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Abstract Purpose – Swedish authorities are interested in implementing a chatbot in order to be able to inform the public 

about their services and also answer questions in an easier way. Customer service studies have previously shown signs of 

improving the customer experience using this technology. The authorities' knowledge of this technology is limited and 

therefore a study on which the most suitable alternative is to be made. How to determine which software is preferred? To 

answer the question, one needs to examine the architecture of a software based on one or more predefined measurement 

points. These measurement points are referred to as quality attributes, which in turn are aimed at non-functional features of a 

component or system. A system's modifiability is important for an authority as they need to be able to adapt the system to 

their own needs. The reason for this is because different authorities use a platform in several different ways depending on 

their choice of working methods and information dissemination. In order to further broaden the study, an issue was chosen 

that focuses on a comparison between an open source and closed source chatbot. 

The question was thus: How does open source chatbots and closed source chatbots differ according to modifiability? 

Method – To answer the question, an evaluation method was used that focuses on the said quality attribute. The Software 

Architecture Analysis Method (SAAM) is an established method for comparing or evaluating software architectures based on 

its modification. 

Two chatbots, where one - Microsoft Azure Bot that represents closed source, was compared to the other - Botpress 

representing open source. 

In order to get an answer to the research question, a literature study was conducted on how a SAAM evaluation should be 

carried out and what is required for it to be feasible. When this was found, then the steps that exist within a SAAM 

evaluation process were followed. 

Scenario was developed which was then further developed and divided into direct and indirect scenarios. It was these types 

of scenarios that then decided which type of chatbot was most modifiable. The division was done through literature studies. 

These scenarios were then evaluated in turn, where one read in on literature on the two platforms so that one could then do 

the analyzes. With the analyzes in place, it was later possible to determine which framework was preferable and thus 

conclude the study with a conclusion to the question. 

Findings –After completing the study and reviewing the result, the following conclusion can be drawn:The Botpress chatbot 

was more modifiable than the Microsoft Azure chatbot. 

Implications – The study's results later showed that the Botpress chatbot was the most modifiable. It implies that an open 

source chatbot is more modifiable than a closed source chatbot. 

 

Limitations –The first limitation that influenced the study's credibility was the number of chatbots that were evaluated. As 

previously mentioned, the study only dealt with two platforms, which actually only answers which of these two platforms is 

most modifiable. The second limitation was the components being treated. Where the components mainly concerned the 

FAQ section of both platforms. The third limitation was the choice and number of scenarios, where the study used a limited 

number of scenarios. The study would be more credible if it had more and more varying scenarios to evaluate the platforms 

from. The fourth limitation was that the indirect scenarios were not validated in the same way as the direct scenarios, since 

the evaluators were not experts on the platform's architecture, which they should per se, according to SAAM's instructions. 

Keywords – Chatbots, Open source vs Closed source, SAAM, Software Architecture, Evaluation Methods, Modifiability. 
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Sammanfattning  

Syfte – Svenska myndigheter, framförallt Domstolsverket, är intresserade av att implementera en chatbot för att kunna 

informera allmänheten om sina tjänster samt även besvara frågor på ett lättare sätt. Studier inom kundtjänst har tidigare visat 

tecken på att förbättra kundupplevelsen med hjälp av den här tekniken. Myndigheternas kunskaper om denna teknik är 

begränsad och därför måste en studie om vilket det mest lämpade alternativet är göras. Hur avgör myndigheterna vilken 

mjukvara som är att föredra? För att besvara frågan behöver myndigheterna granska en mjukvaras arkitektur utifrån en eller 

flera fördefinierade mätningspunkter. Dessa mätningspunkter blir benämnda som  kvalitetsattribut, som i sin tur är syftar till 

icke-funktionella kännetecken för en komponent eller ett system. Ett systems modifierbarhet är viktig för en myndighet då de 

behöver kunna anpassa systemet efter sina egna behov. Anledningen till det är för att olika myndigheter använder en 

plattform på flera varierande vis beroende på deras val av arbetssätt och informationsspridning. För att ytterligare bredda 

studien så valdes en frågeställning som fokuserar på en jämförelse mellan en open source och closed source-chatbot. 

 

Frågeställningen blev således: Hur skiljer sig open source chatbots och closed source chatbots utifrån modifierbarhet? 

Metod – För att besvara frågeställningen användes en utvärderingsmetod som fokuserar på det nämnda kvalitetsattributet. 

SAAM ( Software Architecture Analysis Method ) är en etablerad metod för att jämföra eller utvärdera mjukvaruarkitekturer 

utifrån dess modifierbarhet. 

Två chatbottar, där den ena - Microsoft Azure Bot som representerar closed source, blev jämförd mot den andra - Botpress 

som representerar open source. 

För att få svar på forskningsfrågan gjordes en litteraturstudie om hur en SAAM-utvärdering skall utföras och vad som krävs 

för att den skall kunna vara genomförbar. När detta var funnet följdes sedan de steg som finns inom en SAAM-

utvärderingsprocess. 

Scenarion blev framtagna som sedan blev vidareutvecklade och indelade i direkta och indirekta scenarion. Det var dessa 

typer av scenarier som sedan avgjorde vilken typ av chatbot som var mest modifierbar. Indelningen gjordes genom 

litteraturstudier. Dessa scenarion blev sedan utvärderade i tur och ordning, där relevant litteratur om de båda plattformarna 

studerades för att kunna göra analyserna. Med analyserna på plats kunde senare vilket ramverk som var att föredra avgöras 

och därmed avsluta studien med en slutsats till frågeställningen.  

Resultat – Efter att ha slutfört studien och granskat resultatet kan följande slutsats dras: Botpress chatbotten var mer 

modifierbar än Microsoft Azure chatbotten. 

Implikationer – Studiens resultat visade efteråt att Botpress är den som var mest modifierbar. Det implicerar att en open 

source chattbot är mer modifierbar än en closed source chatbot. 

Begränsningar – Den första begränsningen som påverkade studiens trovärdighet var antalet chattbotar som blev 

utvärderade. Som tidigare nämnt behandlade studien endast två plattformar, vilket egentligen endast besvarar vilken av dessa 

två plattformar som är mest modifierbar. Den andra begränsningen var komponenterna som behandlades. Där 

komponenterna huvudsakligen berörde FAQ-delen av båda plattformarna.Den tredje begränsningen var valet och antalet av 

scenarier, där studien använde ett begränsat antal scenarier. Studien skulle vara mer trovärdig om den hade fler och mer 

varierande scenarier att utvärdera plattformarna ifrån. Den fjärde begränsningen var att de indirekta scenarierna inte blev 

validerade på samma sätt som de direkta scenarierna, då utvärderarna ej var experter på plattformens arkitektur, som de i sig 

enligt SAAM’s anvisningar bör vara.   

Nyckelord – Chatbottar, Open source vs Closed source, SAAM, Mjukvaruuarkitektur, Utvärderingsmetoder, Modifierbarhet. 
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1 Introduktion 

Det här arbetet är gjort av två dataingenjörs-studenter på Jönköpings tekniska högskola i samarbete med Domstolsverket. 

Arbete var gjort för att få mer information om hur chatbottar fungerar samt vad som behövs för att Domstolsverket skall 

kunna sätta en chatbot i bruk inom tjänster riktade åt allmänheten eller internt inom myndigheten. Arbetet var uppdelat i en 

praktisk och en teoretisk del. Den praktiska delen behandlade implementeringen av en chatbot, medan den teoretiska delen 

utgör denna studie. 

Domstolsverket är en myndighet vars uppgift är att understödja Sveriges domstolar och se till att deras arbete utförs på ett bra 

sätt och att hjälpa människor med rådgivning. Därför anses chatbottar som ett sätt att kunna effektivisera uppgiften med att 

hjälpa människor med återkommande frågor. Det här är anledningen till att de ville implementera en chatbot i sin 

verksamhet. Studien kan bidra till att många hjälpsökande får sina frågor besvarade av chatbotten, samtidigt som chatbotten 

kan handleda andra hjälpsökande till myndighetens kundtjänst för behandling av mer komplexa frågor. 

 

1.1 Bakgrund 

En chatbot är en mjukvara som i en chattkonversation försöker efterlikna en människa så mycket som möjligt. En chatbot är 

byggd på så sätt att den ger olika svar beroende på input i en konversation med användaren. Dess möjliga svarsalternativ är 

lagrad i en back-end databas och används vid olika tillfällen beroende på vad som tidigare givits som input (Patil, 

Marimuthu, Nagaraja & Niranchana, 2017). Användaren har en konversation med en chatbot i ett chat-gränssnitt. Ett sådant 

chat-gränssnitt skulle kunna vara en chattklient; exempelvis Skype eller en webbläsare av valfritt slag. 

 

1.1.1 Kort historik 

Chatbottar har funnits sedan 1966, där ett av de första exemplen var ELIZA, skapat av Joseph Weizenbaum. Med tiden har 

andra chatbottar såsom exempelvis Parry och Alice skapats och idag finns det ännu fler chatbots-alternativ tillgängliga 

(Shum, He, & Li, 2018). 

 

1.1.2 Beståndsdelar och användningsområde 

Natural Language Processing (NLP) utgör kärnan i en chatbots förmåga att tolka, förstå och besvara användaren utifrån vad 

som tidigare har skrivits till chatbotten. NLP består av olika underkomponenter däribland Natural Language Understanding 

(NLU). NLU arbetar med att tolka och förstå det som en användare har skrivit (Chatbotsmagazine, 2017).  

 

Chatbottar används bland annat av online-baserade handelsföretag i kundtjänst och support. Ett exempel på hur en chatbot 

används inom kundtjänst är där en användare frågar chatbotten om sin beställda vara. I ett sådant fall kan användaren få svar 

om vart den befinner sig och hur lång tid det kommer ta tills den når sin slutdestination (Patil et al., 2017). 

 

1.1.3 Fokus på myndigheter 

Svenska myndigheter har den senaste tiden börjat intressera sig för den här teknologin då den nu redan är beprövad inom E-

handelsvärlden. Myndigheter arbetar precis som handelsföretag mot allmänheten, vilket medför att det finns en möjlighet att 

använda chatbottar i liknande scenarion som i det tidigare beskrivna exemplet (Naarttijärvi, 2017, Backlund & Kasapolli, 

2019). 
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Då det finns många typer av lösningar inom det här fältet och att en myndighets uppgifter och interaktion med en person 

skiljer sig från ett handelsföretag, så är det svårt att veta vilken chatbots-platform som är bäst lämpad för det tidigare nämnda 

ändamålet. Skillnaden mellan en myndighet och ett handelsföretags användning av den här tekniken är att myndigheter 

strävar mer efter att informera personen om något specifikt än att sälja en produkt eller lokalisera var ett utskickat paket 

befinner sig. Det är den anledningen som motiverar föreliggande studie, där den här studien avser att undersöka väletablerade 

chatbots-mjukvaror. Studien behandlade en open source och en closed source chatbot, för att se vilken som är mest lämpad 

för en myndighet. 

 

1.2 Problembeskrivning  

Då myndigheter har många typer av arbetsuppgifter krävs det att en del av myndigheten fokuserar på att besvara frågor från 

både allmänheten och internt. Ansvaret och arbetet med att besvara frågor kräver resurssättning, noggrannhet och kunskap 

för att bemötas förtroendeingivande. För detta krävs förståelse vad en myndighet har för typer av arbetsuppgifter. Sedan kan 

antingen en eller flera av dessa uppgifter fokuseras på. Då myndigheter arbetar mot allmänheten, uppkommer rutinuppgifter 

där de besvarar frågor om specifika fall. Ett exempel är följande scenario: 

Ett gift par har nyligen bestämt för att separera sig och behöver ansöka om skilsmässa. De vet varken hur eller var de 

hittar relevant information och är därför i behov av utomstående hjälp från den myndighet som hanterar dessa typer 

av ärenden; vilket i detta fall främst kommer vara Domstolsverket. 

Statliga myndigheter, exempelvis: Domstolsverket, Skatteverket, Migrationsverket med flera, hanterar generellt sett stora 

mängder information, vilket gör att personer som söker specifik information kan uppleva det som svårt och tidskrävande att 

finna det eftersökta. Att allmänheten finner myndighetens information svåråtkomlig bör undvikas då sådan information skall 

vara lättåtkomlig. Allmänheten kan endast kontakta myndighetens kundtjänst som lämplig åtgärd ifall rätt information inte 

hittats. 

Med en chatbot i tjänst skulle paret i exemplet kunna få tillgång till eftersökt information genom att gå in på Domstolsverkets 

webbsida och därefter ställa sina frågor till en chatbot. Att svara på frågor som rör individer, likt det angivna exemplet, är 

väsentligt för vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket (Skatteverket, u.å.). 

 

Därför syftar studien till att utforska det här området. En integrering av en chatbot har potential att underlätta, effektivisera 

och förbättra de redan befintliga arbetsmetoderna som en myndighet använder sig av vid informationsdistribution till 

allmänheten. 

Ännu en intressant aspekt av det som en chatbot kan tillföra är bemötandet av individen. Enligt Kirkpatrick (2017) kan 

chatbottar i bruk inom kundtjänst, visa på förbättringar för kundupplevelsen, vilket tyder på att en chatbot har potential för 

det här ändamålet även för myndigheter. Sammanfattningsvis kan chatbottar göra det lättare för människor att få tag i 

den information som de behöver samtidigt som kundupplevelsen förbättras. 

 

Då myndigheternas kunskap om olika chatbots-teknologier ofta är begränsad, kan de vara i behov av att få hjälp med att välja 

lämpliga alternativ. Troliga kriterier är effektivitet, kostnader och användarvänlighet. 

Det här är endast ett urval av frågor som en myndighet kan tänkas ha då de väljer att implementera en ny teknologi i deras 

verksamhet. För att fatta beslut måste därför en studie utifrån den valda frågeställningen bedrivas. Vilken frågeställning väljs 

utifrån det tidigare givna scenariot med det gifta paret? 

 

En viktig funktionalitet med en sådan chatbot är att baserat på en användares input, i detta fallet en fråga om hur paret gör en 

skilsmässa, kunna besvara användaren med nödvändig information som anger hur paret ska gå tillväga. Då de som genomför 
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utredningen har ett par angivna krav som mjukvaran skall uppfylla måste utredarna även jämföra mjukvarorna emellan för att 

sedan kunna börja använda den mjukvara som är mest lämplig för uppdraget. 

 

För att kunna jämföra två mjukvaror behöver mjukvarans mjukvaruarkitektur bli granskad. Software Architecture in Practice 

förklarar mjukvaruarkitektur på följande sätt: “En mjukvaruarkitektur är en mjukvaras struktur/strukturer, vilket innefattar 

de externt synliga egenskaperna av dess komponenter och relationerna mellan dem.” (Bass, Clements, & Kazman, 2012, s. 

34). 

 

Jämförelsen mellan mjukvaruarkitekturerna kräver även en vald metod med fördefinierade mätningspunkter för att 

genomföras. En mätningspunkt är benämnd som kvalitetsattribut, där den här benämningen syftar till icke-funktionella 

kännetecken för en komponent eller ett system (Dobrica & Niemelä, 2002). 

Ett exempel för att ge ytterligare förståelse om begreppets betydelse skulle kunna vara ett systems “snabbhet”, som kan 

känneteckna ett system, men som i sig ej är en del av ett systems funktionalitet. 

Vilket kvalitetsattribut ska utredaren fokusera på vid ett val mellan olika mjukvaror? Vad är en viktig egenskap för en 

mjukvara som ska användas av myndigheter? Då myndigheters information och arbetsmetoder för spridning av den här 

informationen är i ständig ändring så är ett systems egenskap att kunna bli ändrad efter tid, ett viktigt attribut. Det är här som 

kvalitetsattributet modifierbarhet blir viktigt. 

 

Enligt Bass et al (2012, s. 137-138) innebär termen modifierbarhet ett systems förmåga att snabbt och 

kostnadseffektivt kunna ändras efter behov. Dessa modifikationer kan exempelvis innebära förenklingar som: 

- Nya eller borttagande av funktioner, 

- Anpassning av arkitekturen till nya tekniska miljöer, 

- Omstrukturering av komponenter. 

 

Ett systems modifierbarhet är viktig för en myndighet då de behöver kunna anpassa systemet efter sina egna behov, där olika 

myndigheter använder en plattform på flera varierande vis beroende på deras val av arbetssätt och informationsdistribution. 

 

Det som skall undersökas är därmed följande: 

Vilken plattform är mest lämpad för att bedriva informationsutgivning för en myndighet utifrån modifierbarhet? För att 

bredda studien ytterligare behandlar även studien skillnaden mellan open och closed source mjukvara för chatbottar. Det nya 

området inom forskning blir således vilket av dessa två mjukvarorna som är mest modifierbar. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med en integration av en chatbot är att underlätta, effektivisera och förbättra de redan befintliga informationskanalerna 

som en myndighet använder sig av och att förbättra kundupplevelsen för myndigheten. Syftet med denna rapport blir därmed 

att ta reda på vilken chatbots-plattform som är mest lämplig för en myndighet utifrån det valda kvalitetsattributet. 

 

För det här ändamålet krävs att myndigheten vet vilken mjukvara som är mest lämpad för deras verksamhet och att de har 

tillgång till en skräddarsydd chatbot med önskad funktionalitet. Enligt tidigare nämnd definition för modifierbarhet, där ett 

systems modifierbarhet är ett mått på hur väl systemet kan ändras, innebär det att en chatbots värde för en myndighet 

kommer att vara beroende av hur enkel den är att modifiera. Anledningen till det är för systemet kommer ha flera typer av 

arbetsuppgifter (Bass et al., 2012, s. 82). 

 

En viktig aspekt av det här arbetet är skillnaden mellan open source och closed source mjukvara, där denna fallstudie 

utforskade skillnaden i modifierbarhet mellan en open source chatbot och en closed source chatbot. Frågeställningen blev 

därmed: Hur skiljer sig open source chatbottar och closed source chatbottar gällande modifierbarhet? 

1.4 Omfång och avgränsningar  

 

Studien behandlar två plattformar, nämligen en closed-source och en open-source. 

 

Bekvämlighetsurval: 

Microsoft Azure valdes för att det är en populär kommersiell closed source plattform för molntjänster och att studien var 

försedd med en prenumeration för Azure (Microsoft Azure, u.å.-g). 

 

Botpress valdes ut eftersom det är open-source och en populär plattform vars utvecklingsmiljö är simpel, lätthanterlig och 

enligt plattforms-utvecklarnas egen utsago gjord för både utvecklare och vanliga användare utan teknisk kunskap, vilket kan 

vara fallet för en person som arbetar för en myndighet (Botpress, u.å.-a. u.å.-f). 

 

Avgränsningar:        

En avgränsning gjordes där studien endast använde sig av FAQ-bottar. Anledningen till denna avgränsning är för att kunna 

jämföra dessa plattformar med en funktionalitet som båda besitter och således kan jämföras. 

  

Studiens främsta avgränsningar handlade om utvärderingsscenarion, där läsaren kan läsa och förstå mer om dessa i del 2.4. 
Studien är avgränsad i mån att för Botpress kommer den endast att implementera de direkta scenarierna (1 & 3) som ett 

praktiskt exempel på hur de skulle kunna genomföras. Det indirekta scenariot (9) redovisades endast teoretiskt där en 

dokumentinsamling beskrev hur implementeringen skulle kunna gå tillväga. 

 

Studien är även avgränsad i mån att för Microsoft Azure så kommer den endast kommer att implementera scenario 1 som ett 

praktiskt exempel, medan scenario 3 och 9 kommer endast redovisas teoretiskt där en dokumentinsamling beskrivs hur det 

skulle kunna genomföras. 

En avgränsning gjordes vid valet över hur jämförelsen mellan plattformarna skulle ske. SAAM metoden använder sig av 

olika mätpunkter såsom modifierbarhet, portabilitet, sträckbarhet och integrabilitet, men SAAM skapades främst för att 

utvärdera ett systems modifierbarhet. Det är därför avgränsningen för att använda modifierbarhet gjordes trots att SAAM 

även kan användas för andra mätpunkter. (Clements, Kazman, & Klein, 2002, s. 211-212).   
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1.5 Disposition  

Kapitel 1: Det här kapitlet behandlar studiens frågeställning, bakgrund och dess avgränsningar. 

Kapitel 2: Det här kapitlet behandlar metod och genomförande vilket även innefattar arbetsprocessen. 

Kapitel 3: Det här kapitlet behandlar den teori som användes under studiens gång. 

Kapitel 4: Det här kapitlet behandlar den empiri som tagits fram. Empirin består i sin tur av analyser och bevisning för de 

utvalda direkta och indirekta scenarierna som användes för att besvara frågeställningen. 

Kapitel 5: Det här kapitlet besvarar frågeställningarna med hjälp av empirin från kapitel 4. 

Kapitel 6: Det här kapitlet sammanfattar och avslutar studien. 
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2 Metod och genomförande 

 Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och design. Därtill 

beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.  

 

Studiens frågeställning är: 

Hur skiljer sig open source chatbots och closed source chatbots utifrån modifierbarhet? 

SAAM (Software Architecture Analysis Method ) är en etablerad metod för att jämföra olika mjukvaruarkitekturer, där det 

främsta kvalitetsattribut som blir undersökt är ett systems modifierbarhet. (Clements, et al., 2002, s. 212-213). 

Frågeställningen besvaras genom utvärdering enligt den nämnda metoden. Detta bedrevs genom en dokumentinsamling. 

 

De främsta fördelarna med metoden är den är “lätt” att använda då den är anpassad för de som har aldrig gjort arkitekturs-

utvärdering tidigare. Nackdelen med SAAM är att den är skapad för att utvärdera ett systems modifierbarhet och kan endast 

använda några få mätpunkter, vilket kan leda till att andra mätpunkter inte inkuderas i en utvärdering av ett system 

(Clements, et al., 2002, s. 211-212). 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Frågeställningen besvaras genom en utvärdering enligt SAAM-metoden, där SAAM-metoden är en redan etablerad metod 

som används för att utvärdera och jämföra arkitekturer baserad på uppställda scenarion. Dessa scenarion tjänar till att 

utmärka arkitekturens kvalitet. SAAM fokuserar främst på att utvärdera kvalitetsattributet modifierbarhet för en eller flera 

arkitekturer, vilket är det som behövs för att besvara frågeställningen (Clements, et al., 2002, s. 212-213). 

Enligt Bengtsson, Lassing, Bosch och Vliet (2000) har en analys av modifierbarhet ett av tre syften: förutsäga kostnaden av 

underhåll av systemet, identifiering av ett systems oföränderlighet och jämförandet mellan två eller flera olika arkitekturer, 

där det sistnämnda var det som studien fokuserade på. 

För att göra utvärderingen måste SAAM’s arbetsprocess följas, vilket består av ett antal steg. Dessa steg beskrivs i 

arbetsprocessen nedan. 
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2.2 Arbetsprocessen  

För att få svar på forskningsfrågan görs en litteraturstudie på hur en SAAM-utvärdering skall utföras och vad som krävs för 

att den skall vara genomförbar. Därefter följs sedan de steg som finns inom en SAAM-utvärderingsprocess, där dessa stegen 

är beskrivna i del 2.4.1 av rapporten.  

En kort sammanfattning över studiens arbetsprocess: 

Scenarion togs fram och därefter vidareutvecklades dessa och delades in direkta och indirekta scenarion (Clements, et al., 

2002, s. 217). Indelningen gjordes genom litteraturstudier, där primärkällor och testning av systemen kunde fastslå om ett 

scenario var direkt eller indirekt för en specifik plattform. 

Dessa scenarion utvärderas i tur och ordning, där litteratur om plattformarna systematiskt används för att göra analyseringen. 

Med analyserna på plats kan därefter vilket ramverk som är att föredra avgöras och därmed kan studien avslutas med en 

slutsats till frågeställningen. 

 

Figur 1 - Som illustrerar ordningen över arbetet. 

2.3 Ansats  

  

För att besvara frågeställningen och därmed uppfylla syftet görs en fallstudie med hjälp av en SAAM-utvärdering hos 

Domstolsverket. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 10) var den här studien en grundforskning då kunskapen i sig inte 

nödvändigtvis var ämnad till att lösa ett praktiskt problem, men som däremot leder till ökad kunskap inom området och 

tillämpningar vid ett senare skede. 

Studien är kvalitativt inriktad då den främst behandlar hur systemets arkitektur är uppbyggd och fungerar för att kunna göra 

en jämförelse mellan dem. Studien har ett deduktivt arbetssätt baserad på tidigare teori om hur utvärdering av 

systemarkitektur utförs (Patel & Davidson, 2011, s.23).  
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2.4 Design  

2.4.1 SAAM-processen 

Följande steg utförs inom en SAAM-utvärdering (Clements et al., 2002, s. 214-220): 

1. Skapa scenarion 

Det första steget inom en SAAM-utvärdering handlar om att identifiera aktiviteter som systemet måste ha stöd för. Dessa 

aktiviteter utgör möjliga systemscenarion. Scenario-identifieringen utförs i ett möte mellan dem som utför utvärderingen och 

intressenterna. Intressenterna kommer i det här fallet utgöra de som är anställda inom en myndighet, det vill säga, de som har 

behov av en chatbot för deras verksamhet. Dessa skapade scenarion utgör grundstenarna inom den tänkta SAAM-

utvärderingen och används ständigt igenom hela utvärderingsprocessen. 

2. Beskriv arkitekturerna 

Det andra steget involverar en grundlig presentation av de system som ska utvärderas. Det här steget avser att informera alla 

involverade i utvärderingen om hur de utvalda arkitekturerna är uppbyggda och vilka komponenter som ingår i varje system. 

 3. Klassificera och prioritera scenarion 

Det tredje steget innebär en vidareutveckling av de tidigare scenarion som togs fram i det första steget av utvärderingen. Här 

indelas scenarion i direkta scenarion och indirekta scenarion, där ett direkt scenario är ett scenario baserat på krav som 

systemet är uppbyggt på och ett indirekt scenario är en händelse som kräver en mindre ändring av systemet. 

4. Utvärdera varje indirekt scenario individuellt 

Där de som genomför utvärderingen tittar på de indirekta scenarion för att ta reda på vilka ändringar som krävs av 

arkitekturen så att den blir anpassad efter scenariot. När det här steget utförs så måste en analys av hur mycket prestation och 

resurser som behövs genomföras. En annan viktig del som utförs i det här steget är analysen över vilka komponenter som blir 

påverkade vid en vidareutveckling av arkitekturen. 

5. Uppskattning av systeminteraktion 

När två eller fler scenarion inom samma arkitektur efterfrågar förändringar av samma komponent behöver dessa modifieras 

eller delas in i nya mindre komponenter för att förhindra den från att interagera med andra scenarion. 

6. Utvärdering 

Det sista steget rangordnar vikten av varje scenario mot varandra för att kunna se vilket system som är mest lämpat. Den 

mest lämpade arkitekturen är den som stödjer flest direkta scenarion och som kräver minst ändringar av systemet för 

indirekta scenarion. 
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2.4.2 - Scenarion 

Steg 1 och steg 3 inom SAAM-utvärderingen utfördes, där ett antal scenarion blev identifierade och sedan indelade i direkta 

eller indirekta scenarion. Dessa scenarion tjänar till att senare uppvisa en arkitekturs kvalitet. 

För den här undersökningen är följande scenarion identifierade och godkända i en avstämning med Domstolsverket. 

Tabell 1.1 Samlade Scenarion (Första Iteration) 

Scenario Nummer Scenario Beskrivning 

1 Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. 

2 Lägg till en komponent/service så att systemet fungerar som 

planerat. 

Kommentar. Första iteration av scenarier. 

Tabell 1.2 Samlade Scenarion (Andra Iterationen) 

Scenario Nummer Scenario Beskrivning 

3  Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ 

bot. 

4 Möjliggör en bots förmåga att översätta tal till text. 

5 Möjliggör en bots förmåga att översätta text till tal. 

6 Möjliggör en bots förmåga att upptäcka stötande eller oönskade 

bilder.  

7 Möjliggör en bots förmåga att filtrera olämplig text. 

8 Möjliggör en bots förmåga att översätta text till flera språk. 

9 Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

      Kommentar. Andra iteration av scenarier. 
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Klassificering och prioritering av scenarion 

I det här steget grupperades och prioriterades de scenarier som blev skapade i steg 1 med anledning att kunna identifiera 

relaterade scenarier och generalisera dem (Clements et al., 2002, s. 228). Varje intressent bjöds in till att lägga fram sitt 

förslag till vad de ansåg vara ett relaterat scenario. En intressent nämnde att scenario 4 och 5 är relaterade till varandra och 

menade att båda scenarierna behandlar en chatbots förmåga att kunna översätta tal till skrift eller skrift till tal. Efter en 

diskussion var intressenterna överens om att dessa scenarion skulle läggas i samma grupp. En annan intressent nämnde att 

scenario 2 är relaterad till resten av scenarierna, eftersom detta scenariot behandlade förmågan att lägga till komponenter. 

Den här diskussionen ledde till att scenario 2 blev borttaget. 

Därefter prioriterades scenarierna, vilket resulterade i totalt 9 scenarier. I denna prioritering fick varje intressent 3 röster, där 

de kunde kombinera hur de ville genom att använda alla 3 röster på ett scenario eller dela upp sina röster till 3 scenarier. De 

framröstade scenarierna illustreras i tabell 1.2 där det mest röstade scenariot läggs högst upp och därefter de scenarierna med 

mindre röster därunder. 

Tabell 1.3 Scenarier sorterade efter röstning 

Scenario Nummer Röster Scenario Beskrivning 

1 4 Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. 

3 1   Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ 

bot. 

9 1 Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

     Kommentar. Framröstade scenarier. 

Därefter indelades de framröstade scenarierna i som direkta scenarier eller indirekta scenarier, beroende på plattform.  

Tabell 1.4 Scenarier sorterade och indelade som direkt scenario eller indirekt scenario för plattformarna 

Scenario Nummer Microsoft Azure Botpress Scenario Beskrivning 

1 Indirekt Direkt Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. 

3 Indirekt Direkt Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en 

FAQ bot. 

9 Direkt/Indirekt Indirekt Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

Kommentar. Indelade scenarier till direkta och indirekta. 
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2.5 Datainsamling 

Enligt (Blomkvist & Hallin, 2015) beskrivning av olika datainsamlingsmetoder var den här studiens datainsamlingsmetod en 

dokumentinsamling, där all insamlad data användes för att besvara frågeställningen. 

Det första som utfördes var en litteraturstudie om vilken utvärderingsmetod som är bäst lämpad vid utvärdering av 

mjukvaruarkitektur utifrån det utvalda kvalitetsattributet. Ett antal metoder blev sedan undersökta och ställda mot varandra 

för att få mer förståelse om vilken utvärderingsmetod som är lämplig besvara studiens frågeställning. 

När rätt utvärderingsmetod var funnen påbörjades nästa litteraturstudie som skulle utgöra studiens datainsamling. Denna 

litteraturstudie inriktade sig på teorin om Microsoft Azure och Botpress för mer förståelse om plattformens arkitektur och 

dess medföljande komponenter. Den här datan användes senare för att utföra SAAM-utvärderingen. 

2.6 Dataanalys 

Som tidigare nämnt används den insamlade datan för att utföra SAAM-utvärderingen, där datan tjänade till att utföra steg 4 

och steg 5 enligt SAAM’s arbetsprocess. 

Steg 4 inom SAAM syftade till att behandla de tidigare uppställda indirekta scenarierna genom en analys. Analysen tjänade 

till att svara på vad som krävs av arkitekturen för att kunna göra den anpassad efter det indirekta scenariot. Analysen var 

även till för att svara på hur mycket prestation och resurser åtgärden kräver samt vilka komponenter som blir påverkade vid 

en vidareutveckling av arkitekturen. 

Analysen behandlade även steg 5, där den här delen av arbetsprocessen syftar till att modifiera komponenterna eller dela in 

dem i mindre komponenter för att förhindra att scenariot ifråga interagerar med ett eller flera andra scenarion. Då studien var 

avgränsad till den teoretiska delen av utvärderingen utfördes endast en analys över hur den teoretiskt skulle kunna utföras. 

 

2.7 Trovärdighet  

 

För den här studien valdes Jönköping Universitets biblioteksdatabas för att kunna göra en litteratursökning. Empirin för 

studien; analyserna om plattformarna, blev framtagen genom en dokumentinsamling av information från primärkällor. Med 

primärkällor åsyftas officiell dokumentationen för respektive system. SAAM valdes som metod då den är anpassad för att 

analysera kvalitetsattributet modifierbarhet (Clements et al., 2002, s. 211-212). 

 

Då utvärdering och jämförelse mellan olika typer av systemarkitekturer är något som tidigare har gjorts innebär det att 

studiens validitet och reliabilitet inte påverkad av metoden i sig.  Då studiens syfte är att jämföra två system enligt 

kvalitetsattributet modifierbarhet så är SAAM den metod som ger hög validitet, då den granskar just det nämnda 

kvalitetsattributet för olika system. Då scenariernas utvärderingar var baserad på dokumentinsamling från officiella källor så 

borde det innebära att samma resultat skulle uppnås ifall samma studie, med samma scenarier utförs. Det innebär hög 

reliabilitet för studien. Enligt Dobrica & Niemelä (2002) är SAAM en validerad och beprövad metod som har använts i ett 

flertal fallstudier inom allt från globala informationssystem och lufttrafikkontrollsystem till utvecklingsmiljöer för 

användargränssnitt. 
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3 Teoretiskt ramverk   

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställningar som formulerats.  

3.1 Botpress 

Botpress är en open source chatbot som är populär inom företagsvärlden (Botpress, u.å.-h, u.å.-f). Botpress har tillämpad 

modulär arkitektur som gör det möjligt för utvecklare att vidareutveckla plattformens funktionalitet. Utvecklaren gör detta 

genom att utveckla moduler vilket görs i det medföljande Botpress SDK (Botpress, u.å.-d). Vid installation av Botpress 

medföljer dessa komponenter: NLU-motor, ett administrativt dashboard (gränssnitt för att kunna styra en bot/flera bottar), en 

visuell flow editor, chatt-emulator/debugger och slutligen en komponent för support av att kunna använda fler meddelande-

kanaler (Botpress, u.å.-h). 

 

I botpress får chatbotten meddelanden från användaren genom “Messaging Channels”, (Slack t.ex..), som den sedan 

bearbetar genom NLU-motorn och därefter bestämmer vad den skall svara tillbaka till användaren. En annan viktig del av 

chatbottens funktionalitet är “Dialog Manager” som hanterar hur chatbotten ska reagera, baserat på vad användaren tidigare 

har sagt. När chatbotten vet det här måste den även veta vad den skall svara tillbaka med samt hur detta meddelande ska tas 

emot av chattplatformen. Denna uppgift hanterar “Content”, där Content är den funktion som tar hand om att hålla 

informationen om vad som skall sägas och transformera det till ett plattforms-specifikt meddelande (Botpress, u.å.-g). 

 

För att kunna vidareutveckla chatbotten behövs antingen kod skrivas i en “Action” eller en “Hook”, där action är den 

funktion som dialog manager använder sig av för att ta emot data, anropa externa services eller för att kunna använda sig av 

egen besvarings-logik och Hook är kod som blir exekverad baserad på dess sammanhang. Exempelvis skulle en hook kunna 

vara kod som blir exekverad när Botpress server startar. Logiken för en chatbot i Botpress blir skrivet i Javascript (Botpress, 

u.å.-c). Botpress har stöd för två typer av databaser: SQLite och Postgres. Där dessa exempelvis kan användas för att spara 

undan information om en användare (Botpress, u.å.-e). 

 

Den här teorin är relevant då den kommer återanvändas genom rapportens gång eftersom den behandlar arkitekturen inom 

Botpress, vilket är en nödvändighet för att kunna utföra en SAAM analys av systemet. 

3.2 Microsoft Azure 

Azure Bot Service är en integrerad utvecklingsmiljö där användaren kan skapa sin egen skräddarsydda chatbot vars 

interaktionsmöjligheter användaren själv bestämmer och sedan bygger. Azure Bot Service kan tas i bruk på en webbsida, 

men även ett antal etablerade plattformar som bland annat Facebook Messenger, Skype med flera (Patil et al., 2017). 

 

Azure Bot Service kommer med verktyget Bot Framework SDK som möjliggör byggandet av chatbotten och dess funktioner 

i antingen C# eller Javascript. Genom Bot Framework SDK har utvecklaren möjlighet att anpassa sin chatbot så att den kan 

fråga efter viss data från användaren och sedan spara datan för framtida bruk, vilket, med ytterligare påbyggda funktioner 

kan öppna möjligheten för vidare anpassning och finjustering (Microsoft Azure, u.å.-c). 

 

Varje interaktion mellan användaren och chatbotten skapar en aktivitet. Chatgränsnittet som användaren skriver i, till 

chatbotten kallas för channel och kommunikationen mellan chatgränsnittet och chatbotten sköts av The Bot Framework 

Service. I början av en chattsession, då användaren och chatbotten inleder konversation med varandra skickar The Bot 

Framework Service två stycken conversation updates, där den första skickas för att signalera att användaren har gått med i 

chatten och den andra skickas för att chatbotten sedan har gått med. Meddelanden mellan användaren och chatbotten skickas 
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genom en message-aktivitet. Chatbotten får nya aktiviteter via HTTP-Post där den svarar tillbaka med en 200 HTTP-

statuskod för att signalera att kommunikationen är lyckad (Microsoft Azure, u.å.-f). 

 

Ett meddelande till chatbotten från användaren och svar från chatbotten till användaren definieras som en turn där chatbotten 

får ett turn context-objekt när ett meddelande skickas av en användare. Detta objekt innehåller i sin tur information om vem 

som skickade det, vem som fick det och i vilken channel som det blev skickat i och även annan information som är 

nödvändig för att bearbeta aktiviteten. En annan viktig del är middleware som hanterar aktiviteter som chatbotten får 

(Microsoft Azure, u.å.-f). Den agerar som en mellanhand mellan användaren och chatbotten.  

 

Den här teorin är relevant då den kommer återanvändas genom rapportens gång eftersom den behandlar arkitekturen inom 

Microsoft Azure, vilket är en nödvändighet för att kunna utföra en SAAM analys av systemet. 
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4 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs 

empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar.  

Det här kapitlet består av två delar: Den första delen avsedd för bevisning av direkta scenarier och den andra delen avsedd för 

beskrivning och analys av indirekta scenarier. 

Bevis av direkta scenarion 

För att öka studiens trovärdighet syftar den här delen av studien till att bevisa att de scenarier som blev bemärkta som direkta 

scenarier är direkta på riktigt. Det här görs genom en guide som förklarar hur användaren går tillväga för att realisera dessa 

scenarion i systemet. Bilder och beskrivningar hjälper läsaren att förstå arbetsprocessen. Resultatet kommer sedan 

presenteras i delen av rapporten som visar bilagor. 

Scenario 1: Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. 

Vad menas med en EchoBot? En EchoBot är benämningen på en bot som endast “ekar” tillbaka det som sagts eller som 

endast ger ett enkelt svar när en användare inleder en konversation med den. (Github, u.å.-b)  

Vad är en FAQ-bot? FAQ är en förkortning för Frequently asked questions och är en benämning för samling av 

förekommande frågor och deras svar (Macmillan Dictionary, u.å.). En FAQ-bot är därmed en bot som besvarar frågor som är 

vanligt förekommande. Frågorna som boten skall besvara får administratorn själv lägga till. 

Botpress 

Inom utvecklingsmiljön för Botpress finns det en del vid namn Q&A som är helt tillägnad till att lägga till frågor som 

chatbotten skall svara på. Med andra ord motsvarar en chatbot byggd med hjälp av Q&A en FAQ-bot. Bild 1 visar hur 

gränssnittet för hur Q&A ser ut, där möjligheten att själv skriva in sina frågor eller importera en CSV-fil finns. En CSV-fil är 

en textfil som används för att spara och överföra tabelldata, vilket i detta fall är de frågor som chatbotten skall besvara. Om 

användaren väljer att manuellt lägga till sina frågor, trycker användaren på Add new-knappen och får därmed upp den meny 

som används för den här uppgiften. 

Bild 1. Användargränssnittet för Q&A. 

 

Bild 2 visar menyn där en fråga/frågor ska formuleras och de svar som boten skall svara med. När är gjort kommer 

chatbotten att svara på det sätt som angivits när en användare ställer den frågan. 
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Bild 2. Gränsnittet för att lägga till en fråga och dess svar. 

  

För bevisningen för att det här fungerar så kan läsaren se bevisbilden i bilagan. I bilagan presenteras ett enkelt fall där 

chatbotten besvarar frågan enligt anvisningarna som syns i bilden. 

 

Scenario 3: Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ bot. 

Som tidigare nämnts syftar Language Understanding Intelligent Service till en komponent vars uppgift är att tolka och förstå 

det som användaren säger till chatbotten. Det här är en av de viktigaste komponenterna då det är den som sedan avgör vad 

som ska göras utifrån det som sagts. 

Botpress 

Som tidigare beskrivits i delen som behandlar studiens teori har Botpress en redan medföljande komponent som agerar som 

NLU. Inom botpress finns det två typer av komponenter som bidrar till en chatbots förståelse och tolkning av text: Entities & 

Intents (Botpress, u.å.-i). 

Entities används för tolkning av enheter som användaren ger. Exempelvis: “Jag vill beställa fem bananer.”. I det givna 

exemplet skulle en entity’s arbete vara tolkningen av ordet “fem” och sedan exekveringen av funktionen som hanterar 

beställning av varan (Botpress, u.å.-i). Användaren kan skapa två typer av entities: List & pattern. List används för att 

extrahera olika betydelser med tillhörande förekomster och pattern används för att extrahera enheter genom regex-mönster. 

(Botpress, u.å.-i). 
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Ett exempel på en listbaserad Entity skulle kunna vara ett fall där användaren vill ge chatbotten förståelse om vilken 

högskola som en student går på. För det här exemplet används Jönköping Universitys olika högskolor. 

Bild 3. Gränssnittet för att lägga till listbaserade entities. Här skapas en lista med ord och dess förekomster som 

chatbotten skall förstå. 

  

 

Intents används för att klassificera och kategorisera ord/meningar för att kunna öka chatbottens förmåga att förstå vad en 

användare vill/menar (Botpress, u.å.-i). Med det här verktyget kan chatbotten enkelt ta beslut om vad som skall göras 

beroende på vad användaren har sagt. Intents skapas genom att flera typer av yttranden läggs till. Ett yttrande är ett 

ord/mening som chatbotten använder för att tolka en mening som användaren skrivit, där liknande meningar/synonymer 

läggs till, för att nå fram med det budskap som chatbotten skall tolka det till (Botpress, u.å.-i). 

Det här görs under fliken Understanding, där en intent först skapas och yttranden sedan läggs till den. Som exempel har ett 

intent som behandlar en chatbots förmåga att tolka en användares vilja att göra en skilsmässa skapats.  
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Bild 4. Gränssnittet för att lägga till yttranden för ett viss intent. 

 

Bildbeviset finns på i bilaga 3. Där flera olika fall av en chattkonversation om skilsmässor presenteras för att visa att 

intent’en fungerar på rätt sätt. 

 

Scenario 9: Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

Med det här scenariot åsyftas en bots förmåga att spara information från en konversation. 

Botpress 

Det här scenariot är indirekt då Botpress ej har en specifik funktion för att spara tidigare konversationer. Därmed behandlas 

det här scenariot i del av rapporten, där denna del analyserar indirekta scenarion. 

 

 

Microsoft Azure 

 

Scenario 9: Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

 

Det här scenariot har bedömts vara både direkt och indirekt, där den direkta delen redovisas här och den indirekta delen 

kommer redovisas i den del av rapporten som behandlar indirekta scenarion. Anledningen till att spara konversation i en 

chatbot är för att kunna minnas tidigare svar och på så sätt förbättra chatbotten. För att göra det behövs ett state och 

lagringsfunktioner (storage), där dessa finns i Bot Framework SDK (Microsoft Azure, u.å.-j). Microsoft har olika 

lagringsfunktioner så som Memory Storage, Cosmos DB, Blob Storage och Blob Transcript Store. Memory Storage används 

för testbruk medan de andra funktionerna används för produktion (Microsoft Azure, u.å.-m). I den här delen kommer 

Memory Storage och ett exempel från Microsoft redovisas. Koden fungerar på följande sätt: När chatbotten får användarens 

input undersöker den om användaren finns i conversation state, om den inte gör det; frågar chatbotten efter användarens 

namn. För att kunna hämta inmatningsdatan, den mottagna tiden för användarens input och ID för konversationskanalen, 

används det sparade namnet från User State till att returnera datan (Microsoft Azure, u.å.-j). Ett user state underlättar för att 

hitta information om användaren (Microsoft Azure, u.å.-h). Conversation state sparar den mottagna tiden och ID för 
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konversationskanalen genom användarens konversationsdata. Se bild 5 här nedan (Microsoft Azure, u.å.-j). 

 

 

 

Bild 5 visar relation mellan chatbot, användarprofil och koversationsdata. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

 

Det första som görs är att MemoryStorage, ConversationState och UserState från botbuilder blir importerad i index.js. 

Därefter definieras MemoryStorage som sedan används för att skapa objekten till ConversationState och UserState. Se bild 6 

nedan (Microsoft Azure, u.å.-j). 

 

Bild 6 visar MemoryStorage, ConversationState och UserState. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

 

 

Sedan öppnas bot.js för att skapa state property accessors åt ConversationState och UserState. Varje state property accessor 

tillåter användaren att hämta och ändra state property, där en state property används för att lagra information om en 

användare och en konversation med denna användare. Se bild 7 sedan (Microsoft Azure, u.å.-h, u.å.-g). 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Bild 7 visar hur en property accessor skapas. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

 

 

Nu kan state property accessor läggas till i chatbotten, där logiken för det här är byggd i tre delar. Det första som görs är att 

granska om användarens namn är tomt och om så är fallet; be om att få användarens namn. Namnet för användaren blir 

därefter insatt i ett user state. Det andra fallet är om användarens namn är tomt och användarens namn är falskt. I detta fall 

frågas användaren efter ett namn. Den sista är om användarens namn redan finns så sparas tiden då meddelandet skickades 

samt kanal-ID från användarens input i ett conversation state. Se bild 8 nedan (Microsoft Azure, u.å.-j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Bild 8 visar logiken bakom statliga egendoms accessor (state property accessor). 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

 

 

I det här exemplet används saveChanges()-metoden för att spara alla state changes. Se bild 9 nedan (Microsoft Azure, u.å.-j). 

 

Bild 9 visar saveChanges() metoden. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript  

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-state?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Indirekta scenarion 

Den här delen av rapporten behandlar steg 4 och steg 5 inom en SAAM-utvärdering. Beskrivningarna av vad varje del syftar 

till att analysera kan finnas här nedan. 

Steg 4: Utvärdera varje indirekt scenario individuellt 

Där det här steget syftar till att ta reda på vilka ändringar som krävs för att ändra arkitekturen efter scenariot. Den här 

analysen syftar även till att ta reda på hur mycket prestation och resurser som krävs för att genomföra det. Även en kort 

beskrivning över vilka komponenter som blir påverkade av den här ändringen. (Clements, et al., 2002, s. 218) 

Här nedan utvärderas varje upptäckt indirekt scenario för båda plattformarna. 

Utvärdering av indirekt scenario för Botpress 

Scenario 9: Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

För att få botpress att kunna spara en konversation så måste dess funktionalitet utökas och utvecklas. Enligt skaparna bakom 

Botpress görs det här i Botpress SDK, där det i denna utvecklingsmiljö utvecklas separata moduler (Botpress, u.å.-d). Ett 

första steg för att realisera det här scenariot skulle möjligen vara att koppla chatbotten till en databas som kan spara undan 

allt som sagts av en användare. Botpress har delvis realiserat det här scenariot då utvecklare, enligt referensguiden, kan 

bygga en chatbot som kan spara data, exempelvis namn osv, som användaren har gett chatbotten (Botpress, u.å.-j). 

Efter att ha kopplat chatbotten till en databas kan utvecklaren skriva en egen action som sedan används vid en dialog med 

användaren. Som tidigare nämnt i delen som behandlar studiens teori är en action ett antal server-side funktioner som blir 

exekverade under en konversations gång (Botpress, u.å.-b).  

Actions kan göra följande saker: 

Ändra en konversations tillstånd. 

 Skicka anpassade meddelanden till konversationen. 

 Exekvera kod som anropar ett API eller spara data i en databas. 

Där det sistnämnda är relevant för att realisera det här scenariot. Då koden blir skriven i Javascript vilket, enligt utvecklarnas 

egen utsago, “möjliggör allt” så borde det implicera att plattformen kan spara undan det som sagts under konversationen till 

en databas (Botpress, u.å.-b). 

Resurs och prestationsmässigt skulle det här scenariot inte vara krävande om den föreslagna metoden för implementation 

följs. Två systemutvecklare skulle kunna göra det på en vecka, där den ena utvecklaren fokuserar på att implementera 

databasen och den andra på att skriva de actions som behövs för att spara datan från konversationen. Att implementera en 

databas finns det redan en guide över i referensguiden (Botpress, u.å.-e, u.å.-j). 

För det här scenariot blir 2 komponenter påverkade. De komponenter inom arkitekturen som blir påverkade är främst den 

påkopplade databasen, då det är den som kommer lagra det som har sagts av användaren. Den andra komponenten som 

påverkas är dialog manager eftersom den alltid påverkas då en action används för att göra något. 
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Utvärdering av indirekt scenario för Microsoft Azure 

Scenario 1: Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. 

Azure bot service ger dig möjligheten att skapa chatbottar, inklusive Bot Framework SDK som är en del av Microsoft Bot 

Framework. Microsoft Bot Framework innehåller bot builder, bot connecter, bot directory och emulator, där dessa 

komponenter används för att testa chatbotten (Patil et al., 2017). Bot builder SDK används för att bygga chatbotten och den 

använder sig av Node.js och .Net, medan bot connector används för att ansluta chatbotten till kanaler såsom Facebook, 

Skype, Web Chat etc (Patil et al., 2017). Det finns två sätt skapa en chatbot, det ena är att skapa det lokalt och det andra 

genom att skapa det inom Azure bot services programmet vid namn: Azure portalen. För denna studie har det andra sättet 

valts, då det enda som behövs för att logga in och skapa chatbboten i Azure portalen är ett Microsoft konto. För att 

konvertera en Echo Bot till en FAQ-bot görs följande: En Echo Bot skapas i Azure-portalen och blir därefter vidareutvecklad 

till en FAQ-bot genom användningen av QNA-maker. 

I Azure portalen finns allt som behövs för att skapa en testbar chatbot, vilket kommer att visas för att implementera det här 

scenariot. Väl inloggad i Azure portalen trycks Create new resource-länken, därefter AI + Machine Learning och slutligen 

Web App bot, för att komma fram till formuläret som möjliggör skapandet av chatbotten. Detta demonstreras i bild 10 här 

nedan: (Microsoft Azure, u.å.-c). 

 

Bild 10 illustrerar Web App bot. 
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I formuläret finns det viktiga delar såsom prenumeration (subscription), resursgrupp (resource group), plats (location) och 

bot mall (bot template). Eftersom Azure Bot Service är closed source behövs en prenumeration för att kunna skapa en 

chatbot. Resursgruppen är gjord för att samla alla resurser för att kunna hitta och hantera dem lättare. Vid väljandet av 

location rekommenderas det att användaren väljer den plats som är närmast. Mallen för boten är den Bot Frameworks SDK 

behöver arbeta med, där denna mall finns för både Node.js och .Net. Sedan går det att välja om användaren vill använda sig 

av en echo bot eller basic bot. Skillnaden är att echo bot upprepar det som användaren har skrivit till botten, medan basic bot 

innehåller verktygen “language understanding” och “bot analytics”. Den här studien använder echo bot mallen för 

vidareutveckling, där det här kan ses på bild 11 här nedan. 

Bild 11 visar olika bot mallar. 
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Efter att ha fyllt i formuläret trycks create-knappen för att skapa chatbotten. Efter skapandet av chatbotten behöver koden 

laddas ned lokalt för vidareutveckling. För nedladdning av koden så väljs Bot Management-alternativet, därefter klickas 

build och download bot source code för att ladda ner filen. Under nedladdningen bör användaren acceptera förfrågan om att 

ta emot filen med ändelsen “.env”, då den innehåller Microsoft AppId och Microsoft AppPassword som behövs för 

utvecklingen. För att arbeta lokalt behövs även följande: 

- En utvecklingsmiljö, exempelvis: Visual Studio Code 

- Programsystemet Node.js 

- Bot Framework Emulator, vilket är en testmiljö för chatbotten. 

 

Nu kan “QNA-skaparen” fokuseras på att bygga upp chatbottens kunskap. Detta görs genom att användaren loggar in på 

qnamaker.ai och därefter väljer create a knowledge base längst upp i menyn. Sedan fylls ett formulär i, där formuläret ska 

innehålla Azure-portalens kontoinformation. Längst upp i det här formuläret trycks “Create a QnA service”, vilket sedan 

leder vidare till Azure portalen. 

Bild 12 illustrerar QNA service 
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I bild 12 fylls ett formulär i, där användaren kan välja att ha samma resursgrupp som när Echo botten skapades. Efter att detta 

har gjorts går användaren tillbaka till qnamaker.ai för att avluta där. 

I formuläret för qnamaker.ai finns det 5 steg: 

- Det första steget har redan gjorts när en QNA Service skapades.  

- I det andra steget ska informationen från den nyligen skapade QNA Service fyllas i. 

- I det tredje steget ska namnet för kunskapsbasen fyllas i.  

-  I det fjärde steget väljs datan för kunskapsbasen vilket görs genom att användaren bifogar ett pdf/docx- 

dokument eller en länk som innehåller frågor och svar.  

- I det sista steget trycker användaren på skapa-knappen, för att därefter komma in i den kunskapsbasen som 

precis har skapats. Här finns möjligheten att träna chatbotten genom stavfel och synonymer. För att sedan träna 

kunskapsbasen trycks test-knappen längst upp till höger, varvid en ruta sen dyker upp. I denna ruta kan 

användaren skriva sin fråga. Efter att svar har mottagits kommer det finnas en länk under användarens fråga. 

Ifall svaren inte är korrekt bör användaren trycka inspect-knappen, där en ny ruta för att välja mellan olika svar i 

kunskapsbasen, eller skriva sitt eget nya svar, dyker upp. Det finns även möjlighet för användaren att välja att 

lägga till alternativa frågor till samma svar. Confidence score innebär hur bra frågan och svaret matchar, där 

detta bedöms på en skala mellan 1-100 (Microsoft Azure, u.å.-b). Bild 13 visar träningen av chatboten samt 

vilken confidence score svaret får. 

 Bild 13 illustrerar träningen på QNA-maker. 

 

 

Efter att QNA har tränats klart så är den redo för att publiceras. Bild 14 visar hur information om publiceringen av QNA ser 

ut.  
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Bild 14 visar information om publiceringen av QNA. 

 

Efter att träningen och publiceringen av QNA är klar är användaren redo att jobba med Microsoft Bot Framework, vilket är 

en open source lösning som Microsoft har gjort för att utvecklare ska ha möjligheten att vidareutveckla sin egen chatbot. Den 

är tillgänglig på Github (Github, u.å.-e). Inuti mappen för koden finns det en README-fil med instruktioner hur chatbotten 

skall startas igång. Det första som ska göras är att installera nödvändiga paket, vilket görs genom kommandot “npm install”  

(node package modules) i kommandotolken. Därefter är chatbotten redo att testas. 

Användaren kan även ansluta en QNA-databas till sin echobot genom att skapa en .bot-fil, där denna filen är ett sätt att samla 

service referenser (Github, u.å.-a). För att skapa en .bot-fil så behöver användaren först installera verktyget MSBot vilket 

hjälper med att skapa och hantera botresurser (Github, u.å.-d). För att åstadkomma det här används kommandot npm install -

g msbot och sedan msbot init för initiering av botten. Därefter måste användaren svara på följande frågor:  

 - namn på .bot filen,  

 - om användaren vill lägga till en säkerhetsnyckel,  

 -applikations id och applikations lösenord där båda finns i .env-filen. 

Efter att allt har fyllts i kan .bot filen bli skapad. För att nu ansluta QNA-Maker till .bot-filen används kommandot msbot 

connect qna och därefter följande parametrar:  

- -n “Namn på din QNA-Maker.”  

- -k “ID för kunskapsbasen.”  

- --subscriptionKey “Prenumerationsnyckel som hittas i Azure portalen.”  

- --endpointKey “Namn på den nyckel som används för att få åtkomst till den publicerade kunskapsbasen.“ 

- --hostname “Länken som leder användaren till QNA, där denna hittas i QNA-Maker efter att kunskapsbasen har 

publicerats.”  

- --secret “Där denna parameter används för att aktivera skyddandet av dina resurser.”  

För att gå vidare i arbetet används kommandot: npm install botbuilder-ai --save, där detta kommandot installerar 

Botbuilder som i sin tur innehåller QNA-maker. Kommandot npm install botframework-config --save tillåter 

användaren att läsa från .bot-filen. För att sedan börja koda så redigeras filen index.js. I index.js importeras 

BotConfiguration från botframework-config och QNA-Maker från botbuilder-ai. Detta visas i bilden bild 15 här nedan. 

Bild 15 illustrerar kod på importering 

 

BotConfiguration används för att läsa botFilePath och botFileSecret från .env-filen. Det som finns i botFilePath är .bot-filens 

namn. I botFileSecret finns den säkerhetsnyckel som uppstod när .bot-filen skapades. Detta visas i bild 16 här nedan. 
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Bild 16 visar vägen till botFilePath och botFileSecret 

 

Nu skapas ett QNA-Maker objekt, där det som behövs för detta är den kunskapsbas som finns i .bot-filen. För att kunna 

identifiera varje kunskapsbas behövs ett id, endpointkey och hostname. Efter att detta är klargjort läggs det in i en array som 

därefter skickas till bot-konstruktören. Detta demonstreras i bild 17 här nedan. 

Bild 17 visar QNA-Maker objekt och bot konstruktör. 

 

Nu kan användaren beskriva hur chatbotten ska reagera när en fråga ställs. För att göra det behövs en aktivitet som heter 

message, där det är i message som beteendet för chatbotten skrivs.  

Det första som görs är att skapa en for-loop som loopar igenom arrayen och därefter frågar efter svaret. För att avsluta det 

hela har fyra kategorier skapats, där dessa kategorier används av chatbotten för att besvara användaren. Dessa kategorier 

använder sig i sin tur av confidence score som finns inbyggt i QNA-Maker som tidigare nämnts i rapporten. Se bilaga 4 för 

mer information om confidence score. 

 

För att sedan testa chatbotten måste Bot Framework Emulator anslutas till chatbotten. För att göra det här går användaren in i 

File > New bot configuration och fyller därefter i formuläret med namnet på botten dess Endpoint URL. Dessa hittar 

användaren med hjälp av följande URL: http://localhost:3978/api/messages där allt inte behöver fyllas i för att kunna testa 

chatbotten. Bild 19 här nedan visar Bot Framework Emulator. 

http://localhost:3978/api/messages
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Bild 19 visar ett Bot Framework Emulator formulär. 

  

Nu kan terminalen öppnas och därefter kan kommandot npm start användas, där detta kommandot öppnar Bot Framework 

Emulator för att möjliggöra kommunikation med chatbotten. För att se några frågor som chatbotten har besvarat se bilaga 5. 

Scenario 3: Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ bot. 

I det här scenariot kommer LUIS att redovisas. LUIS är en molnbaserad API-tjänst som tolkar användarens inmatning genom 

att använda maskininlärning för att hämta relevant och detaljerad information. Den svarar på användarens frågor utifrån det 

anpassande svaret i din LUIS-app (Microsoft Azure, u.å.-l). Teorin fokuserar på hur användaren går till väga för att koppla 

LUIS med en chatbot. LUIS har tre stycken typer av komponenter: -utterance, - entity och intent. Här nedan följer 

beskrivningar av dessa komponenter: 

- Ett yttrande (Utterance) är det användarens säger / frågar till chatbotten. (Microsoft Azure, u.å.-k) 

- En entitet (Entity) är data som hämtas från yttrandet, där en entitet kan vara både ett ord eller en fras. En entitet 

kan vara namn, datum och produktnamn. Ett exempel skulle kunna vara: “Hur ser vädret ut i Stockholm 

imorgon”, där “Stockholm” och “imorgon” är entiteter. Ännu ett exempel är följande:  “Hur är vädret den här 

veckan”  där “den här veckan” är en entitetet (Microsoft Azure, u.å.-e). 

- En avsikt (Intent) är en uppgift eller åtgärd som användaren uttrycker i sitt yttrande till chatbotten. Det finns ett 

medföljande Intent vid skapandet av LUIS-appen som kallas “None”, None är i sin tur ett exempel på ett s.k. 

“fallback intent” vilket används för lära LUIS-yttranden (utterances) som inte är nödvändiga för app-domänen. 

(Microsoft Azure, u.å.-a). 
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För sätta igång arbetet behöver användaren logga in på LUIS och trycka på My apps, samt Create new app och därefter 

fylla i formuläret. Detta demonstreras i bild 22 här nedan. 

Bild 22 illustrerar LUIS appen 

 

När LUIS appen är skapad skall Create new intent tryckas på, där användaren väljer namn på avsikten (intent) och sedan 

blir några yttranden skrivna till den. Se bild 23 här nedan. (Microsoft Azure, u.å.-d). 

Bild 23 visar skapandet av avsikten. 
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Bild 24 visar hur ett yttrande läggs till. 

 

Nu ska en entitet skapas och då trycks Create new entity och sedan blir ett namn och typ för entiteten vald. Bild 25 här 

nedan visar det här (Microsoft Azure, u.å.-d). 

 

Bild 25 visar hur en entitet skapas. 

 

Efter att allt har gjorts klart kan LUIS-appen tränas och testas för att se hur bra användarens input är. Detta kan göras genom 

att användaren använder ett inbyggt system som heter Prediction Score. Det fungerar på sättet att den tar användarens input 

och poängsätter det på en skala från 1 till 100, där poängen representerar hur bra svaret som fåtts är. När allt är klart 

publiceras LUIS-appen genom att användaren trycker på Publish och därefter trycks Manage för att all information skall fås 

(Microsoft Azure, u.å.-d, u.å.-i). 
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Bild 26 visar vägen till Publish och Manage. 

 

När LUIS appen är avklarad ska den anslutas till chatbotten. För att ansluta till LUIS appen används kommandot:  msbot 

connect luis och därefter följande parametrar  

- -n “Namn på LUIS-appen.”  

- -a “ID för LUIS-appen.”    

- --v “ID för LUIS-versionen.”  

- --subscriptionKey “Prenumerationsnyckel som hittas i Azure portalen.” 

- --authoringKey “Används för att testa endpoint frågor.”  

- --region “Där LUIS-appen befinner sig.”  

- --secret “Där denna parameter används för att aktivera skyddandet av dina resurser” (Github, u.å.-c). 

 I index.js importeras LUISrecognizer. 

Bild 27 visar importering av LUIS. 

 

Nu är det dags att skapa ett LUIS objekt, där det som behövs är den LUIS app som finns i .bot-filen. För att kunna identifiera 

varje LUIS app behövs ett appid, endpoint och subscriptionkey. Efter att detta är klargjort läggs det in i en array som därefter 

skickas till bot-konstruktören. Detta demonstreras i bild 28 här nedan. 
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Bild 28 visar LUIS objekt och bot konstruktör 

 

 

Scenario 9: Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. 

I den här delen kommer resterande scenarion redovisas. Som tidigare nämnts använder Microsoft lagringsfunktioner såsom: 

Memory Storage, Cosmos DB, Blob Storage och Blob Transcript Store. Cosmos DB är en databas som möjliggör sparande av 

data i alla Azures geografiska regioner. Blob Storage används för att spara ostrukturerad data till molnet, medan Blob 

Transcript Store tillåter användaren att lätt kunna spara och hämta en användarkonversation (user conversations) i form av 

ett inspelat transkript (recorded transcript) (Microsoft Azure, u.å.-m). De tre nämnda lagringsfunktionerna används vid 

publikation av chatbotten. Cosmos DB kommer att användas för att redovisa hur en lagringsfunktion sätts upp. 

Det första som behövs för att sätta upp Cosmos DB är att logga in i Azure portalen och trycka på Create new resource och 

därefter Databases > Azure Cosmos DB. Detta leder till formuläret för Cosmos DB som innehåller prenumeration, 

resursgrupp, kontonamn, API och plats (Location). Efter att formuläret är ifylld trycks Review + Create och därefter Create. 

Se bild 29 nedan (Microsoft Azure, u.å.-m). 
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Bild 29 visar skapandet av Cosmos DB. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

Efter att skapandet av Cosmos DB kontot är klart öppnas kontot för att lägga till samling (add collection) och därefter väljs 

Settings > New Collection som leds till ett formulär. I detta formuläret skall databas id, samling id (collection id), 

delningsnyckel (partition key) och genomströmning (throughput) fyllas i. Se bild 30 nedan (Microsoft Azure, u.å.-m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Bild 30 visar Add Collection formulär. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

Nu är det dags att lägga Cosmos DB till chatbotten och för att kunna göra detta behövs en Endpoint URL, samt en nyckel 

som finns i settings under keys. Först öppnas Visual Studio Code och därefter öppnas .env filen för att skriva: endpoint, 

konto nyckel, databasnamn och samling id (collection id). Se bild 31 nedan (Microsoft Azure, u.å.-m). 

Bild 31 visar databas information. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

När detta är klart, öppnas terminalen för att installera botbuilder-azure som innehåller CosmosDbStorage. Detta görs 

genom att följande kommando skrivs: npm install --save botbuilder azure. Sedan skrivs koden för att kunna komma åt 

värdet i .env-filen som ger åtkomst till CosmosDb Storage. Se bild 32 nedan (Microsoft Azure, u.å.-m). 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Bild 32 visar kod till ovanstående text. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 22 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

Nu är det dags att strukturera hur Cosmos DB ska spara data och vad användaren ser efter input. Det första som görs är att 

skapa en klass. Klassen tar hand om inkommande förfrågningar och sparar uppdaterade inmatningar. Därefter skapas en 

funktion för att spara ny användarinmatning i “utterance log”. Se bild 33 nedan (Microsoft Azure, u.å.-m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Bild 33 visar chatbott och Cosmos DB struktur. 

 
Microsoft Azure. (u.å.). [Fotografi, utan titel]. Hämtad 23 augusti 2019, från https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-

service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-v4-storage?view=azure-bot-service-4.0&tabs=javascript
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Steg 5: Uppskattning av systeminteraktion 

Där det här steget analyserar scenariers behov att förändra en arkitekturs komponenter, för att avgöra om de behöver 

modifieras eller delas in i mindre komponenter för att förhindra att dem interagerar med andra scenarion. 

Uppskattning av systeminteraktion för Botpress 

Då endast ett scenario var indirekt och resten av scenarierna arbetar med andra komponenter inom Botpress, var den här 

analysen ej nödvändig att utföra. 

Uppskattning av systeminteraktion för Microsoft Azure 

Den här delen av rapporten förklarar hur scenario 1, 3 och 9 integrerar med varandra och Echo boten (Den ursprungliga 

arkitekturen). Echo boten modifieras genom att QNA-Maker, LUIS och Cosmos DB läggs till. QNA-Maker innehåller frågor 

som chatbotten kan besvara medan LUIS är byggd för att kunna tolka användarens egna ord (Microsoft Azure, u.å.-l). 

Eftersom båda tjänsterna är självständiga och kan användas utan chatbot så integrerar dem inte varandra, utan samarbetar för 

att kunna göra chatbotten bättre. Ett sätt att få komponenterna att samarbeta är att strukturera upp koden för att ge QNA-

Maker förmågan att besvara användarens input innan LUIS gör det. Echo boten modifieras genom att Cosmos DB används, 

där Cosmos DB ändrar strukturen på Echo boten. Istället för att Echo boten skriver det användaren har matat in, sparar den 

istället hela konversation i en databas som senare kan användas för göra chatbotten bättre (Microsoft Azure, u.å.-m). 

Relationen mellan scenario 9 och de andra scenarierna är att Cosmos DB sparar en konversation mellan en användare och en 

chatbott. Informationen från CosmosDB kan användas för att avgöra hur bra QNA-Maker och LUIS är. 
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5. Analys  

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur skiljer sig open source chatbots och closed source chatbots utifrån 

modifierbarhet? 

Frågeställningen besvarades genom en SAAM-utvärdering av två chatbott-mjukvaror. Detta gjordes genom att ett antal 

scenarier blev utvalda och sedan utvärderade. 

Den här delen tar upp resultatet från steg 6 inom SAAM-utvärderingen. Den behandlar rangordningen av systemen som 

tidigare presenterats och därmed även avgörandet om vilket system som är mest lämplig utifrån utvärderingen. 

Frågeställningen besvarades genom att tre scenarier analyserades för plattformarna. I det första scenariot hanterades hur 

chatbotten kan omvandlas till en FAQ-bot och hur både Microsoft Azure och Botpress hanterar det här scenariot.  I Microsoft 

Azure klassificerades scenariot som indirekt på grund av att QNA-Maker läggas till i chatbotten då det är en självständig 

service. I Botpress klassificerades scenariot som direkt på grund av att QNA redan är inbyggd i systemet. 

I det andra scenariot hanterades chatbottens förmåga att kunna vidareutvecklas genom att LUIS läggs till. I Microsoft Azure 

klassificerades scenariot som indirekt då LUIS läggs till i chatbotten. I Botpress klassificerades scenariot som direkt för att 

LUIS redan är inbyggd i systemet. 

Det tredje scenariot hanterade hur en chatbotskonversation kan sparas. Scenarierna klassificerades som indirekta med 

undantag för Microsoft Azure där scenariot klassificerades som både direkt och indirekt. I det här scenariot kan Microsoft 

Azure hanteras på fyra olika sätt, Memory Storage som är den direkta delen av det här scenariot. Ingen service behöver 

läggas till utanför chatbotten. Cosmos DB, Blob Storage och Blob Transcript Store är den indirekta delen av det här 

scenarion och alla tre behövs läggas till från en service utanför chatbotten. I Botpress hanteras det här scenariot genom att en 

databas läggs till och att ett antal actions blir utvecklade. 

Sammanfattningsvis kan frågeställningen “Hur skiljer sig open source chatbots och closed source chatbots utifrån 

modifierbarhet?” besvaras. Microsoft Azure är closed source då den använder sig av Azure Portalen för att dela sin service. 

Den använder sig även av QNA-Maker och LUIS, där båda serviserna är självständiga och kan användas utan en chatbot. 

Microsoft Azure har gjort en liten del av sin service open source, där denna service kallas Microsoft Bot Framework. 

Microsoft Bot Framework ger användaren möjligheten att vidareutveckla sin chatbot. Botpress är open source som använder 

sig av sin utvecklingsmiljö för att skapa chatbottar. Det är där QNA och LUIS läggs till utan att en separat service behöver 

användas. I scenarion 9 använder Microsoft Azure services som finns i Azure Portalen medan Botpress tillåter användaren att 

använda databaser. 

5.2 Rangordning  

Efter att utvärderingarna gjorts kunde följande konstateras: För Botpress var 2 av 3 scenarion direkta, medan 3 av 3 scenarion 

var indirekta för Microsoft Azure. Enligt beskrivningen av SAAM-metoden i del 2.4.1 så är det mest lämpade systemet det 

som har stöd för flest direkta scenarion, vilket i det här fallet är: Botpress. 
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6. Diskussion och slutsatser  

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och 

begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Resultat  

Enligt den utförda utvärderingen av systemen kan följande tabell skådas: 

Tabell 2.1 SAAM scenarioutvärdering för Botpress 

 Scenario  

Nummer 

Scenario 

 Beskrivning 

Direkt / 

Indirekt 

Komponenter 

som kräver 

förändring 

Antal 

förändrade / 

tillagda 

komponenter 

Estimerad effort för 

förändringar 

1 Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. Direkt - - - 

3  Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en 

FAQ bot. 

Direkt - - - 

9 Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. Indirekt En databas 

behöver 

integreras och 

ett antal actions 

behöver 

utvecklas i 

dialog manager. 

2 1 vecka med 2 personer 

Kommentar. Visar hur mycket prestation och resurser som behövs i Botpress. 
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Tabell 2.2 SAAM scenarioutvärdering för Microsoft Azure 

 Scenario  

Nummer 

Scenario 

 Beskrivning 

Direkt / 

Indirekt 

Komponenter 

som kräver 

förändring 

Antal 

förändrade / 

tillagda 

komponenter 

Estimerad effort för 

förändringar 

1 Modifiera från EchoBot till en FAQ bot. Indirekt QNA-Maker 

behöver 

integreras och 

strukturera 

chatbot 

konversation. 

1 1 vecka med 2 person 

3  Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en 

FAQ bot.   

Indirekt LUIS behöver 

integreras och 

strukturera 

chatbot 

konversation. 

1 1 vecka med 2 person 

9 Möjliggör en bots förmåga att spara en konversation. Direkt/I

ndirekt 

Cosmos DB 

behöver 

integreras och 

strukturera 

sparandet av 

data. 

1 1 vecka med 1 personer 

Kommentar. Visar hur mycket prestation och resurser som behövs i Microsoft Azure. 

6.2 Implikationer 

Studien behandlade en jämförelse mellan två plattformar utifrån kvalitetsattributet modifierbarhet. Utvärderingen gjordes 

enligt den utvalda utvärderingsmetodens anvisningar och enligt utvalda scenarier. Studiens resultat visade efteråt att Botpress 

är den som är mest modifierbar. Det implicerar att en open source chattbot är mer modifierbar än en closed source chatbot. 

6.3 Begränsningar  

Det fanns ett antal faktorer som begränsade den här studien. De är listade och diskuterade här nedan: 

1. Den första begränsningen som påverkade studiens trovärdighet var antalet chattbotar som blev utvärderade. 

Studiens frågeställning; “Hur skiljer sig open source chatbots och closed source chatbots utifrån 

modifierbarhet?”, kan vid första granskning missleda läsaren till att tro att alla eller ett flertal open source & 

closed source plattformar för chattbotar blev jämförda med varandra, vilket ej var fallet. Som tidigare nämnt 

behandlade studien endast två plattformar, vilket egentligen endast besvarar vilken av dessa två plattformar som 

är mest modifierbar. Om två andra plattformar skulle vara utvalda för studien finns det risk för att resultatet 

skulle vara helt annorlunda. Detsamma gäller även om fallet skulle vara att fler chattbotar blev utvärderade. 

2. Den andra begränsningen var komponenterna som behandlades. Där komponenterna huvudsakligen berörde 

FAQ-delen av båda plattformarna. Anledningen till att FAQ-delen hade prioritet var för att myndigheterna oftast 

använder sig av dem vid informationsdistribution till allmänheten. Den här begränsningen är även relaterad till 

den tredje begränsningen. 

3. Den tredje begränsningen var valet och antalet av scenarier, där studien var begränsad till endast tre SAAM-

scenarier. Studien skulle vara mer trovärdig om den hade fler och mer varierande scenarier att utvärdera 

plattformarna ifrån. Som nämnt i den andra begränsningen var även scenarierna mestadels fokuserade på en 

komponent, vilket skapade ytterligare en begränsning för utvärderingen. 

4. Den fjärde begränsningen var att de indirekta scenarierna inte blev validerade på samma sätt som de direkta 

scenarierna, då utvärderarna ej var experter på plattformens arkitektur, som de i sig enligt SAAM’s anvisningar 

bör vara. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer  

Efter att ha slutfört studien och granskat resultatet kan följande slutsats dras: Open source chatbotten var mer modifierbar än 

closed source chatbotten. Som tidigare nämnt var studien begränsad av ett antal faktorer som därmed kan ha påverkat 

resultatet. För att förbättra studien och göra den mer trovärdig rekommenderas följande: 

Fler plattformar 

Där fler plattformar granskas för att ha ett bättre underlag till att besvara frågeställningen. 

Djupare förståelse av arkitekturen 

Där studien fokuserar djupare på de indirekta scenarierna och gör en mer noggrann analys av dem. Vid den här analysen vore 

det även bra om utvärderingsteamet hade tillgång till experter på systemet för att göra en mer rättvis bedömning av dem. 

Fler scenarier 

Det här var en av de största begränsningarna med den här studien. Scenarierna är viktiga då de utgör grunden som denna typ 

av utvärdering är baserad på. Därför rekommenderas det att många och varierande scenarier används för att kunna utvärdera 

hela arkitekturen. 

6.5 Vidare forskning  

För vidare forskning skulle det vara intressant att titta på fler plattformar. Ett annat val skulle istället vara att utredaren 

fokuserar djupare på en plattform. Oavsett vilken forskningsinriktning som blir vald så borde forskarna i båda fallen utöka 

antalet scenarier under sin utvärdering. Som tidigare beskrivits i den del som diskuterade begränsningar, var studiens största 

begränsning antalet scenarier som blev använda för utvärderingen. Scenarierna i sig är inte ett forskningsområde, men vid en 

ny forskning skulle det vara viktigt att studien har fler och mer varierande scenarier. 

Ett annat intressant forskningsområde skulle kunna vara en utvärdering och/eller jämförelse mellan plattformarna utifrån ett 

annat val av kvalitetsattribut. Det här skulle i så fall medföra att forskarna får använda ett helt annat typ av 

utvärderingsramverk, vilket i sin tur betyder att metoden för jämförelse skulle se annorlunda ut och därmed kunna ge en 

insikt i en annan del av mjukvarorna. 

Ännu ett forskningsområde som är relevant utifrån ett rent tekniskt perspektiv är noggrannheten i tolkandet av det 

användaren säger och frågar om. Det upptäcktes att chatbotten gjord i Botpress ej var vidare noggrann i sin tolkning av det 

som användaren sagt. Exempelvis tolkade Botpress-chatbotten att en simpel hälsning i form av “hej” skulle vara en 

anledning för den att svara på frågan “Vad heter du?” och därmed ge svaret “Jag heter Christoffer.”. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1  

Bevis för att Scenario 1: Modifiera från EchoBot till en FAQ bot, i Botpress. Där användaren med hjälp av en FAQ-bot 

ska kunna få svar på frågor om olika saker som administratorn själv har lagt in. I det här fallet ställer användaren 

frågan: “Vad heter du?”, varvid chatbotten svarar med: “Jag heter Christoffer”.  

 

Bilaga 2  

Flödet som används för Scenario 3: Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ bot, där om 

användaren frågar om en skilsmässa enligt de skrivsätten som blev beskrivna kommer användaren få meddelandet “Du vill 

skilja dig”. Användaren behöver inte skriva helt korrekt då komponenten tolkar meddelandet. 
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Bilaga 3  

Några bevisbilder för att Scenario 3: Lägg till Language Understanding Intelligent Service till en FAQ bot, fungerar som 

det ska. 

 

 

Notera att i bilden nedan har användaren stavat fel och använt andra tecken med avsikt för att visa att Language 

Understanding Intelligent Service som den ska fungera. 
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Bilaga 4  

Det första som har confidence score 70 och uppåt, det andra är från 50 och uppåt, det tredje är från 0 och uppåt och det sista 

är när det passar ingen av de ovanstående alternativ se bild nedan. 

Bild 18 visar beteendet för chatbottens svar 
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Bilaga 5 

 Visar några besvarade frågor från chatbotten. 
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