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Sammanfattning

Statistiska Centralbyr̊an (SCB) samlar in data i form av enkätundersökningar.
Dessa data m̊aste sedan kodas med olika klassifikationer för att kunna användas i
statistikproduktion. En s̊adan klassifikation är Socioekonomisk indelning (SEI).

Denna rapport behandlar hur man automatiskt kan SEI-koda s̊adana enkät-
undersökningar s̊a att varje enkät tilldelas en SEI-kod. SCB:s nuvarande algo-
ritm kodar ca 50% av enkäterna och bygger p̊a att det yrke som är angivet
i enkäten finns med i ett lexikon. Om yrket inte finns med kan enkäten inte
kodas. Målet med detta arbete är att hitta bättre algoritmer som klarar av att
koda fler enkäter. Som alternativ presenteras tv̊a algoritmer, en som bygger p̊a
rättstavning och en som bygger p̊a textkategorisering med maskininlärning.

Rättstavningsalgoritmen försöker rättstava de inkommna yrkena och sedan
jämföra mot det lexikon som SCB använder. Denna algoritm lyckas koda n̊agot
fler enkäter än vad originalalgoritmen klarar av. Hur stor förbättringen blir
beror p̊a hur m̊anga felstavningar det finns bland enkätdatat.

Maskininlärningsalgoritmen representerar enkäterna med en bag-of-words-
modell som sedan tränar en Stödvektormaskin. D̊a problemet har multipla klas-
ser används en En-mot-alla metod för att hantera detta.

Vi drar slutsatsen att en kombination av de tre nämnda algoritmerna pre-
sterar bäst. Den största sv̊arigheten är att kunna koda m̊anga enkäter men sam-
tidigt bibeh̊alla en hög precision. När algoritmerna kombineras kompletterar de
ocks̊a varandra. B̊ade rättstavningsalgoritmen och maskininlärningsalgoritmen
förbättrar därför kodningsprestandan jämfört med den ursprungliga algoritmen.



Abstract

Statistics Sweden (SCB) collects data in the form of surveys. This data must
then be encoded with different classifications to be used in the production of
statistics. One such classification is the socio-economic classification (SEI).

This report discusses how to automatically encode such surveys so that each
survey object is assigned a SEI-code. Statistic Sweden’s current algorithm en-
codes about 50 % of the survey object and is based on that the occupation
specified in the questionnaire is listed in a dictionary. If the occupation is not
listed, the survey is not encoded.

The goal of this investigation is to find better algorithms that are capable of
encoding more survey objects. Two algorithms are presented, one is based on
spell checking and one on text categorization using machine learning.

The spell checking algorithm tries to correct the spelling of the occupation
and then compare against the dictionary. This algorithm manages to encode
somewhat more survey objects than the original algorithm can do. The size of
the improvement depends on how many misspellings there are among the survey
objects.

The machine learning algorithm represents the survey objects using a bag-of-
words model.This is used to train a Support Vector Machine. Since the problem
involves multiple classes, a One-vs-all strategy is used to handle that.

We conclude that a combination of these three algorithms performs best.
The main difficulty is to be able to encode many survey objects while maintain-
ing a high level of precision. When the algorithms are combined, they comple-
ment each other in a satisfying way. Therefore both the spell checking algorithm
and the machine learning algorithm improve coding performance compared to
the original algorithm.
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Kapitel 1

Inledning

Statistiska Centralbyr̊an (SCB) är en statlig myndighet som ansvarar för officiell
och annan statlig statistik. En klassifikation som SCB använder är socioekono-
misk indelning, förkortat SEI. SEI är en ISO-standardiserad klassifikation som
används för att dela in befolkningen i socioekonomiska grupper. Klassifikationen
baseras p̊a vilket yrke en person har. Den best̊ar av koder där det finns olika
koder för bland annat arbetare, tjänstemän och egna företagare. Datat som lig-
ger till grund för SEI-kodningen kommer oftast i form av enkätundersökningar
men ocks̊a fr̊an telefonundersökningar. Det här exjobbet handlar om hur man
automatiskt kan koda data i form av enkäter.

1.1 Problembakgrund

Enkäter som ska SEI-kodas inneh̊aller en yrkestitel och en yrkesbeskrivning. För
yrkestiteln finns ett lexikon med tillhörande SEI-kod för varje yrke. Problem
uppst̊ar när den angivna yrkestiteln inte finns med i lexikonet. Detta kan dels
bero p̊a felstavningar, dels p̊a att yrket helt enkelt inte finns med i lexikon. En
del yrkestitlar är för ospecifika och d̊a kan flera olika SEI-koder vara tänkbara.
Dessa yrken g̊ar inte att föra in i ett lexikon.

Den automatiska kodningen som används nu jämför den angivna yrkestiteln
mot listan med yrken och endast vid exakt överensstämmelse kodas enkäten.
Detta ger ca 50% träffsäkerhet. De resterande m̊aste kodas manuellt. Den manu-
ella kodningen utförs med hjälp av olika hjälpsystem. Det kan vara olika register
med företagsinformation, adresser etc.

Det lexikon som används för detta inneh̊aller vanliga felstavningar av yrkes-
titlar. Ett exempel p̊a en yrkestitel är busschaufför och en felstavad yrkestitel
är buschaufför. De yrkestitlar som inte g̊ar att föra in i lexikon är ofta väldigt
breda titlar s̊asom ingenjör.

Yrkesbeskrivningen, som anges i form av fritext där bland annat arbetsupp-
gifter beskrivs, används inte alls vid den automatiska kodningen. Denna används
bara vid manuell kodning för att avgöra vilken kod som är rätt.

Man anger även sin sysselsättning (inte samma som yrkestitel) genom en
flervalsfr̊aga där alternativen är ”anställd”, ”egen företagare”, ”student” osv.
Dessa kan ocks̊a vara av intresse vid automatisk kodning.
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1.2 Problemformulering

Uppgiften i detta examensarbete är att utreda om och hur ett automatiskt sy-
stem för SEI-kodning med bättre träffsäkerhet än 50% kan byggas. Det som ska
undersökas är om rättstavning kan användas vid kodning med lexikon och dels
om hur yrkesbeskrivningen kan utnyttjas. Fr̊ageställningar som examesarbetet
ämnar besvara är:

• Hur automatiserar man p̊a bästa sätt SEI-kodning av enkätdata?

• Kan rättstavning öka prestandan p̊a den automatiska kodningen som sker
med lexikon?

• Kan rättstavning ta bort behovet av att ha med felstavade yrkestitlar i
lexikon?

• Hur kan fritext-fält, s̊asom yrkesbeskrivning, användas vid automatisk
kodning?

1.3 Nytta för SCB

Kodning och klassifikation är en viktig del i SCB:s statistikproduktion. Auto-
matisk kodning sker inte bara för SEI utan det finns flera andra klassifikationer
som m̊aste kodas. Att koda manuellt är ocks̊a mycket dyrare än att koda au-
tomatiskt. Även en liten ökning i antal som kan kodas automatiskt innebär en
ekonomisk vinst d̊a en undersökning kan inneh̊alla uppemot 175 000 enkäter.
Den manuella kodningen som genomförs kan d̊a fokusera p̊a de mest sv̊arkodade
posterna och öka kvaliteten p̊a den.

1.4 Beskrivning av data

Arbetet är baserat p̊a en undersökning som heter Hälsa p̊a lika vilkor och
ägs av Folkhälsomyndigheten [6]. Datat best̊ar av tv̊a delfr̊agor fr̊an enkätun-
dersökningar gjorda 2010-2013. Sammanlagt finns ca 94 000 enkäter varav ca
86 000 har en förutbestämd SEI-kod. I princip alla som har en SEI-kod har
ocks̊a en yrkestitel. Ca 12 000 enkäter har en yrkesbeskrivning i form av fritext.

1.4.1 Enkätutformning

Varje enkät best̊ar av följande tv̊a fr̊agor och svarsalternativ. Se även figur 1.1
där det visas hur de tv̊a fr̊agorna ser ut i pappersenkäten.

1. Vilken är din nuvarande sysselsättning? Fr̊agan har följande svarsalterna-
tiv, där fler alternativ kan anges:

(a) Arbetar som anställd (+ hur m̊anga procent av heltid)

(b) Egen företagare

(c) Tjänstledig eller föräldraledig

(d) Studerar, praktiserar

(e) Arbetsmarknads̊atgärd
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(f) Arbetslös

(g) Ålderspensionär

(h) Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-, sjukpensionerad)

(i) L̊angtidssjukskriven (mer än 3 m̊anader)

(j) Sköter eget hush̊all

(k) Annat, skriv i rutan. Fritextsvar.

2. Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke?

(a) Ditt yrke (yrkestitel). Enords-svar.

(b) Vilka/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter (yrkesbeskrivning)? Fritextsvar.

  

   1(1) 

  

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

65. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Flera alternativ kan anges. 

 Arbetar som anställd                                                     % av heltid 

 Egen företagare 

 Tjänstledig eller föräldraledig 

 Studerar, praktiserar 

 Arbetsmarknadsåtgärd 

 Arbetslös 

 Ålderspensionär 

 Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-, sjukpensionerad) 

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)  

 Sköter eget hushåll 

 Annat, skriv i rutan: 

66. a) Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? 

Om du inte yrkesarbetar nu, ange det yrke som du huvudsakligen har haft.  
Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt.  

Till exempel: Skriv istället för assistent, inköpsassistent. Var god texta! 

Exempel: Istället för chaufför skriv t.ex.: 

 

Ditt yrke: 

 

 

b) Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t ex är projektledare eller liknande skriv då vad du 
gör, exempelvis ”är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården”. Är du t ex fabriksarbetare 
skriv då vad du gör/tillverkar. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                      

 
 
 
 
 

 

Figur 1.1: Yrkesfr̊agan i pappersenkäten
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1.4.2 Lexikon

De lexikon som SCB använder vid sin automatiska och manuella kodning finns
tillgängliga. Lexikonet som används vid den automatiska kodning kallas SLEX
och inneh̊aller de yrkestitlar som direkt g̊ar att matcha till en SEI-kod.

Motsvarande hjälpmedel vid den manuella kodningen kallas index eller LEX
och inneh̊aller m̊anga fler yrkestitlar än dem som g̊ar att koda automatiskt.
SLEX inneh̊aller ca 4 900 yrkestitlar och LEX ca 8 700.

1.4.3 SEI-koder

Nedan följer den socioekonomiska indelningen med tillhörande kod [2]. Varje
enkätobjekt ska tilldelas en av dessa koder.

11-22 Arbetare

11 Ej facklärda arbetare, varuproducerande

12 Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

21 Facklärda arbetare, varuproducerande

22 Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

36-57 Tjänstemän

36 Lägre tjänstemän

46 Tjänstemän p̊a mellanniv̊a

56 Högre tjänstemän

57 Ledande befattningar

60-89 Företagare

60 Fria yrkesutövare med akademikeryrken

79 Företagare

89 Lantbrukare

91-99 Ej förvärvsarbetande

91 Studerande

92 Hemmafru/Hemmaman

93 Arbetslös

94 Föräldraledig

95 Sjuk-/förtidspensionär

96 Värnplikt

97 Pensionär/Ålderspensionär

98 Aldrig arbetat/inget yrke
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Kapitel 2

Teoretisk bakgrund

Det här kapitlet inneh̊aller den teori som ligger till grund för de metodval som
görs i kapitel 3. De algoritmer som används introduceras.

2.1 Approximativ strängmatchning

Approximativ strängmatchning innebär att jämföra textsträngar för att avgöra
hur lika de är varandra. För att mäta likheten mellan tv̊a strängar används
n̊agon form av avst̊andsfunktion. En vanlig s̊adan funktion är editeringsavst̊and.

2.1.1 Editeringsavst̊and

Editeringsavst̊andet mellan tv̊a strängar beräknas som det minsta antal opera-
tioner som krävs för att omvandla den ena strängen till den andra. Operatio-
nerna kan vara vilka omvandligar av strängarna som helst. En av de vanligaste
varianterna kallas Levenshteinavst̊and och best̊ar av operationerna Borttagning,
Insättning och Substitution [12].

Till exempel är Levenshteinavst̊andet mellan orden cykel och nyckel lika med
2. Cykel kan göras om till nyckel genom att man först sätter in ett c mellan y
och k och sedan byter ut c mot n.

Även andra varianter av editeringsavst̊and förekommer. En variant, kallad
Damerau–Levenshteinavst̊and, till̊ater utöver de ovan nämnda operatioerna även
transposition av tv̊a intilliggande bokstäver [5]. De olika operationerna kan även
ges olika kostnad till skillnad fr̊an grundutförandet d̊a alla har kostnad 1. Om
t.ex substitution har kostnad 2 kommer en substitution generera avst̊and 2.

Matematiskt kan man definiera Levenshteinavst̊and som

leva,b(i, j) =


max(i, j) om min(i, j) = 0,

min


leva,b(i− 1, j) + 1
leva,b(i, j − 1) + 1
leva,b(i− 1, j − 1) + 1(ai 6=bj)

annars.

där a och b är strängarna vars avst̊and ska beräknas och i och j deras re-
spektive längd. Funktionen 1(ai 6=bj) har värdet 1 om ai 6= bj och 0 om ai = bj .
Denna definition ger enkelt en naiv algoritm som beräknar avst̊andet mellan tv̊a
strängar med hjälp av rekursion.
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2.1.2 Naiv algoritm

Algoritmen jämför de sista bokstäverna i strängarna och om de skiljer sig åt ökar
avst̊andet med 1. Sedan anropas funktionen rekursivt med substrängar av de
ursprungliga strängarna. Tre anrop görs, ett för var och en av de tre operationer-
na. Till sist returernas det minsta av de tre anropen. Basfall för rekursionen är
när n̊agon av strängarna är tom, d̊a krävs minst den andra strängens längd ope-
rationer (insättningar). Komplexitet för algoritmen blir exponentiell i längden
p̊a strängarna. Detta beror p̊a att avst̊andet fr̊an varje substräng av den ena
strängen till varje substräng av den andra strängen m̊aste beräknas.

Nedan finns pseudokod för algoritmen. Parametrar s och t är strängarna
vars avst̊and man vill beräkna. Strängarnas längder representeras av lens, som
är längden av s, och lent som är längden av t.

Levenshteinavst̊and Naiv

1: function Naiv(s, t, lens, lent)
2: cost← 0
3: if lens == 0 then
4: return lent
5: end if
6: if lent == 0 then
7: return lens
8: end if
9: if s[lens − 1] == t[lent − 1] then

10: cost← 0
11: else
12: cost← 1
13: end if
14: return Min( Naiv(s, t, lens − 1, lent) + 1, Naiv(s, t, lens, lent − 1) +

1, Naiv(s, t, lens − 1, lent − 1) + cost )
15: end function

2.1.3 Wagner-Fischer algoritmen

Ett snabbare sätt att beräkna levenshteinavst̊andet mellan tv̊a strängar är med
Wagner-Fischer-algoritmen [14]. Den bygger p̊a dynamisk programmering vilket
innebär att den tabellerar lösningar p̊a delproblem. Dessa lösningar används
sedan för att lösa större delproblem och slutligen för att bygga lösningen p̊a
ursprungsproblemet.

I det här fallet utgörs delproblemen av avst̊andet mellan strängarnas pre-
fix. I den naiva algoritmen beräknades dessa avst̊and flera g̊anger medan de
återanvänds i Wagner-Fischer. I algoritmen sparas avst̊anden mellan strängarnas
prefix i en matris d. P̊a varje plats di,j finns avst̊andet fr̊an första strängens prefix
med längd i till andra strängens prefix med längd j. Om m och n är strängarnas
längder kommer levenshteinavst̊andet att finnas p̊a plats dm,n. Komplexiteten
för algoritmen är O(mn), dvs strängarnas längder multiplicerat med varandra.

Psuedokod för algoritmen är angiven nedan. Parametrarna är identiska med
dem för den naiva algoritmen.
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Levenshteinavst̊and Wagner-Fischer

1: function WagnerFischer(s, t, lens, lent)
2: d← [0...lens + 1][0..lent + 1]
3: for i← 0, lens + 1 do
4: d[i, 0]← i
5: end for
6: for j ← 0, lent + 1 do
7: d[0, j]← i
8: end for
9: for j ← 1, lens + 1 do

10: for i← 1, lent + 1 do
11: if s[i] == t[j] then
12: d[i, j]← d[i− 1, j − 1]
13: else
14: d[i, j]←Min(d[i− 1, j] + 1, d[i, j − 1] + 1, d[i− 1, j − 1] + 1)
15: end if
16: end for
17: end for
18: return d[lens + 1, lent + 1]
19: end function

Exempelkörning

Nedan finns en exempelkörning av Wagner-Fischer där avst̊andet mellan orden
dator och data har beräknats. P̊a varje plats i matrisen kan man se avst̊andet
fr̊an alla olika prefix i de olika orden. Längs diagonalen fram till (4, 4) är t.ex.
avst̊andet 0 d̊a b̊ada orden börjar med prefix dat. Sedan följer en borttagning
av ett o i dator och till sist en substitution av r mot a. Det nedre högra hörnet
ger det totala avst̊andet som är 2.

d a t o r
0 1 2 3 4 5

d 1 0 1 2 3 4
a 2 1 0 1 2 3
t 3 2 1 0 1 2
a 4 3 2 1 1 2

Figur 2.1: En körning av Wagner-Fischer algoritmen. Avst̊andet mellan orden
dator och data har beräknats.

2.2 Maskininlärning och klassificering

Maskininlärning är ett omr̊ade inom datalogi som handlar om hur datorprogram
kan lära sig av data. Programmen kan sedan användas för bland annat klassifice-
ring och regression. Styrkan med maskininlärning är att datorprogram kan lösa
problem som, om man inte använt maskininlärningsmetoder, hade krävt en myc-
ket mer komplicerad lösning. Det finns olika typer av maskininlärningsmetoder,
en s̊adan är övervakad maskininlärning som kan användas för klassificering.
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Klassificering med övervakad maskininlärning innebär att man ger en in-
lärningsalgoritm indata där varje data har en klass. Algoritmen lär sig vilka
indata som genererar en viss klass. Den upplärda klassificeraren kan sedan ges
nya indata och generera den mest troliga klassen för just den indatan.

N̊agra övervakade maskininlärningsalgoritmer är beslutsträd, stödvektorma-
skiner, naive-bayes-klassificerare och nearest-neighbour-klassificerare.

2.2.1 Stödvektormaskiner

En stödvektormaskin, förkortat SVM, är en linjär binär klassifierare. Det inne-
bär att den linjärt kan lära sig att klassificera data som best̊ar av tv̊a klasser.
Detta gör den genom att, i en vektorrumsmodell, hitta det hyperplan som av-
delar klasserna med största möjliga marginal [4].

Detta hyperplan hittas genom att man löser ett kvadratiskt optimeringspro-
blem som ges av att maximera, med avseende p̊a αi:

L(α) =

n∑
i=1

αi −
1

2

∑
i,j

αiαjyiyjK(xi, xj)

under begränsning

0 ≤ αi ≤ C

och

n∑
i=1

αiyi = 0

Där K(xi, xj) kallas kärnan och kan definieras p̊a olika sätt och därmed ge
stödvektormaskinen olika egenskaper. Genom att lösa detta optimeringsproblem
hittas de s̊a kallade stödvektorerna, benämnda S. Linjärkombinatiorner av dessa
används sedan för att definiera hyperplanet enligt:

w0 =
∑
S

αizi

Hyperplanet används sedan i beslutsfunktionen, för att klassificera nya ex-
empel z:

I(z) = sign

(∑
S

αizi · z + b0

)
Funktionen returnerar 1 eller −1 vilket representerar de tv̊a klasserna som

stödvektormaskinen kan klassificera [4].

Kärnor

I standardutförandet kan en stödvektormaskin endast klassificera linjärt. För
att komma runt det används vad som kallas kärntricket. Det innebär att man
transformerar vektorrumet till en högre dimension p̊a ett ickelinjärt sätt. I detta
högre ordningens vektorrum kan en supportvektormaskin hitta en linjär indel-
ning. I det ursprungliga vektorrummet är dock inte klassificeraren längre linjär.
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Detta sker genom att man byter ut den kryssprodukt som beräknas. Denna
kryssprodukt kallas kärna. Nedan beskrivs de vanligaste kärnorna.

Linjär kärna Standardkärnan som endast till̊ater linjär klassificering.

K(xi, xj) = xi · xj + c

Polynomisk kärna En polynomisk kärna till̊ater olinjär klassificering.

K(xi, xj) = (xi · xj + c)d

Radiebaskärna En radiebaskärna till̊ater olinjär klassificering.

K(xi, xj) = exp

(
−‖xi − xy‖

2
2

2σ

)
Hyperparametrar

Beroende p̊a vilken kärna som används finns det olika m̊anga parametrar som
m̊aste bestämmas.

Parametern C sätter en gräns för hur m̊anga exempelpunkter som till̊ats
hamna p̊a fel sida hyperplanet vid inlärning. Om träningsdata inneh̊aller mycket
brus (felmärkta exempelpunkter) är det nödvändigt att till̊ata en del fel för att
klassifieraren ska generalisera tillräckligt bra.

Hyperparameteroptimering och korsvalidering

För att en SVM ska uppn̊a ett s̊a bra resultat som möjligt krävs att hyperpara-
metrarna f̊ar rätt värden, detta kallas hyperparameteroptimering. Ett sätt att
beräkna dessa värden är genom Grid-Search. En Grid-Search testar alla olika
kombinationer av tänkbara värden för varje parameter som ska optimeras. För
varje s̊adan kombination mäts hur väl SVM:en presterar och den kombination
som presterar bäst väljs ut som parametervärden.

Prestandan mäts lämpligen med korsvalidering, vilket innebär att man delar
upp träningsdatat i k lika stora delar. Sedan används en del i taget som testdata.
Resterande k−1 delar agerar träningsdata. Detta utförs k g̊anger med olika delar
som testdata varje g̊ang. Till slut tas den genomsnittliga träffsäkerheten av de
k omg̊angarna och detta är v̊art prestandam̊att [7].

Prestandan skulle kunna mätas med den vanliga testdatan, men risken är
d̊a att SVM:en blir övertränad och överanpassar till just det testdatat.

2.2.2 Multiklass-klassificering

Eftersom en stödvektormaskin är en binär klassificerare och därmed bara kan
skilja p̊a tv̊a klasser m̊aste dess funktionalitet utvidgas för att kunna användas
för multiklass-klassificering. Vanliga metoder för att göra detta bygger p̊a att
man använder flera stödvektormaskiner tillsammans. Tv̊a s̊adana metoder är
En mot en och En mot alla [8].
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En mot en

En mot en innebär att man, för varje par av klasser, tränar en SVM som kan skil-
ja exempel av de tv̊a klasserna. Vid inlärning använder man endast träningsdata
fr̊an de tv̊a klasserna. Detta ger N(N − 1)/2 SVM:er, där N är antalet klasser.

När ett nytt exempel ska klassificeras s̊a l̊ater man alla N(N − 1)/2 SVM:er
klassificera exemplet. Man kan sedan se p̊a det som en tävling där den klass med
flest vinster f̊ar klassificera exemplet. Om flera klasser har lika m̊anga vinster
kan man använda avst̊andet till hyperplanet för att avgöra, där den klass med
störst avst̊and vinner.

En mot alla

Vid En mot alla klassificering tränar man en SVM för varje klass K. Vid
inlärning av SVM för klass K s̊a modifierar man träningsdatat s̊a att det en-
dast best̊ar av exempel av klass K och inteK. Varje SVM kan sedan klassifiera
exempel som K och inteK.

Vid klassificering l̊ater man varje SVM försöka klassificera exemplet. I bästa
fall s̊a är det endast en SVM som generar en riktig klass K. Om flera klasser
är möjliga används den klass där exemplet är s̊a l̊angt ifr̊an hyperplanet som
möjligt. Om ingen klass är möjlig, allts̊a om alla SVM:er klassificerar exemplet
som inteK, f̊ar exemplet ingen klass.

2.3 Textkategorisering

Textkategorisering innebär att givet en text, även kallat dokument, och ett
antal kategorier, bestämma vilken kategori som bäst passar in p̊a dokumen-
tet. En lämplig metod att använda för detta är övervakad maskininlärning.
Träningsdata best̊ar d̊a av dokument uppmärkta med vilken kategori, eller klass,
de tillhör. Man l̊ater sedan maskininlärningsalgoritmen bygga en modell av detta
som sedan kan användas för att kategorisera nya dokument [13, 9].

2.3.1 Representation

För att en textkategoriseringsalgoritm ska fungera m̊aste texterna (dokumenten)
representeras s̊a att maskininlärningsalgoritmen kan hantera dem. Ett vanligt
sätt är att man använder en vektorrumsmodell där dokumenten omvandlas till
attributvektorer baserat p̊a dokumentens inneh̊all [11].

Bag-of-words

Bag-of-words är en modell för att representera texter s̊a att de kan användas
i t.ex. klassificering. I en s̊adan modell representeras en text endast av vilka
ord den best̊ar av och hur ofta de förekommer. Den tar s̊aledes inte hänsyn
till i vilken ordning orden förekommer eller om meningarna är grammatiskt
korrekta. För att skapa en attributvektor l̊ater man varje tänkbart ord utgöra
en dimension i vektorn. De tänkbara orden är alla unika ord som förekommer
i n̊agot av de dokument som vi försöker kategorisera. Attributvektorn för ett
dokument best̊ar d̊a av varje ords frekvens i det dokumentet. De ord som inte
finns med i dokumentet f̊ar värdet 0 [11].
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Ett exempel p̊a hur en bag-of-words-modell fungerar ges nedan. Givet är tre
dokument:

Dokument 1: Jag har en bil.

Dokument 2: Han har en bil och en cykel.

Dokument 3: Hon gillar att åka bil och att cykla.

Fr̊an dessa kan vi bygga en ordlista:

Index Ord
1 jag
2 har
3 en
4 bil
5 han
6 och
7 cykel
8 hon
9 gillar
10 att
11 åka
12 cykla

Figur 2.2: En indexerad ordlista inneh̊allande alla unika ord i de tre dokumenten.

Använd sedan ordlistan i figur 2.2 för att bygga en attributvektor ai för vart
och ett av de tre dokumenten.

a1 = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
a2 = (0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
a3 = (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1)
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Tf-idf

Tf-idf är en förkortning av term frequency-inverse document frequency, fritt
översatt ordfrekvens-invers dokumentfrekvens och är en utökning av bag-of-
words-modellen. Den första delen, tf, är exakt som den tidigare modellen. Utökningen
best̊ar av idf som är en uppskattning av hur viktigt ett ord är och baseras p̊a
hur m̊anga dokument ordet förekommer i. Idén bygger p̊a att vanliga ord inte
ska f̊a s̊a stor vikt i attributvektorn. Istället ska ord som är s̊a unika som möjligt
för ett specifikt dokument väga tungt [11].

Idf beräknas enligt

idft = log
N

dft

där N är det totala antalet dokument och dft antalet dokument där ord t
förekommer. Tf-idf för ett ord t kan sedan beräknas enligt

tfidft,d = tft,d × idft
Där tft,d är ordfrekvensen för ord t i dokument d.

Stoppordlista

Ett alternativ till idf är en stoppordlista. Ett stoppord är ett ord som är mycket
vanliga i ett spr̊ak och därmed förekommer de i nästan alla texter. Dessa typer
av ord tillför därför inte n̊agon information om hur en viss text ska kategoriseras.
Stoppord kan därför tas bort ur varje dokument innan de ska klassificeras för
att öka precisionen av klassificeringen [15].

För att åstadkomma detta används en stoppordlista. En s̊adan lista kan
man t.ex. bygga genom att räkna frekvenserna för olika ord i en relativt stor
och blandad korpus. L̊at sedan de n vanligaste orden utgöra stoppordlistan. Ett
lämpligt värde p̊a n beror p̊a applikation, men ett vanligt värde är att de 100
vanligaste orden ing̊ar. Varje ord i ett dokument jämförs med ordlistan och tas
bort om det finns med.

Stemming

Stemming g̊ar ut p̊a att hitta ett ords stam och sedan byta ut alla förekomster
av ordet mot stammen. Ord med samma eller liknande betydelse kommer att
behandlas som ett ord. Oftast är det olika böjningsformer av ett ord som byts
ut mot en och samma stam. Stammen skulle kunna vara ordets grundform men
behöver inte vara det [10].

Ett exempel är orden domare, domaren, domarna och domarnas som görs
om till stammen doma.
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Kapitel 3

Metod

Detta kapitel beskriver de algoritmer som har implementerats med motiveringar
av de metodval som gjorts. Även datamängden och hur algoritmerna kommer
att utvärderas presenteras.

3.1 Förbehandling av data

För att datat ska kunna användas s̊a måste de läsas in och behandlas. Detta
avsnitt beskriver hur det g̊att till.

3.1.1 Selektering av enkätobjekt

För att jämförelsen av algoritmerna ska bli rättvis har en selektering av datat
utförts. Av de totalt 94 000 enkätsvaren har de 12 000 med b̊ade yrkestitel
och yrkesbeskrivning använts. En stor del har ingen yrkesbeskrivning och dessa
kan därför inte dra nytta av metoder som bygger p̊a textkategorisering. De 12
000 enkätsvaren har sedan uppdelats i träningsdata och testdata för att kunna
användas till maskininlärning. Eftersom olika årg̊angar (2010-2013) har funnit
tillgängliga s̊a har uppdelningen g̊att till s̊a att årg̊ang 2010-2012 är träningsdata
och årg̊ang 2013 testdata. Detta eftersom det representerar ett verkligt scenario
där tidigare årg̊angar används för att klassificera framtida årg̊angar. För att
uppn̊a en s̊a rättvis jämförelse som möjligt har samma testdata använts för att
utvärdera alla tre algoritmerna.

Eftersom att m̊anga dataobjekt saknar yrkesbeskrivning är det även intres-
sant att veta hur maskininlärningsalgoritmerna fungerar utan dessa. Därför
kommer en kortare utvärdering ske med de 86 000 dataobjekt med SEI-kod
och yrkestitel men där de flesta saknar yrkesbeskrivning. Dessa delas upp i
träningsdata och testdata p̊a samma sätt som ovan. Det ger ca 13 000 objekt
som testdata och 73 000 som träningsdata.

3.1.2 Lexikon

Det lexikon som SCB använder (SLEX) inneh̊aller vanliga felstavningar. Ef-
tersom m̊alet med rättstavningsalgoritmen är att eliminera behovet av detta
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har lexikonet rensats p̊a dessa. Idén är att algoritmen ska klara av att klassifice-
ra dessa felstavningar korrekt. Efter denna rensning inneh̊aller SLEX ca 4 700
yrkestitlar. Ungefär 200 felstavningar har allts̊a rensats ur SLEX.

3.1.3 Textbearbetning

Vid inläsning av enkätdata och lexikon har en del bearbetning utförts för att
förenkla senare steg.

Yrkestitlar har rensats s̊a att de endast best̊ar av gemener och siffror, alla
andra tecken har tagits bort. Detta görs för att likadana yrkestitlar ska repre-
senteras p̊a s̊a f̊a olika sätt som möjligt.

Varje ord i yrkesbeskrivningen har ocks̊a rensats p̊a samma sätt. En första
tanke var att beh̊alla versaler i yrkesbeskrivningen. Efter granskning av datat
s̊a visar det sig att versaler nästan uteslutande förekommer i meningsbörjan och
nästan aldrig i form av namngivna enheter s̊asom personnamn eller namn p̊a
företag. Därav beslutet att ta bort versaler även här.

3.2 Algoritm 1: Exakt matchning

Denna algoritm är en s̊a kallad baseline och är med som referens och bygger
p̊a jämförelse mot SLEX. Endast om en yrkestitel finns exakt matchad kan en
enkät kodas enligt den kod som SLEX anger. Algoritmen kommer att använda
det lexikon som rensats p̊a vanliga felstavningar. Det innebär att endast korrekt
stavade yrkestitlar kan kodas med denna algoritm. Inga enkätobjekt som har
flervalsfr̊agan 1b Egen företagare ikryssad kodas av denna algoritm.

3.3 Algoritm 2: Rättstavning

Den här algoritmen bygger p̊a Algoritm 1 och antagandet att vissa av yrkes-
titlarna i enkäterna är felstavade. Om rättstavning av yrkestiteln sker innan
uppslagning i lexikon bör fler poster kunna kodas. I princip kan detta ske p̊a
tv̊a sätt. Antingen s̊a rättstavas ordet mot en svensk ordlista för att sedan
jämföras mot SLEX. Ett enklare sätt är att istället beräkna editeringsavst̊andet
fr̊an den inkommna yrkestiteln till alla ord i SLEX. Finns det ingen exakt träff
i SLEX kodas enkäten som det yrke i SLEX med kortast editeringsavst̊and fr̊an
gen givna yrkestiteln. Här kodas inte heller, precis som i 3.2, n̊agra enkätobjekt
som har flervalsfr̊agan 1b Egen företagare ikryssad.

3.3.1 Wagner-Fischer

För att beräkna avst̊andet till alla ord i SLEX används Wagner-Fischer be-
skriven i 2.1.3. För att minimera körtiden utnyttjas att om tv̊a eller flera ord i
SLEX har samma prefix, beräknas inte avst̊andet till det prefixet flera g̊anger.
Genom att sortera SLEX i bokstavsordning garanteras att nästkommande ord
har s̊a l̊angt överensstämmande prefix som möjligt.

Ett exempel kan vara att yrkestitlarna arbetsmiljöingenjör och arbetsmiljö-
inspektör kommer efter varandra i en sorterad lista. De delar det gemensamma
prefixet arbetsmiljöin. Om den delen av Wagner-Fischer matris som motsvarar
avst̊andet till suffixet redan är beräknad kan den återanvändas för det andra
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ordet. S̊aledes räcker det att beräkna den del som motsvarar suffixet, i det här
fallet spektör.

3.3.2 Begränsningar

När man beräknar avst̊andet till alla ord i SLEX kommer alla yrkestitlar alltid
att matchas mot n̊agot ord, oavsett hur l̊angt ifr̊an de ligger. Yrkestitlar som
inte är med alls kommer allts̊a att matchas änd̊a. En begränsning för om en
matchning ska godkännas införs därför. En rad olika metoder föresl̊as som sedan
ocks̊a kan kombineras och jämföras. Dessa är:

Tröskelvärde avst̊and/ordlängd (Tröskel)

Till̊at bara en matchning om kvoten editeringsavst̊andet delat p̊a ordlängd är
mindre än n̊agon tröskel p. Om e är editeringsavst̊and och l ordlängden s̊a ges
kvoten k av:

k =
e

l

Om p = 25% innebär det att det f̊ar förekomma, i genomsnitt, ett fel per
fyra bokstäver i ordet. Kvoten sätter även en undre gräns för hur korta ord som
kommer att kunna rättstavas. Vid p = 25% kommer t.ex. aldrig ord av längd 3
att rättstavas d̊a 1

3 = 33%.

Alla kodar samma kod (Samma kod)

Om flera ord i SLEX ligger p̊a samma avst̊and fr̊an den givna yrkestiteln finns
det flera koder att matcha mot. Denna begränsning till̊ater bara matching om
alla potentiella ord kodar mot samma kod.

Returnera bara om ordet finns i större lexikon (LEX)

Eftersom alla yrkestitlar inte finns med i SLEX kan det vara bra att veta att
ordet inte bara är en rättstavad variant av n̊agon annan yrkestitel. Utnyttja
därför det större lexikonet LEX som inneh̊aller just s̊adana yrkestitlar. Jämför
sedan den givna yrkestiteln mot LEX och till̊at bara matchning om yrkestiteln
inte fins med i LEX.

3.4 Algoritm 3: Maskininlärning

Den tredje algoritmen baseras p̊a maskininlärning. Den bygger p̊a att varje
enkätobjekt ses som ett dokument i ett textkategoriseringsproblem.

3.4.1 Val av maskininlärningsalgoritm

Flera maskininlärningsalgoritmer utreds för att bestämma vilken algoritm som
lämpade sig bäst för detta klassificeringsproblem. Bland annat en naive-bayes-
klassificerare och en kNN-klassificerare var tilltänkta till en början. Men det slut-
giltliga valet föll p̊a stödvektormaskiner. Detta eftersom andra undersökningar
visar att algoritmen ofta presterar bättre än andra konkurrerande algoritmer
[9].

15



Egenskaper som talar mot stödvektormaskiner är att de endast är en binär
klassificerare. Andra algoritmer hade klarat av detta multiklassproblem i sitt
grundutförande. Men d̊a relativt enkla metoder för att använda SVM:er för mul-
tiklassklassificering existerar s̊a vägde prestandafördelarna över till SMV:ernas
fördel.

Som implementation av stödvektormaskiner används kodbiblioteket libsvm
[3].

3.4.2 Val av kärna

Eftersom skillnaden mellan antalet attribut per exempelvektor och det totala
antalet attribut är s̊a stort, i snitt 10 attribut per exempel och totalt mellan
15 000 - 20 000 beroende p̊a representation, är det sannolikt att problemet g̊ar
att klassificera linjärt. Vid textkategorisering är det mycket vanligt att det ger
mycket bra prestanda [9]. En radiebaskärna har även testats för jämförelse men
visar sig inte ge n̊agon bättre precison än en linjär.

Hyperparameteroptimering

För att en SVM ska prestera optimalt m̊aste hyperparametrarna anpassas efter
det data den ska lära sig att klassificera. En vanlig metod för att hitta de
optimala parametrarna är Grid-Search. Se 2.2.1 för en ing̊aende beskrivning av
metoden.

I fallet med linjär kärna finns bara en hyperparameter C att hitta.
För att göra detta har följande tiopotensvärden för C testats.

C ∈
{

10−8, 10−7 . . . 1013, 1014
}
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Figur 3.1: Grid-Search för olika värden p̊a C. 5-delad-korsvalidering används
som prestandam̊att.
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Det bästa värdet för hyperparametern är

Cbäst = 10−1

3.4.3 Multiklassklassificeringsmetod

De tv̊a metoderna beskrivna i 2.2.2 har b̊ada implementerats och utvärderats.
Eftersom SEI-koder är hierarkiskt indelade har även ett till alternativ imple-
menterats, här kallat niv̊abaserad klassifiering.

Niv̊abaserad klassificering

SEI-koderna kan delas in i tv̊a niv̊aer. Niv̊a ett inneh̊aller d̊a fyra klasser (ar-
betare, tjänstemen, företagare och ej förvärvsarbetande) och niv̊a tv̊a best̊ar av
de riktiga SEI-koderna. Inlärning och klassifiering sker sedan i tv̊a steg.

Först tränar man en SVM endast för niv̊a ett vilket innebär att man har
betydligt färre klasser att ta hänsyn till, 4 isället för 19. Sedan tränas en SVM
för varje klass i niv̊a ett med data endast fr̊an den undergruppen.

Klassificeringen g̊ar till p̊a motsvarande sätt. Först l̊ater man SVM:en p̊a
niv̊a ett bestämma vilken undergrupp exemplet är. Sedan ges den slutgiltiga
klassen av den SVM som är tränad för den givna undergruppen.

Denna metod är implementerad med b̊ade En-mot-en och En-mot-alla.

3.4.4 Representation

För att representera en enkät som en attributvektor används en bag-of-words
modell. Först skannas all tillgänglig data för att bygga upp en ordbok/vokabulär
där alla tänkbara ord som kan förekomma ing̊ar. Här ing̊ar alla delarna av
enkäterna, b̊ade yrkestitel och yrkesbeskrivning men ocks̊a flervalsfr̊agorna. För
att särskilja flervalsfr̊agorna bifogas ett prefix till dessa. Sedan kan attributvek-
torer konstrueras baserat p̊a vilka ord som förekommer i en specifik enkät.

Viktning av enkätdelar

Enkätens tre delar flervalsfr̊agor, yrkestitel och yrkesbeskrivning kan ha olika
stor betydelse för att lyckas göra en korrekt klassificiering. Heltalsvikter för
varje del har därför implementerats. Detta dels för att kunna undersöka vilka
delar som är viktigast, men ocks̊a för att kunna hitta ett viktschema som gör
att klassificeraren presterar som bäst.

Idf eller stoppordlista

Idf och stoppordlistor är tv̊a lösningar p̊a i princip samma problem. Problemet
är att väldigt vanliga ord riskerar att förekomma i väldigt många av dokumen-
ten som ska klassificeras. När ord förekommer i väldigt m̊anga dokument tillför
de inte längre n̊agon information om hur man ska skilja dokumenten åt och
därför bör de tas bort (stoppordlista) eller dämpas (idf). B̊ade lösningarna kan
givetvis användas samtidigt men i detta fall föll valet att endast använda en
stoppordlista. Detta eftersom att vissa yrkestitlar är väldigt vanliga, och även
väldigt utmärkande för vilken SEI-kod ett s̊adant enkätobjekt ska tilldelas. Om
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en idf -vikt används riskerar man att den informationen g̊ar förlorad. Ett exem-
pel är yrkestiteln sjuksköterska som är en av de vanligaste och nästan alla dessa
är kodade likadant. Med idf riskerar vikten av just den yrkestiteln att dämpas
för starkt.

En stoppordlista däremot har inte det problemet. I stoppordlistan g̊ar att
kontrollera vilka ord som finns med. Den stoppordlista som används är den som
g̊ar att hitta p̊a [1]. Den inneh̊aller endast vanliga ord i svenska spr̊aket och
p̊averkar därför inte vanliga yrkestitlar.

Stemming

Stemming av b̊ade yrkestitlar och yrkesbeskrivningar har implementerats. Stem-
mern som används är hämtad fr̊an [1] och fungerar enligt följande.

Definiera R1 för ett ord som den region efter den första icke-vokalen som följer
p̊a en vokal. Finns ingen s̊adan icke-vokal är R1 den tomma strängen.

Definiera godkända s-slut som en av { b c d f g h j k l m n o p r t v y }
Utför sedan steg 1, 2 och 3.

Steg 1
Leta efter det längsta av följande suffix iR1 och utför den angivna åtgärden.

(a) {a, arna, erna, heterna, orna, ad, e, ade, ande, arne, are, aste, en,
anden, aren, heten, ern, ar, er, heter, or, as, arnas, ernas, ornas, es, ades,
andes, ens, arens, hetens, erns, at, andet, het, ast } Ta bort.

(b) { s } Ta bort om det föreg̊as av ett godkänt s-slut. Det godkända
s-slutet behöver inte vara i R1.

Steg 2
Leta efter ett av följande suffix i R1. Om det hittas ta bort den sista
bokstaven.

{ dd gd nn dt gt kt tt }

Steg 3
Leta efter det längsta av följande suffix iR1 och utför den angivna åtgärden.

(a) {lig ig els} Ta bort.

(b) {löst} Byt ut mot lös.

(c) {fullt} Byt ut mot full.

3.5 Algoritm 4: Kombination

Algoritm 4 är en kombination av de tre föreg̊aende algoritmerna. Idén är att
utnyttja styrkan hos alla de tre tidigare beskrivna algoritmerna. Algoritmerna
körs i den ordning de är numrerade i. Förhoppningen är att algoritmerna kom-
pletterar varandra p̊a ett s̊adant vis att de kan klassificera olika delar av objekt-
mängden. Tillsammans kan de förhoppningsvis uppn̊a en högre träffsäkerhet än
var för sig.
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3.6 Utvärdering

Alla algortimter kommer utvärderas efter hur m̊anga enkätobjekt de klarar av
att klassificera. För en rättstavningsalgoritm är det dock ocks̊a intressant att
veta hur m̊anga ord den klarar av att stava rätt. Därför utförs en utvärdering
specifik för rättstavingsalgoritmen ocks̊a. I följande sektioner beskrivs hur dessa
utvärderingar g̊ar till.

3.6.1 Rättstavning

För att mäta hur bra rättstavningsalgoritmen fungerar används det index (LEX)
som är beskrivet i 1.4.2. För att skapa felstavade ord införs slumpmässiga stav-
fel i alla ord som finns i LEX. Stavfelen motsvarar de operationer som algorit-
men använder, insättning, borttagning och substitution. Sedan f̊ar algoritmen
rättstava orden. Om orden rättstavas tillbaka till sin ursprungliga form har algo-
ritmen gjort rätt. LEX inneh̊aller ocks̊a m̊anga yrkestitlar som inte finns med i
SLEX och därför inte g̊ar att rättstava. Detta är bra d̊a det g̊ar att utvärdera hur
bra algoritmen är p̊a att signalera för ord som inte g̊ar att rättstava. Totalt finns
det 8 671 ord i LEX varav 2 691 återfinns i SLEX och därmed g̊ar att rättstava.
De mätvärden som beräknas för att avgöra hur rättstavningsalgoritmen preste-
rar är:

Träffsäkerhet = Korrekt rättstavade ord / Totalt antal ord
Representerar hur m̊anga felstavade ord algoritmen lyckas rättstava.

Återkoppling = Korrekt rättstavade ord / Ord som finns i lexikon
Representerar hur m̊anga av de ord som faktiskt g̊ar att rättstava som
algoritmen lyckas stava rätt. För att en yrkestitel ska g̊a att rättstava
m̊aste den finnas i lexikon.

Precision = Korrekt rättstavade ord / Totalt antal rättstavade
Representerar hur stod andel av de rättstavade orden som korrigeras till
rätt ord.

3.6.2 Klassifikation

För att mäta och jämföra hur bra de olika algoritmerna är p̊a att klassificera
kommer jag utnyttja att enkäterna redan är kodade. Att jämföra de implemente-
rade algoritmernas klassifikation med SCB:s bör ge ett bra m̊att p̊a träffsäkerhet
d̊a SCB:s kodning f̊ar betraktas som facit.

Att förh̊alla sig till när man ska bedöma resultatet är dels den algoritm som
används nu och som ger 50% träffsäkerhet. Dels att det finns poster där det är
sv̊art att ge en specifik kod, flera koder kan vara tänkbara. Detta visas bland
annat genom den kontrollkodning och rekonciliering som SCB gjort, där vissa
koder skiljer fr̊an den ursprungliga koden. Att n̊a 100% träffsäkerhet blir därför
i princip omöjligt.

De mätvärden som beräknas för varje algoritm är följande:

Träffsäkerhet = Rätt klassificerade objekt / Totalt antal objekt
Representerar den totala prestandan hos en algoritm.
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Återkoppling = Automatiskt kodade objekt / Totalt antal objekt
Representerar hur m̊anga objekt en algoritm väljer/klarar av att klassifi-
cera.

Precision = Rätt klassificerade objekt / Kodade antal objekt
Representerar hur exakt en algoritm är.

Målet för varje algoritm är att maximera träffsäkerheten utan att göra avkall
p̊a precisionen. Anledningen till att SCB kodar manuellt är att klassificeringen
m̊aste vara tillräckligt exakt. En automatisk klassificerare m̊aste därför h̊alla
motsvarande kvalitet. Det är allts̊a inte värt att kunna klassificera fler objekt
(en hög återkoppling) om inte en hög precision bibeh̊alls.

Resultaten som presenteras kommer därför visa hur algoritmerna presterar
vid olika m̊att p̊a säkerhet.
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Kapitel 4

Resultat

Här presenteras resultat och jämförelser av de olika algoritmerna. Den i tabeller
angivna körtid är den tid det för algoritmen att koda de ca 2 000 enkäter som
använts vid mätning. För maskininlärningsalgoritmerna tillkommer givetvis tid
för träning, men d̊a inlärning endast behöver ske en g̊ang är den tiden inte lika
kritisk som den tid det tar att koda när inlärningen väl är klar.

4.1 Algoritm 1

SCB:s algoritm för automatisk kodning, används som jämförelse med de andra
algoritmerna. Körtiden för denna algoritm är mycket snabb d̊a den kan imple-
menteras endast med uppslagningar i en hashtabell. Tv̊a versioner presenteras.
En där lexikon inneh̊aller felstavningar och en där lexikon är rensat p̊a dessa.
Tabell 4.1 visar resultat för algoritmen.

% Träffsäkerhet Återkoppling Precision Körtid (s)

Exakt matchning 50,4 50,4 100,0 0,001
EM med fel 51,1 51,1 100,0 0,001

Tabell 4.1: Prestanda för SCB:s standardalgoritm Exakt matchning.
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4.2 Algoritm 2

Resultat fr̊an algoritm 2, beskriven i 3.3, presenteras här. Utvärderingen sker i
tv̊a delar. Först utvärderas hur bra rättstavningsalgoritmen är p̊a att stava rätt
och sedan om och hur det p̊averkar klassificeringsprestandan.

4.2.1 Rättstavning

De resultat som presenteras här har beräknats enligt 3.6.1. 0-4 antal fel har
införts och omvandlat orden i LEX innan de rättstavats. 0 fel representerar att
alla ord är rättstavade och visar endast den maximala andelen av orden som
g̊ar att rättstava, närmare bestämt den delen av orden som b̊ade finns med i
SLEX och LEX. Resultaten visas vid olika trösklar för den begränsning kallad
Tröskelvärde avst̊and/ordlängd beskriven i 3.3.2. Resultaten används sedan
för att avgöra vilket s̊adant tröskelvärde som är bäst.
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Figur 4.1: Visar hur bra rättstavningen presterar vid olika trösklar.
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Figur 4.1 visar som väntat att det är sv̊arare att n̊a hög träffsäkerhet om
antalet felstavningar i ett ord ökar. Dock best̊ar de flesta (80%) felstavningar
endast av 1 fel [5]. Detta innebär att det räcker att använda resultatet fr̊an 1-fel,
och ev 2-fel-körningarna när den bästa tröskeln ska väljas.

4.2.2 Klassifikation

För att testa hur algoritm 2 p̊averkar klassifikationsprestandan har rättstav-
ningsalgoritmen f̊att klassificera enkätobjekten vid olika tröskelvärden. Här ut-
värderas även de tv̊a andra begränsningarna utöver Tröskelvärde. Körningen
benämnd Koda alla har kodat varje enkätobjekt med den kod vars yrkestitel i
SLEX ligger närmast enkätobjektets yrkestitel oavsett hur l̊angt ifr̊an den ligger.
Detta leder givetvis till att m̊anga enkätobjekt kodas fel. Den finns med för att
visa var den högsta gränsen för träffsäkerhet ligger, här p̊a 68%.
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Figur 4.2: Visar hur bra rättstavningsalgoritmen klassificerar.
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Figur 4.2 visar att de tv̊a begränsningarna Samma kod och LEX b̊ada
förbättrar precisionen, framför allt vid höga trösklar. Vid lägre trösklar har de
inte s̊a stor inverkan p̊a vare sig precision eller träffsäkerhet.

Vid hög precision klassificerar algoritmen inte s̊a m̊anga fler enkätobjekt än
vad Exakt matchning gör. Detta beror antagligen p̊a hur m̊anga yrkestitlar som
är felstavade.

4.2.3 Bästa version

Tv̊a versioner av rättstavningsalgoritmen kommer att presenteras. En med krav
p̊a minst 99% precision och en med krav p̊a 95%.

För 99% föll valet p̊a att använda tröskel 14%. B̊ade utvärderingen av
rättstavningen och klassifikationen visar att det är mellan 10-15% som pre-
cisionen fortfarande är tillräckligt hög. 95%-versionen använder en tröskel p̊a
25%. Även om precisionen inte var s̊a hög vid utvärderingen av rättstavningen
s̊a gör begränsningarna Samma kod och LEX att precisionen för klassifikatio-
nen blir tillräckligt hög. B̊ada versionerna använder b̊ada dessa begränsningar.
Figur 4.2 visar att det är den versionen som ger bäst precision.

De slutgiltliga värden för rättstavningen visas i tabell 4.2. Att notera är att
resultatet är beroende p̊a hur m̊anga felstavningar det finns i datamängden.
Resultaten i 4.2.1 visar att algoritmen med hög precision lyckas rättstava ord
som har högst 2 i editeringsavst̊and fr̊an n̊agot ord i SLEX.

% Träffsäkerhet Återkoppling Precision Körtid (s)

Exakt Matchning 50,4 50,4 100,0 0,001
EM med fel 51,1 51,1 100,0 0,001
Rättstavning 14% 52,8 53,3 99,2 17
Rättstavning 25% 55,0 57,4 95,9 17

Tabell 4.2: Prestanda för Algoritm 2.

Rättstavningsalgoritmen n̊ar högre träffsäkerhet än Exakt matchning med
felstavningar, dock med lägre precision. Detta tyder dock p̊a att de flesta fel-
stavningar som fanns med i lexikon lyckas bli rättstavade av algoritmen.
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4.3 Algoritm 3

Resultat av maskininlärningsalgoritmen redogörs för här. De olika delarna, be-
skrivna i avsnitt 3.4, jämförs för att hitta den bästa konfigurationen av algo-
ritmen. Alla resulat presenteras med olika m̊att p̊a säkerhet. Säkerhetsm̊attet
avgör hur säker SVM:en ska vara för att klassifiera ett exempel. Högre säkerhet
ger oftast lägre återkoppling men högre precision. Att hitta en bra balans mellan
dessa är därför viktigt.

Alla tester har använt En-mot-en som multiklassificeringsmetod, med un-
dantaget det avsnitt där just s̊adana metoder jämförs.

4.3.1 Vikter

Det första som gjorts för att hitta en bra konfiguration är att vikta de olika
enkätdelarna. Att endast yrkestiteln kan används för att klassificera 50% av
enkäterna genom Algoritm 1 tyder t.ex. p̊a att den eventuellt är viktigare än
de andra tv̊a delarna. Vikterna anges p̊a formen Fx-Ty-Bz där F betyder fler-
valsfr̊agor, T titel/yrkestitel, B beskrivning/yrkesbeskrivning och x,y,z är vikten
för respektive del. F1-T2-B1 betyder att yrkestitlar har vikt 2 och allts̊a väger
dubbelt s̊a tungt som b̊ade flervalsfr̊agorna och yrkesbeskrivningen.

Viktigaste enkätdelar

För att undersöka hur viktiga de olika enkätdelarna är har de utvärderats en
och en och med alla kombinationer där alla f̊ar vikt 1.
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Figur 4.3: Prestanda för algoritm 3 vid olika trösklar. Visar hur de olika delarna
av enkäten p̊averkar resultatet.

Figuren visar att alla tre delarna är viktiga för att algoritmen ska prestera
bra. Det är tydligt att den versionen presterar bäst. Nästa fr̊agar blir s̊aledes
att ta reda p̊a om de är lika viktiga, eller om det g̊ar att f̊a en högre prestanda
om n̊agon del viktas högre än de andra.

Hitta de vikter som maximerar resultatet

För att hitta de vikter som maximerar resultatet har en Grid-Search, liknande
den som används för hyperparameteroptimeringen, utförts. Många olika kombi-
nationer av vikter testas och nedan visas de bästa som till slut var kandidater
som den bästa versionen.
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Figur 4.4: Prestanda för algoritm 3 vid olika trösklar. Figuren visar hur olika
viktningsscheman p̊averkar resultatet.

Figuren visar att hur de olika delarna viktas mot varandra spelar stor roll
för hur klassificeraren presterar. Det bästa viktningsschemat bestämms vara
F1-T4-B1 d̊a det presterar n̊agot bättre vid höga säkerhetströsklar.
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4.3.2 Ordbehandling

Här presenteras resultat av hur Stemming och Stoppordlista p̊averkar resultatet.
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Figur 4.5: Prestanda för algoritm 3 vid olika trösklar. Visar hur stoppordlista
och stemming p̊averkar resultatet.

Varken stemming eller stoppordlistan p̊averkar resultatet i n̊agon större ut-
sträckning. Om det g̊ar att säga n̊agot överhuvudtaget s̊a är det att den version
som använder b̊ade Stemming och Stoppordlistan presterar n̊agot bättre vid
vissa trösklar.

4.3.3 Multiklassmetod

Resultat fr̊an de fyra olika multiklassificeringsmetoderna, En-mot-en, En-mot-
alla, Niv̊abaserad En-mot-en och Niv̊abaserad En-mot-alla presenteras här.
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Säkerhet

%
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Figur 4.6: Prestanda för algoritm 3 vid olika trösklar. Figuren visar hur de olika
multiklassificeringsmetoderna p̊averkar resultatet.

Figur 4.6 visar p̊a relativt stora skillnader när algoritmen använder en hög
säkerhetströskel, men ocks̊a skillnader i precision. En mot alla är den som anses
prestera bäst baserat p̊a figur 4.6. Alla versioner lyckas upprätth̊alla en liknande
precision vid höga säkherhetströsklar men En mot alla har den högsta åter-
kopplingen och därmed ocks̊a den högsta träffsäkerheten.

4.3.4 Bästa version

Den bästa versionen som valts är den med viktschema F1-T4-B1, Stemming,
Stoppordlista och En-mot-alla som multiklassificeringsmetod. I tabell 4.3 visas
resultat för denna version. En variant med minst 97% precision och en med
minst 95% precision. Att n̊a högre precision än 97% var mycket sv̊art. Även om
säkerhetsgränsen höjdes upp till 99% s̊a ökade inte precsionen nämnvärt, det
resulterade endast i en kraftig nedg̊ang i träffsäkerhet. Säkerhetsgränserna som
används är angivna i tabellen.
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% Träffsäkerhet Återkoppling Precision Körtid (s)

Exakt Matchning 51,1 51,1 100,0 0,001
Maskininlärning 95% 39,6 40,7 97,4 12
Maskininlärning 89% 52,7 55,7 95,2 12
Maskininlärning 80% 59,8 64,6 92,5 11

Tabell 4.3: Prestanda för bästa versionen av Algoritm 3.

I tabell 4.3 ser man att maskininlärningsalgoritmen inte presterar speciellt
bra i jämförelse med Exakt matchning. Även om det g̊ar att åstadkomma en
hög träffsäkerhet s̊a är det p̊a bekostnad av precision. Dock kan relativt sm̊a
avkall p̊a precision ge en ökning i träffsäkerhet.

4.4 Kombination av algoritmerna

Här presenteras resultat av kombinationsalgoritmen beskriven i 3.5. Kombina-
tionerna visas vid olika gränser för säkerhetsm̊attet för maskininlärningsalgorit-
men. Rättstavningsversionen är den med en tröskel p̊a 14% i alla kombinations-
versioner.

% Träffsäkerhet Återkoppling Precision Körtid (s)

Exakt Matchning 50,4 50,4 100,0 0,001
Rättstavning 14% 52,8 53,3 99,2 17
Rättstavning 25% 55,0 57,4 95,9 17
Maskininlärning 95% 39,6 40,7 97,4 12
Maskininlärning 89% 52,7 55,7 95,2 12
Kombination 95% 58,4 59,8 97,6 22
Kombination 89% 63,4 66,3 95,6 22
Kombination 85% 65,1 69,2 94,2 22
Kombination 80% 67,5 72,4 93,2 23
Kombination 75% 68,4 73,8 92,7 24
Kombination 70% 69,8 75,8 92,1 22
Kombination 65% 71,4 78,0 91,6 22
Kombination 60% 72,4 79,7 91,0 23

Tabell 4.4: Prestanda för kombinationen av alla tre algoritmer.

Tabell 4.4 visar att algortimerna delvis kompletterar varandra. Maskin-
inlärning med 97% precision klarar endast 39,6% p̊a egen hand men lyckas
änd̊a höja resultatet fr̊an 52,8% till 58,4% i kombination med exakt matchning
och rättstavning. För att p̊avisa sv̊arigheten att bibeh̊alla hög precision, är det
inkluderat körningar som visar att träffsäkerheten g̊ar upp markant när man
till̊ater precision i intervallet 90-95%.
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4.5 Resultat med data utan yrkesbeskrivning

Här har alla de 86 000 enkätobjekt som har en förutbestämd SEI-kod använts
för att träna och utvärdera algoritmerna. De alla flesta av dessa har ingen yrkes-
beskrivning utan klassificeras endast med hjälp av svaren p̊a flervalsfr̊agorna och
yrkestiteln.

% Träffsäkerhet Återkoppling Precision Körtid (s)

Exakt Matchning 57,4 57,4 100,0 0,001
Rättstavning 14% 61,1 61,6 99,3 80
Rättstavning 25% 63,6 65,5 97,2 80
Maskininlärning 95% 41,7 42,9 97.3 155
Maskininlärning 91% 68,3 71,9 95,0 162
Maskininlärning 85% 75,0 79,3 94,6 150
Maskininlärning 80% 75,6 80,1 94,4 158
Kombination 95% 66,5 68,0 97,8 131
Kombination 90% 73,4 77,5 94,7 143
Kombination 85% 77,9 82,4 94,5 134
Kombination 80% 78,4 83,0 94,4 134
Kombination 75% 79,6 84,7 94,0 131
Kombination 70% 80,2 85,5 93,8 140

Tabell 4.5: Prestanda för algoritmerna när den de körs p̊a den utökade da-
tamängden.

Tabell 4.5 visar att resultet för Exakt matchning är n̊agot högre för denna
datamängd. Resultaten är därför inte helt jämförbara med de tidigare. Dock
är detta antagligen mer likt hur en verklig klassifikation kan se ut, allts̊a fler
enkätobjekt med endast yrkestitel.

Alla algoritmer presterar bättre p̊a denna datamängd. Inte bara i förh̊allande
till att Exakt matchning presterar bättre. Framförallt maskininlärning- och kom-
binationsalgoritmen ger en relativt stor ökning i träffsäkerhet, i förh̊allande till
den relativt lilla minskningen i precision, när säkerhetströskeln minskas.

Jämfört med resultaten presenterade i tabell 4.3 presterar maskininlärnings-
algoritmen mycket bättre p̊a denna större datamängd.
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Kapitel 5

Slutsats

I det här kapitlet dras slutsatser baserat p̊a de resultat som presenterats. Även
en del reflektioner om vad som skulle kunna utöka examensarbetet läggs fram.

5.1 Slutsatser

B̊ada de presenterade algoritmerna gör att klassificeringen blir bättre. Dock
verkar det vara sv̊art att n̊a mycket hög träffsäkerhet, oavsett algoritm.

Maskininlärning och textkategoriseringsalgoritmen presterar n̊agorlunda jämnt
med SCB:s ursprungliga algoritm. Det är dock i kombination med varandra som
algoritmerna presterar bäst. D̊a kompletterar de varandra p̊a ett sätt där de kan
klassificera enkätobjekt som de andra algoritmerna inte klarar av. Därför är det
bästa alternativet att maximera precisionen för varje algoritm för sig. Sedan
l̊ater man dem arbeta i kombination för att n̊a s̊a hög träffsäkerhet som möjligt.

5.1.1 Bibeh̊allen precision största sv̊arigheten

Generellt för alla de algoritmer som utvärderats har den största sv̊arigheten varit
att bibeh̊alla en hög precision. När alternativet till att klassificera automatiskt är
att klassificera manuellt, med väldigt hög precision, är detta det allra viktigaste
för att den automatiska klassificeraren ska bli värdefull.

5.1.2 Rättstavning

Resultatet av rättstavningalgoritmen visar att den p̊a ett tillfredsställande sätt
kan ersätta de felstavningar som tidigare fanns i lexikon, dock med n̊agot lägre
precision. Att träffsäkerheten ökar n̊agot tyder även p̊a att algoritmen lyckas ko-
da ett antal felstavade yrkestitlar som inte fanns med i lexikon tidigare. Det är
inte s̊a konstigt d̊a det är i princip omöjligt att ha alla tänkbara felstavningar i
ett lexikon. Att öka träffsäkerheten ytterliggare är antagligen sv̊art. Hur m̊anga
fler enkätobjekt som kan klassificeras, jämfört med att helt ignorera felstavning-
ar, kommer alltid att bero p̊a hur m̊anga yrkestitlar som faktist är felstavade.
Ett mer exakt sätt utvärdera rättstavningsalgoritmen hade varit att manuellt
rättstava felstavade yrkestitlar och sedan jämföra. Detta bedömdes dock vara
allt för tidskrävande.
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5.1.3 Maskininlärning och textkategorisering

Yrkesbeskrivningen kan användas för att öka prestandan i klassificeringen n̊agot,
dock visar bland annat resultatet av viktningen i figur 4.4 att yrkestiteln är den
viktigaste avgörande faktorn till vilken klass ett enkätobjekt ska tilldelas.

Maskininlärningsalgoritmen presterar ocks̊a betydligt bättre p̊a den större
datamängden där det tillkommit enkätobjekt utan yrkesbeskrivning. Detta skul-
le kunna förklaras just av att datamängden är större. Att det helt enkelt krävs
fler exempel i förh̊allande till antal klasser och attribut för att en SVM ska kun-
na hitta en tillräckligt bra modell. Detta trots att de inte inneh̊aller s̊a m̊anga
yrkesbeskrivningar.

Figur 4.3 antyder att en SVM som endast f̊ar tillg̊ang till flervalsfr̊agorna
och yrkestiteln presterar relativt bra jämfört med den som f̊ar tillg̊ang till all
data. Samma figur visar dock ocks̊a att prestandan bli allra bäst om alla de tre
enkätsvaren är tillgängliga. Den bästa situationen bör därför vara mer data som
även inneh̊aller yrkesbeskrivning.

5.2 Potentiella utökningar

Här nämns n̊agra potentiella utökningar till examesarbetet.

5.2.1 Klassifikationen är hierarkisk

N̊agot som tagits upp kort i denna rapport är att SEI-klassifikationen är hie-
rarisk. Det skulle kunna vara s̊a att det är lättare att automatiskt klassificera
högre upp i hierarkin. Även om varje objekt inte f̊ar en slutgiltlig kod s̊a skul-
le n̊agon form av semi-automatisk klassificering kunna vara till nytta vid den
manuella klassificeringen.

5.2.2 Maskininlärning

Maskininlärning är ett brett omr̊ade och m̊anga algoritmer finns att tillg̊a. Att
jämföra olika algoritmer för att hitta den som presterar bäst skulle kunna vara
en utvidgning av detta arbete.

Att även undersöka vilka klasser (SEI-koder) som algoritmen har sv̊art att
skilja p̊a skulle vara interessant.
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