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Sammanfattning 

Intresset för chattbotar är idag mycket stort och de används i många olika områden. Det finns 

många tillvägagångssätt för att implementera chattbotar, ett av dessa sätt är med verktyget 

Hubot. Detta arbete undersöker hur effektiv en chattbot utvecklad med Hubot är med avseende 

på användbarhet och responstid. Användbarheten bedömdes med hjälp av System Usablity Scale 

(SUS) med 8 testpersoner. Resultatet visade att chattboten hade en relativt låg användbarhet 

(64,38 poäng enligt SUS), men mycket snabba responstider. Detta indikerade att Hubot inte är en 

effektiv chattbotlösning i detta arbetes kontext. 

Abstract 

Chatbots are of substantial interest at this time and they are used in a wide array of areas. There 

are many approaches to implementing a chatbot, one of these methods is by using the tool Hubot. 

This study aims to research the effectiveness of a chatbot developed with Hubot with regards to 

usability and response times. Usability was evaluated using the System Usability Scale (SUS) 

with a sample size of 8 persons. The results show that the chatbot had a relatively low usability 

score (64.38 points according to SUS), but very fast response times. This indicated that Hubot is 

not an effective chatbot solution in the context of this thesis. 
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1. Introduktion  

Detta dokument beskriver ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i datateknik 

vid Linköpings universitet. Arbetet omfattar 16 högskolepoäng och genomfördes våren 2019 

tillsammans med HiQ ACE AB i Linköping. 

Olika dialogsystem och konversationsagenter såsom chattbotar blir allt vanligare och under de 

senaste åren har de blivit allt mer tillgängliga samt användbara. Apple:s Siri, Google Home 

och Amazon Alexa & Echo banar vägen och bygger upp förväntningarna av vad en chattbot 

bör vara kapabel till. Existerande internettjänster och chattapplikationer med mera har öppna 

applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som gör integrationen för chattbotar enklare. 

Samtidigt som antalet chattapplikationer och tillvägagångssätt för att implementera chattbotar 

ökar finns det oklarheter i hur chattbotar ska utvecklas och vilka funktioner de bör ha. Hubot 

är ett verktyg som kan användas för att utveckla en specialiserad chattbot för till exempel ett 

företag. Detta arbete fokuserar på att undersöka möjligheterna med att utveckla en chattbot för 

ett IT-konsultföretags interna kommunikation med hjälp av verktyget Hubot. 

1.1. Motivering 

Intresset för chattbotar är idag mycket stort men det finns oklarheter gällande vad en chattbot 

kan och inte kan användas till och hur de bör implementeras. Det finns vissa områden där 

chattbotar redan etablerat sig som ett mycket användbart hjälpmedel och det finns andra 

områden där chattbotars potential inte ännu har utforskats tillräckligt. En viktig del för 

vardagen hos ett IT-konsultföretag är den interna kommunikationen. Företaget HiQ ACE AB 

har några kommunikationsproblem och vill undersöka hur en chattbot kan implementeras för 

att förenkla dem. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är implementera en chattbot anpassad för användning som ett 

hjälpverktyg hos HiQ och utvärdera dess effektivitet. För att göra detta kommer en prototyp 

utvecklas med hjälp av Hubot, ett existerande ramverk för chattbotar. Arbetet kommer 

undersöka hur en chattbot kan utvecklas och integreras till en existerande chattapplikation i en 

företagsmiljö. 

Arbetet kan delas upp i ett antal delmål: 

1. Identifiera vilka kommunikationsproblem hos HiQ ACE AB som kan förenklas med 

hjälp av en chattbot. 

2. Identifiera hur en chattbot kan realiseras för att lösa dessa specifika problem 

3. Utvärdera hur effektiv och användbar chattboten är. 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningen som ska besvaras är: 
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• Hur hög effektivitet med avseende på användbarhet och svarstid kan en chattbot som 

utvecklas med verktyget Hubot uppnå? 

1.4. Avgränsningar 

I arbetet kommer enbart de funktionaliteter som bestäms enligt överenskommelse med HiQ att 

implementeras. Det görs inte någon djupgående analys eller implementation av tekniker som 

språkteknologi och maskininlärning, men ämnena tas upp i teorin då de är relevanta för 

arbetet. 
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2. Bakgrund 

Arbetet kommer att utföras tillsammans med HiQ ACE AB i Linköping. HiQ är ett IT- och 

managementkonsultbolag som har specialiserat sig på mjukvaruutveckling och 

kommunikationslösningar. Företaget är intresserade av att utforska möjligheterna med att 

använda chattbotar för att förenkla den interna kommunikationen. För att undersöka detta har 

företaget identifierat ett antal kommunikationsproblem som kan förenklas med en 

specialiserad chattbot. De huvudsakliga problemen innefattar svårigheter att hitta personer 

med specifika kompetenser samt svårigheter att få en överblick över kommande 

företagsevenemang och möten. 

Det behövs således en chattbot där varje anställds individuella kompetenser kan lagras och 

eftersökas. Ett sätt att boka in och hitta kommande företagsevents och slutligen möjligheter att 

organisera möten. För att undersöka vilka möjligheter som finns med användandet av 

chattbotar är det en god möjlighet att integrera dessa funktionaliteter i en chattbot och 

undersöka om chattbotar är ett lämpligt användargränssnitt för att lösa dessa problem genom 

att utföra en användbarhetsstudie. Sammanfattningsvis kan uppdraget beskrivas med 

efterföljande lista. Varje punkt utgör en specifik funktionalitet som chattboten ska inneha för 

att uppfylla de krav som ställs på företagets chattbot.  

1. En fungerande integration till företagets Slack-workspace där chattboten ska vara 

verksam. 

2. Kompetenser – Genom chattboten ska användaren kunna söka efter och hitta konsulter 

och annan personal som innehar en specifik kompetens. 

3. Evenemang – Användaren ska kunna använda chattboten för att söka, boka in nya, och 

administrera inbokade företagsevenemang direkt via Slack. 

4. Mötesbokningar – Användaren ska kunna hitta lediga mötesrum, boka in möten och 

skicka inbjudningar till möten till övriga medlemmar i Slack-workspacet genom att 

använda chattboten. 

 

  



   

 

4 

 

3. Teori 

I detta avsnitt beskrivs teorin bakom de viktigaste komponenterna som gör chattbotar möjliga. 

Det som behandlas är viktiga koncept inom artificiell intelligens, maskininlärning (eng. 

machine learning), språkteknologi (eng. natural language processing, NLP) och 

mönstermatchning (eng. pattern matching). Det ges även en överblick över relaterad 

forskning, en beskrivning av vissa områden som chattbotar används i, vilka typer av 

chattbotar som existerar och hur utveckling av chattbotar ser ut i praktiken. Vid utveckling av 

chattbotar används ofta existerande ramverk. I detta arbete undersöks ramverket Hubot och en 

beskrivning av detta verktyg ges. Kapitlet avslutas med en beskrivning om vad användbarhet 

innebär och hur det kan utvärderas. 

3.1. Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är ett relativt ungt forskningsområde som visat stor potential. Inom detta 

område handlar forskningen om att få maskiner att bete sig och tänka på ett mänskligt och 

rationellt sätt [1]. Ett sätt att utvärdera om dessa egenskaper är uppfyllda är genom 

Turingtestet. Detta test föreslogs av Turing [2] år 1950. En maskin klarar testet om en 

människa som konverserar genom skriftliga frågor med en okänd dialogpartner inte kan 

avgöra om svaren kommer från en annan människa eller en dator. För att en dator ska klara av 

att passera Turingtestet eller liknande prövningar inom artificiell intelligens krävs det att 

datorn innehar ett antal egenskaper [1]: 

• NLP - att datorn kan tolka något mänskligt språk.  

• Kunskapsrepresentation - att datorn kan lagra information om vad den redan kan och 

har möjlighet att ta in och lagra nya intryck. 

• Automatiserat resonemang - att datorn kan använda informationen den lagrat för att 

svara på frågor eller dra nya slutsatser.  

• Maskininlärning - att datorn kan anpassa sig till nya förhållanden och upptäcka nya 

mönster.  

Det finns också en utökad version av Turingtestet kallad det totala Turingtestet. Detta test har 

samma förutsättningar som det tidigare men innebär också att det finns en videosignal som 

gör att den mänskliga förhörsledaren kan se om maskinen klarar av att utföra vissa uppgifter. 

För att datorn ska kunna klara av ett sådant test krävs de tidigare egenskaperna samt 

datorseende och robotik. De sex egenskaper som har nämnts utgör tillsammans den största 

delen av forskning inom artificiell intelligens [1].  

3.2. Maskininlärning 

Maskininlärning är ett område som kombinerar flera olika forskningsområden som artificiell 

intelligens, informationsteori, statistik och matematik. Maskininlärning fokuserar på hur 

datorer kan lära sig att utföra en särskild uppgift. Med hjälp av data och algoritmer kan en 

dator tränas för att utföra en viss uppgift genom stor mängd repetition. Uppgifterna består 

alltid av att få någon träningsdata, analysera det och skapa något resultat. 
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De mest använda träningsmetoderna för maskininlärning är övervakad inlärning (eng. 

supervised learning), oövervakad inlärning (eng. unsupervised learning) och reinforcement 

learning. Den förstnämnda metoden utför träningen på etiketterad (eng. labeled) data, det 

består av indata och ett känt resultat för indatan. Den andra inlärningsmetoden används med 

enbart indata och maskinen får själv hitta mönster/resultat från datamängden. Dessa två 

inlärningssätt kan också kombineras för att uppnå samma mål. Med reinforcement learning lär 

sig maskinen att bete sig korrekt genom att hitta den handling som i en viss kontext kommer 

leda till största möjliga belöning. Algoritmen får alltså inga exempel över optimala indata utan 

måste själv hitta dem genom prövningar och på så sätt hitta det optimala beteendet [3].  

Den vedertagna teorin inom neurovetenskapen om vad mental aktivitet innebär är att tankar 

består av elektrokemiska impulser inom nätverk av nervceller, även kallade neuroner. 

Inspirerade av denna teori var några av de tidigaste forskarna inom artificiell intelligens 

intresserade av att skapa liknande nätverk på ett artificiellt sätt i maskiner. Dessa nätverk 

kallas artificiella neuronnät (ANN). Artificiella neuronnät försöker efterlikna människans 

neuroner med hjälp av matematiska modeller. Modellerna för att åstadkomma detta har med 

tiden blivit mycket detaljerade och realistiska, både för enskilda neuroner och för större 

system i hjärnan. Ett av huvudintressena för artificiella neuronnät innebär användandet av 

statistiska modeller för att möjliggöra artificiell inlärning [1]. 

3.3. Natural language processing  

Området natural language processing är ett tvärvetenskapligt delområde i datavetenskapen 

som fokuserar på hur skrift- och talspråk kan analyseras och användas. Språket analyseras på 

olika nivåer exempelvis analys av ord, grammatisk struktur, uttal med mera. Oftast blandar 

man och sammanställer resultat från de olika språknivåerna för att få bättre resultat [4]. NLP 

är ett område som inte har utvecklats lika hastigt som resterande dataområden de senaste två 

decennierna [5]. 

De första NLP-applikationerna utvecklades med hjälp av kunskapsrepresentation och 

expertsystem (system som försöker emulera en människas beslutsfattande). Dessa system 

hade problem med att domänen (systemets användningsområde) blev alldeles för liten. Andra 

generationen av NLP-system använde sig av maskininlärning, men de ANN som användes 

implementerades enbart med få lager av neuroner. Antalet neuroner ökade sedan i nästa 

generation NLP-applikationer, vilket ledde till att dessa applikationer kunde lära sig att 

generalisera och känna igen mönster i naturligt språk [6].  

Ett NLP-system som ska hantera en viss text måste på något sätt strukturera den så att den på 

den lägsta nivån åtminstone kan avgöra “Vem gjorde vad mot vem?” En mening kan tolkas på 

väldigt många olika sätt, vilket gör problemet med NLP-system svårt. Systemet måste 

effektivt kunna tolka meningar och definiera betydelsen och syftet genom att definiera ordens 

betydelse, kategorisera orden och analysera meningens syntaktiska struktur. Ett sätt att lösa 

detta problem är med ett symboliskt NLP-system. Det innebär att systemet består av 

hårdkodade syntaktiska tolkare och regler. Dessa är tidskrävande att utveckla, svåra att utöka 

och har mycket svårt att förstå när t.ex. metaforer används i en mening, vilket gör symboliska 

NLP-system ineffektiva [7]. 
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Ett statistiskt angreppssätt mot NLP har som mål att lösa problemen med språkliga 

otydligheter genom att använda en statistisk modell för att välja det bästa alternativet enligt 

tidigare erfarenhet. På detta sätt kan NLP-systemet bli bättre på att tolka ordens relation till 

varandra inom en mening. Statistiska modeller är robusta, generaliserbara och kan hantera 

utökning av data på ett bra sätt [7]. 

3.4. Pattern matching 

Ett simplare sätt att hantera och strukturera inkommande text än med ANN och NLP är 

mönstermatchning (eng. pattern matching). Pattern matching innebär att ett förbestämt 

mönster definieras som sedan jämförs med en inkommande datasekvens. För att matchningen 

ska evalueras till att vara sann måste matchningen vara exakt. Antingen passar den 

inkommande datasekvensen det motsvarande mönstret eller ej. 

 

Vid de fall då den inkommande datan är en textsträng används oftast reguljära uttryck (eng. 

regular expressions, regex) för att validera om en inkommande text matchar det definierade 

mönstret. Ett reguljärt uttryck är en speciell textsträng som beskriver ett eftersökt textmönster. 

Regex finns oftast implementerade i många olika verktyg och språk [8]. 

3.5. Chattbotar 

Chattbotar används idag i många olika miljöer för många olika ändamål. Ett av de första 

programmen som klarade av att efterlikna en människa genom textkonversationer och lade 

grunden för chattbotar var ELIZA som skapades av Weizenbaum år 1966 [9]. Sedan 2014 har 

många instant-messaging applikationer (Facebook Messenger, WhatsAPP, iMessage etc.) 

börjat introducera stöd för att implementera chattbotar. Dessa botar kan prata med 

applikationens användare i ett användargränssnitt som ser ut som en helt vanlig konversation 

[10].   

Olika typer av chattbotar har olika egenskaper och olika tillvägagångssätt för att 

implementeras. Babar et al. [11] hävdar att chattbotar kan klassificeras inom två olika 

kategorier: hämtningsbaserade (eng. retrieval-based) och skapande (eng. generative). 

Hämtningsbaserade chattbotar har en samling fördefinierade svar och används främst i enklare 

situationer där enkla svar ger tillfredsställande resultat. Att svaren kommer från en 

fördefinierad databas kan leda till att konversationen känns onaturlig. Skapande chattbotar kan 

använda konversationens kontext och hämta ny information för att “lära sig” att svara på nya 

sorters frågor. Att nya svar genereras kontinuerligt kan innebära att det skapas svar med 

osammanhängande språk på grund av bristfällig grammatik eller att svaren helt enkelt är 

orelaterade till frågan. Både hämtningsbaserade och skapande kan använda metoder inom 

artificiell intelligens för att förbättra användbarheten [12]. 

3.5.1. Användning av chattbotar inom olika områden 

Chattbotar har stor potential inom många områden och har med fördel implementerats för 

många olika ändamål. För att illustrera vilka möjligheter det finns presenteras här exempel på 

tidigare forskning och implementationer av chattbotar med olika syften. 

Xu et al. [13] implementerade en chattbot för kundtjänst via sociala medier. Det konstaterades 

att en deep learning-baserad chattbot nådde liknande resultat som mänskliga 
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kundtjänstarbetare för hantering av ”känslobaserade” ärenden, vilka utgjorde mer än 40% av 

kundtjänstärendena på Twitter. Chattboten var inte lika effektiv vid hantering av 

informationsrelaterade frågor. Detta kan bero på att kundernas frågor i dessa fall är mer 

varierande vilket gör att det inte finns tillräckligt med träningsdata. Vaccaro et al. [14] 

skapade PSBot, en chattbot för att ge personliga modetips via Facebook Messenger. Ko & Lin 

[15] presenterade CardBot, en chattbot för hantering av visitkort med hjälp av NLP och 

maskinläsning (eng. optical character recognition, OCR). CardBot använder NLP-verktyget 

Intumit och OCR-verktyget PenPower för inläsning av fysiska visitkort genom att ta ett foto 

av det.  

Chattbotar används också i mer generella områden som för utbildning [12], [16], 

administration [17], underhållning, kundtjänst och för att minska avståndet mellan människa 

och maskin [18]. Det existerar också chattbotar för mjukvaruutvecklare och 

systemadministratörer, dessa chattbotar används för att interagera med andra program, till 

exempel testverktyg. Detta ska öka produktiviteten vid systemutvecklingsprocessen. Oftast 

integreras dessa chattbotar på befintliga applikationer [19]. Ett område som är relativt 

outforskat men där intresset har ökat på senare tid är chattbotars möjligheter som assistenter 

om de implementeras för projekt inom mjukvaruutveckling [20].  

3.5.2. Ramverk för utveckling av chattbotar 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid utveckling av chattbotar är att använda sig av existerande 

ramverk eller verktyg. Ett av de mest kända ramverken är AIML (Artificial Intelligence 

Markup Language). AIML är en dialekt av XML (Extensible Markup Language) som 

utvecklades av Richard Wallace och Alicebot Free Software mellan 1995-2000. AIML 

inspirerades av ELIZA och användes vid utvecklingen av ALICE (Artificial Linguistic 

Internet Computer Entity), men har också använts i fler moderna studier och implementationer 

[21]. 

På senare år har det blivit vanligare att använda kommersiella ramverk för NLP och 

chattbotutveckling. Vanliga ramverk som används idag är DialogFlow, Microsoft Bot 

Framework, Wit.ai, IBM Watson, Botpress och Botkit. Dessa ramverk har olika fördelar och 

nackdelar. Patil et al. [22] presenterar en jämförelsestudie mellan ramverken Kore, Chatfuel, 

Microsoft Bot Framework, Microsoft Azure, Heroku, AWS Lambda och IBM Watson. 

Författarna undersöker bland annat hur utvecklarnas tidigare erfarenhet bör påverka valet av 

plattform. Om utvecklaren har begränsade programmeringskunskaper och saknar erfarenhet 

inom området bör hen välja en plattform som Kore eller Chatfuel, men om utvecklarens 

kunskap är större rekommenderas verktyg som Microsoft Bot Framework eller IBM Watson 

då det leder till en chattbot med en högre grad av interaktivitet. Detta illustrerar hur valet av 

utvecklingsmiljö och verktyg kan påverka resultatet av chattboten. 

Andra alternativ är att använda “färdigimplemenerade” chattbotar som Hubot, Lita och Errbot 

och Will. Fördelen med dessa chattbotar är att de installeras med många färdiga funktioner, 

kan utökas och specialiseras genom egna skript och är lätta att integrera i valfri 

chattapplikation. Tidsåtgången för utveckling av chattboten blir därmed förminskad. 

Nackdelen är att dessa botar saknar avancerade AI eller NLP-funktionaliteter och kan 

jämföras med tidiga hämtningsbaserade AIML-botar, dvs, de är kommandostyrda och förstår 

enbart fördefinierade kommandon. 
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Detta arbete fokuserar på utveckling med hjälp av de färdigimplementerade chattbotarna. Det 

verktyg som har valts ut är Hubot. Detta ramverk valdes ut på grund av att programspråket för 

att utveckla skript är JavaScript och det finns en välfungerande adapter för att integrera 

chattboten i Slack. Hubot levereras också med god basfunktionalitet från start och erbjuder 

goda möjligheter för att utöka boten med egna funktioner. 

3.5.3. Hubot 

Hubot är ett ramverk utvecklat av Github, Inc. som utvecklades med syftet att automatisera 

interna chattrum hos företaget. Hubot är open-source och skrivet i JavaScript med Node.js. 

Hubot är från grunden installerat med skript för bland annat översättning av språk, integrering 

med Google Maps och andra exempelskript. Det finns också ett aktivt community som 

utvecklar Hubot-skript som kan integreras till sin egen bot genom att installera dem genom 

npm (node package manager). Med hjälp av exempel från dokumentationen kan Hubot lätt 

integreras med populära applikationer för kommunikation som Basecamp, Slack och Hipchat.  

För att skräddarsy Hubot till den miljö där den ska användas finns möjligheter att utveckla 

egna skript. Dessa skript skrivs antingen i JavaScript eller CoffeeScript. Ett skript initieras då 

Hubot läser ett meddelande som matchar ett regex som definieras i förväg. Hubot mottar då 

ett meddelandeobjekt som innehåller information som vem som skrev meddelandet och vad 

meddelandetexten var.  

 

Figur 1: Kodstycke över ett simpelt Hubotskript. 

Eftersom Hubotscripten initieras genom att lyssna efter ett specifikt regex har den också 

möjlighet att fånga data och skapa dynamiska script beroende på vad användaren skrev i 

meddelandet. 

 

Figur 2: Kodstycke över ett Hubotskript som visar hur data kan fångas från en användares meddelande. 

Om en användare skriver ”Hubot hello test script”, är msg.match[0] ”hello test script” och 

msg.match[1] är enbart ”test”. Genom att fånga den data som skrivs in i meddelandet är det 

möjligt att designa skräddarsydda och dynamiska skript för exempelvis informationssökning. 

Hubot kan sedan med fördel integreras med externa verktyg som webbtjänster genom HTTP-
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requests, databashanterare och övriga verktyg. Genom det aktiva communityt som existerar 

kring Hubot finns det i många fall redan ett färdigt Hubot-skript för integreringen till det 

verkyg som utvecklaren planerar att använda. Eftersom Hubot-skripts utvecklas med Node.js 

är det också trivialt att installera externa bibliotek genom npm. 

3.6. Användbarhet 

Användbarhet kan definieras på olika sätt. Enligt Bevan [23] som hämtar definitionerna från 

olika ISO-standarder kan definitionerna variera på grund av att standarderna bedömer 

användbarhet utifrån olika kriterier. Dessa kriterier kan till exempel vara säkerhet, hur lätt 

systemet är att använda och om systemet har en bra visuell design. Bevan [24] beskriver 

vidare att om en produkt ska ha hög kvalité är användbarhet en viktig aspekt. Användbarhet 

kan delas upp i flera kriterier men i denna rapport kommer det fokuseras på: 

• Effektivitet - användaren tycker att det är smidigt att använda en produkt eller ett 

system och att responsen från en utförd handling är snabb.  

• Förtroende - användaren skall kunna lita på en produkt, det är flera faktorer som kan 

räknas in i detta men bland annat transparens och att det finns en tillit 

säkerhetsmässigt. 

• Tillfredsställdhet - användaren upplever att produkten tillför något, gör en uppgift 

lättare eller minskar problem. 

För att en produkt ska vara användbar måste kriterierna uppfyllas. Variablerna för att bedöma 

kriterierna är dock subjektiva [24], men en generell definition av användbarhet byggd på 

samlingen av Bevan kan vara: “Användbarhet: Hur väl en produkt kan användas av specifika 

användare för att uppnå specifika mål gällande effektivitet och nöjdhet i en specifik kontext.”  

Vid en mätning av hur snabb responstiden bör vara efter en utförd handling har de 

grundläggande riktlinjerna för svarstider varit desamma under många år. I de flesta fall bör 

svarstiden vara så snabb som möjligt. Nielsen [25] har sammanställt en lista där olika 

svarstider beskriver hur användarupplevelsen förändras då svarstiden ökar: 

• Gränsen för att användaren ska uppleva att systemet svarar omedelbart är cirka 0,1 

sekunder. 

• Gränsen för att användarens koncentration inte ska brytas är cirka 1,0 sekunder. Vid en 

sådan fördröjning kommer användaren troligen att lägga märke till fördröjningen men 

arbetsflödet bör inte påverkas negativt. 

• Gränsen för att användaren inte ska tappa uppmärksamhet och fokus på systemet är 

cirka 10 sekunder. Vid fördröjningar som är så långa är det viktigt att användaren får 

någon form av feedback som indikerar när operationen bör vara färdigställd. 

3.6.1. System Usability Scale 

System Usability Scale (SUS) är ett formulär som används för att mäta ett systems 

användbarhet och kan appliceras på många olika typer av system [26]. SUS har använts i cirka 

1300 olika publikationer vilket gör SUS väl beprövat [27]. Formuläret består av 10 olika 

påståenden som en användare svarar på efter att hen har använt ett system. Frågorna besvaras 

på en skala från 1–5 som beskriver vilken grad användaren håller med om påståendet. 10 

originalfrågor definierades av Brooke [28], se tabell 1. Frågorna kan översättas och anpassas 

beroende på situationen och vilken typ av system som utvärderas. 
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Fråga Orginalformulering 

1 “I think that I would like to use this system frequently.” 

 

2 “I found the system unnecessarily complex.” 

 

3 “I thought the system was easy to use.” 

 

4 “I think that I would need the support of a technical person to be able to use this 

system.” 

 

5 “I found the various functions in this system were well integrated.” 

 

6 “I thought there was too much inconsistency in this system.” 

 

7 “I would imagine that most people would learn to use this system very 

quickly.” 

 

8 “I found the system very cumbersome to use.” 

 

9 “I felt very confident using the system.” 

 

10 “I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.” 

 

Tabell 1: Orginalfrågorna för System Usability Scale som de definerades av Brooke [28]. 

Frågorna alternerar mellan positiva och negativa påståenden. För att beräkna SUS-poängen 

summeras varje frågas enskilda poäng. Poängen för de positivt laddade påståendena (1,3,5,7 

och 9) beräknas genom att ta det inmatade svaret på skalan minus 1. För de negativt laddade 

påståendena (2,4,6,8,10) beräknas poängen genom att ta 5 minus den inmatade positionen på 

skalan. Detta innebär att varje fråga får ett värde mellan 0–4 som sedan används för att 

beräkna den totala SUS-poängen. 

 

Den samlade poängen av varje fråga multipliceras med en konstant (2,5). Då beräknas ett 

värde från 0 till 100 som representerar hur nöjd användaren är av att använda systemet. 

Uträkningen utförs med formeln nedan: 

 

 𝑃 = 2.5 ∗ ∑ 𝑓𝑟å𝑔𝑎(𝑚)
𝑓𝑟å𝑔𝑎(10)
𝑚=𝑓𝑟å𝑔𝑎(𝑖) , där P står för poängen av formuläret.  

 

Att SUS-poängen beräknas på en skala 0–100 kan vara missvisande då det inte är ett 

procentuellt mått. Att ett system har SUS-poäng 70 innebär inte att systemet är 70% 

användbart. Vidare innebär det inte att ett system är ”hälften så bra” som ett annat om det ena 

har SUS-poäng 50 och ett annat har SUS-poäng 100. Det råder viss diskussion om vad ett 

”bra” SUS-mått är. Genomsnittet för poängskalan är 68, och en högre siffra än genomsnittet 

indikerar att användaren är nöjd med att använda produkten [27]. Enligt Bangor [29] kan 

följande lista användas för att bedöma vad ett visst SUS-värde innebär för systemets 

användbarhet: 
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Beskrivning SUS-poäng 

Värsta tänkbara 12.5 

Förfärlig 20.3 

Dålig 35.7 

OK 50,9 

Bra 71.4 

Utmärkt 85.5 

Bästa tänkbara 90.9 

Tabell 2: Kopplingar mellan adjektiva beskrivningar och specifika SUS-poäng. 

Antalet personer som deltar i en användbarhetsstudie kan påverka resultatets noggrannhet. Då 

antalet testpersoner ökar så ökar även noggrannheten. SUS kräver inte ett stort urval av 

testpersoner. Vid en provstorlek på 6 personer har noggrannheten beräknats till att vara ca 

35%. Redan vid 8 personer ökar den till cirka 75% och vid 12 personer kommer i princip alla 

eventuella användbarhetsproblem att identifieras. Detta innebär att det går att uppmäta ett 

relativt noggrant mått på användbarheten med minst 8 testpersoner [30]. 

    



   

 

12 

 

4. Metod 

Detta kapitel visar hur arbetet praktiskt har genomförts för att besvara frågeställningarna. Det 

som behandlas är först en beskrivning av tidigare arbeten inom området vilket utgör 

utgångspunkten för metoden i detta arbete. Detta följs av en beskrivning av prototypen som 

utvecklats samt kriterier för hur boten sedan utvärderades genom en användbarhetsstudie och 

en mätning av exekveringstider. 

 

Bradley et al. [20] genomförde nyligen en studie där det undersöktes hur chattbotar kan 

användas för att förenkla grundläggande verktyg inom mjukvaruutveckling och vid vilka 

arbetsflöden en chattbot kan vara användbar för mjukvaruutvecklare. Vid denna studie 

utvecklades en prototyp som först testades av studenter på ingenjörsutbildningar och sedan 

utvärderades botens utförande av 21 professionella utvecklare genom en kombination av 

experiment och intervjuer.  

 

Hoque et al. [31] utvecklade en intelligent konversationsagent vid namn MACH (My 

Automated Conversation coacH) och utvärderade dess användbarhet. MACH:s huvudsyfte var 

att användare skulle träna sin sociala kompetens, till exempel inför en arbetsintervju. I studien 

användes SUS för att mäta konversationsagentens användbarhet. DeVault et al. [32] 

presenterade ett virtuellt intervjusystem som kan ses som en avancerad chattbot för sjukvård 

och rådgivning vid främst psykisk ohälsa. SUS användes som en del av studien för att mäta 

systemets upplevda användbarhet hos testpersonerna.  

 

Metoden i detta arbete bygger på idéerna från Bradley et al., Hoque et al. samt DeVault et al.  

En chattbotprototyp kommer att utvecklas och sedan utvärderas av personer med relevant 

bakgrund med hjälp av SUS. Till skillnad från de tidigare nämnda studierna där en röststyrd 

konversationsagent används kommer en textbaserad chattbot utvecklas. Att undersöka 

textbaserade chattbotar istället för enbart röststyrda assistenter är något som enligt Bradley et 

al. efterfrågades av testspersonerna i studien. Detta beror på att det kan vara lämpligare att 

använda textbaserade chattbotar i öppna kontorsmiljöer där röststyrda enheter kan vara ett 

störningsmoment för övrig personal. 

4.1. Implementation 

En chattbotprototyp utvecklades med hjälp av verktyget Hubot. Utvecklingsspråket för att 

implementera funktionaliteterna var JavaScript. Utvecklingsmiljön som användes var Atom. 

För att lagra den nödvändiga informationen gällande kompetenser, mötesrum och evenemang 

användes databashanteraren SQLite3. Versionshantering gjordes med hjälp av GitLab. 

Prototypen utvecklades med hjälp av dokumentationen från det valda ramverket, via 

information från aktiva communities samt med hjälp av handledare. 

 

Chattboten startades och övervakades från en Raspberry Pi 3 Model B+ med operativsystemet 

Raspbian. Förutom operativsystemet var chattboten var den enda mjukvaran som var aktiv på 

plattformen under testperioden. 

 

I chattboten implementerades de fyra huvudfunktionaliteterna som hade överenskommits i 

samråd med handledare från HiQ. Skript utvecklades för att utföra de fördefinierade 

uppgifterna. Skripten delades upp i filer som var specifika för den funktionalitet som varje 

skript var utvecklad för. Eftersom Hubot enbart lyssnar efter meddelanden som matchar 

specifika regex var det viktigt att kommandona som initierar varje skript formulerades väl. 
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Varje enskilt skript initieras av ett kommando som ansågs vara lämpligt och tydligt. De 

faktorer som togs i hänsyn till för att definiera kommandona var: 

 

- Tiden det tar för användare att skriva kommandot. 

- Hur välbeskrivande kommandot är; det ska vara tydligt vad kommandot åstadkommer 

utan att någon förklaring ska behövas. 

- Att skriptet utför den uppgift som kommandot begär. 

 

Vissa open-source JavaScriptbibliotek har använts för att implementera skripten. De som har 

används är Moment, Moment-Range och SQLite3-modulen för Node.js. Utöver dessa har 

Hubot-specifika moduler från communityt också använts för att förbättra implementationen. 

Den modul som var mest till nytta var hubot-conversation som gör det möjligt att 

implementera dialoger mellan chattbot och användare i skripten. All övrig funktionalitet 

implementerades från grunden. 

 

Då en användare i Slack skriver ett meddelande som innehåller ett Hubot-kommando kommer 

chattboten försöka hitta en regex-matchning som initierar det valda skriptet. Då skriptet 

initieras kan eventuella data (till exempel ett mötes ID, ett events nya starttid osv) från 

inmatningen extraheras från meddelandet som sedan skickas till backend-delen av skripten. 

Om kommandot begär data från användaren kommer inmatningen att valideras innan den 

skickas vidare. Det är backend-delens uppgift att bland annat utföra logiska operationer, 

formatera utmatningar och utföra SQL-kommandon för att uppdatera/hitta data från 

databasen. Datan från dessa transaktioner skickas sedan tillbaka i kedjan till användaren i 

Slack. Processen att skicka ett meddelande i Slack till att få respons från boten visualiseras i 

figuren nedan. 

 

-

 

Figur 3: Schematisk bild över dataflödet mellan Slack och Hubot. 

 

Databasen fylldes initialt med exempeldata med påhittande användare, mötesbokningar och 

kommande event. Den data som var lagrad i förväg var 3 användare med 2–3 inlagda 

kompetenser vardera, 4 inbokade möten samt 2 kommande företagsevent. 

4.2. Användbarhetsstudie 

För att utvärdera prototypen skapades ett Slack-workspace med det specifika ändamålet att 

använda chattboten. En inbjudan skickades till anställda på HiQ ACE i Linköping och 

Norrköping att använda boten till de uppgifter som boten utvecklats för. På grund av ett 

relativt lågt användardeltagande genomförde även 4 ingenjörsstudenter på Linköpings 

universitet användbarhetsstudien. Boten användes och utvärderades under vecka 22. En 

användarguide skrevs för att användarna skulle komma igång med boten. Användarna var 
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dock fria att använda chattboten på det sätt som de själva ville för att prova de 

implementerade funktionerna.  

 

Efter att användarna hade bekantat sig med boten och dess funktioner kunde de besvara ett 

frågeformulär där de fick beskriva hur det var att använda boten. Frågeformuläret var uppdelat 

i två delar. Den första delen var en svensköversatt och för chattboten anpassad version av 

SUS. Den andra delen bestod av tre valfria öppna frågor där testpersonerna hade möjlighet att 

ge egna kommentarer och motiveringar gällande botens funktionalitet. Dessa frågor behandlar 

vilka möjligheter det finns för att förbättra boten genom att utöka den med nya 

funktionaliteter eller genom att förändra de funktionaliteter som var implementerade vid 

utvärderingen. 

 

För att beräkna den totala SUS-poängen beräknades ett individuellt SUS-värde för varje 

enskilt svarsformulär enligt formeln som beskrevs i 3.6.1. Efter att alla individuella SUS-

värden var fastställda beräknades ett medelvärde som blev den slutliga SUS-poängen för 

chattboten.  

4.3. Tidmätning 

Tiden det tar för boten att utföra dess kommandon mättes som ett komplement till 

användbarhetsstudien. Tiden som mättes var ett internt mått som enbart mäter tiden det tar för 

chattboten att utföra databasuppslagningar och annan logik som beräknas direkt på Raspberry 

Pi:n. Detta görs för att försumma tidspåverkan från externa variabler som nätverkshastighet 

och serverpåfrestningar hos Slack. 

 

Fyra specifika kommandon valdes ut för tidmätningen. De funktioner som valdes ut blev 

valda för att testa kommandon som utför olika databasoperationer. Ett kommando fokuserar 

på skrivningar till databasen, ett på läsningar från databasen, ett är en ”hybrid” som utför både 

läsningar och skrivningar och det sista utför varken läsningar eller skrivningar till databasen. 

De valda kommandona visas i tabell 3. 

 

# Kommando Databasaktivitet 

1 ”Ta bort kompetens”  Utför en skrivning till databasen. 

2 ”Visa möten jag skapat” Utför en läsning i databasen. 

3 ”Ta bort event”  Utför både läsning och skrivning till databasen. 

4 ”Hej” Skriver endast ut ett välkomstmeddelande. Ingen 

användning av databasen. 

Tabell 3: Beskrivning av de valda kommandona för tidmätningen. 

De interna tiderna mättes genom att skapa ett Date-objekt då ett kommando initieras som 

mäter den nuvarande tiden med en noggrannhet på 1 ms. Ett nytt Date-objekt skapas precis 

efter att svaret skickas från Hubot. Tidskillnaden mellan det första och det andra tidsobjektet 

beräknas för att hitta kommandots exekveringstid. Kodstycket nedan visar hur detta utförs för 

kommandot ”visa möten jag skapat”. 
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Figur 4: Kodstycke som illustrerar hur den interna tidmätningen genomfördes. 

För att skapa ett riktigt mätvärde skrevs ett testprogram som itererar varje kommando 30 

gånger. Testprogrammet går sedan att köra flera gånger successivt för att öka provstorleken. 

Testprogrammet skapades med hjälp av hubot-test-helper och mocha. Hubot-test-helper är ett 

testbibliotek specifikt för Hubot som utvecklats av Hubot-communityn och mocha är ett 

testbibliotek för Javascript. Exekveringstiden skrevs till en textfil som är specifik för det 

kommandot som exekverades varje gång ett kommando exekveras. När testprogrammet hade 

kört alla iterationer lästes exekveringstiderna in från textfilerna och statistiska värden 

beräknades med hjälp av biblioteket Math.js. 
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5. Resultat 

Detta kapitel redovisar de resultat som arbetet som det beskrevs i metoden har lett fram till.  

5.1. Implementation 

Implementationen genomfördes enligt metodbeskrivningen. Resultatet är en kommandostyrd 

chattbot som kan att utföra de kommandon som blivit implementerade, se appendix A.  

 

De funktioner som implementerades är tillräckliga för att uppfylla de huvudfunktionaliteter 

som beskrevs i bakgrunden. Boten klarar inte av att hantera felstavade kommandon. Den 

klarar inte heller att hålla en dialog levande om en användare skriver in en text som inte passar 

det regex som dialogen väntar på, eller om användaren skriver in ogiltig data. Dialogen 

avbryts till exempel om boten väntar på att få in ett datum, men användaren skriver datumet i 

ett ogiltigt format. Det finns inte heller något sätt att ångra ett val i dialogen eller gå tillbaka 

till ett tidigare steg. Det enda alternativet för användaren att göra detta är att vänta på en 

timeout (30 sekunder för varje steg i dialogen), eller skriva in ogiltig data för att avbryta 

dialogen. Sedan måste användaren börja om. 

 

Integreringen med Slack fungerade väl. API:t från Slack för att integrera Hubot fungerade 

enligt dokumentationen. Kopplingen till databasen med SQLite3 fungerade tack vare Node.js-

biblioteket. Raspberry Pi:n kunde köra chattboten utan allvarliga prestandaproblem.  

5.2. Användbarhetsstudie 

Totalt 14 personer valde att använda chattboten under testperioden (10 från HiQ, 4 studenter 

på Linköpings universitet). Av dessa besvarade 8 personer utvärderingsformuläret. Resultaten 

från enkätundersökningen visas i delavsnitten nedan. 

5.2.1. System Usability Scale 

8 personer svarade på SUS-frågorna. Den lägsta SUS-poängen var 12,5 poäng. Den högsta 

SUS-poängen var 85 poäng. Medelvärdet och det slutliga SUS-värdet för chattboten var 64,38 

poäng, vilket är lägre än det globala genomsnittet för SUS-utvärderingar. Enligt tabell 2 

placerar detta chattbotens användbarhet i kategorin ”OK”. 
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SUS-fråga Genomsnittligt svar Genomsnittlig 

SUS-poäng 

S1. Jag tror att jag skulle vilja använda denna 

chattbot regelbundet. 

2,625 1,625 

S2. Jag tyckte att chattboten var onödigt 

komplicerad. 

2,125 2,875 

S3. Jag tyckte att chattboten var lätt att använda. 3,25 2,25 

S4. Jag tror att jag skulle behöva personlig 

teknisk support för att använda chattboten. 

1,5 3,5 

S5. Jag tyckte att chattbotens olika funktioner 

fungerade väl tillsammans. 

3,25 2,25 

S6. Jag tyckte att det fanns många saker som inte 

var konsekventa när jag använde chattboten. 

2,25 2,75 

S7. Jag tror att de flesta skulle lära sig hur 

chattboten används snabbt. 

4 3 

S8. Jag tyckte chattboten var besvärlig att 

använda. 

2,875 2,125 

S9. Jag kände mig bekväm och säker på vad jag 

gjorde när jag använde chattboten. 

3,25 2,25 

S10. Jag behövde lära mig många saker innan 

jag kunde använda chattboten 

1,875 3,125 

Tabell 4: Samtliga SUS-frågor, användarnas genomsnittliga svar samt den beräknade SUS-poängen. 

 

Figur 5: Beräknat SUS-poäng för varje enskild testperson. 
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Figur 6: Det genomsnittliga SUS-värdet och slutliga SUS-poängen för systemet med standardavvikelsen 

indikerad. 

 

Figur 7: Genomsnittlig SUS-poäng för varje enskild fråga. 

5.2.2. Valfria frågor 

I den valfria delen av enkäten valde 4 personer att besvara Fråga 1, 5 personer valde att 

besvara Fråga 2 och 4 personer besvarade Fråga 3. Kommentarerna som lämnades in via den 

valfria delen av formuläret redovisas i tabellerna nedan. 
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Fråga 1: Finns det några funktioner som du skulle vilja se i en chattbot för HiQ som inte 

har blivit implementerade i detta projekt? 

 

  

Användare 2: ”Flera kommandon på en rad. Tex ’qbot nytt möte | qbot injudan 

möte’.” 

 

Användare 4: ”Mer felhantering av olika stavningar. Den behöver lära sig själv 

mer. Samt kunna hantera frågor på ett mer användarvänligsätt.” 

 

Användare 5: ”Det borde gå att ställa in påminnelser, att söka efter personer i 

databasen.” 

 

Användare 7:  ”Kontakt med andra HiQare via chattbot.” 

 

Tabell 5: Resultat av fråga 1 i den valfria delen av användbarhetsformuläret. 

 

Fråga 2: Finns det några förändringar du hade velat se i de funktionaliteter som blev 

implementerade i detta projekt? 

 

  

Användare 2: ”Kunna ge detaljer i samma rad, tex ’qbot nytt möte Rum1 2019-05-

28 Person1 Person2 Person3’.” 

 

Användare 4: ”Mer användning av NLP, maskininlärning, djupinlärning och NN.” 

 

Användare 5: ”Jag skulle vilja ha möjlighet till kortare versioner av existerande 

kommandon, samt lite mer horizontella utskrifter så att varje utskrift 

inte tar upp så mycket plats (det är viktigt att ha översikt över 

tidigare kommandon/utskrifter utan att behöva skrolla upp en 

massa).” 

 

Användare 6:  ”Typ möjlighet att skriva t.ex. "Boka möte datum tid rum" i en 

sammanställd mening. Mer feedback kring felaktiga inputs och 

slippa göra om hela processen att skriva om allting.” 

 

Användare 8: ”Botten borde inte vara case sensitive och den borde fråga om man 

menade att skriva ett ord när man stavar lite fel, framför allt vid 

bokning av saker för att slippa göra om boknings proceduren helt. 

Time outen är alldeles för kort när man fyller i info vid bokningar.” 

 

Tabell 6: Resultat av fråga 2 i den valfria delen av användbarhetsformuläret. 
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Fråga 3: Har du några övriga tankar kring användandet av chattbotar i denna miljö? 

 

  

Användare 4: ”Chatbotar gör sig bättre när de kan ge mer och hantera mer 

information från en verksamhetsinformation. Samt kan hantera frågor 

av användaren som inte är korrekt stavade. Sedan övrigt finns det 

iövrigt mycket mer att önska om chatbotar ska mer vara mer med 

NN, samt med kanske någon koppling av grafisk databas.” 

 

Användare 5: ”Det är lite drygt att man för en textbaserad chattbot inte kan rensa 

skärmen (typ som kommandot ’cls’ i windows command prompt).” 

 

Användare 6: ”Tror definitivt att denna kan vara väldigt användbar! Bra gjort!” 

 

Användare 8:  ”Känner att ett grafiskt grännsnitt är behändigare för bokningar men 

sökning av kompetenser skulle kunna vara användbart om det skulle 

kopplas till typ linked in och folks CVn på hiq.” 

 

Tabell 7: Resultat av fråga 3 i den valfria delen av användbarhetsformuläret. 

5.3. Tidmätning 

Tabell 2 innehåller den mätdata som erhölls utifrån de tester som genomfördes för att mäta 

chattbotens exekveringstider. Kommandona ”Ta bort event”, ”Visa möten jag skapat” och 

”Hej” exekverades 264 gånger under testningen. Kommandot ”Ta bort kompetens” 

exekverades 272 gånger. 

 

# Kommando Genomsnittlig tid 

(ms.) 

Mediantid 

(ms.) 

Standardavvikelse Varians 

1 ”Ta bort 

kompetens” 

59,99 31 93,86 8809,91 

2 ”Visa möten 

jag skapat” 

9,56 7 17,82 317,68 

3 ”Ta bort 

event” 

58,69 30 147,84 21 855,53 

4 ”Hej” 0,12 0 0,33 0,11 

Tabell 8: Resultat av tidmätningen för varje kommando. 
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Figur 8: Genomsnittstid och mediantid för samtliga kommandon som undersöktes under tidmätningen. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel diskuterar och analyserar resultatet som arbetet lett fram till samt de valda 

metoderna. Alternativa metoder och perspektiv diskuteras som möjliga angreppssätt. Slutligen 

förs en diskussion gällande arbetets roll i ett bredare sammanhang och de etiska aspekterna 

som detta arbete berör. 

6.1. Resultat 

Detta delavsnitt diskuterar de resultat som uppmättes efter metodbeskrivningen. Inledningsvis 

diskuteras implementationen, följt av användbarhetsstudien och till sist tidmätningen. 

6.1.1. Implementation 

Implementationen ledde till en chattbot som integrerades till en Slack-miljö där boten kunde 

användas för att utföra de uppgifter som beskrevs i bakgrunden. Detta innebär att 

implementationen levde upp till författarnas och handledarens förväntningar då den var en 

kommandobaserad chattbot som kunde utföra de uppgifter som var målet med prototypen.  

 

Att de förda dialogerna med boten vid bland annat bokningar avbryts om en användare skriver 

in ett ogiltigt svar är en nackdel med användandet av verktyget Hubot. Det fanns inget sätt för 

Hubot att veta var konversationen borde återupptas då en användare skriver in till exempel ett 

ogiltigt datum. 

 

Hubot kan vara mer lämpligt att använda i andra situationer, till exempel vid Github-

integration. Sådana uppgifter skulle passa den utvecklade chattboten bättre och göra den mer 

användbar som en ersättare till olika terminalverktyg som Bradley et al. [20] nämner. 

Majoriteten av terminalverkyg är inte dialogbaserade vilket gör att det passar detta 

examensarbete då dialoger inte är smidiga att föra med utvecklaren.  

 

För mycket tid lades på att utveckla informationsflödet mellan scripten och databasen. Mycket 

fokus lades också på felhantering och validering av data. Istället för att prioritera detta hade 

mer fokus kunnat läggas på att förbättra frontend-delen med exempelvis bättre flödande 

dialoger och mer feedback till användaren. 

6.1.2. Användbarhet 

Det slutliga SUS-värdet som beräknades var 64,38. Detta innebär att chattboten skulle 

bedömas som ”OK”. Dock var svaren polariserade, detta kan bero på hur användarna testade 

chattboten vilket diskuteras vidare i avsnitt 6.2. 

 

Antalet testpersoner skulle kunna påverka resultatet. Enligt Tullis & Stetsson [30] hittas inte 

alla användbarhetsproblem förrän vid 12 testpersoner, fler personer skulle kunna behövas för 

att få ett mer enhetligt resultat. Däremot tycks det som att det största användbarhetsproblemet 

är chattbotens brist på NLP vilket gör att chattboten kändes besvärlig att använda i detta 

sammanhang. 

 

Fråga S1 och fråga S8 hade i genomsnitt de lägsta SUS-poängen. Detta indikerar att de flesta 

av användarna inte skulle vilja använda chattboten regelbundet, och att chattboten kändes 

besvärlig att använda. Detta beror troligen på att kommandona är strikt typade (det finns ingen 

marginal för stavfel) och att boten har för få funktioner. De frågor som fick högst SUS-poäng 
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var S4 och S10, vilket indikerar att de flesta upplevde att det var lätt att börja använda 

chattboten utan tidigare kunskaper. 

 

Användarna 2,4,5 och 6 svar på de valfria frågorna tyder på att användbarheten är för låg för 

att använda den utvecklade chattboten. Detta är inte chockerande eftersom bara enkla regex 

användes för att chattboten ska tolka användarens meddelanden. Detta leder till att 

meddelanden som ska tolkas av chattboten måste vara precisa. Enligt användare 4 behöver 

chattboten använda sig av modernare teknik från artificiell intelligens för att få chattboten mer 

användbar och göras mer smart på det sättet. Detta skulle kunna åstadkommas genom att 

chattboten kommunicerar via något chattbot-API som Patil et al. [22] nämner.   

 

Användare 8 tycker att chattboten inte var ett lämpligt användargränssnitt för bokningar, men 

skulle kunna vara användbart vid sökning av kompetenser om det fanns mer information att 

hämta från verksamheten. Detta stämmer överens med diskussionen om att chattboten 

fungerar bäst för kortare kommandon.  

6.1.3. Tidmätning 

Tiderna för chattboten att få ett meddelande, analysera det och hämta ut information tar 

generellt kort tid. Detta är något som förväntades eftersom dataflödet inte behöver analyseras 

eller tränas av någon typ av artificiell intelligens. Skrivningar och läsningar från SQLite3-

databasen görs också med stor hastighet, vilket gör att tidsintervallet för chattboten att skriva 

eller ta ut information är kort. 

 

Den beräknade standardavvikelsen är hög och variansen är mycket hög för kommando 1–3. 

Detta berodde på ett antal utstående exekveringstider som var mycket högre än medelvärdet 

och medianen. Dessa noterades vid ett antal extremfall då exekveringstiden var ca 1 sekund. 

Detta kan bero på att Raspberry Pi:n är en relativt långsam plattform med låg prestanda.  

 

Den största delen av skillnaden i exekveringstid mellan kommandona är ett resultat av vilken 

databasoperation som utförs. Resultatet visar att kommandona som utför skrivningar till 

databasen har längst exekveringstid. Läsningar från databasen har en mycket liten påverkan på 

exekveringstiden och kommandon som enbart skickar en utskrift har en minimal 

exekveringstid. Trots att kommando #3 utför både en läsning och en skrivning till databasen 

har den en lägre genomsnittstid och mediantid än kommando #1 som enbart utför en skrivning 

till databasen. Även detta illustrerar den försumbara påverkan som läsningarna hade på 

exekveringstiden. 

 

De allra flesta exekveringarna utförs på 30 ms. eller mindre. Denna responstid är mindre än 

0,1 sekunder vilket var gränsen enligt Nielsen [25] för att användaren ska uppleva att systemet 

reagerar omedelbart. Däremot kan chattboten upplevas så långsam att användarens 

koncentration bryts i de extremfall där exekveringstiden är längre än en sekund. Resultatet 

innebär att i de flesta fall är exekveringstiden så liten att den inte har någon påverkan på 

chattbotens effektivitet. 

6.2. Metod 

I detta arbete hade användarna inga starka riktlinjer att följa och testningen skedde i valfritt, 

vilket gör att testpersonerna använde boten på olika sätt. Med Bradleys [20] metod av att ha 

en kontrollerad miljö där användarna blir intervjuade samt har vissa riktlinjer/mål att följa för 

testningen av chattboten skulle resultatets validitet troligen vara mer riktigt. 
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Användbarhetsstudien har med andra ord låg replikerbarhet med tanke på hur metoden var 

utformad. Att ha en mer strukturerad metod för användbarhetsstudien skulle därmed öka 

reliabiliteten och detta skulle ha ökat kvalitén på arbetet. 

 

Tiderna hade kunnat mätas för hela informationsflödet genom att hämta konversationsdata i 

JSON-format från Slack. Dock var tidsstämplarnas precision inte tillräckligt hög för att 

användas i arbetet (precisionen var i sekunder, men kommandona utförs på millisekunder). Ett 

försök gjordes, med hjälp av JavaScript togs information om skickade meddelandens 

tidsstämplar, sedan beräknades antal sekunder mellan att användaren skickar ett kommando 

och chattbotens svar. Varje kommando testades minst 30 gånger för att öka validiteten av 

tidmätningarna. Nya Slack-kanaler skapades för varje enskilt kommandotest för att försäkra 

att inga orelaterade kommandon/meddelanden togs med i tidmätningarna. I de tester som 

utfördes tog meddelanden oftast 1 sekund eller mindre att travarsera hela informationsflödet. 

Men eftersom tiderna på meddelandena kan variera på grund av internethastighet togs inte 

denna data med i resultatkapitlet. 

 

Att välja en annan plattform än Raspberry Pi skulle kunna minska tidsvariationerna som 

uppmättes. Detta angreppsätt undersöktes efter tidsmätningarna genom att istället utföra 

testskripten när boten kördes på en persondator med operativsystemet Ubuntu 18.04. Under 

detta test uppmättes inga avvikande värden med samma magnitud som under tidsmätningarna 

på Raspberry Pi:n. Fördelen med att använda Raspberry Pi som plattform är att 

energiförbrukningen är mycket låg och den kan vara aktiv under en lång tid utan att behöva 

startas om. 

 

Något som inte undersöktes i detta arbete är hur databasens innehåll påverkar tidsåtgången. 

Det förväntade resultatet vore att större mängd data som måste hämtas / skrivas per 

kommando, desto längre är exekveringstiden.  

 

Något intressant som kan mätas är hur tiderna påverkas av större mängder av meddelanden 

som kommer in samtidigt eller direkt inpå varandra. Detta skulle troligen också ge en längre 

exekveringstid eftersom skrivningarna hanteras sekventiellt i databasen. 

 

För att få en solid teoretisk grund inom chattbotar har den insamlade litteraturen främst 

hämtats från vetenskapliga journaler och konferenser. Även några väl erkända böcker inom 

artificiell intelligens har använts. Vid eftersökning och insamling av vetenskapliga artiklar har 

främst databaserna IEEE Xplore och ACM Digital Library använts. Artiklarna har eftersökts 

med hjälp av databasernas egna sökmotorer, Google Search, Google Scholar och Semantic 

Scholar. Söktermer som bedömts vara relevanta för arbetet har använts vid 

litteratursökningen.  

6.3. Arbetet i ett vidare sammanhang  

Säkerheten av informationsflödet har inte analyserats för detta arbete, här kan det finnas 

problem som att data kan bli kompromissad av hackare, detta kan skada HiQ eftersom sensitiv 

data kan behöva lagras i databasen. Om någon typ av API ska användas från till exempel 

företagen Google, Facebook och Amazon måste deras policy om hur datan hanteras 

analyseras noggrant. 

 

Artificiell intelligens har på senaste tiden har utvecklats väldigt fort och oroligheter finns 

kring att verktyg implementerade med avancerad artificiell intelligens kan automatisera 
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många människors arbeten. Författarna tror inte detta är det främsta problemet med chattbotar, 

istället kan det finnas problem med hur skapare av chattbotar kan ha bias som är 

diskriminerande mot vissa. Dessa botar kan exempelvis användas för att skicka spam och 

manipulera människors politiska åsikter. Ett annat problem som kan uppstå är att data som 

chattbotar är tränad på kan vara ofiltrerad och därmed kan chattbotens beteende bli oetiskt och 

kränkande. 
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7. Slutsatser 

Syftet med arbetet var att undersöka hur en chattbot kan utvecklas för att användas som en 

assistent i en företagsmiljö. Ett sätt att uppnå detta är med hjälp av verktyget Hubot, detta 

verktyg användes för att utveckla en prototyp som kunde användas i Slack. Den 

implementerade chattbotprototypen utvärderades sedan genom en teknisk tidmätning samt en 

användbarhetsstudie. 

 

Frågeställningen som skulle besvaras var: ”Hur hög effektivitet med avseende på 

användbarhet och svarstid kan en chattbot som utvecklas med verktyget Hubot uppnå?” Enligt 

detta arbete har en chattbot som utvecklas med Hubot för detta användningsområde låg 

effektivitet med avseende på användbarhet (64,38 poäng enligt SUS-skalan), men godtagbar 

effektivitet med avseende på botens svarstid. Tiderna som uppmättes var vanligtvis så små att 

de inte kan uppmärksammas av en människa. Dock uppstod det vid vissa iterationer en 

relativt lång väntetid (ca 1s), vilket kan påverka användarupplevelsen och botens effektivitet, 

detta beror dock inte på botens implementation utan på plattformen som boten testades på. 

 

Arbetet visar att Hubot kan vara ett användbart verktyg för att implementera en chattbot med 

mestadels kortare, enkla kommandon. Men vid mer dynamiska och interaktiva funktioner 

saknar Hubot viktiga egenskaper med avseende på NLP och maskinlärning. Enligt de svar 

som erhölls under användbarhetsstudien skulle de största förbättringarna inom användbarhet 

kunna uppnås genom utökade möjligheter för NLP och maskinlärning. Skillnader i upplevd 

användbarhet i chattbotar som använder sig av olika NLP-teknologier är något som kan 

undersökas i framtida studier. 
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Appendix A: Implementerade kommandon 

qbot formulär - Skickar en länk till Google-formuläret för utvärdering av chattboten. 

qbot hej - Skriver ut ett välkomstmeddelande med generell information. 

qbot help – Visar alla kommandon som boten känner till. 

qbot inbjudan möte - Bjuder in folk till möte, observera mötets ID behövs. 

qbot lägg till mig - Lägger till ditt namn och email till databasen. 

qbot ny kompetens <skill> - Lägger till en ny kompetens, 

qbot ny person <name> <email> - Lägger till en ny specifik person till databasen. 

qbot nytt event - Skapar ett event. 

qbot nytt möte - Skapar ett möte. 

qbot ta bort event <ID> - Tar bort ett event med ett visst event-ID. 

qbot ta bort inbjudan möte - Tar bort inbjudan för en given person. 

qbot ta bort kompetens <skill> - Tar bort en kompetens från din kompetenslista. 

qbot ta bort möte <ID> - Tar bort ett möte med ett visst mötets-ID. 

qbot ta bort person <email> - Tar bort den specifierade användaren från databasen. Du kan 

endast ta bort dig själv. 

qbot uppdatera event <ID> <attribut> - Uppdaterar ett attribut i ett event, attribut = 

[beskriving, datum, kontaktperson, länk, namn, plats, tid]. 

qbot uppdatera möte <ID> <attribut> -  Uppdaterar ett attribut i ett möte, attribut = 

[beskriving, datum, kontaktperson, namn, plats, tid]. 

qbot vem kan <skill> - Visar alla i databasen som har en specifik kompetens. 

qbot vilka event <datum> -  Visar alla event på en specifierad dag. 

qbot vilka kompetenser har <email> - Visar alla kompetenser för en given persons email. 

qbot vilka möten <datum> - Visar alla möten på en specifierad dag. 

qbot visa alla event - Visar alla event. 

qbot visa alla möten - Visar alla möten. 

qbot visa alla rum - Visar alla existerarnde rum. 

qbot visa event i <plats> -  Visar alla event i en plats. 

qbot visa eventen jag skapat - Visar möten som du har skapat. 

qbot visa inbjudna till <ID> - Visar inbjudna till ett möte. 

qbot visa info om <email> - Visar en persons namn och kompetenser. 

qbot visa lediga rum - Visar lediga rum för tillfället. 

qbot visa mina möten - Visar möten som du ska gå på och skapat. 

qbot visa möten i <plats> - Visar alla möten i en plats. 

qbot visa möten jag skapat - Visar möten som du har skapat. 
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Appendix B: Enkätsvar 

 

 Användare 

Fråga  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Jag tror att jag skulle vilja använda denna chattbot 

regelbundet. 

3 4 3 1 2 3 4 1 

2. Jag tyckte att chattboten var onödigt komplicerad. 1 2 4 4 1 1 3 1 

3. Jag tyckte att chattboten var lätt att använda. 5 3 3 1 4 4 3 3 

4. Jag tror att jag skulle behöva personlig teknisk support 

för att använda chattboten. 

2 1 1 3 1 1 2 1 

5. Jag tyckte att chattbotens olika funktioner fungerade 

väl tillsammans. 

4 4 3 1 2 4 4 4 

6. Jag tyckte att det fanns många saker som inte var 

konsekventa när jag använde chattboten. 

1 2 3 5 1 3 2 1 

7. Jag tror att de flesta skulle lära sig hur chattboten 

används snabbt. 

5 4 5 1 4 5 4 4 

8. Jag tyckte chattboten var besvärlig att använda. 1 3 1 5 4 2 2 5 

9. Jag kände mig bekväm och säker på vad jag gjorde när 

jag använde chattboten. 

4 3 3 1 3 4 4 4 

10. Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde 

använda chattboten 

2 2 1 3 3 1 1 2 
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