna nya data kan vara praktisk att lägga 
till i modellen då det tillkommer nya regler gällande fornlämningar med mera. Att kunna 
tillföra ny information skapar mervärde för organisationen, eftersom det kan minska trycket 
av kontakt via mejl och telefon vid införandet av nya regler.  
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5 Utvärdering 
 
För att testa hur den konceptuella modellen (artefakten) har det som tidigare nämnts i kapitel 
2, valts två olika sätt att utvärdera denna modell: dels med ett experiment och dels med en 
demonstration. Dessa två utvärderingsmetoder beskriver Hevner et al. (2004) och Gregor och 
Hevner (2013) som bra att använda sig utav. 
 
 
5.1 Experiment 
 
För att testa hur en implementation kan se ut av den konceptuella modellen, har det utförts ett 
experiment. Valen av paketen är utifrån dels de avgränsningar som har gjorts (se avsnitt 1.4, 
kapitel 1) och de urvalsgrunder som finns inom studien (se avsnitt 2.4, kapitel 2). 
 
Nedan i figur 4 presenteras de processsteg som har framkommit behöver utföras utifrån 
denna studie. I processmodellen (figur 4) visas de olika processsteg som har framkommit från 
litteraturstudien, samt den konceptuella modell, artefakt, som finns i kapitel 4. Utifrån olika 
källor (Manning et al., 2018; Flach, 2012; Liddy, 2012) framkom det att modellen måste 
byggas upp utifrån att datat går igenom följande process (se figur 4). Hemsidan skrapas på 
information, som sedan behandlas av en html-hanterare. Efter detta har skett identifieras 
språk. Sedan är det dags för förprocessen inom NLP, som tidigare nämnt behövs, detta sker 
med tokenisering, PoS och lemmatisering. Först när detta är gjort är det möjligt att påbörja 
träningen. Detta görs med maskininlärning som sedan behandlar resultatet och jämför mot 
hur sannolikt resultatet visade sig vara utifrån inlärningen. 
 

 
Fig. 4 Processsteg, översikt 

 
 
 
 
5.1.1 Paket 
 
Av de paket som finns, kommer det enbart att nämnas några få inom denna studie. Alla 
paketen som presenteras är de som är kompatibla med Python, eftersom Python är det 
programmeringsspråk som är vald till studien. Sedan som tidigare nämnt är Anaconda 
distributionsverktyget som använts inom studien, tillsammans med Jupyter Notebook. 
 
Enligt Manning et al. (2008) och Liddy (2012) är förprocessen viktigt, därför har det till detta 
experiment sökts fram ett bibliotek och verktyg som hanterar främst förprocessen inom NLP 
är Natural language toolkit (NLTK) (NLTK, 2018; Github NLTK, 2018). NLTK har valts 
eftersom det är ett vanligt paket som har flera användare. 
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Tidigt i experimentfasen framkom det att det finns ett behov några av baspaket som finns 
inom NLP, i detta fall valdes NumPy och SciPy för basfunktionaliteten. NumPy är en 
open-source modul för Python (Numpy, 2018) och används ofta ihop med SciPy. SciPy 
innehåller linjär algebra, integration, bild- och signalbehandling och interpolering (SciPy, 
2018). 
 
För att klassificera och klustrera orden har det valts både ett bibliotek som är 
maskininlärningsklassificerare, med support vector machine (SVM) och random forest vilket 
Flach (2012) och Russel och Norvig (2010) har uttryckt sig om är bra klassificerare inom 
maskininlärning. Som val av bibliotek till klassifikation, regression och klustering har det 
valts SciKit-Learn som är ett open-source maskininlärnings-bibliotek för Python. Den 
innehåller även support vector machine (SVM), logistisk regression, multinomial naive 
Bayes, random forest, gradient boosting och k-means. SciKit-Learn används tillsammans 
med NumPy och SciPy inom förprocessen (SciKit learn, 2018). SciKit-Learn kan även 
användas för träningsdata och testning (Github SciKit-Learn, 2018). 
 
För att kunna testa en annan typ av paket har Gensim testats. Gensim är utvecklat för större 
textmängder och använder sig utav open-source, Vector space modelling (VSM) och Topic 
modellingsverktyg. VSM är att genom att använda sig utav vektorer för identifiera orden 
inom en text kan den behandlas inom exempelvis IR (Jurafsky & Martin, 2017). Eftersom 
Gensim är skapat för Python tillkommer baspaket som NumPy och SciPy (Rehurek, 2018). 
Inom Gensim finns det bland annat: Term frequency-inverse document frequency (Tf-idf), 
Word2vec, latent semantic analysis (LSA, LSI, SVD), latent dirichlet allocation (LDA) och 
VSM (Github Gensim, 2018).  Gensim är ett bibliotek som är bra att ha till oövervakad 
semantisk modellering (Rehurek, 2018). Detta är bra som tidigare nämnts till ordvektorer. 
Keras, som är ett API, används tillsammans med Tensorflow samt andra 
djupinlärningsbibliotek (Keras, 2018). TensorFlow är som alla andra paket och programvaror 
inom denna studie ett open-source. TensorFlow är utvecklat av Google Brain, 2015, med 
TensorFlow möjliggörs hantering av NN och maskininlärning (TensorFlow, 2018a). 
 
 
5.1.2 Experimentets utförande 
 
Som första steg inom experimentet behövde det inhämtas inlärningsdata. BeautifulSoup har 
använts för att hämta ut datat ur hemsidorna. Hemsidan skrapas på information, som sedan 
behandlas av en html-hanterare. Efter detta har skett identifieras språk. Sedan är det dags för 
förprocessen inom NLP, som tidigare nämnt behövs, detta sker med tokenizering, PoS och 
lemmatisering. Inom denna förprocess har NLTK använts. 
 
Det insamlade datat som hämtades från Riksantikvarieämbetets hemsida var cirka 70% av 
Riksantikvarieämbetets alla sidor. PDF-format har valts bort ur experimentet, på grund av de 
problem som framkom med att hitta paket som kunde extrahera text ur PDF:erna, men som 
inte alltid var kompatibla med de paket som valts till senare steg. Sedan var flertalet av dem 
problematiska därför att paketen inte kunde dekryptera, då det tog för lång tid eller för 
mycket prestanda (Keller, 2018). 
 
Först när detta är gjort är det möjligt att påbörja träningen. Detta görs med maskininlärning 
som sedan behandlar resultatet och jämför mot hur sannolikt resultatet visade sig vara utifrån 
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inlärningen. Gensim använts tillsammans med , SciPy, NumPy och SciKit-Learn, för att 
skapa modellen som kan hantera inlärningen för att förstå frågorna. Gensim valdes främst att 
ha med för ordvektorerna, Scikit var till för att klassificera orden och Keras för 
djupinlärningen.  
 
Hur kompabiliteten har utvärderats av paketen som är med i denna modell, samt de som har 
testats inom denna studie, finns redovisade i Bilaga 2. I figur 5 presenteras främst vilka paket 
som har testats att användas ihop i detta experiment.  Dessa paket har i sin tur en koppling till 
den skapade konceptuella modellen, från kapitel 4. Varav det som i figur 3 visade på måste 
det först komma in träningsdata, i detta fall från hemsidan (raa.se), sedan är den konceptuella 
modellen i figur 5 uppdelat i förprocessen, inlärning och analys/ modell testning. Sedan visar 
figur 5 vilka processteg som har funnits inom denna studie i form av vilka olika paket. 
 

 
 

Fig. 5 Paket för olika delar. 
 
 
5.1.3 Resultat  
 
Från den experimentella utvärderingen som har gjorts framkom det att som tidigare forskning 
har hävdat (Manning et al., 2008) att förprocessen av texten är viktig. Resultatet inom den 
experimentet, blev olika beroende på hur experimentets process steg utfördes. Med 
tokenisering, stemning eller lemmatisering, borttagande av stoppord och PoS-taggning skiljde 
resultaten redan vid förprocessteget inom experimentet. Nedanför (se tabell 1) redovisas de 
tester som har gjorts under experimentet i förprocessen, för att se hur det har påverkat 
resultatet. 
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 Arkeologi Funna 
kategorier 

Totalt ord 
exempelsida 

Arkeolog 

Utan stoppord 31 345 751 39 

Med stoppord 31 305 670 39 

Lemmatisering 31 55  - 31 

Stemming 31 240 - 31 

Totalt 31 345 751 39 
Tabell 1. Förprocessresultat  

 
Av testerna som gjordes på en exempelsida, framgick det att genom att använda stemming, 
lemmatisering och stoppord var det möjligt att få fram specifika kategorier som inte innehöll 
onödiga ord. Men efter detta steg framkom det problem vid inlärningen av modellen. Vid 
inlärningssteget framkom det sedan att utslagen, det vill säga resultaten inte var tillräckligt 
bra: de kunde bli klassificerade, men efter det krävdes det mer data för att kunna träna 
modellen för att kunna göra inlärningsprocesssteget mer automatiskt. Detta i sin tur innebar 
att resultaten av inlärningen på sidan angående frågor och svar gällande arkeologi (se bilaga 
1). Kunde modellen enbart hänvisa till att frågan klassificerades som arkeologi, modellen 
kunde inte specifikt svara på den frågan för att koppla ihop mot svaren. Detta i sin tur, 
innebar att fråga ett (bilaga 1) om “Varför utförs arkeologiska undersökningar?” kopplades 
mot alla meningar från det inhämtade datat om där ordet arkeologi fanns med. Vilket innebar 
att svaret på denna fråga blev flera sidor långt, beroende på alla meningar som den hittade i 
denna kategori. 
 
 
5.1.4 Problem 
 
Kompabiliteten mellan de olika paketen och vilken version av Python de krävde var viktigt 
att kolla upp innan de implementerades. Anaconda funkade över förväntan bra som kunde 
hantera versionskonflikter i många av fallen där det fick hämtas hem fler versioner för att 
testa. Många av de problem som fanns var kopplade till version 3.0-3.3 av Python (se Bilaga 
2). Det fanns även problem med att använda Python version 2 till vissa paket: TensorFlow 
version 1.8. Sedan var det några av paketen som användes var utvecklingsversionerna för att 
kunna få dem att funka ihop, bland annat Gensims utvecklingsversion . Det har nyligen gjorts 
uppdateringar av versioner inom TensorFlow version 2.1.6, släpptes 2018-06-07, Theano 
version 1.0.1, släpptes 2018-05-23 (TensorFlow, 2018b; Theano, 2018).  
 
Problem som har uppstått under den experimentet har delvis varit att ta ut datat, samt även att 
det inte finns tillräckligt med data för att kunna träna modellen. Hur mycket data som behövs 
för att träna en modell är inte bestämt, utan det beror mycket på kontexten av vad det handlar 
om. Det som framkommer inom många källor är att storleken av inlärningsdatat inte är lika 
viktigt som att inlärningsdatat innehar större variation (Manning et al., 2008; Flach, 2012; 
Wikipedia, 2018b). På Wikipedia (Wikipedia, 2018b) presenteras listor över dataset till 
maskininlärning vilket kan stå till grund för framtida testningar. 
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Riksantikvarieämbetet har i vissa fall PDF-filer där de presenterar olika ord. De ordlistorna 
och begreppslistorna hade kunnat öka variationen för att förbättra inlärningsdatats variation, 
men som tidigare nämnt har PDF-filer valts bort på grund av den stora problematik som finns 
runt konvertering till text från PDF-filer. Detta tillsammans med att det saknades ett 
domänspecifikt corpus, vilket gjorde att det inte gick att få ur tillräckligt med bra kategorier 
vid själva ordklassificeringen som gjordes. Det som har gjorts som följd inom denna 
DSR-studie som denna uppsats bygger på, är en utvärdering av artefakten har utförts i form 
av demonstration. 
 
Sedan att inte kunna ha med att bättre corpus än de inbyggda inom de olika paketen 
påverkade resultatet. Det som har påverkat detta experiment har varit att Språkbanken kräver 
en licens för att få möjlighet att få använda deras corpus. I skrivande stund har det fortfarande 
inte kommit svar gällande om den licensen för denna studie är godkänd för att få använda 
SUC 3.0 corpus. 

 
Med detta resultat tillsammans med tiden det tar för en ensam utvecklare att skriva 
programkoden, kan det inom verksamheter vara billigare att ta in en färdig lösning för en 
grund till en Chatbot. Detta delvis med tanke på att det tar längre tid att koda in och lära in 
modellen än vad det tar att skriva färdiga svar inom program som exempelvis Wit.ai. Dock 
utifrån en av de ostrukturerade intervjuerna framkom det att nyttan för myndigheten minskar 
om det enbart kan framkomma svar som är förinmatade. Det vill säga mervärdet med att ha 
en Chatbot, som dessutom kan ta fram vilken information som finns på hemsidorna är av 
större värde för myndigheten. Detta eftersom det även blir en nytta av Chatboten internt.  
 
Inom mjukvaruutveckling, kodhantering och analysering finns det i allmänhet väldigt få och 
erkända sätt för att mäta kod (Kitchenham, Pfleeger, Hoaglin & Rosenberg, 2002). På grund 
av detta var det bra att göra en utvärdering mot att experimentellt testa de olika paketen för att 
se om hur det funkar att skapa en grund enligt artefakten.  
 
 
5.2 Demonstration 
 
För att kunna utvärdera DSR studien och artefakten som skapas, kommer den att utgå ifrån 
Nunamaker Jr och Briggs (2011), där en del är att hitta vilken proof-of-concept, 
proof-of-value samt proof-of-use som finns (Nunamaker Jr & Briggs, 2011). Inom denna 
studie kommer det fokuseras på de två första. Detta eftersom det inte blir en färdig IT-artefakt 
som kommer att användas. Tidigare inom kapitel 4 har proof-of-concept redovisats. 
 
För att utvärdera den konceptuella modellen och samtidigt prata om de experiment som har 
utförts, har det gjorts en demonstration av artefakten (den konceptuella modellen) med några 
i den berörda personalen på myndigheten. Denna demonstration är till för att öka validiteten 
på resultatet av studien. På grund av att det inte framkom något resultat av inlärningen, som 
tidigare nämnts, innebar det att demonstrationen blev utifrån en presentation av vilka resultat 
som hade framkommit av experimentet. Detta tillsammans med en demonstration av den 
konceptuella modellen, som föreslås för myndigheten. Den konceptuella modellen (se figur 3, 
kapitel 4) är gjord utifrån om modellen ska skapas för implementation.  
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Under demonstrationen visades den konceptuella modellen (se figur 3, kapitel 4), där en 
återkoppling från en respondent, var att en Chatbot skulle vara mer användbar om det även 
fanns mervärde i den. Det vill säga att hen tyckte att om Chatboten även kan fungera som 
utfrågare för vilken information som finns på hemsidan, ger det mycket större värde. Detta 
eftersom, som tidigare nämnts, alla kommunikatörer lägger upp information på RAÄ:s 
hemsida, vilket kan innebära att det finns dubbel information om samma saker, samt även att 
det kan ligga ute gammal information som kan vara inkorrekt på någon annan sida. Hen som 
demonstrationen gjordes med uttalade att denna modell även kan vara ett hjälpmedel internt 
för att försäkra sig om att informationen som finns ute till allmänheten är korrekt.  Genom en 
demonstration möjliggörs det att kunna utvärdera om själva studiens artefakt Proof-of-value 
(Nunamaker Jr & Briggs, 2011). Artefakten, eller den konceptuella modellen som har 
framkommit under kapitel 4, utvärderas utifrån vilken nytta den tillför verksamheten, detta 
genom den demonstration som gjordes med utvalda från myndigheten. 
 
 
5.2.1 Input från demonstrationen 
 
Från demonstrationen framkom det synpunkter, gällande ändringar i vad som behöver 
tillkomma för att skapa en Chatbot. Dessa synpunkter finns presenterade som en lista inom 
Bilaga 4. 
 
Under demonstrationen framlades förslaget att på grund av komplexiteten och att det tar 
längre tid att lära upp en Chatbot, kan det vara bättre att använda en färdig lösning. Detta 
lösningsförslag var dock något som åhörare inte gillade, dels eftersom Wit.ai ägs av 
Facebook, samt dels att det inte gav något mer värde för verksamheten när en FAQ-sida är 
lika bra. 
 
Sedan fler alternativsvar med återkoppling är något som respondenterna från demonstrationen 
vill ha. Samt att användaren av Chatboten ska kunna ge en återkoppling om det var det svar 
den sökte efter. 
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6 Diskussion 
 
Från experimentet i studien har det framkommit vissa problem vid inlärningen av modellen, 
vilket har resulterat i att det inom studiens tidsramar inte har kunnat gå att skapa en färdig 
modell för att ha som grund att träna en Chatbot.  
 
Det visade sig under experimentet att hantera pdf-format var problematiskt, detta utifrån att 
många av de paket för pdf-hantering som fanns inom Python-bibliotek med mera inte var 
kompatibla på ett eller ett annat sätt. Bilder i PDF:er tolkas ibland som text, vilket gav storas 
mängder 'smutsig' data. Därför valdes PDF-filerna bort från projektet.  En annan problematik 
uppstod gällande att hitta bra texthanterare för html-sidor. 
 
Som tidigare nämnt har Coden et al. (2005) studier påvisat om resultatet kan ökas genom en 
användning av domänspecifik data, detta tillsammans med ett corpus. I denna studie var 
corpuset generellt och inte omfattande, vilket kan ha påverkat resultatet. Att ha ett 
kontextberoende, med en balanserad datamängd av svensk mängd text corpus (till exempel 
SUC) hade mest troligen gett ett bättre resultat.  
 
Det visade sig under designens gång att det är möjligt att träna en maskininlärningsmodell på 
vilka kategorier frågan hör ihop med och detta kan påverka resultaten. Dessvärre var indatat i 
detta fall inte tillräckligt för att träna modellen till att bli tillräckligt prediktiv för att hantera 
exempelfrågorna (från bilaga 1), utan det kunde enbart hämta all text som behandlade 
sökordet. Genom språkgeneringen ska det vara möjligt för Chatboten att känna igen avsikt, 
samt välja fördefinierade svar, vilket dock kräver mycket hårdkodade värden samt lång 
inlärningstid. 
 
Utifrån Question Answering gällande closed-ended och open-ended frågor, framkom det 
genom Bartolomeo och Rosati (2018) att för denna studie hade det varit intressant att se 
vidare på open-ended lösningarna, eftersom detta efterliknar hur den konceptuella modellen 
är tänkt att funka med flera svarsalternativ (tio stycken) som ska ges till användaren. Denna 
inriktning inom NLP hade kunnat vara en del att gå vidare med för att se om det är möjligt att 
hantera Chatbots frågor genom open-ended frågor. 
 
Det ska återigen nämnas att det som framkom under designens gång av artefakten, var att en 
bra förprocess av datat är ett viktigt steg, oavsett vad som senare är tänkt med datat. Från de 
resultat som framkom under experimentet var att insättningar av stoppord och lemmatisering 
påverkade kategorierna som kunde tas fram. Från att ha flera olika kategorier, minskade dessa 
ned, när det genom insättningarna av exempelvis lemmatiseringen gjorde att orden istället 
behandlades utifrån sin grundform. Denna hantering gjorde att klustreringen genast blev 
bättre och det minskade ned antalet kategorier.  
 
Under demonstrationen framkom det tydligt att genom att skapa grundinlärningen och 
träningen till Chatboten själv ökar själva organisationens nytta runt artefakten. Att kunna 
lägga till frågor när det kommer in nya regler, eller att kunna ge återkoppling utifrån vilka 
frågor som förekommer mest, kan enligt respondenten förbättra själva kundupplevelsen av 
myndighetens hjälp och information. Men det tillkommer även hjälp för handläggarna och 
kommunikatörer genom att få veta vilken information som efterfrågas. 
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Eftersom Riksantikvarieämbetet inte bara är till för allmänheten, utan även för forskare inom 
den humanistiska fältet, som är vana att söka sin information själv. En Chatbot blir i dessa 
fall mer som ett ytterligare sökalternativ när användaren inte hittar informationen.  
 
Att kunna få ut ordens kontext är viktigt vilket både Harris (1954) och Firth (1957) har 
framlagt, detta till att det faktiskt ska i efterhand tas ut ordens kontext gör att 
distributionshypotesen trots dess ålder är väldigt aktuell. 
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7 Avslutande slutsats och reflektion 
 
Nedan följer slutsatser som har framkommit under studien samt vilka reflektioner som finns 
från studien. Slutligen redovisas förslag till vidare forskning. 
 
 
7.1 Slutsats 
 
Från de resultat som har framkommit i den experimentella fasen har det konstaterats att det 
krävs mer data för att kunna träna upp en Chatbot, iallafall utifrån tanken att den ska vara 
uppbyggd med maskininlärning. Rekommendationen är därför att om en verksamhet ska 
implementera en Chatbot, bör den första frågan vara; behöver vi en Chatbot som ska kunna 
besvara alla frågor?  
 
Enligt de ostrukturerade intervjuerna framkom den nyttan som finns för 
Riksantikvarieämbetet av att ha en Chatbot som är tränad inom sitt egna data. En ytterligare 
aspekt med att träna Chatboten själv är att den får ett större omfång i sina svar. Denna nytta 
skulle inte bli uppfylld om det enbart var en Chatbot med intränad data som enbart kan 
besvara hårdkodade svar. Den största verksamhetsnyttan med modellen som skapades inom 
denna studie var att den möjliggör att det går att ta ut information som finns på hemsidan för 
att se om informationen redan finns och om den är motsägande. Detta menar respondenten är 
väldigt viktig funktion att kunna uppfylla med modellen.  Med detta behövs det att det är den 
egna informationen (hemsidan) som ska behandlas och därför behövs språkhantering göras på 
inlärningsdatat. Enligt Jurafsky och Martin (2017) är det enklaste sättet att hantera snarlika 
frågor med NLP och maskininlärning. Vilket har gjort att denna studie om att skapa egen 
inlärd Chatbot ger mervärde till denna verksamhet, när även Chatboten kan bli ett internt 
hjälpmedel. 
 
Eftersom en handläggare/kommunikatör tappar minst 15 minuter (Mark et al., 2008 ) av 
arbetstid vid en felringning eller felskickat mejl, kan en Chatbot som hanterar frågor, eller 
skickar användarna till rätt sida. Ge verksamhetsnytta direkt genom invunnen arbetstid och 
minska minska antalet handläggningsärenden. 
 
 
7.2 Reflektion 
 
Själva studien har varit uppbyggd på att studera de olika paketen som kan förenkla en 
implementering inför en grundprototyp för en Chatbot. De experimentella testerna har lett till 
att studien genom den parallella litteraturstudien har påträffat vissa områden, nackdelar och 
delar som försvårar olika paket att vara kompatibla med varandra.  
 
Frågor som uppstod under denna studie som anses vara viktiga var: Vad vill man med datat? 
och Hur vill användaren att det ska hanteras? Dessa två frågor är inte viktiga främst inom 
denna studie, men bör ses som vägledande frågor vid andra studier av liknande situation, som 
mer generella frågor som bör ställas vid liknande studier. Dessa två frågor bör besvaras tidigt 
in i arbetsprocessen vid skapande av en modell för att skapa grunden för att träna upp en 
Chatbot. Detta för att minska ned fel i val av paket och corpus med mera. Att skapa grunden 
till en Chatbot för en verksamhet behöver inte vara samma som för en annan myndighet. Det 
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är möjligt att ta en implementation och lätt kunna omformulera vilka delar som ska sökas, 
dock är det för de intränade modellerna svårare att formulera om till andra delar av 
verksamheten. 
 
Genom att det i denna studie inte gick att lösa problemet med att skapa grunden till en 
Chatbot, framkom det nya frågor beträffande hur mycket data det behövs. Som det framkom 
tidigare är det inte mängden av data utan mer variationen som påverkar detta, vilket gör att 
frågan om datamängd blir svårbesvarad. För att kunna utveckla en modell som kan hämta 
information och delvis sköta inlärningen själv, krävs att det finns ett bra corpus att utgå ifrån, 
utan detta blir klassificeringen påverkad.  
 
 
7. 3 Förslag på vidare forskning 
 
Denna studie berörde i utvärderingsexperimentet enbart vissa paket. En ytterligare studie som 
testar fler paket samt olika sammansättningar kan ge ett bättre resultat. En intressant studie 
vore att se om något av paketen hanterar pdf-filer bättre. 
 
Ett ytterligare studieområde, vore att testa att skapa en Chatbot genom att använda 
exempelvis Pandora och Wit.ai eller liknande, för att sedan jämföra dessa mot en egen 
prototyp. 
 
En fortsatt studie hade varit att ta med andra respondenter till intervjuer, för att även få ett 
större omfång på dem, både ha med chefer och fler handläggare. Det hade även varit 
intressant att få tag i respondenter som inte var lika positivt inställda till att ändra inom 
verksamheten, detta för att kunna utvärdera hur de ser på nyttan av en Chatbot till 
verksamheten.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 FAQ-Frågor 
 
Varför utförs arkeologiska undersökningar? 
Vem bestämmer var det ska bli en arkeologisk utgrävning? 
Kan man få vara med på en arkeologisk utgrävning? 
Hur går en utgrävning till? 
Vad händer man (sic) alla fynd som grävs upp vid en utgrävning? 
Vad behöver man för utbildning för att bli arkeolog? 
 
Sammanställning av frågor är taget från Riksantikvarieämbetet (2018).  
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Bilaga 2 Paket 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av de paket som har använts inom denna studie och 
vilken version de var. 
 

Kategori Program/ 
Paket 

Version Kort info  Används ihop Versionskompabilitet/
övrigt 

Språk Python 3.6.4 Programmeringsspråk - - 

 

Text- 
hämtare 
för html 

BeautifulSoup 4.6.0 Html-parser. Python 
paket. 

Nedan med alla 
följande, tar ut texten. 

Kompatibel med 
Python version 3.4 och 
mer. 

 

Förprocess 
med NLP 
 

NLTK 3.3 Bibliotek och 
verktygsset. 

Är grundläggande, 
används ihop med de 
andra. 

Behöver Python 
version: 2.7, 3.4, 3.5 
eller 3.6. 

Gensim 3.4 Vector space modeling 
och topic modeling.  

Använder  NumPy och 
SciPy. 

Denna är 
utvecklingsversionen 
av Gensim, annars 
uppkommer olika 
problem. Står de jobbar 
på dessa mot Python 
3.6 (Rehurek, 2018).  

spaCy 2.0.11 Bra för 
lemmatiseringen.  

Används ihop med 
TensorFlow, Keras och 
SciKit-Learn. 

Kompatibel med 
Python version 3.4 och 
mer. 

 

Bibliotek 
 

Numpy 
(Numerical 
Python) 

1.14.3 n-arrays och matriser, 
data wrangling. 

SciPy, Theano Python version 2.7-2.9, 
funkar inte för 3.0- 3.3. 
Sedan kompatibelt med 
3.4 och mer. 

SciPy 
(scientific 
Python) 

1.1.0 linear algebra, 
optimization, 
integration, statics. 
Bygger på numpy. data 
wrangling 

NumPy, SciKit-Learn Python version 2.7-2.9, 
funkar inte för 3.0- 3.3. 
Sedan kompatibelt med 
3.4 och mer. 

 

Maskin- 
inlärning 

SciKit-Learn 0.19.1 Klassificering, 
regression, Klustering. 
Med VSM, Random 
Forest med mera. 

Används ihop med 
SciPy och NumPy 
 
 

Scikit-learn kräver: 
● Python (mer än 

version 2.7, eller 
mer än version 
3.3). 

● NumPy (mer än 
version 1.8.2). 

● SciPy (mer än 
version 0.13.3). 

 Matplotlib mer än 
version 1.1.1 (SciKit 
learn, 2018). 
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Djup- 
inlärning 
 

TensorFlow 1.8  Multi-layered node 
system, för inlärning 
av NN, av stora 
datorset.  

Används ihop med 
Keras, spaCy 

Funkar även med nya 
versionen som släpptes 
2018-06-07 (Version 
1.9. Kompatibel med 
Python 3 och Keras 
2.1.6) 
 
Problem oftast med 
versioner inom Python 
2. 

Keras 2.2.0 Används till att bygga 
NN.  

Används ihop med 
Theano eller 
TensorFlow. 

Python version 2.7-3.6 
Tensorflow version 1.8 
Finns även version 
2.1.6, funkar dock inte 
ihop med TensorFlow 
1.8 lika stabilt som 
2.2.0. 

Theano 1.0.2 Ett python bibliotek 
för optimering. 

Används ihop med 
NumPy 

RNN, uppdateringar 
har gjorts inom 1.0.2. 
 
Funkar inom 
Anaconda. 
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Bilaga 3 Ostrukturerade intervjuer 
 
I: Intervjuaren (författaren av uppsatsen). 
 
Valda teman att beröra inom intervjuerna 

 
Chatbot 
Förhållande till Chatbot 
Verksamhetsnytta 
Hur besvaras frågor idagsläget 
 
 
Intervju med respondent 1 (R1) 
Riksantikvarieämbetet, 2018. 

 
I: Vad känner du till om en Chatbot? 
R1: Tänker mig att det är som typ den där jobbiga som [Respondenten nämner ett företag 
som innehar en hemsida, företagsnamnet har valts att inte publiceras här] har, som man inte 
kan stänga ned och som är ivägen på hemsidan. 
I: Så din syn på Chatbot är… 
R1: I det nämnda fallet inte så bra, men jag har även besökt sidor som har jättebra Chatbotar. 
I: Vad är en bra Chatbot för dig som användare? 
R1: öhm...tja det är främst att de inte poppar upp i ansiktet på en när man sitter och surfar 
runt på en hemsida. Sedan är det trevligt om det kan komma bra svar från en Chatbot. 
I: vad är bra svar? 
R1: när det tydligt framgår att det är en robot, känns samtalet lite torftigt, stelt och inte alls 
personligt. 
I: vad gör att du tolkar det som om det är en robot? 
R1: det kan vara att den inte alltid förstår min fråga, vilket gör att det kan komma samma svar 
tillbaka med att “den inte förstår frågan, vänligen ställ den igen” [respondenten gör 
citationstecken i luften med fingrarna]. 
I: Har du märkt om det räcker med att sett över om det var stavfel i frågan som gjorde att den 
inte uppfattade det? 
R1: Jo i många fall har jag upplevt att den inte har kunnat besvara min fråga på grund av 
något stavfel här och där, och när jag har ändrat det har det blivit så att den kan behandla min 
fråga med ett svar….då menar jag med ett rätt svar.  
I: Har du provat att ändra frågan till att bara vara ett sökord? 
R1: ja ibland har jag liksom glömt bort att det är en Chatbot, mestadels för att den är 
robotaktig, då brukar jag skriva bara sökord. Ibland får jag svar, ibland inte. Men det är olika 
bland Chatbotar, det är inte alla som kan besvara när jag gör sökordssökningar. 
I: Hur ser det ut här på verksamheten, har ni någon Chatbot? 
R1: Nej. 
I: Har ni någon mänsklig chatt? 
R1: Nej. 
I: Hur sköts kontakt med er idagsläget? 
R1: Många ringer eller mejlar in, vår växel är tyvärr bortplockad, så det kan göra att en del 
inte vet var dem ska. 
I: er växel? 
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R1: Ja, växeln, dit ringde Länsstyrelse, museer, arkeologer i fält, men även allmänheten. 
Funkade som andra verksamheters kundtjänst. En del här kallar det för kundtjänst. 
I:Varför lades växeln ned? 
R1: Som på alla andra ställen, där kuntjänst tas bort: av ekonomiska skäl. 
I: Hur har det påverkat eran arbetsbelastning att kundtjänsten, eller jag menar växeln lades 
ned? 
R1: Jag sitter inte på sådana frågor, eller svar för den delen, men på den andra avdelningen 
har nog det ökat ganska mycket. De har mycket telefonsamtal och mejl att besvara. Det är ju 
vår skyldighet som myndighet att man måste besvara frågor som kommer in. 
I: Kan en Chatbot tror du besvara de frågor som kommer in? 
R1: Ja det tror jag, har hört över fika och lunch att de får in många frågor som är de som de 
lika gärna hade kunnat hitta på vår hemsida, men de hittar inte den där. 
I: Är det svårt att få tag i information på hemsidan? 
R1: Har du försökt? 
I: Jo, men det var ett tag sedan jag hade ett direkt ärende till er. 
R1: Hemsidan är inte lätt att hitta på och mycket av informationen finns på olika ställen, inte 
värst logiskt men… 
I: Vad för verksamhetsnytta tror du en Chatbot skulle kunna ha till er verksamhet? 
R1: Minska ned arbetsbelastningen för våra handläggare. 
I: Tack så jättemycket du ville svara på dessa korta frågor. 
R1: Ingen orsak. 
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Intervju med respondent 2 (R2) 
Riksantikvarieämbetet, 2018. 

 
I: Hur tar ni in frågor från allmänheten? 
R2: Genom kundtjänst. Men kundtjänst har försvunnit sedan en tid tillbaka, så dem som 
jobbar närmare användarna har fått ett större lass med arbetsuppgifter som inte syns eftersom 
de måste svara på frågor via mejl eller telefon. Oftast är det någon arkeolog, Länsstyrelsen, 
museum. Så inte så mycket frågor från allmänheten. Det som mest kommer in från 
allmänheten är frågor från privatpersoner som undrar något om fornlämningar på tomten, 
med andra ord oftast om det är ok att gräva på sin tomt… 
I: Så de som jobbar närmare användarna har fått mer arbetsbelastning? 
R2: Ja, det har dem. Tror att tidigare det inte alls kom lika mycket frågor in till dem som nu 
efter dem la ned kundtjänsten. 
I: Varför la dem ned kundtjänsten? 
R2: Som jag har förstått det, beror det på en fråga inom ekonomin i att ha kvar dem. 
I: Vad tänker du på när du hör Chatbot? 
R2: Något intressant, som kan avlasta tid för både dem som söker svar och dem som ger svar. 
I: Vad har du för erfarenhet av Chatbotar? 
R2: Man stöter väl på dem lite när man sitter och surfar runt. Oftast när det blir på sidor där 
man ska handla saker. 
I: Vad kan en Chatbot erbjuda då får nytta på dem hemsidorna? 
R2: Oftast svara på frågor gällande produkter, hemma, eller inte hemma. En del svarar enbart 
på öppettider och jätteenkla frågor. Skatteverket har ju som myndighet nu implementerat en 
Chatbot. Kommer inte ihåg vad den hette. 
I: Skatti, och upplärs via AI, har sett att den hanterar frågor inom flyttanmälan och 
folkbokföringsadress. Har testat den, men den ger tillbaka samma svar om man ställer lite 
svårare frågor som den inte kan besvara. Har du testat den? 
R2: Jo jag gick in på skoj när jag hörde att dem hade launchat den, men blev irriterad över 
svarsalternativen, samt att det tog lång tid innan den gav svar. 
I: De hade lagt på en fördröjning i svaren, för att det skulle likna en människa? 
R2: Precis, men det är ju en Chatbot, den kan ju svara direkt. Tog lite väl för lång tid... 
I: Om vi byter lite inriktning...vad kan en Chatbot göra för nytta här inom den här 
verksamheten? 
R2: Den skulle kunna minska ned tidsåtgången som det blir på dem som behöver sitta och 
besvara frågor hela dagarna. 
I: Skulle en Chatbot liknande Skatti funka? 
R2: Nä, den ger mycket svar, men känns inte som om det finns möjlighet att kunna ge någon 
feedback tillbaka. Känns som om det är gjort för att den inte ska ta del av någon feedback. 
Möjligt en försvarsmekanism för att förhindra att den ska tränas på bli elak. 
I: Hur tror du det skulle kunna se ut med en modell för att skapa en modell för att träna en 
Chatbot för denna verksamhet? 
R2: Har ingen koll på hur man bör göra. Men jag vet att man behöver data och så… 
I: Är det värt att försöka? 
R2: Absolut. 
I: Så då får jag tacka dig jättemycket att du ville svara på mina frågor. 
R2: Tack själv. 
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Intervju med respondent 3 (R3) 
Riksantikvarieämbetet, 2018. 

 
I: Vad känner du till om en Chatbot? 
R3: Att det kan vara ett ytterligare söksätt att hitta information på en hemsida.  
I: Hur använder du en Chatbot? 
R3: Jag är inte alls förtjust i dem. Eller nej, jag är inte förtjust i att få information presenterat 
till mig, jag vill söka upp det själv. Jag vill liksom kunna skapa en uppfattning själv om den 
kunskap jag tar in. 
I: Kan det ha något att göra med en akademisk bakgrund? 
R3: Ja, ja det tror jag verkligen, det är väldigt viktigt att kunna själv bedöma om 
informationen är korrekt. 
I: Har ni fler som besöker er hemsida och/eller som kontaktar er som du tror delar denna 
uppfattning om hur information ska hämtas? 
R3: Absolut, det är ju många med akademisk bakgrund som vi har som användare. 
I: Verksamheten har den någon Chatbot nu? 
R3: Nej. 
I:Hur skulle en Chatbot påverka organisationen om en sådan skulle implementeras hos er? 
R3: Alltså just...sedan ett tag tillbaka har vi tappat vår kundtjänst. Så just nu är det alla inom 
verksamheten som får svara på frågor när det inkommer.  
I: Vad skulle en Chatbot innebära för verksamhetsnyttan hos er? 
R3: Mmm...att vara ett extra sökalternativ, med detta kan vi fånga upp fler av våra användare 
och kunna nå ut till fler. Det är ju inte alla som gillar att söka runt själv, eller använda 
sökrutan, smaken är ju som baken…Sedan...om jag får utveckla mig lite...tror jag att det vore 
bra om en Chatbot även kunde användas av de interna.  
I: Hur menar du med dem interna? 
R3: Jo eftersom alla kan lägga upp information på sina sidor, finns det risk att information 
förekommer dubbelt. I värsta fall förekommer det felaktig information. Att kunna använda 
Chatboten som ett sökalternativ för att hitta fram felaktig eller dubbel information vore stor 
nytta för oss handläggare eller kommunikatörer. Vi alla har ett ansvar att lägga upp 
information på vår sida om information är fel eller om det har inkommit ny information. Men 
ibland blir det svårt. Det kan ju förekomma att någon annan sida har berört samma ämne, 
eller rent av samma fråga. 
I: Och då tänker du att en Chatbot skulle kunna det? 
R3: Ja om man kan få ut var Chatboten hittar sin information, kanske den också kan lista på 
vilka sidor som den hittar informationen, det vore mer användarvänligt för oss internt. 
I: Hur tror du fleralternativs svar skulle ses av användare? 
R3: Tror det skulle vara mer positivt, det är nog större chans för att något stämmer. Sedan 
kanske det vore bra om användarna kan ge tillbaka feedback om informationen var till hjälp. 
I: Hur ofta får du eller dina kollegor besvara frågor som kommer in till er? 
R3: Under en arbetsvecka, ganska ofta. Under vissa perioder, kommer det in fler frågor. Kan 
röra om fornlämningar på tomten med mera. 
I: Är det något som skulle kunna besvaras av en Chatbot? 
R3: Ja i många fall, har de bara ringt eller mejlat fel person, eller så är det en sån där 
multifråga som flera ställer, där samma fråga som ofta förekommer.  
I: Hur känner du inför om verksamheten skulle köpa in en tjänst som kan skapa en färdig 
Chatbot, där någon inom verksamheten får sitta och mata in frågorna, till svaren? 
R3: Det skulle ingen ha tid med. Men vad innebär det, färdig inmatade svar? 

55 



I: Det skulle innebära att om en användare ställer just den frågan, kan den få ut just det svaret 
som är inmatat till. 
R3: Det låter inte smart. 
I: Nja, nä, men det kan vara möjligt då att skapa en Chatbot snabbt. 
R3: Men en sådan Chatbot skapar ju ingen nytta, då kan man lika gärna ha en frågor och svar 
sida. Vilket vi har. 
I: Tackar att du ville svara på mina frågor. 
R3: Ingen orsak. 
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Bilaga 4 Återkoppling demonstration 
 
Vid demonstrationen visades figur 3 upp, se artefakten från kapitel 4. 
 
Informerade vid demonstrationen att det hade förekommit problem med corpus och 
inlärningen, vilket kan leda till att det är enklare att ta och köpa in eller använda färdig 
Chatbot. 
 
Gav information om Wit, men denna var inte positiv till. Wit.ai ägs av Facebook, vilket 
gjorde att de som fick demonstrationen inte tyckte Wit.ai var någon bra idé att använda sig 
av.  
 
Sedan framkom det att de hellre ville ha en egen upplärd Chatbot, detta för att kunna använda 
den till mer än enbart som en extern hjälpmedel. 
 
Chatbot, som en utfrågare för att få tag i vilken information som finns på hemsidan. 
 
Chatbot där för att kontrollera att information som finns ute är korrekt. 
 
Att få ut flera svar kan stärka Chatbotens svar. (De tio svaren). 
 
Att kunna tillföra ny data anses vara positivt för att det kan tillkomma nya lagar och regler 
som skapar behovet av att kunna göra detta. 
 
Att kunna få tillgång till vilken typ av frågor och vilken typ av information som efterfrågas. 
Detta för att kunna lägga till denna information på FAQ-sidan, eller rent av vid nya lagar och 
regler lättare kunna slussa användare till rätt sida.  
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