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Sammanfattning 

 

Patientnämndens förvaltning i Stockholm tar årligen emot tusentals samtal som önskar 

framföra klagomål på vården i Region Stockholm. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

en NLP-robot för klassificering av inkomna klagomål skulle kunna bidra till en ökad 

effektivitet av verksamheten. 

 

Klassificeringen av klagomålen har utförts med hjälp av en metod baserad på Support 

Vector Machines. För att optimera modellens korrekthet undersöktes hur längden av 

ordvektorerna påverkar korrektheten. Modellen gav en slutgiltig korrekthet 53,10 %. Detta 

resultat analyserades sedan med målsättningen att identifiera potentiella 

förbättringsmöjligheter hos modellen. För framtida arbeten kan det därför vara intressant 

att undersöka hur antalet samtal, antalet personer som spelar in samtal och 

klassfördelningen i datamängden påverkar korrektheten. 

 

För att undersöka hur effektiviteten hos Patientnämndens förvaltning i Stockholm skulle 

påverkas av implementeringen av en NLP-robot användes en SWOT-analys. Denna analys 

visade på tydliga fördelar med automatisering av klagomålshanteringen, men att en sådan 

implementation måste ske med försiktighet där det säkerställs att tillgången på kompetens 

är tillräcklig för att förebygga potentiella hot. 
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Klassificering av transkriberade telefonsamtal med Support Vector
Machines för ökad effektivitet inom vården

E. Sundström, S. Höglind
Kungliga tekniska högskolan

Classification of transcribed telephone calls with support vector machines for increased efficiency in healthcare
Abstract - Every year Patientnämnden recieves thousands of phone calls from patients wishing to make complaints about the health 

care in Stockholm. The aim of this work is to investigate how an NLP-robot for classification of recieved phone calls would contribute to 
an increased efficiency of the operation.

The classification of the complaints has been made using a method based on Support Vector Machines. In order to optimize the 
accuracy of the model the impact of the length of the word vector has been investigated. The final result was an accuracy of 53.10%. The 
result was analyzed with the goal to identify potential opportunities of improvement of the model. For future work it could be 
interesting to investigate in how the number of calls, the number of people recording the calls and the distribution between the classes 
affect the accuracy.

A SWOT-analysis was performed in order to investigate in how the efficiency of Patientnämnden would be affected by the 
implementation of an NLP-robot. The analysis showed apparent benefits of automation of complaint management, but also that such an 
implementation must be done with great caution in order to be able to ensure that the available competence is high enough to prevent 
potential threats.

Index Terms—NLP, Text Classification, SVM, Operational efficiency, ASR, Customer Service

I. INTRODUKTION

UNDER de senaste åren har användandet av AI-teknik
revolutionerat kundtjänstsektorn och enligt Gartner[1]

kommer 25 % av alla kundtjänstverksamheter använda sig
av verktyg baserade på artificiell intelligens år 2020. I den-
na studie kommer fokus ligga på klassificering av transkri-
berat tal med hjälp av Support Vector Machines (SVM),
vilket är en språkteknologisk metod (eng: Natural Langu-
age Processing (NLP)). Klassificering är användbart i kund-
tjänstsverksamheter för att kunna föra statistik över inkomna
samtal och snabbt få en överblick över vad ett ärende behand-
lar. Automatisering av manuell klassificering kan innebära en
effektivisering om klassificeringen görs med tillräckligt hög
korrekthet (eng: accuracy). Textklassificering är ett välstuderat
område, men blir mer komplext när det handlar om transkri-
berat tal. Det beror bland annat på att transkriberingen sällan
sker felfritt, att den transkriberade texten saknar punkter och
versaler och att talat språk ofta är betydligt mer ostrukturerat
än skriftligt språk.

Patientnämndens förvaltning i Stockholm (fortsättningsvis
patientnämnden) svarar på frågor om och tar emot klagomål på
den offentliga vården, bland annat via telefonsamtal. Samtalen
de tar emot är väldigt varierande då personerna som ringer
har olika bakgrund och vill framföra olika typer av klagomål
och synpunkter[2]. Denna studie går ut på att undersöka om
klassificeringen av dessa samtal går att automatisera med hjälp
av SVM och om det kan leda till ökad effektivitet.

A. Vetenskaplig Fråga
Med vilken korrekthet kan en NLP-robot baserad på Sup-

port Vector Machines klassificera telefonklagomål inkomna till

E. Sundström, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Sverige.
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patientnämndens förvaltning i Stockholm? Hur kan verksam-
hetens effektivitet förbättras i och med implementeringen av
en sådan robot?

B. Förutsättningar och hypotes
Uppgiften består i att skapa en modell för klassificering

av transkriberat tal samt att diskutera kring hur denna skulle
kunna användas i syfte att öka effektiviteten i patientnämndens
verksamhet. Därmed kommer en vetenskaplig utvärdering av
hur SVM fungerar i denna kontext, som innebär mycket
ostrukturerad data, utföras.

Utgångspunkten för arbetet är att samtalen som kommer in
till patientnämnden skulle ske enligt Figur 1 om en NLP-robot
implementerades i verksamheten. En patient ringer in och får
beskriva sitt klagomål eller sin fråga och denna beskrivning
spelas in och sparas. Därefter får patienten själv välja om
hen vill bli uppringd eller inte om det gäller ett klagomål.
Gäller det en fråga antas patienten alltid vilja ringas upp. Efter
samtalet transkriberar roboten det inspelade ljudklippet med
patientens beskrivning och sparar detta. Gäller samtalet ett
klagomål utförs en klassificering. Klassificeringen tillsammans
med den transkriberade texten och information om ifall pati-
enten önskar bli uppringd eller inte presenteras slutligen för
en handläggare som får vidta passande åtgärd utifrån given
information.

Arbetets syfte är att undersöka hur implementering av
en NLP-robot i patientnämndens verksamhet skulle påverka
effektiviteten. Utmaningarna med uppgiften är dels att få ihop
tillräckligt stor och varierad träningsdata i form av inspelade
telefonsamtal som kan användas för träna klassificeringsmo-
dellen och dels att uppnå önskad korrekthet hos modellen
trots att taligenkänningen inte kan förväntas prestera med en
hundraprocentig korrekthet.
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Figur 1: Flöde som visar hur samtal till patientnämnden antas
fortlöpa med hjälp av en NLP-robot.

Hypotesen som arbetet baseras på är att klassificering av
transkriberat tal kommer kunna utföras med en korrekthet
som är högre än den korrekthet som uppnås vid slumpmässig
klassificering, samt att implementering av NLP-roboten kan
förväntas leda till en ökad effektivitet. Hypotesen kommer
att testas genom att beräkna modellens korrekthet för olika
testdataset. Därefter kommer en SWOT-analys utföras i syfte
att undersöka hur implementeringen av en NLP-robot i pati-
entnämndens verksamhet skulle påverka effektiviteten.

Arbetet är av relevans för alla verksamheter som önskar
implementera en NLP-robot och vill se vilket resultat som
kan förväntas av en sådan implementering. Arbetet kan också
ge en grundlig introduktion till ämnet för dessa verksamheter
och kan användas som en utgångspunkt för implementeringen.

C. Samhälleliga och etiska aspekter
Ur ett samhällsperspektiv kan resultatet av arbetet leda till

en effektivisering av Region Stockholms offentligt finansierade
sjukvård om slutsatsen är att implementering av en NLP-robot
skulle leda till en ökad effektivitet i patientnämndens verksam-
het. När fler klagomål kan registreras hos patientnämnden le-
der detta till att vårdgivare i Stockholm blir uppmärksammade
på fler aspekter av dess verksamhet som kan förbättras vil-
ket i förlängningen innebär att kvalitén på sjukvården kan
förbättras[2].

De etiska aspekterna av arbetet utgörs av att den information
som patienterna delar med sig av i samtalen ofta är känslig.
Det är därför viktigt att NLP-roboten inte sparar någon känslig
information utan patientens godkännande. En annan aspekt
som kan diskuteras ur ett etiskt perspektiv är huruvida det
är moraliskt rätt att låta bemötandet av patienterna ske via en

robot. Många av de personer som ringer in till patientnämnden
har ett behov av att bli hörda och få stöd. Det kan därför
ifrågasättas om en robot är kapabel till att förmedla det emo-
tionella stöd som situationen kräver. Trots att patientnämndens
uppdrag delvis består i att stödja patienter och anhöriga[3]
kan det argumenteras för att detta inte är verksamhetens
huvudsakliga uppgift. I de fall där en patient uttrycker ett
behov av att få prata med en människa kan roboten koppla
vidare samtalet och på så sätt ge patienten emotionellt stöd.

D. Arbetsgivarens intresse
Patientnämndens förvaltning i Stockholm tar årligen emot

tusentals samtal där patienter önskar framföra klagomål och
synpunkter på vården. Idag sker majoriteten av all kon-
takt med patienter via telefonsamtal och patientnämnden
har fjorton handläggare som tar emot och klassificerar
samtal. Klassificeringen görs i 8 klasser: Vård och be-
handling, Rådgivning/information/hänvisning, Kommunika-
tion, Ekonomi, Patientjournal och sekretess, Organisation
och tillgänglighet, Administrativ hantering samt Vårdansvar.
Eftersom varje samtal kräver tid och engagemang från
handläggarna önskar patientnämnden implementera en NLP-
robot i verksamheten som ska kunna ta emot, registrera
och klassificera patientklagomål. Detta förväntas leda till att
belastningen på handläggarna minskar vilket innebär att de kan
lägga mer tid och energi på de patientklagomål som kräver
det. I och med implementeringen av en NLP-robot önskar
paitentnämnden öka sin kapacitet och tillgänglighet för att
kunna fördela verksamhetens resurser rätt till varje patient[2].

II. BAKGRUND

A. Effektivitet
Effektivitet definieras i grunden som grad av

måluppfyllelse[4]. Utöver detta finns det olika typer
av effektivitet, bland annat resurseffektivitet och
kostnadseffektivitet. Resurseffektivitet handlar om att
maximera nyttan givet en mängd resurser medan
kostnadseffektivitet innebär att minimera kostnaderna
för att utföra en given uppgift. Effektivitetsbegreppet har
dock olika innebörd inom den privata och den offentliga
sektorn. Följande är ett citat ur Socialstyrelsens handbok för
utveckling av effektivitetsindikatorer från 2016[5]:

“Effektivitet handlar om att få ut mesta möjliga nytta av
tillgängliga resurser dvs. att göra mer med tillgängliga resur-
ser. Inom den privata sektorn handlar det om att maximera
vinsten. För den offentliga sektorn är det samhällets nytta eller
värdet för patienter och brukare som ska maximeras.”

Effektiviteten inom den offentliga sektorn mäts genom
samhällsekonomiska lönsamhetsanalyser där samhällets kost-
nader för olika handlingsalternativ ställs mot samhällets nytta
i en så kallad effektivitetskvot. Effektresultat avser de mål som
uppnås för patienter, till exempel god hälsa på lika villkor eller
ekonomisk och social trygghet. Detta kan mätas med hjälp av
Patient Reported Experience Measures (PREM). PREM avser
mäta patientens upplevelser av och tillfredsställelse med vård
och omsorg genom frågor gällande bemötande, delaktighet och
förtroende för vårdgivaren[5].
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B. SWOT-analys

En SWOT-analys är ett företagsekonomiskt planeringsmedel
för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en
verksamhet. Styrkor och svagheter är interna faktorer medan
möjligheter och hot är externa faktorer[6]. När dessa faktorer
har identifierats bör följande frågor diskuteras[7]:

• Hur kan styrkorna vändas till möjligheter?
• Hur kan styrkorna användas för att undvika hot?
• Hur kan svagheterna hämma möjligheterna?
• Hur kan svagheterna orsaka hot?

C. Taligenkänning

Taligenkänning är automatisk transkribering av talat språk.
System för taligenkänning hanterar akustisk indata som en
bullrig version av den faktiska meningen och använder sig
sedan av sannolikhetsteori för att avgöra vilken mening som
med högst sannolikhet blivit uttalad. Detta görs genom att
jämföra den behandlade ljudfilen med en databas innehållande
en mängd potentiella meningar och sedan välja ut de meningar
i databasen som med högst sannolikhet kunnat producera den
bullriga versionen av ljudfilen. För att bestämma dessa sanno-
likheter används i huvudsak tre språkteknologiska modeller:
N-gram modellen, Hidden Markov Model och Multilayer
perceptron. En N-gram modell beräknar sannolikheten för en
viss ordföljd genom att ta hänsyn till N antal tidigare ord
i meningen och därefter bestämma sannolikheten att dessa
efterföljs av ett specifikt ord. Hidden Markov Model används
för att bestämma sannolikheten för att ett uttalat ord ger
upphov till en viss sekvens av ljudtoner, medan modellen för
Multilayer perceptron används för att bestämma sannolikheten
för att en ton ger upphov till en viss uppsättning av akustiska
attribut. Givet dessa modeller kan man alltså utifrån en ljudse-
kvens bestämma vilka ord och meningar som uttalats[8].

Utdatan från taligenkännaren är sällan helt korrekt, antal
ord som tolkas fel av APIn mäts i word error rate (WER) och
denna beror på hur anpassad APIn är till det talade språket
och dialekten samt hur mycket brus som ligger i bakgrunden
av ljudinspelningen[9].

D. Google Speech Recognition

I dagsläget finns en rad olika system för taligenkänning
tillgängliga. De flesta system har dock begränsat det an-
tal språk som taligenkänningen kan ske på. Google Speech
Recognition är en av de få APIerna som är anpassade för
svenska[10]. Speciellt för Google Speech Recognition är
att den erbjuder användaren att förse programmet med en
lista på de mest vanligt förekommande orden i den kon-
text som taligenkänningsprogrammet ska användas i. På så
sätt kan programmets prestation förbättras inom det tänkta
användningsområdet. Google’s API lämpar sig dessutom väl
till situationer där man vill omvandla tal till text i realtid.
Eftersom programmet är baserat på djupa neurala nätverk har
det även förmågan att anpassa sin talkonvertering över tid
baserat på de ljudfiler det får som indata och kan därmed tränas
för att förbättra prestationen[11]. Vidare visar en komparativ
studie av Këpuska och Bohouta[9] som undersöker APIerna

Microsoft, Google och Sphinx att Google Speech Recognition
presterar bäst av dessa tre med ett WER-värde på 9 % jämfört
med Microsofts 18 % och Sphinx 37 %.

E. Textklassificering
Textklassificering går ut på att med hjälp av träningsdata i

form av ett set av klassificerade texter träna en modell till att
kunna ge en tidigare okänd text en korrekt klassificering. Varje
text kan ges en eller flera klasser, eller en prioriterad lista av
klasser. Några av de vanligaste metoderna för textklassificering
genom maskininlärning är Naive Bayes, Nearest Neighbors
och Support Vector Machines. En text representeras ofta som
en ”bag of words”, alternativt kan texten representeras som
en sekvens av ord i form av strängar. I det tidigare fallet tas
ingen hänsyn till ordningen orden förekommer i till skillnad
från det senare[12].

Under förbehandlingen av texten görs ofta trunkering och
rensning av stoppord. Trunkering innebär att ta bort suffix för
att olika former av ett ord ska representeras på samma sätt.
Stoppord är ord som är vanligt förekommande men som är en
dålig indikator till textens klasstillhörighet[12].

F. Utvärderingsmetodik
Korrekthet, precision och täckning är tre mått på klassifi-

cerarens prestation. Korrekthet (eng: accuracy) visar hur stor
del av datapunkterna som klassificerats korrekt. Precisionen
(eng: precision) hos en viss klass visar hur stor andel av de
datapunkter som klassificerades i den klassen som faktiskt
tillhör den. Täckningen (eng: recall) hos en viss klass visar hur
stor andel av datapunkterna i den klassen som klassificerades
rätt. När klassificeringen görs i fler klasser än två kan en
genomsnittlig precision och täckning tas fram genom att
beräkna genomsnitten av dessa hos samtliga klasser[13].

En vanlig metod för att beräkna korrektheten hos en klassifi-
cerare är k-delad korsvalidering. Det innebär att datamängden
delas upp i k lika stora delar och att testet utförs k gånger, så
att varje del är testdata i ett av testen och att resten av datan
används som träningsdata. Därefter beräknas resultatet som ett
medelvärde av resultatet från de k testen[14].

G. Support Vector Machines
Support Vector Machines (SVM) är en linjär klassificerings-

metod. Texterna representeras av vektorer och metoden går
ut på att hitta de bästa linjära hyperplanen för att separera
vektorer från olika klasser ifrån varandra. Hyperplanen ges av
p = Ā · X̄ + b, där X̄ = (x1, x2, . . . , xn) är vektorrepresena-
tionen av en text, Ā = (a1, a2, . . . , an) representerar vikterna
hos attributen och b är en skalär. Det bästa hyperplanet mellan
två klasser är det där avstånden mellan vektorerna och planet
maximeras. En fördel med SVM är att den fungerar bra vid
hög dimensionalitet, vilket ofta är fallet vid vektorrepresenta-
tion av text[12].

I sin grundform är SVM en binär klassificeringsmetod men
den kan användas för flera klasser genom att bygga flera
modeller, antingen en för varje klass, som avgör om texten
tillhör klassen eller inte (en-mot-alla), eller en för varje par av
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klasser, som avgör vilken av klasserna i paret texten med störst
sannolikhet tillhör (en-mot-en). Utöver dessa finns det mer
avancerade SVM-metoder för icke-binär klassificering[15].
Det är även möjligt att använda SVM som en ickelinjär metod
och ta fram ickelinjära ytor som separerar vektorerna[12].

När en linjär klassificerare används, till exempel SVM, kan
man se i vektorn Ā hur relevant ett attribut är för klassificering-
en. Om |ai| är nära noll har attribut i liten påverkan på klassi-
ficeringen men om |ai| är stort har attribut i en stor påverkan
på klassificeringen[12]. På grund av metodens tålighet för
hög dimensionalitet är det inte lika relevant att skala av antal
attribut som det är i många andra klassificeringsmetoder, med
det kan vara intressant att lägga till attribut som är anpassade
till den specifika kontexten.

H. Tidigare studier
Sumeet, Shantanu, Diwakar och Shourya[16] har undersökt

hur “brus” påverkar klassificering av text i olika former, både
datorskriven text, handskriven text och talat språk som är
transkriberat med taligenkänning. I det senare fallet handlar
brus om talade ord som saknar betydelse (som “um”, “eh”
och så vidare), att APIn för taligenkänning hör fel ord, att
den transkriberade texten saknar punkt och stor bokstav och
att talaren upprepar sig eller byter riktning mitt i en mening.
Genom att träna Naive Bayes (NB) och SVM på skriven text
utan brus och testa på transkriberat tal kom de fram till att
brus som uppstår i samband med talat språk inte har någon
större påverkan på korrektheten så länge datan är stor. Detta
trots att APIn hade en WER på 66,67 %. En liknande slutsats
kommer Park fram till i sin studie[17] om hur SVM presterar
vid klassificering av olika delar i transkriberade telefonsamtal.
I Parks fall hade APIn en WER på 42 % och trots detta
gav klassificeringen ett lovande resultat. Parks SVM-modell
gav även en hög korrekthet med en liten mängd data. I
en undersökning av Tang, Pellom och Hacioglu[18] jämförs
felmarginalen hos fyra olika metoder för textklassificering av
transkriberade samtal. Resultatet visas i Tabell I. De metoder
som undersöks är SVM, NB, Language Model (LM) och Term
Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF).

Tabell I
PROCENTUELL FELMARGINAL I TANG, PELLOM OCH HACIOGLUS

JÄMFÖRELSE MELLAN FYRA METODER FÖR TEXTKLASSIFICERING.

A B C
SVM 24,1 27,8 24
NB 30,4 32,9 31,8
LM 27,8 46,8 33,9
TF-IDF 26,6 31,6 28

I Tabell I är A och B en jämförelse mellan klassificering av
manuellt transkriberad data och automatiskt transkriberad data.
Modellen har tränats på manuellt transkriberad data i båda fall
och testats på manuellt transkriberad data i A och automatiskt
transkriberad data i B. Resultatet visar att felmarginalen blir
högre med automatiskt transkriberade samtal hos samtliga
metoder. Skillnaden blir dock mindre hos SVM och NB än
hos LM och TF-IDF. I detta arbete behöver hänsyn tas till att
bruset kan ha en påverkan på klassificeringens korrekthet men

resultat från tidigare studier tyder på att SVM är en metod
som hanterar denna problematik på ett bra sätt.

Det finns ett flertal studier som testar olika textklassifi-
ceringsmetoder och jämför dess resultat. Yang och Liu[19]
menar att det i regel är en ojämn fördelning mellan olika
klasser i verkligheten och att det påverkar resultatet. Frekvens
i de olika kategorierna samt storleken på träningsdatan är de
två utgångspunkter de har i sin jämförelse mellan korrektheten
hos SVM, k Nearest Neighbors (kNN), Neural Net (NNet),
Linear Least Squares Fit (LLSF) och NB. Testerna har gjorts
på datasetet REUTERS-21578, bestående av nyhetsartiklar
och 90 olika klasser med en ojämn fördelning. Artiklarna
kan tillhöra en eller flera klasser och tillhör i genomsnitt
1.3 klasser var. Ett resultat från studien är att SVM, kNN
och LLSF presterar bättre än NB och NNet i de fall då
datamängden är liten (antal texter per klass är mindre än
10). Detta är intressant eftersom patientnämndens samtal
också har en ojämn fördelning mellan klassificeringen och
att datamängden är relativt liten. Tang, Pellom och Hacioglus
undersökning[18], vars resultat presenteras i Tabell I, jämför
fyra metoder för klassificering av transkriberade telefonsamtal
hos en IT-kundtjänst. Klassificeringen gjordes i 6 klasser där
varje samtal kunde få en eller flera klasser tilldelade till sig.
Fallet liknar patientnämndens i flera avseenden. I kolumn C i
Tabell I presenteras resultatet av undersökningen i helhet och
det visar att SVM är den metod som gav lägst procentuell
felmarginal. Både Yang och Lius och Tang, Pellom och
Hacioglus undersökningar visar alltså att SVM presterar bra
vid textklassificering, i relation till de metoder den jämförts
med.

Parks stude[17] utgår enligt tidigare beskrivning från SVM
för att klassificera olika delar av ett samtal. Syftet är att
klassificera delar av samtalet som inledning, frågeställning,
avslut, irrelevant konversation med mera. Detta arbete kommer
också klassificera transkriberade telefonsamtal i ett liknan-
de antal klasser. Park förbehandlar sina texter genom att
trunkera dem, ta bort stoppord, omvandla alla utfyllnadsord
till en markör och alla URLer, emailadresser med mera till
en annan markör. För att möjliggöra klassificering i flera
klasser använder Park “en-mot-en”-metoden, där en modell
skapas för varje par av klasser. Som attribut använder han
de ord som förekommer mer än en gång i den förbehandlade
träningsdatan med sin frekvens som värde. Dessutom använder
han ytterligare attribut som är anpassade till det specifika fallet.
Med den här metoden får Park ett utfall på 87,2 % med ett
dataset på 100 transkriberade samtal.

III. METOD

A. Insamling av data
Patientnämnden har inte kunnat bistå med inspelningar av

verkliga samtal då dessa följer ett konversationmönster, där
handläggaren har möjlighet att direkt bemöta patienten, snarare
än det telefonssvarsliknande samtal som den tänkta NLP-
roboten skulle hålla med patienten.

Klassificeringen baseras därför på 1000 samtal som
återskapats av 10 frivilliga försökspersoner. Patientnämnden
har bistått med klassificerade sammanfattningar av telefonkla-
gomål som inkommit till verksamheten under år 2018. Efter att
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ha tagit del av dessa sammanfattningar har försökspersonerna
ombetts spela in ett ljudklipp där de försöker återskapa sam-
talet och framföra sitt klagomål. Figur 2 visar ett exempel på
den information som försökspersonerna fått tagit del av.

Figur 2: Exempelsammanfattning av telefonsamtal

För att erhålla ett så korrekt resultat som möjligt har
försökspersonerna fått formulera samtalen själva och har en-
dast i begränsad utsträckning fått ställa frågor till författarna.
Målet med att låta försökspersonerna utforma samtalen fritt
är att i största möjliga mån replikera den variation som
förekommer i de samtal som patientnämnden tar emot
idag. Därmed varierar även ljudklippen i längd beroende på
försökspersonernas tolkningar av sammanfattningarna men är
alla mellan 10 och 120 sekunder. Vidare har försökspersonerna
som valts ut haft spridning vad gäller kön, ålder och dialekt
för att öka variationen ytterligare.

B. Val av algoritmer och program

Den insamlade datan transkriberades med hjälp av Google
Speech Recognition. Programmet valdes eftersom det är en av
de få APIer som är anpassade för det svenska språket samt
att det har en låg WER jämfört med liknande APIer[9]. För
detta arbete är en välpresterande modell för taligenkänning
avgörande eftersom en stor del av uppgiften utgår ifrån att
systemet integreras med ett taligenkänningsprogram så att de
inkomna samtalen enkelt och korrekt kan transkriberas från tal
till text. Klassificeringen av samtalen kommer utgå ifrån dessa
transkriberingar vilket innebär att det är av största vikt att de
utförs på ett så korrekt sätt som möjligt.

Det som noterats under medlyssning hos patientnämnden
är att patienternas historier ofta kan vara långdragna och
innehålla överflödig information som inte knyter an till det
klagomål som patienten önskar framföra. Det är vanligt att
patienten, efter att ha varit med om ett dåligt bemötande i
vården, har ett behov av att prata av sig. I detta arbete var
det därför av stor vikt att taligenkänningsmodellen klarar av
att transkribera längre samtal där syftet med samtalet inte
alltid är lätt att förstå vid första anblick, utan kantas av
överflödig information och sidospår. Klassificeringen utfördes
med hjälp av en algoritm baserad på SVM. Valet av algoritm
grundar sig på det faktum att tidigare studier visar att SVM-
algoritmens prestation skiljer sig ytterst lite mellan manuellt
transkriberade texter och automatiskt transkriberade texter[16].
Det har även visats att brus har en mindre påverkan på kor-
rektheten när SVM används, i jämförelse med andra välkända
klassificeringsmetoder[18]. Vidare har det även konstaterats att
SVM-algoritmen presterar bra vid mindre datamängder[19].

Programmeringsspråket Python användes i arbetet och för
att implementera maskininlärningsmetoder i Python användes
biblioteket scikit-learn. Biblioteket innehåller modulen svm,
som tillhandahåller SVM-algoritmer, och ämnar att göra al-
goritmer för maskininlärning lättillgängliga för alla användare
oavsett tidigare erfarenhet[20].

C. Implementering
När ljudklippen transkriberats med hjälp av Google Speech

Recognition sparades transkriberingarna tillsammans med in-
formation om vem som spelat in samtalet och dess riktiga klas-
sificering ner i en .csv-fil. Därefter förbehandlades .csv-filen
genom att först omvandla texten till gemener och sedan rensa
datan från stoppord. Här användes Natural Language Toolkits
(NLTK)[21] lista på svenska stoppord samt en lista över stop-
pord skapad av Dahlgren från Göteborgs universitet[22], se
bilaga A. Nästa steg i förbehandlingen var att trunkera datan,
vilket gjordes med hjälp av NLTKs modul Snowballstemmer.

Efter att datan förbehandlats beräknades antal förekomster
av varje ord i den totala datan och i respektive klass. Dessutom
skapades vektorrepresentationer av samtliga datapunkter där
attributen representerade orden som datapunkten bestod av.
Därefter delades datan slumpmässigt in i 10 lika stora delar.

Till sist utfördes klassificeringen genom “en-mot-en” SVM
och 10-delad korsvalidering. För att bedöma resultatet togs
en förväxlingsmatris fram som relaterade handläggarnas klas-
sificeringar med modellens klassificeringar i de 10 testen
och därefter beräknades genomsnittet av korrektheten (eng:
accuracy), precisionen (eng: precision) och täckningen (eng:
recall).

För att maximera korrektheten undersöktes hur denna
påverkades av vektorernas längd. Det gjordes genom att va-
riera minimalt antal gånger ett ord ska förekomma totalt i
datan för att användas som attribut i vektorerna. De värden
som undersöktes var tal mellan 0 och 100 med femstegsinter-
vall. Därefter togs ett diagram som relaterar korrekthet med
vektorlängd fram.

D. Effektivitet
För att undersöka om implementering av en NLP-robot i

patientnämndens verksamhet kan leda till ökad effektivitet
utfördes en SWOT-analys. Analysen har själva roboten som
utgångspunkt och därmed är interna faktorer roboten själv
medan externa faktorer är verksamheten i övrigt samt om-
givningen som verksamheten verkar inom. Analysen byggde
på studiens resultat samt uppgifter om patientnämndens verk-
samhet.

I SWOT-analysen och diskussionen kring den var resursef-
fektivitet utgångspunkten och Socialstyrelsens definition för
effektivitet inom den offentliga sektorn användes. Därmed
antogs effektivitet innebära utnyttjande av existerande resurser
för maximering av samhällsnytta och värde för patienterna.
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IV. RESULTAT

Resultatet från studien visas i Diagram 1, Tabell II, Tabell
III och Tabell IV. Klasserna representeras av siffror vilket
tydliggörs i Tabell V.

Tabell II
HUR MINST ANTAL GÅNGER ETT ORD SKA HA FÖREKOMMIT I DATAN FÖR

ATT ANVÄNDAS SOM ETT ATTRIBUT I VEKTORERNA PÅVERKAR
VEKTORLÄNGDEN OCH KORREKTHETEN (ENG: ACCURACY).

Vektorlängd Korrekthet
0 3685 0,405
5 664 0,51
10 393 0,526
15 278 0,528
20 220 0,529
25 179 0,53
30 153 0,531
35 124 0,53
40 107 0,531
45 96 0,521
50 87 0,522
55 78 0,51
60 70 0,51
65 62 0,502
70 59 0,497
75 54 0,494
80 48 0,49
85 47 0,495
90 43 0,495
95 39 0,495
100 37 0,49

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,4

0,45

0,5

0,55

Minst antal gånger ett ord ska förekomma i
datan för att användas som attribut i vektorerna

K
or

re
kt
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t

Diagram 1: Korrekthet (eng: accuracy) i relation till vektorlängd.

Tabell III
MODELLENS KLASSIFICERING OCH HANDLÄGGARNAS KLASSIFICERING FÖR VARJE DATAPUNKT SAMT TÄCKNING (ENG: RECALL) OCH PRECISION (ENG:

PRECISION) FÖR RESPEKTIVE KLASS. HÄR HAR 30 ANVÄNTS SOM MINSTA ANTAL GÅNGER ETT ORD SKA FÖREKOMMA MINST I DATAN FÖR ATT
ANVÄNDAS SOM ATTRIBUT I VEKTORERNA.

Handläggarnas klassificering

M
od

el
le

ns
kl

as
si

fic
er

in
g

1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt Precision
1 93 21 43 11 14 32 43 32 289 0,3218
2 19 74 8 15 9 8 18 8 159 0,46541
3 21 3 63 6 5 10 11 13 132 0,47727
4 2 3 2 96 1 2 2 0 108 0,88889
5 2 12 1 1 94 0 4 0 114 0,82456
6 9 3 12 4 3 71 6 11 119 0,59664
7 8 7 1 2 3 10 38 4 73 0,52055
8 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0,33333

Totalt 154 123 130 135 129 135 124 70 0,55356
Täckning 0,6039 0,6016 0,48462 0,7111 0,72868 0,52593 0,30645 0,0286 0,49886

Tabell IV
DE TIO MEST VANLIGT FÖREKOMMANDE ORDEN I RESPEKTIVE KLASS I TRUNKERAD FORM MED TILLHÖRANDE FREKVENS.

1 2 3 4 5 6 7 8

tyck 2,5 % undr 3,3 % tyck 3,8 % betal 5,0 % journal 6,9 % tid 4,3 % vårdcentral
2,7 % tyck 3,2 %

väld 1,8 % journal 2,0 % väld 3,2 % tyck 3,4 % tyck 2,1 % ring 2,9 % läk 2,3 % väld 2,7 %
läk 1,6 % vårdcentral

1,9 % läk 2,4 % tid 2,2 % vårdcentral
1,8 %

vårdcentral
2,9 % väld 1,8 % läk 2,5 %

ring 1,5 % fråg 1,9 % vårdcentral
1,9 % faktur 2,0 % läk 1,7 % tyck 2,6 % tyck 1,7 % vårdcentral

1,9 %
vårdcentral
1,4 % vilj 1,4 % sa 1,7 % vårdcentral

1,6 % väld 1,3 % bok 2,0 % skick 1,6 % känn 1,5 %
tid 1,2 % vård 1,3 % ring 1,5 % tvung 1,6 % undr 1,3 % väld 1,7 % tid 1,5 % tid 1,4 %

känn 1,1 % läk 1,3 % otrev 1,2 % bok 1,5 % ring 1,2 % vänt 1,5 % remiss 1,4 % mottagning1,2 %
ont 1,0 % ring 1,2 % prat 1,1 % sa 1,3 % prat 1,1 % läk 1,5 % ring 1,4 % rikt 1,1 %
sa 1,0 % tänk 1,1 % känn 1,1 % ring 1,3 % fel 0,9 % försök 1,3 % sa 1,3 % sa 1,1 %

problem 1,0 % funger 1,0 % tid 1,1 % väld 1,2 % sa 0,9 % dål 1,2 % behöv 1,0 % vård 1,0 %
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Tabell V
KLASSERNA OCH SIFFRAN DE MOTSVARAR I RESULTATET.

1 Vård och behandling
2 Rådgivning/information/hänvisning
3 Kommunikation
4 Ekonomi
5 Patientjournal och sekretess
6 Organisation och tillgänglighet
7 Administrativ hantering
8 Vårdansvar

Resultatet från SWOT-analysen visas i Figur 3. Se
utförligare analys av resultatet under rubriken SWOT-analys
i diskussionen.

Styrkor
• Bättre resursutnyttjande
• Fler får hjälp

Svagheter
• Implementeringssvårigheter
• Avsaknad av patientrelationer

Möjligheter
• Vården blir mer uppmärksammad på sina brister
• Ökat förtroende för patientnämndens verksamhet
• Utnyttjannde av digitala trender
• Digitalisering av andra delar av verksamheten
• Potentiell utveckling av NLP-roboten

Hot
• Spridning av personuppgifter och känslig information
• Begränsad kompetens internt
• Missnöje bland patienter

Figur 3: SWOT-analys

V. DISKUSSION

A. Diskussion kring resultatet
Resultatet i Diagram 1 och Tabell II visar att korrektheten

blir högre då minst antal gånger ett ord ska ha förekommit
totalt i den sammanlagda datan för att användas som ett attribut
i vektorerna sätts till ett tal mellan 10 och 40. Det beror
på hur talet påverkar längden av vektorerna. I detta intervall
är vektorerna mellan 107 och 393 långa. Allra störst är
korrektheten när minst antal gånger ett ord ska ha förekommit
totalt i den sammanlagda datan för att användas som ett attribut
i vektorerna sätts till 30 eller 40. Då är korrektheten 53,10 %.

En klassificerare som slumpar fram olika klasser hade
haft en korrekthet på 12,50 %. En klassificerare som ger
alla datapunkter klassen Vård och behandling hade haft en
korrekthet på 15,40 %, om man utgår ifrån Tabell III där 154
av de 1000 datapunkter som klassificerades tillhörde Vård och
behandling. Jämfört med dessa siffror är 53,10 % en mycket
hög korrekthet, vilket tyder på att modellen fungerar bra.
Samtidigt är modellen mycket opålitlig eftersom den endast
klassificerar rätt drygt hälften av gångerna. Om modellen skul-
le användas i patientnämndens verksamhet skulle den behöva
kompletteras med manuell granskning och omklassificering i
de fall då modellen klassificerat fel.

Tabell III är en förväxlingsmatris där 30 har använts
som minst antal gånger ett ord ska ha förekommit i datan
för att användas som ett attribut i ordvektorerna. Anled-
ningen till det är att 30 är en av de frekvenser som ger
högst korrekthet. I Tabellen presenteras täckning och pre-
cision för respektive klass och den totala täckningen och
presicionen. Täckningen är relativt hög för Vård och be-
handling, Rådgivning/information/hänvisning, Ekonomi samt
Patientjournal och sekretess. Detta innebär att en stor an-
del av de datapunkter som handläggarna gav dessa klasser
också gavs dessa klasser av modellen. Tabell III visar att
modellen i allmänhet ofta klassificerar datapunkter som Vård
och behandling eller Rådgivning/information/hänvisning. Det-
ta gör att de får hög täckning men också att de får låg
precision. Att Ekonomi samt Patientjournal och sekretess har
hög täckning beror med större sannolikhet på att det ofta
finns likheter mellan samtal inom dessa klasser. Samtal från
klassen Ekonomi har enligt Tabell IV hög frekvens av orden
betal och faktur (trunkerade versioner av betala, betalade,
faktura, fakturor och så vidare), medan dessa ord inte är
bland de tio vanligaste inom någon av de andra klasser-
na. I klassen Patientjournal och sekretess är ordet journal
mest vanligt förekommande. Journal är dock även mycket
vanligt förekommande i Rådgivning/information/hänvisning,
nämligen näst mest vanligt, men ordet har en mycket högre
frekvens i klassen Patientjournal och sekretess, 6,9 % jämfört
med 2 %. Att övriga klasser har en låg täckning kan antas
bero på att det är en hög variation mellan samtalen inom dessa
klasser. Att klassen Vårdansvar har en betydligt lägre täckning
än de andra klasserna kan antas bero på att förekomsten av
datapunkter från denna klass är betydligt lägre.

Precisionen visar hur stor andel av de datapunkter som
modellen gav en viss klass tilldelades samma klass av
handläggarna. Detta säger något om hur mycket man kan lita
på modellen inom en viss klass. Om klassificeraren skulle
användas av patientnämnden skulle handläggarna inte behöva
omklassificera samtalen från de klasser med hög precision
i lika hög utsträckning som de med låg precision. Samtal
som har klassificerats som Vård och behandling, som har
en låg precision, skulle behöva kontrolleras mer noggrant av
handläggare än samtal som klassificerats som Ekonomi eller
som Patientjournal och sekretess, som i jämförelse har en
mycket hög precision.

Ibland kan ett samtal innehålla flera olika ämnen och då
är det inte alltid självklart hur det ska klassificeras. I andra
fall kan samtal vara gränsfall mellan olika klasser av andra
anledningar. Det innebär att det inte alltid finns en korrekt
klassificering och att samtal ibland skulle kunna klassificeras
olika av olika handläggare. Korrektheten 53,10 % visar hur
stor del av samtalen modellen klassificerade på samma sätt
som handläggaren som tog emot samtalet, men det kan finnas
fall då både modellens och handläggarens klassificering kan
godkännas, trots att de inte stämmer överens.

Huruvida resultaten speglar hur klassificeraren hade funge-
rat om den implementerades i patientnämndens verksamhet
kan diskuteras. Försökspersonernas återskapande av samtal
från sammanfattningar kan inte antas ha lika stor variation
som de ursprungliga samtalen hade. Försökspersonerna var
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relativt få och även om de uppmanats att variera sitt språk
efter hur de tolkar sammanfattningen lär samtalen ändå spegla
personen som har spelat in det och innehålla mycket av dennes
personliga ordval och formuleringar. Dessutom är sammanfatt-
ningarna skrivna av ett fåtal handläggare på ett formellt vis
och har liten variation i sig. Det kan i sin tur ha påverkat hur
försökspersonerna uttryckt sig under inspelningen.

Eftersom datan som modellen har tränats på har mindre va-
riation än verkliga samtal skulle korrektheten troligtvis minska
om verkliga samtal användes som testdata. Om klassificeraren
användes i patientnämndens verksamhet skulle den dock kunna
tränas på verkliga samtal istället och då få en högre korrekthet.

B. SWOT-analys
Figur 3 i resultatet är en SWOT-analys som visar de styrkor,

svaghter, möjlighter och hot som har identifierats vad gäller
implmentering av en NLP-robot i patientnämndens verksam-
het. Nedan följer en födjupad analys av varje styrka, svaghet,
möjlighet och hot.

1) Styrka: Bättre resursutnyttjande
Implementeringen av en NLP-robot skulle leda till att be-

lastningen på handläggarna minskade och de skulle få mer
tid för det efterarbete som krävs för de mer komplicerade
ärendena. Det kan till exempel vara så att handläggarna
behöver kontakta den aktuella vårdgivaren eller skicka ut blan-
ketter per post. I dag inkommer cirka 400 samtal i månaden
till patientnämnden. Med en snittid på 20 minuter per samtal
innebär det att den totala telefontiden för patientnämnden
uppgår till cirka 127 timmar i månaden[2]. Under antagandet
att en normal arbetstid för en tjänsteman är 168 timmar och
att den genomsnittliga månadslönen för en handläggare är 41
000 kronor[2] innebär detta att patientnämndens kostnad för
att hantera inkomna samtal ligger på cirka 31 000 kronor.
Under antagandet att 60 % av de samtal som inkommit enbart
syftar till att framföra ett klagomål och inte kommer behöva
någon återkoppling från handläggare innebär detta att pati-
entnämnden i och med implementering av NLP-roboten skulle
minska kostnaderna för klagomålshanteringen med 18 600
kronor i månaden. Dessa resurser skulle då kunna omfördelas
till andra delar av verksamheten som behöver extra stöd.
Till exempel skulle återkopplingen till patienterna kunna ske
snabbare vilket skulle kunna få en positiv inverkan på pati-
entnöjdheten. Då NLP-roboten inte har en perfekt korrekthet
skulle även resurser behöva gå åt till att läsa transkriberingar
av klagomål och utföra eventuella omklassificeringar, vilket
kan förväntas ta ett par minuter.

Vidare skulle servicen för de patienter som framfört ett kla-
gomål eller en fråga till NLP-roboten och önskat bli uppringda
av en handläggare förbättras eftersom handläggarna skulle få
en chans att läsa igenom transkriberingen av patientklagomålet
innan de ringer upp. På så sätt skulle de kunna förbereda sam-
talet och kolla upp eventuella frågetecken innan de återkopplar
till patienten.

2) Styrka: Fler får hjälp
Idag har patientnämnden inte den kapacitet som krävs för

att ta emot alla samtal. De upplever särsklida svårigheter under

semestertider då det är vanligt att de inte hinner ta emot alla
inkommande samtal på grund av underbemanning. [2]. Det
innebär att en del patienter som ringer in inte får den hjälp de
behöver och att de klagomål de har inte når fram till vården.

Under den närmsta tiden förväntas antal samtal öka ytter-
ligare eftersom Stockholms Stad ämnar uppmärksamma fler
om patientnämndens verksamhet[23]. I och med implemente-
ringen av en NLP-robot skulle samtliga samtal kunna tas emot
och klassificeras. Därmed skulle belastningen på handläggarna
minska samtidigt som samtliga patienter skulle få möjlighet att
framföra sina klagomål.

3) Svaghet: Implementeringssvårigheter
En svaghet med den tänkta NLP-roboten är det faktum

att klassificeringen inte kan förväntas prestera med perfekt
korrekthet. Det innebär att handläggarna skulle behöva grans-
ka klassificeringarna och göra en manuell omklassificering i
de fall då roboten har klassificerat felaktigt. Vidare är den
transkribering som utförs av roboten, som är den text som
handläggarna skulle ha att utgå ifrån vid omklassificeringen,
inte helt korrekt. Om roboten stundvis tolkar ord felaktigt
blir det svårt för handläggarna att få en korrekt förståelse för
vad samtalet handlar om. Patientnämndens huvudsakliga upp-
gift är att förmedla patientsynpunkter vidare till Stockholms
vårdinstanser och kombinationen av ovannämnda faktorer gör
det svårare för dem att uppnå detta syfte. Bristfälliga klassifi-
ceringar och transkriberingar skulle försämra vårdinstansernas
möjlighet att ta hänsyn till patienternas synpunkter i dess
verksamhet.

En annan faktor som kan påverka hur väl NLP-roboten
skulle kunna implementeras i verksamheten är det faktum
att det tänkta programmet måste kunna integreras med det
befintliga affärssystemet Dynamics 365.

4) Svaghet: Avsaknad av patientrelationer
Den version av NLP-roboten som diskuterats i detta arbete

har ingen minnesfunktion vilket gör det omöjligt för NLP-
roboten att använda information från tidigare samtal för att
förstärka relationen med ofta återkommande patienter. Detta
skulle kunna vara en viktig funktion i de fall då patienterna
väntar på svar från en vårdinstans och hör av sig till pati-
entnämnden vid flera tillfällen för att få en uppdatering.

5) Möjlighet: Vården blir mer uppmärksammad om sina
brister

Uppdraget för landets patientnämnder specificeras en-
ligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-
och sjukvården till att på ett lämpligt sätt hjälpa pati-
enter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få
klagomålen besvarade av vårdgivaren[24]. Patientnämnden
förväntas vidare genomföra analyser av mottagna klagomål
och uppmärksamma vården på riskområden och hinder, samt
föreslå förbättringsåtgärder. Syftet är att patientnämnden ska
fungera som en länk mellan patienter och vårdgivare för
att informera om och reda ut konflikter. Implementering-
en av en NLP-robot skulle därför i förlängningen innebära
att vårdgivare i Stockholm i större utsträckning skulle kun-
na ta del av de förbättringsmöjligheter som dess patienter
uppmärksammat och kvaltién på sjukvården i Stockholm skul-
le därmed kunna förbättras.
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6) Möjlighet: Ökat förtroende för patientnämndens verk-
samhet

När vården uppmärksammas om sina brister och får
möjligheten att åtgärda dessa skulle ett ökat förtroende för
patientnämndens verksamhet växa fram. Den tidigare nämnda
förväntade ökningen av inkomna ärenden till patientnämnden
(se 2) Styrka: Fler får hjälp) kan, om den hanteras på rätt
sätt, leda till att klagomålen får större inverkan på Stock-
holms vårdinstanser. Om patienterna upplevde att de i större
utsträckning blir lyssnade till och får sina klagomål besvarade
skulle detta troligtvis förstärka allmänhetens förtroende för
vården och patientnämndens verksamhet.

7) Möjlighet: Utnyttjannde av digitala trender
Digitala vårdlösningar blir allt vanligare och enligt en

artikel i tidningen Syre Stockholm ämnar Stockholms stad
att införa en digital vårdgaranti som gör det obligatoriskt för
vårdgivare i Stockholmsregionen att erbjuda patienter ett ba-
sutbud av digitala tjänster[25]. Digital vård har på kort tid gjort
att primärvården blivit mer tillgänglig, kostnadseffektiv och
jämlik[26]. När vårdkontakten inte längre involverar fysiska
möten kan den patientinformation som vårdinstansen tar del
av begränsas för att på så sätt eliminera risken för att pati-
enter bemöts olika beroende på kön, ålder eller etnicitet[27].
Digitaliseringen kan innebära att vårdgivarna får en bredare
och djupare förståelse för den enskilda människans hälsa[28].
Bland patienterna har trenden med digitaliserad vård fått gehör
och enligt en undersökning utförd av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) är 6 av 10 positivt inställda till vård,
konsultation och behandling med hjälp av digital teknik[29].

8) Möjlighet: Digitalisering av andra delar av verksamhe-
ten

Patientnämnden har under den senaste året genomfört stora
satsningar på digitaliseringar av sin verksamhet som innefattat
bland annat sammankoppling mellan verksamhetens system
och 1177 Vårdguiden[2]. Regionen har en uttalad intention
om att öka digitaliseringsgraden av vården för att på så sätt
öka tillgängligheten för regionens invånare[30].

Lärdomar från implementering av NLP-roboten kan därför
användas för att digitalisera verksamheten ytterligare. Tenden-
ser till en sådan utveckling har redan visats då patientnämnden
under våren, parallellt med detta arbete, påbörjat ett arbete med
att digitalisera verksamheten genom bland annat en chattrobot-
funktion och en app till den stödpersonverksamhet som bedrivs
av patientnämnden[2]. Den samlade kunskapen som utvecklas
genom dessa projekt kan användas i den fortsatta digitalise-
ringen.

9) Möjlighet: Potentiell utveckling av NLP-roboten
Om samtalen som kommer in till patientnämnden skul-

le spelas in av NLP-roboten kan dessa användas för att
förbättra klassificerarens korrekthet. Utöver att datapunkterna
som används för att träna modellen blir fler över tid är verkliga
samtal mer lämpade för att träna modellen än de återskapade
samtal som använts i den här studien. Därför kan korrektheten
förväntas förbättras om modellen tränas på verkliga samtal.
Om korrektheten förbättras skulle handläggarna kunna lägga
mindre tid på omklassificering samtidigt som misstolkningar
av klagomålen som framförts till vården skulle minska. Det
kan anses oetiskt att spela in samtal utan patientens tillåtelse

varför det är lämpligt att roboten först frågar patienten om
tillåtelse att spela in.

10) Hot: Spridning av personuppgifter och känslig infor-
mation

De transkriberade samtal som är tänkta att sparas och pre-
senteras för handläggarna kan innehålla känslig information.
Det är därför mycket viktigt att lagra dessa texter på ett säkert
sätt och inte under längre period än nödvändigt. Om detta inte
hanteras på rätt sätt skulle personuppgifter och annan känslig
information kunna komma att nås av obehöriga.

11) Hot: Begränsad kompetens internt
Kompetensen som krävs för att implementera, underhålla

och utveckla NLP-roboten finns inte internt hos pati-
entnämnden idag. Liknande uppgifter sköts av inhyrda
konsulter[2]. Därmed är ett potentiellt hot mot en tänkt NLP-
robot att kompetensen blir svårare att få tag på, till exempel
på grund av att konsultbolagen höjer sina priser.

12) Hot: Missnöje bland patienter
Patienter som har varit i kontakt med patientnämnden ti-

digare förväntar sig troligtvis att få prata med en mänsklig
handläggare. Därmed skulle de kunna bli besvikna om de får
tala med en robot. Risken är att en del av patienterna skulle
bli så missnöjda att de väljer att inte fullfölja samtalet. Det
skulle leda till att färre klagomål kom fram till vården och att
patienterna som önskat framföra klagomålen inte skulle känna
att de fått den hjälp de behövt.

C. Diskussion kring resultat från SWOT-analys

Om fler patienter får hjälp skulle det på lång sikt innebära
att förtroendet för patientnämdens verksamhet ökade samt att
verksamheten blev mer uppmärksammad. Detta skulle skapa
en positiv spiral där ökat förtroende skulle leda till fler inkom-
na klagomål, vilket i sin tur skulle leda till förbättrad kvalité
i vården vilket skulle stärka förtroendet för patientnämnden
ytterligare.

Med bättre resursutnyttjande skulle patientnämnden få mer
tid för att utveckla NLP-roboten och att digitalisera andra delar
av verksamheten samt att undvika hot såsom begränsad kom-
petens internt och spridning av personuppgifter och känslig
information.

Det faktum att NLP-roboten inte skulle ha någon funktion
för att komma ihåg tidigare samtal med patienter skulle kunna
få en negativ inverkan på patienternas förtroende för pati-
entnämnden. Om NLP-roboten vidareutvecklas genom imple-
mentering av en minnesfunktion skulle denna svaghet kunna
vändas till en styrka. En NLP-robot som har förmågan att inte-
grera information från tidigare patientsamtal med det aktuella
samtalet skulle upplevas som mer mänsklig och förstående
och skulle därmed kunna verka för att stärka och förbättra
patienternas relation till och åsikter om patientnämnden.

Implemeneringssvårigheterna skulle kunna leda till att
vården inte fullt ut blir uppmärksammad på sina brister.
Om roboten skulle förstå ett klagomål felaktigt riskerar
återkopplingen till vården och åtgärderna bli annorlunda än
vad patienten önskat. Det potentiella hotet att NLP-roboten
skulle klassificera fel ibland skulle kunna motverkas om den
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utvecklas genom att tränas på en större mängd och bättre
anpassad data.

Samtidigt som NLP-roboten skulle möjliggöra för fler att
få hjälp då tidsbristen minskar skulle verksamheten hotas av
att färre får hjälp om missnöjet med att få prata med en
robot skulle leda till att patienterna inte slutför samtalet. Dessa
faktorer skulle alltså kunna ta ut varandra. Dock skulle det vara
positivt att NLP-roboten skulle möjliggöra för alla att få hjälp
även om inte alla patienter skulle välja att ta den möjligheten.

VI. SLUTSATS

A. Med vilken korrekthet kan en NLP-robot baserad på
Support Vector Machines klassificera telefonklagomål inkomna
till patientnämndens förvaltning i Stockholm?

Enligt resultatet kan en NLP-robot baserad på SVM klassifi-
cera telefonklagomål med en korrekthet på 53,10 %. Resultatet
baseras på data där försökspersoner har återskapat samtal
utifrån sammanfattningar av verkliga samtal. Om NLP-roboten
skulle klassificera verkliga samtal, som har högre variation än
den data som modellen träntas på, skulle korrektheten kunna
minska. Den skulle dock kunna öka om modellen tränades på
en större mängd data bestående av verkliga samtal.

B. Hur kan verksamhetens effektivitet förbättras i och med
implementeringen av en sådan robot?

Verksamhetens effektivitet, det vill säga utnyttjandet av
resurser för ökad samhällsnytta och värde för patienterna,
skulle öka på så sätt att handläggarna skulle kunna lägga mer
tid på de mer komplicerade ärendena samt att alla patienter
som önskar få framföra sitt klagomål skulle få möjlighet att
göra det. En implementering av en NLP-robot måste dock ske
med stor försiktighet för att undvika de potientiella hot som
identifieras i SWOT-analysen.

C. Framtida utveckling av arbetet
Det finns ett flertal aspekter av arbetet som skulle kunna

undersökas vidare och förbättras för att uppnå ett bättre
resultat. En sådan aspekt är strukturen på den data som
klassificeringen grundar sig på. Denna data består av 1000
samtal som spelas in av totalt 10 olika personer. På grund av
arbetets tidsbegränsning har fler samtal inte kunnat spelas in.
Om fler samtal skulle spelas in i framtiden förväntas modellen
kunna utföra klassificeringen med en högre korrekthet.

Korrektheten skulle kunna förbättras ytterligare om
försökspersonerna som ombads spela in samtal var fler. Detta
skulle också leda till att modellen blir bättre anpassad till
sitt tänkta användningsområde eftersom det skulle leda till en
högre variation i samtalens utformning, vilket återspeglar de
samtal som patientnämnden tar emot idag.

Framtida arbeten skulle även kunna låta handläggarna om-
klassificera de återskapade samtalen för att undersöka om
försökspersonernas formuleringar påverkar klassificeringen.
En jämförelse mellan NLP-robotens och handläggarnas kor-
rekthet skulle sedan kunna fördjupa analysen ytterligare.

En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka i
en framtida utvidgning av studien är hur fördelningen mellan

klasserna i den insamlade datan påverkar korrektheten hos
modellens klassificering. Den data som detta arbete bygger
på är fördelad enligt Tabell VI.

Tabell VI
FÖRDELNING MELLAN SAMTAL.

Klass 1 2 3 4 5 6 7 8
Antal samtal 154 123 130 135 129 135 124 70

Anmärkningsvärt är antalet samtal av klass 1 och 8 som
skiljer sig från övriga klasser som annars utgörs av cirka
130 samtal. Anledningen till att antalet samtal av klass 8
avviker sig från detta snitt är att den data som mottagits från
patientnämnden hade en ojämn fördelning mellan klasserna
och innehöll betydligt färre samtal av klass 8. På samma sätt
är antal samtal av klass 1 något högre än genomsnittet vilket
även återspeglas i fördelningen av patientnämndens data.

För framtida arbeten skulle det vara intressant att undersöka
hur en mer jämn fördelning mellan klasserna påverkar model-
lens resultat. Troligtvis skulle en sådan fördelning leda till
en högre korrekthet. Å andra sidan skulle det även kunna
vara intressant att utforma datamängden på ett sådant sätt att
den återspeglar den naturliga fördelningen som förekommer
i patientnämndens verksamhet. En modell som tränats på en
sådan data skulle antagligen prestera bättre vid implementering
hos patientnämnden.

Förutom utformningen av datamängden skulle arbetet även
kunna utvecklas genom att undersöka hur transkriberingen av
samtalen kan förbättras. Detta arbete använder som tidigare
nämnt Google Speech Recognition för att transkribera datan
och det har anmärkts under arbetets gång att det finns vissa
brister i transkriberingen. Framförallt har programmet svårt att
transkribera de medicinska termer som förekommer i samtalen
vilket troligtvis fått en negativ inverkan på klassificeringen.
Enligt Google Cloud dokumentationen ska Google Speech Re-
cognition kunna förses med en lista på vanligt förekommande
ord i den data som ska transkriberas och på så sätt lättare kunna
känna igen och transkribera dessa ord[31]. Det ligger dock
utanför detta arbete. I en framtida utveckling av programmet
skulle det därför kunna undersökas om modellens korrekthet
kan förbättras vid användning av en sådan ordlista.

En annan aspekt som skulle kunna undersökas vidare i
framtida arbeten är hur valet av stoppord påverkar modellens
korrekthet. I detta arbete har två olika stoppordslistor används:
en från NLTK[21] och en skriven av Dahlgren[22]. Det
skulle dock vara intressant att undersöka om korrekteten kan
förbättras vid rensning av en större mängd stoppord, alternativt
att undersöka om en annan uppsättning stoppord kan ge högre
korrekthet. Ett alternativ är att ta bort de ord som är mest
vanligt förekommande i den sammanlagda datan för att på så
sätt undersöka om man kan se en tydligare distinktion mellan
de vanligast förekommande orden i varje klass.

Nästa steg i processen för patientnämnden är att implemen-
tera klassificeringsprogrammet i verksamheten. Idag använder
sig patientnämnden av affärssystemet Dynamics 365 för att
hantera inkomna telefonsamtal. Att integrera det framtagna
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programmet i patientnämndens system ligger utanför denna
uppgift, men skulle kunna bli aktuellt i framtida arbeten.

En av de största skillnaderna mellan de samtal som detta
arbete baserats på och de samtal som tas emot av pati-
entnämnden idag är längden av dem. Medan de samtal som
spelats in av försökspersoner har en genomsnittlig längd på
cirka en minut är de samtal som patientnämnden tar emot
cirka 20 minuter. Den största anledningen till denna skillnad
är att handlägarna har möjlighet att ställa frågor och föra en
diskussion med personen som ringer in. Programmet skulle
kunna utvecklas med en liknande funktionallitet. I och med
implementeringen av programmet skulle det alltså kunna vi-
areutvecklas så att det även inkluderar riktade frågor som
kompletterar patientens beskrivning med information som kan
användas för att utföra en klassificering med högre korrekthet.
En sådan implementering skulle dessutom kunna underlätta
hanteringen av klagomål genom bortrensning av felringningar
och besvarande av rutinfrågor.

I dagsläget tar patientnämnden emot många samtal som fal-
ler utanför ramarna för deras verksamhet. Exempel på sådana
samtal är samtal som behandlar klagomål på vårdinrättningar
utanför Region Stockholm och privata vårdinrättningar. Dessa
samtal skulle kunna sorteras bort genom att inleda varje samtal
med att ställa ett antal frågor som säkerhetsställer att samtalet
kommit rätt. En annan intressant vidareutveckling av arbetet
skulle kunna vara att implementera en funktion som kan
besvara enklare frågor om till exempel öppettider, adresser
och blanketter och undersöka hur det påverkar effektiviteten.

BILAGA A
STOPWORDS.TXT

aderton adertonde adjö aldrig all alla allas allt alltid alltså
andra andras annan annat artonde artonn att av bakom bara
behöva behövas behövde behövt beslut beslutat beslutit bland
blev bli blir blivit borde bort borta bra bäst bättre båda bådas
både dag dagar dagarna dagen de del delen dem den denna
deras dess dessa det detta dig din dina dit ditt dock dom du
där därför då efter eftersom elfte eller elva en enkel enkelt
enkla enligt er era ert ett ettusen fall fanns fast fem femte
femtio femtionde femton femtonde fick fin finnas finns fjorton
fjortonde fjärde fler flera flesta fram framför från fyra fyrtio
fyrtionde få får fått följande för före förlåt förra första ge
genast genom ger gick gjorde gjort god goda godare godast
gott gälla gäller gällt gärna gå gång går gått gör göra ha hade
haft han hans har hela heller hellre helst helt henne hennes
heter hit hjälp hon honom hundra hundraen hundraett hur här
hög höger högre högst i ibland idag igen igår imorgon in
inför inga ingen ingenting inget innan inne inom inte inuti ja
jag jämfört kan kanske knappast kolla kom komma kommer
kommit kr kunde kunna kunnat kvar kör legat ligga ligger
lika likställd likställda lilla lite liten litet lägga länge längre
längst lätt lättare lättast långsam långsammare långsammast
långsamt långt man med mellan men menar mer mera mest
mig min mina mindre minst mitt mittemot mot mycket många
måste möjlig möjligen möjligt möjligtvis ned nederst nedersta
nedre nej ner ni nio nionde nittio nittionde nitton nittonde nog
noll nr nu nummer när nästa någon någonting något några
nån nåt nödvändig nödvändiga nödvändigt nödvändigtvis och
också ofta oftast olika olikt om oss på rakt redan rätt sade sagt
samma samt sedan sen senare senast sent sex sextio sextionde
sexton sextonde sig sin sina sist sista siste sitt sju sjunde
sjuttio sjuttionde sjutton sjuttonde själv sjätte ska skall skulle
slutligen små smått snart som stor stora stort står större störst
säga säger sämre sämst sätt så ta tack tar tidig tidigare tidigast
tidigt till tills tillsammans tio tionde tjugo tjugoen tjugoett
tjugonde tjugotre tjugotvå tjungo tolfte tolv tre tredje trettio
trettionde tretton trettonde tro tror två tvåhundra under upp ur
ursäkt ut utan utanför ute vad var vara varför varifrån varit
varje varken varsågod vart vem vems verkligen vet vi vid
vidare viktig viktigare viktigast viktigt vilka vilken vilket vill
visst väl vänster vänstra värre vår våra vårt än ändå ännu är
även åtminstone åtta åttio åttionde åttonde över övermorgon
överst övre nya procent ser skriver tog året
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