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Abstract--Artificial intelligence and machine learning has 

been on the radar for a while now. What started as a 

groundbreaking phenomenon is now incorporated in 

people's everyday life. With all its benefits regarding 

personalization and “smart” features, there is also a 

concern for the world becoming too inhumane, impersonal 

and dependent of machines. This is an investigation 

touching upon these issues, applied on Parks & Resorts - a 

highly value- and culture driven company. The purpose was 

to analyze the pros and cons of automating the customer 

support, and if it’s possible to do so without cutting corners, 

taking the company’s values into account. The results show 

that there are benefits of implementing a chat bot, especially 

when it comes to being effective, but also that implementing 

one that is good enough to attain current standards would 

require numerous resources. 

 

Sammanfattning—Artificiell intelligens och 

maskininlärning är två ämnen som varit mycket aktuella på 

sistone. Vad som startade som ett banbrytande fenomen är 

nu inkorporerat i människors vardagliga liv. Trots alla 

fördelar som kommer med personifiering och ”smarta” 

egenskaper, finns det också en oro för att världen skall bli 

för opersonlig och beroende av maskiner. Detta är en 

utredning som berör dessa ämnen, tillämpad på Parks & 

Resorts – ett starkt värderings- och kulturdrivet företag. 

Syftet är att analysera för- och nackdelar av att 

automatisera kundtjänsten, och om det är möjligt att göra 

detta utan att tumma på koncernens värderingar. 

Resultatet visar att det finns fördelar med att implementera 

en chatbot, speciellt vad gäller effektivitet, men också att det 

skulle krävas mycket resurser för att utveckla en som lär 

bra nog att bibehålla kundtjänstens nuvarande standard.  

 

Index Terms—Automation, Machine Learning, Customer 

Service 

I.  BAKGRUND 

År 1951 uppfann den brittiske vetenskapsmannen Alan 

Turing ”Turingtestet”, som skulle påvisa artificiell intelligens. 

Testet gick ut på att två enheter –  en människa och en maskin 

– skulle konversera med varandra samtidigt som en domare 

utifrån deras textbaserade konversation skulle avgöra vem av 

de två som var maskinen [1]. Om domaren tenderade välja 

maskinen mindre än 50% av gångerna kunde maskinens 

beteende bevisligen liknas vid en människas. Detta satte 

ramarna för artificiell intelligens som vetenskap.  

Personifierad datoranvändning och kommunikation är ett 

teknikområde som utvecklats snabbt. Industrin har genomgått  

 

ett paradigmskifte varje decennium under de senaste fyrtio åren. 

Under 1980-talet stod stationära datorer och tillhörande 

program som Word och Lotus i fokus. Då interneteran inleddes 

under tidigt 1990-tal blev istället webbläsaren ny plattform för 

aktörer som Google, Yahoo och Amazon. Under 00-talet slog 

smartphonen igenom och rådande paradigm skiftade igen till att 

utveckla mobilplattformen. Tio år senare blev istället 

meddelandeprogram som Slack och Messenger centrala för 

utvecklingen av den personifierade datoranvändningen och 

meddelande-botar byggs nu för att lösa specifika 

användarsituationer [3].  

En chatbot kan definieras som ett datorprogram som 

kommunicerar med en människa genom meddelandeappar, 

chattfönster eller röst. Boten svarar i samma applikation vilket 

skapar en dialog [2]. Mycket har hänt sedan Turings tid, med 

idén om att låta en maskin kommunicera som en människa 

kvarstår. Hela 80% av alla verksamheter förväntas, i någon 

grad, använda sig av chatbotar år 2020 [4]. För kommersiellt 

bruk kan chatbotar ha många olika tillämpningsområden, som 

att diagnostisera patienter, rekommendera produkter eller boka 

in möten. Det detta arbete undersöker är möjligheterna att 

använda en chatbot för att öka automationen av kundtjänst. 

A. Uppdragsgivaren – Parks and Resorts 

Uppdragsgivaren är Parks and Resorts AB, ett företag som 

verkar inom upplevelsebranschen. Koncernen inkluderar djur- 

och nöjesparkerna Gröna Lund, Skara Sommarland, 

Kolmården, Furuvik och Aquaria. Av omfattnings- och 

geografiska skäl avgränsas detta arbete till att analysera Gröna 

Lund, som är ett nöjesfält på Djurgården i Stockholm. 
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I dagsläget finns hos Gröna Lund en bemannad kundtjänst 

som mottar frågor via både telefon och mail. De frågor som 

inkommer är ofta av samma karaktär, vilket indikerar goda 

möjligheter för automatisering. 

Parks and Resorts har en säsongsberoende verksamhet vilket 

medför hög personalomsättning. Den dagliga mängden kunder 

är under högsäsong mycket stor – under säsongen 2017 hade 

parken över 1,5 miljoner besökare – varav majoriteten är unika 

gästmöten [5]. Behovet av en stark värdegrund som genomsyrar 

verksamheten blir i och med detta stort. Kulturarbete är ett 

område i vilket Parks and Resorts ligger i framkant. Koncernens 

gemensamma värdegrund utgörs av fyra värdeord: säkerhet, 

omtanke, upplevelse och effektivitet. Till dessa har man adderat 

fem ballonger (se fig. 1) som symboliserar en summering av de 

attityder och beteenden som skall efterlevas inom koncernen: 

• Omöjligt bor inte här. 

• Vi hjälper varandra att göra ett bättre jobb. 

• Detaljerna gör skillnaden. 

• Sitt aldrig ner i båten. 

• Är det kul gör vi det bra. 

Värdegrundsarbetet hålls levande i det dagliga arbetet, det  

påverkar prioriteringar av handlingar och är en kompass för 

nyutveckling. För att kartlägga hur nöjda gästerna är använder 

sig Parks and Resorts av GGI: Glad Gäst Index, där besökarna 

varje vecka tillfrågas om upplevelse och bemötande. År 2016 

hade Gröna Lund 87% nöjda gäster enligt sitt egna index. För 

att upprätthålla denna höga siffra är det viktigt att alla detaljer i 

ett gästmöte stämmer [6]. Parks and Resorts, och därmed även 

Gröna Lunds, upplevelsevision är att leverera en 

helhetsupplevelse i världsklass, varje gång. Detta innebär att det 

inte är tillräckligt att ge ett gott bemötande och god service 

under själva besöket, utan även tiden innan och efter är 

avgörande för gästens upplevelse. I arbetet med att utreda 

huruvida Gröna Lund bör ha en chatbot som automatiserar 

kundtjänsten hamnar fokus därmed på att upplevelsevisionen 

fortfarande uppnås, samt att värdeorden hålls centrala. 

B. Frågeställning 

Den fråga som undersökts i detta arbete är: 

Hur ser förutsättningarna ut för Gröna Lund att implementera 

en chatbot på sin hemsida – och i så fall, hur skulle en sådan 

kunna vara uppbyggd? 

Denna frågeställning kan i sin tur brytas ner i tre delfrågor:   

• Hur väl kan en chatbot bevara kundupplevelsen?  

• Är det med upplevelsevisionen i åtanke lämpligt för 

Gröna Lund att implementera en chatbot?  

• Är frågorna som kommer in till kundtjänst av sådan 

karaktär att en chatbot skulle kunna tränas till att 

svara på dem? 

I och med att Parks & Resorts lägger mycket tyngd i sina 

värderingar och sina gästers upplevelse är den aspekten något 

som kommer att genomsyra arbetet.  

C. Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna att 

automatisera en kundtjänst med en chatbot, vilka aspekter som 

är viktiga att ta i beaktning i implementationen, samt vilka 

fördelar respektive nackdelar det finns med att göra det. Mer 

specifikt kommer arbetet handla om att kartlägga lämpligheten 

i att implementera en chatbot för Gröna Lunds 

kundtjänstfunktion, för att avlasta nuvarande kundtjänst samt 

förkorta svarstider. Leveransen kommer bestå av en enkel och 

testbar prototyp, samt en utredning av hur detta går i linje med 

Parks & Resorts värderingar.      Resultatet av det färdiga 

arbetet är främst intressant för Gröna Lund – men också för 

övriga företag inom koncernen (Skara Sommarland, 

Kolmården, Furuvik, Aquaria) och inom samma bransch.  

D. Samhälleliga aspekter 

Moores lag, som säger att antalet transistorer på ett chip ökar 

exponentiellt, formulerades för över 50 år sedan och är aktuell 

än idag – vilket betytt oerhört mycket för datorindustrin och 

skapandet av intelligenta robotar och andra maskiner [7]. Detta 

får konsekvenser i hur arbete värderas, då anställda inom många 

branscher snart kommer kunna ersättas av robotar med 

likvärdig intelligens i sammanhanget [8]. Det råder ingen 

tvekan om att robotar kan ersätta människor i administrativa 

roller, men frågan som då uppstår är huruvida en robot kommer 

kunna genomföra arbetet bättre än sin mänskliga föregångare. 

Och om inte – hur mycket av kvaliteten är företag beredda att 

tappa till förmån för den långsiktiga kostnadsreducering som en 

robot kan medföra? De kvalitetsförluster en chatbot kan 

innebära gäller främst språklig kreativitet och anpassning samt 

innovativa lösningar. 

II.  TEORI 

A. Övervakad maskininlärning 

Den vanligaste typen av maskininlärning är övervakad sådan, 

där huvudtillämpningsområdena är klassificering och 

regression. Metoden utgår från en mängd datapunkter  

D = {𝑑1, … , 𝑑𝑛} , vardera med en tillhörande utdatavariabel 

𝑐 ∈ {𝑐1 , … , 𝑐𝑛}. Algoritmens uppgift är att lära sig replikera 

och generalisera träningsdata för att kunna associera indata till 

utdata. Målet är att algoritmen, med en funktion f, skall kunna 

förutspå icke tidigare studerade indatas d tillhörande utdata c, 

dvs 𝑐 = 𝑓(𝑑). Maskininlärning är icke-övervakad då endast 

indata finns i träningsfasen, utan korresponderande utdata. 

Metoder som använder icke-övervakad maskininlärning är 

framför allt klustring och associeringsundersökningar [9].  

B. Natural Language Processing 

Natural Language Processing (NLP) är ett område inom 

maskininlärning som behandlar naturligt språk och de 

interaktioner mellan människor och datorer där talat och skrivet 

språk används. NLP delas vanligtvis in i fyra olika områden: 

Natural Language Understanding (NLU), Symbol Grounding, 

Natural Language Generation (NLG) och Dialog Systems. 

NLU handlar om hur datorn tolkar input och är förmodligen 

NLPs största svaghet. Till skillnad från programmeringsspråk, 

som Java eller Python, så är det mänskliga vokabulären enormt 
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och samma ord kan ha flera betydelser. Dessutom finns 

dialektala skillnader, flertydighet och sarkasm, vilket gör att 

botar kan missbedöma en texts betydelse, även om texten i 

fråga följer grammatiska regelverk. Symbol grounding är den 

del av processen då chatboten delar upp meddelandets 

textmassa i mindre komponenter för att senare kunna analysera 

innehållet bitvis. NLG är processen där datorn ska generera 

språk som ska kunna förstås och tolkas av en människa. 

Dialogsystem är en sammansättning av de andra tre 

komponenterna och definieras som ett system där en dator på 

något sätt för en dialog med en människa, antingen i talat eller 

skrivet språk. Systemet inkluderar också det användargränssnitt 

som används för kommunikation mellan dator och användare. 

Vad dialogsystem ofta saknar jämfört med mänskliga dialoger 

är andra kommunikativa medel såsom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck.  

C. Statistiska språkmodeller 

Maskininlärning har revolutionerat statistisk NLP (SNLP), 

som gått ifrån att använda statistisk inferens till att istället låta 

regler genereras automatiskt från en korpus. Metoder inom 

SNLP uthämtar numeriska data från text [10]. Denna numrering 

sker i majoriteten av metoderna med hjälp av 

sannolikhetsberäkning. Statistiska språkmodeller kan beskrivas 

som de modeller som tilldelar ordsekvenserna sannolikheter. 

Genom att använda kedjeregeln för sannolikhetsberäkning samt 

betingade sannolikheter ges en ordsekvens  

�̅� = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} sannolikheten: 

 

𝑃(�̅�) = 𝑃(𝑤1) ∙ 𝑃(𝑤2|𝑤1) ∙ … ∙ 𝑃(𝑤𝑛|𝑤1, … , 𝑤𝑛−1)

= ∏ 𝑃(𝑤𝑖|𝑤1, … , 𝑤𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

   

Att med hjälp av en språkmodell kunna räkna ut den relativa 

sannolikheten för olika fraser eller kategorier är användbart i 

olika tillämpningar av SNLP. Det är vanligt att SNLP 

kombineras med en Maximum Likelihood-uppskattning.  

 Unigram är den enklaste språkmodellen, där sannolikheten 

för varje ord beräknas separat och därmed oberoende av sitt 

sammanhang. Det kan ses som en finit automat med ett enda 

stadie, där automaten har en sannolikhetsfördelning över hela 

vokabulären där alla event kan summeras till 1. 

 I en n-gram-modell tas ordens kontext i beaktande, då n 

motsvarar antal ord som behandlas åt gången. Modellen utgår 

från Markovs antagande - att sannolikheten för ett ord endast 

beror på de n-1 tidigare orden. Man använder en n-1 ordningens 

markovmodell där varje ord 𝑤𝑖 beräknas som den betingade 

sannolikheten givet de n-1 föregående orden. För att n-gram ska 

kunna ge en bra bild av fördelningen krävs att vokabulären är 

tillräckligt stort [10]. 

D. Naive Bayes klassificerare 

Att tilldela dokument i naturligt språk en eller flera 

fördefinierade kategorier kallas textklassificering, en 

tillämpning av Natural Language Understanding som använder 

övervakad maskininlärning och en statistisk språkmodell. 

                                                           
1 I maskininlärningssammanhang används ofta det engelska ordet features. 

Textklassificerare använder oftast en bag-of-words-

representation för att representera ett dokument. En bag är som 

ett set som tillåter repeterade element. Den vet därmed bara 

vilka ord som är inkluderade och hur många gånger och tar 

därmed inte hänsyn till grammatik eller var och i vilken ordning 

de förekommer.  

Naive Bayes klassificerare är ett samlingsnamn för en familj 

av klassificeringsmetoder som baseras på Bayes’ sats om 

betingade sannolikheter. Metoderna antar (naivt) oberoende 

mellan attribut1. Vanligtvis utgörs dessa attribut av ord i en text 

som skall klassificeras. Alla attribut som förekommer i 

träningsdata samlas i en vokabulär. Vad som skiljer sig mellan 

de olika metoderna i fråga är främst de antaganden som görs 

gällande attributens fördelning, de så kallade eventmodellerna. 

I fall då attributen är diskreta (vilket vanligtvis är fallet) finns 

två olika approacher, antingen används en multinominal 

eventmodell eller en bernoulli-eventmodell.  

I bernoullis eventmodell representeras ett dokument av en 

attribut-vektor med binära värden. Varje dimension i attribut-

vektorn �̅� representerar ett ord 𝑤𝑖   från vokabulären V. Värdet 

av dimensionen i är antingen 0 eller 1 beroende på om ordet 

förekommer i dokumentet (1) eller inte (0). Man tar alltså inte 

hänsyn till hur frekvent förekommande ett ord är i dokumentet. 

Denna modell är att föredra då korta texter analyseras, eftersom 

längre texter innehåller fler ord vilket gör att de olika 

dokumentens attribut-vektorer blir mindre diversifierade och 

svårare att jämföra [11]. 

Multinomial eventmodell tar hänsyn till hur frekvent 

förekommande ett visst ord är. Attribut-vektorernas 

dimensioner är inte binära utan innehåller antalet påträffade 

förekomster av ordet i det dokument som representeras. 

Eventmodellen tar hänsyn till antal förekomster av ett ord i ett 

dokument, för att sedan kunna jämföra detta med de olika 

kategoriernas representation.  

E. Utjämning 

Något som kan orsaka problem med statistiska NLP-

modeller är då data är gles, vilket innebär att av den totala 

mängden attribut är det väldigt få som förekommer i ett visst 

dokument [12]. Utan utjämning kommer attribut som inte 

förekommer i träningsdata för en kategori att få sannolikheten 

noll, ett systemfel hos modellen. Bara för att ett attribut inte 

förekommer i träningsdata behöver inte detta betyda att den inte 

kan förekomma för kategorin i fråga. I modeller med många 

attribut kan sannolikheterna för dessa bli så pass små att man 

med fördel logaritmerar dem och får då ett negativt tal. Om ett 

ord då inte förekommer i kategori c resulterar detta i en 

logaritmering av noll, vilket inte är definierat - någon form av 

utjämning krävs. Vad utjämningen gör är att den flyttar en liten 

del av sannolikhetsmassan från sedda attribut till osedda, vilket 

kan göras på olika sätt.  

Laplaceutjämning eller tillsatsutjämning är en vanlig 

utjämningsmetod som används för att utjämna kategoriserad 

multinomialfördelad data enligt följande: 
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𝜃𝑖 =  
𝑤𝑖

𝑁
=

# 𝑜𝑟𝑑 𝑤𝑖  𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑐

# 𝑜𝑟𝑑 𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑐
  

 

�̂�𝑖 =  
𝑤𝑖 +  𝛼

𝑁 +  𝛼𝑉

=
# 𝑜𝑟𝑑 𝑤𝑖 𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑐 +  𝛼

# 𝑜𝑟𝑑 𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑐 + 𝛼 ∙ # 𝑜𝑟𝑑 𝑖 𝑣𝑜𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙ä𝑟
 

 

 är en så kallad pseudocount som avgör hur grov 

utjämningen ska vara, högre innebär större utjämning ( 𝛼 =
1 är vanligast). 𝜃𝑖 använder laplaceutjämning medan 𝜃𝑖 inte gör 

det. Är 0 ≤  𝛼 < 1  så kallas utjämningen istället 

Lidstoneutjämning. 

F. Ramverk för testning 

Ett välkänt ramverk för testning vid klassificering är att 

använda en förväxlingsmatris, en matris som används för att 

härleda misstag hos maskininlärningsalgoritmer (se fig. 2). 

Matrisen är av storlek 𝑛 × 𝑛 där n är antalet kategorier 

programmet behandlar. Matrisens kolumner representerar den 

rätta klassen och raderna representerar den av algoritmen 

tilldelade klassen.  
Rätt klass 

  
kort funk konsert jobb 

kort TP 
   

funk 
 

TP 
  

konsert 
  

TP 
 

jobb 
   

TP 

 

För varje kategori kan sedan en förväxlingsmatris användas, 

för att se hur algoritmen behandlar en specifik kategori (se fig. 

3).  

  
Rätt klass 
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kort icke-kort 

kort True 

positives 

False 

positives 

icke-kort False 

negatives 

True 

negatives 

 

I tabellen utläses true positives (TP) som datapunkter av 

kategori C som korrekt klassificerats till kategori C, true 

negatives (TN) motsvarar datapunkter tillhörande övriga 

kategorier som också klassificerats därefter. False positives 

(FP) är datapunkter som inte tillhör kategori C, men som fått 

den kategoriseringen, och false negatives (FN) är de 

datapunkter som tillhör kategori C och klassificerats som något 

annat [13].  

                                                           
2 Engelskans precision, recall och accuracy. 

Då TP, TN, FP och FN beräknats kan vi beräkna precision, 

täckning och träffsäkerhet2 som olika mått på algoritmens 

prestation. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝑇𝑟ä𝑓𝑓𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

G. Konstruktion av chatbotar 

Chatbotar består av tre delar: användargränssnitt (UI), 

intelligens (AI) och integration (SI). Gränssnittet är t ex en 

chattfunktion på företagets hemsida, som möjliggör 

kommunikation mellan boten och den mänskliga användaren. 

För att förstå användarens fråga används Natural Language 

Processing (NLP), och AI-metoder för att skapa en naturlig 

konversation och ta tidigare frågor och sammanhang i åtanke. 

Intelligensen används för att förstå och besvara kundens frågor, 

och för att förbättra kvaliteten med varje interaktion. 

Integrationen handlar om att koppla samman andra system och 

plattformar, samt att koppla in mänskliga agenter för de mer 

komplexa frågorna.  

Chatbotar kan byggas utifrån två olika tillvägagångssätt, 

antingen regelbaserat då regler hårdkodas in, eller genom 

maskininlärning som använder inkommande träningsdata för 

systemet ska lära sig själv [14]. Om boten försöker tolka vad 

som skrivs till den med maskininlärning medför detta en risk att 

missförstå användaren, samtidigt begränsar det andra 

alternativet användarens input till ett begränsat antal 

valmöjligheter. 

    För att förenkla användargränssnittet används ofta knappar 

som hjälper användaren att välja mellan olika alternativ. Dessa 

hjälper även chatboten att kategorisera frågan och kan därmed 

förbättra och förfina svaret till användaren. Dessa alternativ kan 

liknas vid de som ofta ges i en telefonbaserad kundtjänst, där 

kunden hamnar hos olika avdelningar beroende på val av 

knapptryckning. Fördelen med chatbotens svarsalternativ är att 

det sparar användaren tid och ger intryck av effektivitet, 

användaren behöver inte läsa alla svaren utan kan snabbt 

fortskrida konversationen. På samma sätt kan den som behöver 

ta längre tid på sig för att läsa, förstå och välja svarsalternativ.  

Quick replies är knappar med korta texter som hjälper 

användaren att snabbt välja svarsalternativ. Quick replies 

används framförallt i chatbotar på Facebooks Messenger-

plattform, men motsvarande finns också för Slack och Skype 

[15].  

H. IBM Watson 

Ett tidigare framstående verk inom området är datorsystemet 

Watson av IBM, som besvarar frågor genom NLP och byggdes 

för att applicera avancerad NLP, informationsinhämtning 

(information retrieval), kunskapsrepresentation (knowledge 

representation), automatierat resonemang (automated resoning) 

och maskininlärning på besvarande av öppna domänfrågor [16]. 
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Fig.   2. Förväxlingsmatris som används för att härleda fel hos 

maskininlärningsalgoritmer. 

Fig.   3. Förväxlingsmatris som undersöker hur väl algoritmen 

behandlar data av en viss kategori. 
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Watson använder IBM:s DeepQA-mjukvara och Apache 

UIMA-ramverket, och har en kunskapsbas av miljontals 

referensdokument. Watson utvecklades från början för att tävla 

i frågesporten Jeopardy! där den 2011 vann förstapriset på 1 

miljon dollar. Därefter blev dess första kommersiella 

användningsområde beslut om nyttjanderätt vid behandling av 

lungcancer. 

Watson tolkar frågor till att bestå av olika nyckelord och 

meningsfragment för att hitta statistiskt relaterade meningar. 

Den huvudsakliga innovationen med Watson var alltså inte att 

skapa en ny algoritm, utan att snabbt och simultant exekvera 

hundratals etablerade språkanalysalgoritmer. Ju fler algoritmer 

som oberoende resulterar i samma svar, desto troligare är det att 

Watson har rätt. När den har ett antal möjliga lösningar jämför 

den mot sin databas för att undersöka om varje lösning är 

meningsfull eller inte. 

H. Chatbotramverk och -plattformar 

En chatbot behöver nödvändigtvis inte byggas från grunden, 

utan kan integreras i meddelandeapplikationer som Slack och 

Messeer – vilket underlättar implementeringen och ökar 

tillgängligheten [17]. Genom att integrera en chatbotramverk 

som Digitalflow, wit.ai eller Microsoft Azure med Facebook 

Messengers API kan denna användas för att med 

maskininlärning analysera och producera in- och utdata i form 

av messengermeddelanden. Chatboten nås då genom en 

messengerchatt som kan kopplas till ett företags Facebooksida. 

Detta blir ett enkelt sätt att automatiskt interagera med kunder.  

Ramverken innehåller fördefinierade funktioner och klasser 

som används av utvecklare för att skapa en chatbot från 

grunden.  

Till skillnad från chatbotramverk kan chatbotplattformar som 

Chatfuel användas av nybörjare och oerfarna programmerare 

utan att behöva producera kod [18]. Boten blir enkel och 

klickbaserad, ingen maskininlärning används.  

I. Gröna Lunds värdegrund och företagskultur 

Värdegrunden inom Parks and Resorts i allmänhet och Gröna 

Lund i synnerhet illustreras som en bojsten med de fyra 

värdeorden (se I. Bakgrund) och i den fem ballonger med 

budskap som fungerar som en kompass i det dagliga arbetet. De 

fyra värdeorden - säkerhet, upplevelse, omtanke och effektivitet 

- har funnits i koncernen sedan länge, men det var 2016 som 

satsningen för att konkretisera den företagskultur som redan 

genomsyrade koncernen inleddes. Över ett års workshoparbete, 

konsulterat av ett externt företag, resulterade i de fem 

budskapen. “Omöjligt bor inte här” pekar på det faktum att det 

alltid finns en väg framåt och att ett problem är en oupptäckt 

lösning. “Vi hjälper varandra att göra ett bättre jobb” har två 

meningar: både att artisterna, som de anställda kallas, ska hugga 

i där det behövs som mest och hjälpa varandra att utvecklas 

genom feedback. “Detaljerna gör skillnaden” uppmärksammar 

det faktum att det är detaljerna som skapar helheten, det är 

viktigt att allting görs helhjärtat och hela vägen in i mål - från 

att gästen börjar planera sitt besök tills de lämnar parken. “Sitt 

aldrig ner i båten” handlar om att ständigt vara i rörelse framåt 

mot det oväntade och oprövade. ”Är det kul gör man det bra” – 

de anställda ska både ha kul på jobbet och ha ett kul jobb. 

På Gröna Lund är företagskulturen väldigt stark och levande, 

och bakom detta ligger hårt arbete. Enligt Caroline Lidholm, 

rekryteringschef på Parks and Resorts och en av de två 

ansvariga för att se till att värdegrunden hålls levande bland de 

anställda, är det viktigaste att alla verkligen känner till 

värdegrunden och låter den genomsyra hela verksamheten [19]. 

Parks & Resorts jobbar hela tiden med påminnelser, så som 

pennor, ballonger och feedback-kort med de olika budskapen 

tryckta på, samt uppmuntran av beteenden som går i linje med 

värdegrunden - både genom daglig feedback, större 

utvecklingssamtal och prisutdelningar till de anställda som har 

gjort något extra bra. 

Ett stort fokus läggs på de som är tillsvidareanställda och 

jobbar året om. Man ser till att alltid låta kulturen vara 

närvarande i vardagen genom kontinuerliga workshops och 

uppdateringar. Parks & Resorts menar att om det fungerar bra 

bland de som är tillsvidareanställda så kommer det även fungera 

bland de säsongsanställda. 

För säsongsanställda introduceras värdeorden och budskapen 

redan under rekryteringen, med en grundläggande tanke om att 

medarbetarna ska välja dem som arbetsgivare lika mycket som 

de väljer medarbetarna. Under den inledande utbildningen som 

alla säsongsanställda, såväl nyanställda som så kallade 

återkommare, genomgår läggs fokus på värdegrunden.  

J. Företagskulturer 

Kulturer kan delas in i flera olika nivåer, där nivån talar om 

hur synligt kulturella fenomenet är för en betraktare [20]. Den 

mest synliga eller ytliga nivån är artefakterna, alla kulturella 

fenomen som kan synas, höras eller kännas. Trots att artefakter 

är lätta att lägga märke till är de svåra att tolka och analysera 

som åskådare. Artefakter inkluderar synliga produkter från 

gruppen, dess språk, teknologi, publika värdeord, synliga 

ritualer och ceremonier, med mera. Även klimatet och synliga 

beteenden inom gruppen klassas enligt Schein som en artefakt. 

Några av de artefakter som är tydligast hos Gröna Lund är 

synliga beteende, den gemensamma klädkoden, arkitektur och 

dekorationer, samt så klart den kommunicerade värdegrunden. 

En stor del av Gröna Lunds artefakter är deras 

marknadsföring som ger intryck runt omkring i Stockholm, 

bland annat genom annonsering på Citybikes, affischer med 

konsertartister i tunnelbanan och vid busshållplatser. De gör 

också stora satsningar i sociala medier. All marknadsföring görs 

med den bekanta gröna färgen, och i år med temat “ett tivoli 

byggt på sann kärlek”. Direkt vid entrén på Gröna Lund möts 

gästerna av mycket färg på bland annat byggnader, 

åkattraktioner och ballonger. Det är ett relativt litet 

tivoliområde med mycket attraktioner, men även restauranger 

och spel, vilket gör avstånden korta.  

Gästerna möts också av glada anställda iklädda gröna 

arbetskläder. Som anställd finns det flera beteenden som är mer 

uppmuntrade, vilket gör att de anställda generellt ger ett väldigt 

positivt och glatt intryck för gästerna i parken. Internt talas om 

tivolit som en scen där de anställda är artister och går in i sin 

roll framför gästerna som utgör publiken i föreställningen. Det 

innebär exempelvis att en eventuellt dålig dag lämnas utanför 

och alltid levererar en helhetsupplevelse i världsklass för 
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gästerna. Synliga känslor och beteenden är bland annat glädje 

och hjälpsamhet.  

Nästa nivå av företagskulturer är värderingar (espoused 

beliefs and values). Artefakterna kan förklara hur en grupp 

skapar sin miljö och vad som är märkbara beteendemönster, 

men inte varför de uppträder som de gör - något man kan få svar 

på genom att studera värderingarna i gruppen. Schein menar att 

när en grupp skapas eller när de står inför en ny uppgift eller 

problem speglar det första lösningsförslaget några individers 

egna antaganden om vad som är rätt och fel. Om det visar sig 

att den här lösningen fungerar bra kommer individens 

antagande förvandlas till en delad värdering och så småningom 

ett delat antagande. Denna förvandling sker bara för de 

värderingar som kan testas empiriskt och som fortsätter att 

fungera på ett pålitligt sätt för att lösa gruppens problem. Rör 

det sig om värderingar som handlar om mindre kontrollerbara 

delar av miljön, etiska eller moraliska aspekter, eller 

verksamhetens strategi eller mål kan förvandlingen föregås av 

social validering, dvs genom delad social erfarenhet inom 

gruppen. 

Värderingarna är grunden till vad som är rätt och fel, 

oskrivna regler för vad som förväntas och hur man ska bete sig. 

I och med att de konkreta budskapen i värdegrunden baseras på 

den befintliga företagskulturen och inte tvärtom är det enkelt att 

se hur träffsäker den är med de faktiska värderingarna. I 

rekryteringen letar man också efter personer som kan ställa sig 

bakom företagets värderingar. Som anställd förväntas av en att 

ställa upp när det behövs och vara hjälpsam och flexibel. En 

annan viktig förväntning är att alltid ska vara på ett gott humör 

för att leverera den bästa upplevelsen för gästerna. 

Den djupaste nivån av företagskulturer är, enligt Schein, 

grundläggande antaganden. Grundläggande antaganden 

kommer från lösningar på problem som fungerat upprepade 

gånger tills det tagits för givet och man inte längre ser några 

alternativa lösningar inom kulturen. När ett grundläggande 

antagande växt sig starkt i en grupp blir det för medlemmarna 

otänkbart att handla utifrån någon annan premiss. Dessa 

grundantaganden är omedvetna och därför mycket svåra att 

identifiera. Det är dock avgörande att kunna tyda de 

grundläggande antagandena för att kunna tolka artefakterna på 

ett korrekt sätt eller veta hur mycket tilltro man ger 

värderingarna. Det är de grundläggande antagande som utgör 

essensen av kulturen, och genom att förstå dem kan man även 

förstå övriga nivåer.  

III.  METOD 

A. Manuell taggning av träningsdata 

En chatbot begränsas lämpligen till att behandla ett antal 

olika kategorier av frågor och svar. För att kunna använda NLP 

utan att tappa kvalitet på svaren behöver dessa kategorier vara 

relativt begränsade. Den data som tillgängliggjorts inför arbetet 

bestod av okategoriserad mailhistorik från Gröna Lunds olika 

adresser för mailkontakt. För att undvika alltför mycket 

repetitivt arbete, och i och med att slutresultatet är en prototyp, 

begränsades träningsdata till totalt 239 datapunkter. Prototypen 

avhandlar kategorierna Kort, Jobb, Konsert samt 

Funktionsnedsättning eftersom de är mest frekvent 

förekommande i mailhistoriken och dessutom ofta möjliga att 

standardisera ett svar till.  

Genom att manuellt tagga den mailhistorik som Gröna Lund 

tillhandahåller kommer man sedan kunna använda 

maskininlärning för att klassificera inkommande frågor till 

samma kategorier. Taggningen gjordes genom att överföra 

texten från varje enskilt mail till en egen textfil, som sedan 

sparas i en mapp med samma namn som kategorin. För varje 

kategori finns i sin tur ett antal underkategorier, exempelvis 

delas ‘kort’ in i underkategorier som ‘borttappat’, ‘återköp’ 

och ’leverans’. 

B. Dataprocessing 

Varje enskilt mail sparades som en textfil (.txt) och delades 

in efter sin kategori in i olika mappar. Mapparna för varje 

kategori dubblerades i en tränings- respektive testningsmapp, 

där testningsmappen innehåller 20% av det totala antalet filer 

för varje kategori. Tränings- och testdata skiljer sig alltså åt och 

innehåller inte samma filer. Den manuella taggningen görs 

genom att låta varje klassobjekt datapoint ha attributen text 

(mailinnehållet) och category (namnet på mappen som filen 

ligger i). Antalet datapunkter per kategori har anpassats efter 

antalet mail i den ursprungliga inkorgen som stämmer in på 

kategorin i fråga, detta för att skapa en justering som stämmer 

överens med hur många mail som inkommer i ämnet. 

För att förbättra prestationen av algoritmen används Natural 

Language Toolkit (nltk) för tokenisering och en stopplista för 

att minska den påverkan som icke-betydelsefulla ord har på 

resultatet.  T ex har hälsnings- och avslutningsfaser, samt en hel 

del prepositioner, konjunktioner och pronomen uteslutits ur de 

processade texterna. 

C. Användargränssnitt 

Det grafiska användargränssnittet för chatboten är mycket 

enkelt och anpassat för att vara en del av den befintliga 

hemsidan (http://www.gronalund.com). Gränssnittet används 

för att koppla samman användaren och dess indata, dvs frågan, 

med maskininlärningsalgoritmen som genererar ett svar.  

   Gränssnittet är uppbyggt med hjälp av Tkinter, Pythons 

mest använda paket för grafiska användargränssnitt [21]. 

Gränssnittet har en enda uppgift: den låter användaren skriva in 

sin fråga och när den klickar på “skicka” skickas texten som 

skrivits till algoritmen som slutligen genererar ett svar på 

frågan.  

D. Databas 

Databasen är byggd i MySQL som är ett open-source 

relational database managementsystem (RDBMS) där SQL - 

Structured Query Language - är språket som används för att 

hantera denna. Databasen består av en enda tabell med tre olika 

attribut; kategori (VARCHAR(9)), underkategori 

(VARCHAR(9)) och text (TEXT).  

E. Implementation 

Prototypen är uppbyggd så att den består av tre delar - 

maskininlärningsalgoritmen, databasen och huvudprogrammet 

http://www.gronalund.com/
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(se fig. 4), som kommunicerar med de två andra delarna och 

innehåller användargränssnittet.  

 

 

Då chatboten startas är det huvudprogrammet UI.py som 

körs. Det första som händer är att ett objekt av klassen Chatbot 

skapas. I sin tur skapar klassen Chatbot i konstruktorn ett 

attribut classifier, som är ett objekt av klassen NaiveBayes som 

importeras från NB.py. Efter att attributet classifier skapats 

skapas även ett attribut database, som är ett objekt av klassen 

DB som hämtas från DB.py. Därefter skapas ett objekt av 

klassen Session som innehåller grafiken och en metod som läser 

av frågan som anges i inputfönstret, för att sedan publicera det 

automatiskt bestämda svaret i samma fönster.  

NB.py använder Naive Bayes med en multinomial 

eventmodell för att klassificera frågor. Först kommer texten 

tilldelas en av de fyra huvudkategorierna, därefter en 

underkategori. NB.py använder dataset.py och datapoint.py för 

att preprocessa träningsdata och träna algoritmen. I 

kommunikationen med användaren används endast 

datapoint.py. 

DB.py är länken mellan databasen gldb.sql (Gröna Lund 

DataBase) och huvudprogrammet. Programmet använder en 

sql-connector och en cursor för att kunna hantera databasens 

innehåll. Klassen DB har en enda metod dbGet som innehåller 

den query som väljer svar från databasen utifrån parametrarna 

first_cat (huvudkategori) och second_cat (underkategori). 

Nedan exemplifierat med frågan “Vad gör jag om jag tappat 

bort mitt guldkort?”:   

SELECT text FROM Svar WHERE kategori = ‘kort’ 
AND underkategori = ‘borttappat’; 

Det som ligger som attributet ‘text’ för den kategori och 

underkategori som klassificeras kommer då att returneras. 

F. Testning 

Testningen av maskininlärningsalgoritmen genomfördes 

med testdata som inte tidigare behandlats av algoritmen - detta 

för att undvika överträning och därmed missvisande 

testresultat. Testresultatet visualiseras som en 

förväxlingsmatris - först för varje kategori och därefter i sin tur 

för varje underkategori, givet huvudkategorin. På så sätt blir det 

tydligt var i kategoriseringen som mest förvirring uppstår. Två 

baselines användes i jämförelseaspekt. Den första är, ifall alla 

datapunkter skulle klassificerats till den vanligaste kategorin, 

vilket är huvudkategorin konsert. Den andra baseline som 

användes var mänsklig kvalificerad gissning av kategori - som 

en manuell motsvarighet till en chatbot. 

För att undersöka prototypens lämplighet för Gröna Lund 

och Parks and Resorts som organisation analyserades denna 

också efter ett antal lämplighetsparametrar: 

1.Skalbarhet 

• Går det att utveckla prototypen till att behandla mer 

komplexa och- eller specifika frågor? 

• Kommer chatboten i framtiden att kunna användas av 

samtliga av Parks and Resorts parker? 

2. Fortlevnad 

• Är chatboten uppbyggd på ett sådant sätt att de som 

arbetar i kundtjänst kan lägga in data successivt – utan 

att behöva några programmeringskunskaper? 

3. Plattform 

• Är plattformens struktur sådan att förutsättningar finns 

för att implementera en chatbot? 

IV.  RESULTAT 

G. Datalogiskt resultat 

Maskininlärningsalgoritmen, med Naive Bayes 

klassificerare presterar bra i förhållande till hur många 

datapunkter träningsdata innehåller. Träffsäkerheten vid 

kategorisering av huvudkategori hamnar mellan 88% och 96%, 

precisionen något lägre och täckningen däremellan (se fig. 5).  

Om resultatet jämförs med första baseline – då alla frågor ges 

den vanligaste huvudkategorin (konsert) – ger algoritmen klart 

bättre resultat (se fig. 6).  

Andra baseline – en mänsklig kvalificerad gissning – är 

närmast omöjligt att uppnå. En mänsklig klassificering av 

inkommande mail är närmare 100%, givet att den som 

uppskattar kategori är medveten om vilka kategorier som finns.  

Klassificering av underkategori blir i de tester som gjorts 

betydligt sämre, och hamnar under första baseline. 

 

 

Fig.   4. Grafisk överblick av prototypens komponenter. 
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H. Bedömning av lämplighet 

Gällande skalbarhet så är både databasen och 

maskininlärningsalgoritmen av sådant slag att de skulle kunna 

användas även inom andra delar av koncernen. Det som i så fall 

skulle behöva göras är att separera test- och träningsdata för de 

olika parkerna, då frågor på ämnen som öppettider och priser är 

olika mellan parkerna samtidigt som de alla har en specifik 

nisch och därmed behandlar frågor som är irrelevanta för 

övriga. Ett alternativ vore att använda ytterligare en kategori 

som definierar parken datapunkten tillhör, denna kan i så fall 

avgöras utifrån vilken plattform som används, algoritmen 

behöver alltså inte tränas fram till att kunna skilja frågor om 

Gröna Lund från frågor om t ex Furuvik. För att databasen ska 

göras koncerngemensam behöver ett attribut ‘park’ adderas till 

den redan existerande tabellen Svar, detta för att åtskilja svaren 

mellan de olika parkerna.  

För att chatboten ska kunna behandla fler- och mer specifika 

frågor behöver antalet kategorier- och underkategorier utökas. 

Detta går bra att göra men kräver programmeringskunskaper. 

Om personliga frågor ska behandlas, där användaren 

exempelvis anger numret på sitt guldkort eller frågar om en 

specifik bokning, måste chatboten integreras med fler databaser 

och algoritmen skulle behöva jobba med Named Entity 

Recognition, en annan metod inom maskininlärning där 

specifika uppgifter extraheras ur texten, för att ta uppgifter som 

datum, veckodagar och namn på restauranger eller attraktioner 

i beaktning. Detta är omständligt och kräver stor utbyggnad och 

förändring av källkoden.  

För prototypens vidareutveckling är det av stor betydelse att 

de som i nuläget arbetar med kundtjänstfrågor på ett enkelt sätt 

kan lägga in fler datapunkter i träningsdata, för att på så sätt 

successivt förbättra chatbotens prestanda. För att utöka 

mängden träningsdata skall nya inkommande mail läggas in i 

textfiler och döpas efter huvudkategori för att sedan sorteras i 

rätt mapp enligt rådande struktur. Med några mindre 

omständliga kodändringar skulle antalet kategorier kunna 

utökas i framtiden, men en ändring av kategorierna skulle 

innebära att all träningsdata skulle behöva gås igenom och 

taggas igen – vilket innebär mycket arbete.  Databasens simpla 

struktur gör det även möjligt att förfina, formatera och öka 

antalet svar som chatboten kan ge. I nuläget ligger databasen 

lokalt men kan med fördel läggas på en databasserver för att ge 

åtkomst från olika enheter.  

Hemsidan är programmerad enligt gängse standard med 

HTML som grund. CSS används för utformning och stilmallar. 

Vissa av hemsidans funktioner påbyggs med JavaScript. 

Genom en http AJAX -förfrågan kan man uppdatera hemsidan 

utan att ladda om denna. På samma sätt kan man skicka data till 

servern i bakgrunden och även skicka och/eller få data efter att 

sidan laddats [22]. Python-kod går att baka in i HTML-basen, 

men för att matcha stilen på ursprungshemsidan bör grafiken 

utformas på samma sätt som övriga hemsidan.  

V.  DISKUSSION 

A. Reflektioner kring metodval 

Genom att använda Natural Language Processing i chatboten 

kan man skapa känslan av en konversation, det blir mer 

personligt än att bara klicka sig igenom olika mjukvarumenyer, 

men det skapar också en större risk för känslan av att man inte 

blir förstådd. I teorin är alltså en chatbot med samma 

lingvistiska kunskaper som en vuxen människa optimalt, men i 

praktiken inte genomförbart [23].  

Eftersom projektet att implementera en komplett chatbot i 

dagsläget befinner sig i undersökningsstadiet har inget beslut 

om implementering fattats. Eftersom många chatbotramverk 

som använder maskininlärning, bland annat Microsoft Azure, 

bygger på en affärsmodell där användare prenumererar på 

tjänsten vore detta ett ekonomiskt åtagande som för närvarande 

inte är aktuellt. Med nuvarande lösning kunde författarnas 

grundläggande kunskaper om statistiska språkmodeller 

användes och data struktureras så att den på ett enkelt sätt 

successivt kan utökas.  

B. Självbetjäning och kundnöjdhet 

En studie om självbetjäningsteknik (Self Service Technique 

- SST) i bankärenden, där man studerade och jämförde kunder 

som för det mesta använde bankomat med de som brukade 

vända sig till bankkontor, visade på lägre övergripande 

kundnöjdhet hos de som oftast använde bankomat [24]. I 

Harvard Business Review [25] härleds detta fenomen till tre 

primära orsaker: 

- Service kan vara känslosam; teknik kan inte vara det 
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Fig.   5. Testresultat för maskininlärningsalgoritmen. 

Fig.   6. Testresultat för första baseline – där alla datapunkter ges 

huvudkategorin ’konsert’. 
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- Människor föredrar fortfarande att ha andra människor 

som löser deras problem.  

- Mindre arbete för anställda innebär ofta mer arbete för 

kunder. 

Av Parks & Resorts fyra värdeord – säkerhet, omtanke, 

upplevelse och effektivitet – kan omtanke och upplevelse 

komma att äventyras vid en automatisering av kundtjänst. Det 

sista däremot, effektivitet, kommer att kunna förbättras i hög 

grad. Då den genomsnittliga svarstiden för mail i dagsläget är 

1–3 arbetsdagar under högsäsong kan en effektivisering som 

innebär omedelbara svar komma att kompensera för förluster i 

omtanke och upplevelse. 

Den prototyp som tagits fram under arbetet begränsas i 

mycket hög grad av det låga antalet datapunkter, vilket gör att 

den i praktiken inte är särskilt användbar. Effektivare svar och 

något mindre personligt i och med en automatisering kan ses 

som utjämnande effekter, men en stor risk är att boten skulle 

skicka fel svar på en fråga (dvs misslyckas med att tolka vad 

frågan handlar om). Det innebär att man vill uppnå en mycket 

hög träffsäkerhet i algoritmen, som i princip aldrig ska kunna 

generera fel svar. Det uppstår en stor frustration när man blir 

missförstådd, något som gästerna förmodligen generellt inte 

skulle ha överseende med. 

Att tro att det är en omöjlig uppgift att implementera en 

chatbot är inte heller rimligt. Det kommer dock krävas mycket 

arbete med att tagga data, vilket gör att det förmodligen skulle 

behöva ses som en flerårig satsning för att kontinuerligt låta de 

anställda tagga de mail som inkommer, eller alternativt använda 

sig av crowdsourcing. I teorin är det alltså genomförbart, men 

som kräver en stor satsning.  

När en välfungerande chatbot lyckats implementeras skulle 

endast komplexa fall behöva hanteras manuellt, vilket i sin tur 

leder till att personalen antingen kan minskas eller användas till 

mer värdeskapande uppgifter. Kostnaden i satsningen är den det 

krävs för att implementera chatboten, väljer man en befintlig 

tjänst kan ett fast pris ges och det blir då relativt enkelt att 

avgöra huruvida det är en ekonomiskt lönsam investering. De 

befintliga tjänsterna anpassas ofta efter det specifika företaget 

på begäran, varför man inte har kunnat ange en exakt kostnad. 

Väljer man istället att utveckla chatboten från grunden blir det 

en något svårare bedömning av hur många persontimmar det 

kräver. 

C. Chatbotar och kundtjänst 

Att implementera en chatbot för att automatisera 

kundtjänsten på ett företag innebär lägre kostnader över tid, 

eftersom till en maskin inte kräver ersättning i samma mån som 

en människa. Enligt McKinsey skulle 29% av alla 

kundtjänstärenden hanteras av en chatbot [26].  

Det finns flera utmaningar med att beräkna hur mycket det 

skulle kosta, respektive hur mycket man skulle spara av att 

implementera en chatbot hos Gröna Lund. Det saknas uppgifter 

om exakt hur mycket tid som läggs på att svara hur mail och 

telefonsamtal och hur många mail som skulle ersättas av 

chatboten.  

En välfungerande chatbot kan även eliminera en stor del av 

de fel som beror på den mänskliga faktorn, samtidigt som det 

reserverar människor för att utföra mer komplexa uppgifter, 

eller svara på med komplexa frågor. Man använder alltså sin 

personalstyrka på ett mer effektivt sätt. Genom snabb service 

som skapar nöjdare kunder uppnår man också en högre nivå av 

kundlojalitet. 

Den främsta nackdelen med chatbotar är att man tappar den 

emotionella kontakten med sina kunder. Gröna Lund använder 

sig i mycket hög grad av standardsvar även idag, men med en 

chatbot har man inte möjligheten att göra en personlig 

avvägning. Chatbotar kan inte heller lösa mer komplexa 

problem, utan bör endast användas som ett första steg i 

kundtjänsten där mänskliga agenter kan ta över de mer 

invecklade frågorna. Det kan också uppstå problem med mindre 

tekniskt kompetenta kunder som inte klarar av svårare 

uppgifter, och det är därför viktigt att dels ha ett enkelt 

gränssnitt, men också ett alternativ för de som inte vill använda 

chatboten. 

D. Arbetets insyn i företagskulturen 

För att på djupet förstå den företagskultur som präglar Gröna 

Lund och vad den medför hade det varit nödvändigt att 

intervjua många personer med olika positioner inom företaget. 

Då merparten av Gröna Lunds anställda arbetar koncentrerat 

under sommaren blev detta omöjligt. De resultat som behandlar 

kulturarbetet baseras på intervjuer och samtal med Caroline 

Lidholm (rekryteringschef Parks & Resorts), Jan Eriksson, 

(CIO Parks & Resorts) samt Sebastian Hillerström (COO 

Nöjesbokningen Gröna Lund). För att kunna dra djupare och 

mer förankrade slutsatser kring företagskulturen hade mer 

omfattande fältstudier behövt genomföras.  

E. Prototypens begränsningar 

Algoritmens träningsdata består endast av totalt 239 

datapunkter, vilket är mycket lite i 

maskininlärningssammanhang. Anledningen till detta var den 

begränsade mängden data som tillgängliggjordes och att datans 

struktur krävde en relativt tidskrävande manuell taggning. Med 

fler datapunkter bör man ha fått ett mer träffsäkert resultat. Man 

hade också kunnat se tillräckligt stora resultat av kodmässiga 

förändringar för att kunna optimera 

maskininlärningsalgoritmen. Till exempel hade man kunnat 

testa att använda sig av bigrams istället för unigrams, det vill 

säga undersöka orden parvis istället för ett och ett. I nuläget 

skulle en analys av bigram troligtvis ge sämre resultat än av 

unigram eftersom antalet datapunkter är så pass få. 

Även det faktum att de olika kategorierna inte har samma 

antal datapunkter, om än samma förhållande mellan tränings- 

och testdata, skulle kunna ha en effekt på resultatet som 

framträder vid större mängder data. Antalet datapunkter för 

respektive kategori har anpassats för att överensstämma med 

fördelningen för de mail som tidigare inkommit, vilket skulle 

ske naturligt vid en löpande taggning. Man skulle dock kunna 

begränsa maskininlärningsalgoritmen att endast ta de x första 

datapunkterna i beaktning, för att se om det förbättrar eller 

försämrar det datalogiska resultatet. 

Det är svårt att svara på hur hög nivå på träffsäkerhet man 

skulle vilja uppnå med algoritmen för att anse den vara 

tillräckligt bra för att tas i bruk. Ger den rätt svar på 95% på 
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frågorna bedöms den som mycket välfungerande, men de som 

får fel svar blir lika missnöjda oavsett hur många andra som fått 

rätt svar. En lösning på detta problem är att inkludera en 

funktion där användaren får ange sin mail och att ärendet då 

automatiskt skickas till mänskliga agenter, vilket gör att 

användaren inte behöver lägga ner någon extra tid jämfört med 

att direkt ha skickat ett mail.  

I dagsläget begränsas prototypen till att svara på en fråga om 

gången. Om flera frågor anges i samma sekvens kommer de 

ändå att analyseras som en vilket skapar förvirring och 

felaktighet hos algoritmen. Det går inte heller att ställa 

följdfrågor som bygger på tidigare svar – boten minns ingenting 

utan behandlar varje fråga som en ny process.  

F. Potential och framtida möjligheter för chatboten 

I framtiden, om chatboten färdigställs och implementeras på 

hemsidan, är det önskade resultatet är att detta innebär en 

effektivisering för Gröna Lund och deras besökare – dels en 

kostnadseffektivitet i termer av minskat personalbehov inom 

kundtjänst (samt eventuellt att chatboten kan skapa 

merförsäljning genom individuellt anpassade erbjudanden), 

men också genom en kortare svarstid på de frågor som 

inkommer. Samtidigt är det viktigt att man inte tummar på de 

övriga värdeorden. Chatboten bör kunna leverera lika mycket 

omtanke och upplevelse som de mänskliga anställda, gästen ska 

fortfarande känna sig omhändertagen och sedd, behov 

uppmärksammas och bemötandet håller en hög klass. Detta 

uppnås genom ett språk som liknar det man använder i mail 

idag. Med tanke på att man ofta använder sig av standardsvar i 

dagsläget blir inte det någon större skillnad, utan det som 

riskerar att göra att omtanken och upplevelsen försämras är 

eventuella fall då chatboten misstolkar frågan.  Vad gäller 

säkerheten är det viktiga helt enkelt att chatboten lämnar 

korrekt information om frågor som rör säkerhet, såsom 

huruvida det är lämpligt att åka attraktionerna som gravid. 

Det mest lämpliga sättet att implementera chatboten är som 

en direkt del av hemsidan, även om man också skulle kunna 

använda sig av en sammankoppling med t ex Facebook 

Messenger. Målet är att chatboten kan svara på de mest enkla 

frågorna och hänvisa till ställen när man kan läsa mer, samt 

hänvisa till den manuella kundtjänsten ifall man upplever att 

man inte fått tillräcklig hjälp. För att minska missnöjdheten som 

en effekt av att chatboten misslyckas är det viktigt att det går 

snabbt och enkelt att flytta ärendet till den manuella 

kundtjänsten. De frågor som inkommer kan ge Gröna Lund 

information om vilka delar på hemsidan som är svåra att förstå 

eller att hitta. Chatboten ska också kunna bedöma de frågor som 

är för komplexa för att besvara (t ex genom att låta dessa frågor 

tillhöra en egen kategori) och direkt skicka dem vidare till den 

manuella kundtjänsten.  

VI.  SLUTSATS 

Även om den testbara prototypen är mycket begränsad 

prestandamässigt, visar den att det är teoretiskt genomförbart 

att implementera en chatbot för att automatisera kundtjänsten 

hos Gröna Lund. De frågor som inkommer är ofta av sådan 

karaktär att man kan använda standardsvar och alltså låta 

chatboten svara på dem, men för mer komplexa frågor kommer 

man behöva besvara dem manuellt. Det skulle dock krävas 

mycket tid och pengar för att få en tillräckligt välfungerande 

algoritm, som inte ger en försämrad upplevelse för gästerna. Ett 

alternativ som är betydligt mindre krävande är en chatbot som 

inte tillämpar NLP och maskininlärning, utan som är klick- och 

regelbaserad. Det är då användaren själv som med sina klick 

talar om vad frågan handlar om och implementationens enda 

uppgift blir att hämta svaren från en databas. Fördelarna med 

en sådan funktion vore att man snabbt kan få svar på sin fråga, 

utan att behöva leta på hemsidan. Det man kan fråga sig är om 

inte hemsidan är bra nog för att göra en sådan bot överflödig. 

De fördelar det skulle innebära att implementera en chatbot 

på Gröna Lunds hemsida handlar, som förväntat, framför allt 

om kortare svarstid för gästerna/kunderna och en avlastning för 

anställda som kan utföra mer värdeskapande uppgifter än att 

skicka ut standardsvar i mail. Eftersom man i dagsläget många 

gånger via mail använder sig av just standardsvar beror frågan 

om hur väl man skulle lyckas bevara kundupplevelsen vid 

implementering av en chatbot främst på chatbotens 

träffsäkerhet. Risken finns att den misstolkar frågor och man 

kan inte heller göra en personlig bedömning av enskilda fall, 

vilket resulterar i en försämrad upplevelse och omtanke. 

Företagskulturmässigt kommer alltså omtanke och upplevelse 

eventuellt försämras till förmån för högre effektivitet.  

Utifrån arbetet dras slutsatsen att det vore lämpligt att 

implementera en chatbot för att automatisera Gröna Lunds 

kundtjänst, men att det ska ses som en långsiktig satsning där 

det första steget handlar om att manuellt tagga mailen som 

inkommer löpande. Genomför man även löpande testkörningar 

av den befintliga algoritmen med ett ökat antal datapunkter 

kommer man tids nog kunna se hur resultatet förbättras till 

önskvärd nivå. 
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