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Den svenska callcenterbranschen och de 

tekniska lösningar som används 

- Branschanalys samt identifiering av problematiska 

dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning 

Sammanfattning 

Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera 

callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. 

Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den 

del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del.  

Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver 

tillhandahålla kundtjänst, val mellan interna eller externa kundtjänstlösningar. Analysen 

indikerar även att branschen kommer fortsätta växa och att det finns en trend att företag i större 

utsträckning väljer att outsourca sin kundtjänst. Utvecklingen hos de tekniska lösningar som 

används i callcenter, till exempel dialogsystem, är efterfrågade av företagen då dessa är viktiga 

verktyg för att skapa en väl fungerande kundtjänst. Dagens digitala system har uppenbara 

utvecklingsområden. Det är ofta stora internationella företag eller internationella arbetslag som 

utvecklar de digitala systemen. Dock sträcker sig användningsområdet för dessa system långt 

utanför endast callcenterbranschen.  

Den andra delen handlar om att identifiera problematiska dialogsystemyttranden med hjälp av 

maskininlärning och inspireras av SpeDial, ett EU-projekt med syfte att förbättra dialogsystem. 

Yttranden från dialogsystemet kan anses problematiska beroende på till exempel att systemet 

missuppfattat användarens avsikt. Syftet med arbetets andra del är att undersöka vilken eller 

vilka maskininlärningsmetoder i verktyget WEKA som lämpar sig bäst för att identifiera 

problematiska dialogsystemyttranden.  

De data som använts i arbetet kommer från en kundtjänstentré baserad på fritt tal, vilket innebär 

att användaren själv uppmanas beskriva sitt ärende för att kunna kopplas vidare till rätt 

avdelning inom kundtjänsten. Våra data har tillhandahållits av företaget Voice Provider som 

utvecklar, implementerar och underhåller kundtjänstsystem. Voice Provider kom vi i kontakt 

med via Institutionen för tal, musik och hörsel (TMH), vid Kungliga Tekniska högskolan, som 

deltar i SpeDial-projektet. Arbetet gick initialt ut på att förbereda tillhandahållen data för att 

kunna användas av maskininlärningsverktyget WEKAs inbyggda klassificerare, varefter sex 

klassificerare valdes ut för vidare utvärdering. Resultaten visar att ingen av klassificerarna 

lyckades utföra uppgiften på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Den som lyckades bäst var dock 

metoden Random Forest. Det är svårt att dra några ytterligare slutsatser från resultaten. 

Nyckelord: Callcenter; Data mining; Dialogsystem; Klassificering; Problematiska 

systemyttranden; Sverige  
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The Swedish call center industry and the 

technologies it utilizes  

- Industry analysis and identification of problematic system 

utterances using machine learning 

Abstract 

This work consists of two parts. The first part aims to describe and analyze the call center 

industry in Sweden and the factors that affect the industry and its development. The analysis is 

based on two models: Porter’s five forces and PEST. The focus is mainly on the part of the 

industry that consists of customer service operations.  

The analysis shows that the industry is mainly affected by high competition and businesses’, 

that need to provide customer service, choice between internal or external customer service 

operations. The analysis also indicates that the industry will continue to grow and that there is a 

trend that companies increasingly choose to outsource their customer service. The development 

of  the technological solutions used in call centers, for example, dialogue systems, are requested 

by companies as these are important tools to create a well-functioning customer service. Digital 

systems today have obvious development areas. It is often large international companies or 

international teams that develop the digital systems used. However, extends the area of use for 

these systems far beyond the call center industry. 

The second part involves identifying problematic dialogue system utterances using machine 

learning and is inspired by SpeDial, an EU project aimed at improving dialogue systems. 

Problematic dialogue system utterances can be considered problematic depending on, for 

example, that the system misinterprets the user's intention. The aim of the work done in the 

second part is to investigate what or which machine learning methods in the WEKA tool that 

are best suited to identify problematic dialogue system utterances. 

The data used in this work comes from a customer service entrance based on free speech, which 

means that the user is asked to describe their case to be transferred to the right department 

within the customer service. Our data has been provided by the company Voice Provider that 

develops, implements and maintains customer service systems. We came in contact with Voice 

Provider through the Department of Speech, Music and Hearing (TMH), at the Royal Institute 

of Technology, that are involved in the SpeDial project. The work initially consisted of 

preparing the supplied data to enable it to me used by the machine learning tool WEKA’s built-

in classifiers, after which six classifiers were selected for further evaluation. The results show 

that none of the classifiers managed to accomplish the task in a fully satisfactory manner.  

Whoever the method that was most successful was the Random Forest method. It is difficult to 

draw any further conclusions from the results. 

 

Key words: Call center; Classification; Data mining; Problematic dialogue system utterances; 

Spoken dialogue system, Sweden,   
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet, dess syfte och de frågor som det har för 

avsikt att svara på.  

 Bakgrund 1.1

Det finns idag flera olika sätt för kunder att kontakta och få tillgång till information från företag. 

Exempel på dessa kan vara att gå in på en hemsida, chatta med en företagsrepresentant, skicka 

ett mejl eller ringa till kundtjänst. Ett konkret exempel på en tjänst som erbjuds via flera 

plattformar är SL:s (Stockholms lokaltrafik) reseplanerare som ger resenären en 

rekommendation kring när och hur personen bör åka från punkt A till punkt B. Denna tjänst 

finns tillgänglig vi SL:s hemsida, mobilapplikation och telefonnummer. Det finns olika 

telefonnummer att välja mellan beroende på om resenären vill få personlig hjälp på kundtjänst 

eller få hjälp av en dator. På deras hemsida skriver SL att det dock finns en risk att det kan vara 

väntetider om kunden vill ha hjälp från kundtjänst (SL, 2015). 

Tillgången till dessa hjälpmedel gör att förväntningarna på kundtjänster ökar och faktorer som 

servicekvalitet, bekvämlighet, snabbhet, noggrannhet och värde är viktiga (Jack, Bedics, & 

McCary, 2006). Kundtjänstbranschen i Sverige har ökat den senaste tiden och omsätter mer än 

10 miljarder kronor (Funseth & Åberg, 2009).   

Det är vanligt att det uppstår väntetider i kundtjänster och för att underlätta processen för 

kunden som ringer in är ett alternativ att dela in kundtjänsten i två faser. I den initiala fasen 

fastställs kundens ärende och den avdelning som frågan berör. Kunden skickas därefter vidare 

till nästa fas där en mänsklig operatör med kunskap inom området tar emot samtalet. Den 

initiala fasen kan skötas av en mänsklig operatör eller ett digitalt system som utför automatisk 

samtalsdirigering. Dessa digitala system kan till exempel vara ett dialogsystem eller en 

knappsatslösning.  

På grund av den växande kundtjänstmarknaden och därmed användningen av dialogsystem har 

EU-projektet SpeDial vuxit fram där Institutionen för tal, musik och hörsel vid Kungliga 

Tekniska högskolan deltar. SpeDial-projektets syfte är att förbättra och optimera dialogsystem. 

SpeDial-projektet listar fyra steg som projektet innefattar där det första steget syftar till att 

identifiera problematiska systemyttranden. I SpeDial-projektet omnämns problematiska 

systemyttranden som hot-spots (the Spedial Project, 2015).   

I SpeDial-projektet används bland annat maskininlärningsverktyget WEKA för att identifiera 

problematiska systemyttranden. Maskininlärning är ett angreppssätt som lämpar sig för att 

klassificera stora mängder data.  

 Problemformulering 1.2

Dialogsystem som analyserar fritt tal har för- och nackdelar. Fördelen är att kunder som är 

osäkra på vilken avdelning de vill prata med kan beskriva vad problemet är med egna ord. 

Nackdelarna är att systemet kan tolka användarens yttranden fel eller att det kan krävas många 

frågor till kunden för bekräftelse vilket försämrar upplevelsen.   
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 Syfte 1.3

Syftet med branschanalysen i den första delen av arbetet är att identifiera trender och utveckling 

inom callcenterbranschen samt undersöka olika aktörer som berör kundtjänster. Syftet med 

arbetets andra del är att bidra till SpeDial-projektet genom att klassificera data och testa olika 

maskininlärningsmetoders förmåga att identifiera problematiska dialogsystemyttranden.  Målet 

med testerna är att komma fram till vilken metod som ger bäst resultat utifrån tilldelad data från 

företaget Voice Provider. 

 Frågeställningar 1.4

 Hur ser callcenterbranschen ut i Sverige?  

 Finns det några trender för hur callcenterbranschen utvecklas? 

 Vad och vilka driver utvecklingen av de tekniska lösningarna i callcenterbranschen? 

 Vilken/vilka maskininlärningsmetoder lämpar sig bäst för att identifiera problematiska 

systemyttranden i Voice Providers data?
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Känner du 
dig sjuk? 

Ja. Ta en 
värktablett? 

Ja Nej 

Nej. Säker? 

Ja Nej 

2 Begrepp 
I detta avsnitt förklaras utvalda begrepp och modeller som används i arbetet.  

2.1.1 Beslutsträd 

För att använda beslutsträd vid klassificering måste förgreningen vara binär vilket innebär att 

förgreningen endast har två alternativ. Ett beslutsträd sätter upp en trädliknande struktur där 

varje förgrening är ett beslut och varje gren ett möjligt alternativ. Ett exempel på ett binärt 

beslutsträd kan ses i Figur A.  

  

Figur A: Exempel på ett binärt beslutsträd 

2.1.2 Data 

I detta arbete definieras data som en kvantitet av information. 

2.1.3 Data mining 

Går ut på att automatiskt söka igenom en stor mängd data eller en databas för att hitta mönster 

eller trender med hjälp av komplicerade algoritmer. Algoritmerna segmenterar data och 

beräknar sannolikheter för olika utfall (Oracle Help Center, 2015).  

2.1.4 Early adopters 

Early adopters syftar på den grupp av människor eller företag som anammar nya tekniker först.  

2.1.5 GNU 

GNU är ett operativsystem som bara består av fri mjukvara utvecklat av the GNU Project. 

2.1.6 GNU General Public License 

I likhet med open source så betyder licensen att ett program är fritt att köra med godtyckligt 

syfte, frihet att studera programmet via dess källkod, frihet att förbättra och dela med sig av den 

till allmänheten samt frihet att vidaredistribuera kopior (Free Software Foundation, 2015).  

2.1.7 Huvudkomponentanalys (PCA) 

Metod för att reducera antalet parametrar genom att hitta och extrahera de parametrar som 

påverkar analysen mest.  
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2.1.8 Informations- och kommunikationsteknik (ICT) 

Tekniker och information inom ämnet IT som berör kommunikation mellan människor.  

2.1.9 Maskininlärningsmetod 

En algoritm som används för att utföra data mining.  

2.1.10 Open source  

Refererar till datorprogram som är tillgänglig för alla att använda, läsa och modifiera då 

källkoden är öppen (Open Source Initiative, 2015).   

2.1.11 Taggning 

Utvalda ord eller fraser märks upp med en etikett kopplat till en klass. 

2.1.12 SpeDial-projektet 

SpeDial är ett EU-projekt, där bland annat Institutionen för tal, musik och hörsel vid Kungliga 

Tekniska högskolan deltar. Projektet har vuxit fram på grund av ökad användning av 

dialogsystem och syftar till att förbättra och optimera lösningar för dessa (the Spedial Project, 

2015).   

2.1.13 Support vector machine (SVM) 

Support Vector Machine är en typ av klassificerare. Med hjälp av träningsexempel skapar 

algoritmen en modell som kategoriserar nya instanser. I en SVM-modell representeras varje 

instans som en punkt i rummet. Vid en god klassificering skapas ett distinkt mellanrum mellan 

kategorierna.  
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Del 1: Branschanalys 

I denna del analyseras callcenterbranschen för att undersöka trender inom verksamheter och 

dess utveckling med fokus på kundtjänstverksamhet och dialogsystem i den initiala kundentrén. 

Analysen kommer att applicera kända modeller och teorier och identifiera eventuella trender 

samt beskriva branschen i allmänhet.  Branschanalysen syftar till att besvara frågorna: 

 Hur ser callcenterbranschen ut i Sverige? 

 Finns det några trender för hur callcenterbranschen utvecklas? 

 Vad och vilka driver utvecklingen av de tekniska lösningarna i callcenterbranschen? 

3 Branschbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs i detalj hur callcenterbranschen ser ut i siffror och olika typer av 

verksamheter som finns i branschen.  

Ett callcenter kan vara utformat på flera olika sätt. Det finns skillnader i organisationsform, 

tekniska lösningar och de arbetsuppgifter som utförs. Detta kan vara förklaringen till att det inte 

finns någon tydlig definition för ett callcenter. För att ge ett exempel och skapa en bild av ett 

callcenter kan det definieras som: ”Ett callcenter är en fysisk plats där samtal från kunder eller 

andra telefonsamtal hanteras, ofta med hjälp av datorautomatisering” (Rouse, 2007). Den 

största skillnaden är om callcentret hanterar inkommande (inbound) eller utgående (outbound) 

samtal då det påverkar vilken typ av tjänster som erbjuds. Utgående samtal betyder att en 

operatör från callcentret ringer till kunden för att göra till exempel marknadsundersökningar 

eller telefonförsäljning. Inkommande samtal kommer istället från kunden med ett specifikt 

ärende (Tengblad, Wiberg, Herman, & Backström, 2002).  

De callcenter som behandlar inkommande samtal benämns i detta arbete som kundtjänster. 

Cirka 80 procent av alla callcenter jobbar med kundtjänst i större eller mindre utsträckning. På 

senare tid är det vanligt att föredra att ordet ”kontaktcentrum” används istället för ”callcenter” 

(Funseth & Åberg, 2009). Dock kommer ordet callcenter att användas i detta arbete då 

begreppet inte är allmänt vedertaget.   

Företag, som har en kundtjänst dit deras kunder kan ringa med ärenden, kan välja att ha den 

intern eller extern. En intern kundtjänst ingår i organisationen och har ingen annan 

uppdragsgivare. En extern eller fristående kundtjänst erbjuder sina tjänster till andra företag och 

kan ha flera uppdragsgivare (Tengblad, Wiberg, Herman, & Backström, 2002). För- och 

nackdelar med intern och extern kundtjänst kommer att analyseras längre ner i arbetet. Då den 

interna kundtjänsten utgör en del i organisationen kan det vara svårt att identifiera alla 

existerande interna kundtjänster. Det är lättare att beräkna antalet externa kundtjänster som ofta 

är fristående företag.  

Callcenterbranschen som behandlas i detta arbete innefattar all verksamhet som klassas som ett 

callcenter oavsett om det hanterar inkommande eller utgående samtal eller om verksamheten är 

intern eller extern. Callcenterbranschen såg en kraftig ökning i slutet på 90-talet. I Sverige 1997 

beräknades antalet anställda till cirka 20 000. Det var vid den tiden som flera callcenter 

etablerades och detta fortsatte sedan in på början av 2000-talet. År 2007 hade antalet anställda 

ökat till cirka 100 000. År 2009 sågs en fortsatt ökning och marknaden för externa kundtjänster 

växte med 5-10 procent per år. Denna ökning såg ut att bero på de företag som tidigare haft 

intern kundtjänst valde att outsourca istället. År 2007 uppskattades antalet callcenter i Sverige 

till cirka 1 200. Utav de 1 200 bestod 200-400 av externa callcenterföretag. Marknaden för 
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externa callcenterföretag i Sverige omsatte 10-25 miljarder kronor och sysselsatte 12 000-

13 000 personer år 2006 (Funseth & Åberg, 2009).  

4 Metod 
I detta avsnitt redovisas de teorier och modeller som använts för att analysera 

callcenterbranschen. De analysverktyg som använts är:Porters femkraftsmodell och PEST. 

Avsnittet redovisar och de aktörer som berör kundtjänstverksamhet.  

 Porters femkraftsmodell  4.1

Porters femkraftsmodell är ett verktyg för att analysera en bransch och sätta upp en strategi. 

Porter menar att det är viktigt att ta hänsyn till alla fem krafter. Det är vanligt att bara ta hänsyn 

till sina konkurrenter vilket gör att analysen inte blir fullständig. Porter visar på att en 

medvetenhet i alla punkter gör att ett företag kan sätta upp en strategi mindre sårbar för hot. 

Varje kraft kan vara hög eller låg beroende på rådande situation  (Porter, 1979). Beroende på 

om en kraft är hög eller låg bör företaget ta större eller mindre hänsyn till kraftens aktörer i sitt 

strategiarbete. Sambandet mellan krafterna kan ses i Figur 1.1. 

 Kunders förhandlingsstyrka: Förhandlingskraften är hög om det finns många företag 

att välja att handla ifrån och låg om det finns få.  

 Substitut för varan eller tjänsten: Substitut är varor eller tjänster som kunden kan 

välja för att ersätta en produkt eller tjänst. Ett stort utbud av substitut innebär att företag 

bör ta hänsyn till substitut i sitt strategiarbete. Ifall flera substitut finns så pressas ofta 

priserna ner.  

 Konkurrens från nya aktörer: Denna kraft indikerar hur lätt eller svårt det är för nya 

aktörer att ta sig in på marknaden. Inträdesbarriärer kan förhindra nya aktörer. Exempel 

på inträdesbarriärer kan vara att man behöver investera i stora maskiner eller behöver 

köpa mark. I det fallet att inträdesbarriärer existerar är risken låg att nya aktörer 

kommer att ta sig in på marknaden.  

 Konkurrens mellan befintliga aktörer: Konkurrensen påverkas av hur många aktörer 

som slåss om marknadsandelarna och vad har de för dynamik. Om det finns 

inträdesbarriärer är det liten chans att konkurrenter kommer att lägga ner sin 

verksamhet. En hög konkurrens på en liten marknad driver priserna neråt och 

konkurrensen mellan befintliga aktörer är ett hot.  

 Leverantörers förhandlingsstyrka: Denna kraft beror på om det finns många eller få 

potentiella leverantörer av en viktig tjänst eller material. I det fallet att det finns få 

leverantörer är leverantörernas förhandlingskraft hög.  
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Figur 1.1: Modell med Porters fem krafter.   

 PEST 4.2

PEST är en förkortning av engelskans political (politiskt), economic (ekonomiskt), social 

(socialt) och technological (tekniskt). Dessa element kan analyseras för att beskriva 

makromiljön vid strategiarbete. Det finns flera versioner av modellen till exempel STEEPLED 

där även legal (rättsligt), environment (ekologiskt), ethics (etiskt) och demographics 

(demografiskt) tas med i analysen. I detta arbete kommer analysen att genomföras utifrån 

grundmodellen PEST som visas i Figur 1.2. Nedan förklaras vad varje element analyserar.  

 Politiskt: Detta analyserar hur stark påverkan från staten är. Faktorer som kan ingå i 

detta är bland annat skattepolitik, arbetsrätt, miljörätt, handelsrestriktioner, tullar med 

mera.  

 Ekonomiskt: Detta analyserar hur ekonomin ser ut just nu sett till bland annat 

ekonomisk tillväxt, räntor, växelkurs och inflation.  

 Socialt: I det här elementet analyseras sociala faktorer som till exempel 

befolkningstillväxt, åldersfördelning och säkerhet. 

 Tekniskt: Detta analyserar var tekniken och den tekniska utvecklingen befinner sig. 

Faktorer som kan ingå är forskning och utvecklingsverksamhet, automation och 

hastigheten på den tekniska utvecklingen.  
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Figur 1.2: Modell över PEST-analysen där varje element analyseras och bygger upp 

makromiljön. 

 Kundtjänstens aktörer 4.3

En kundtjänst är som tidigare nämnt ett callcenter som arbetar med att hantera inkommande 

samtal. För att detta ska kunna utföras finns det flera aktörer att ta hänsyn till. I kedjan för ett 

kundtjänstsamtal kan dessa aktörer identifieras: 

 Kund: Kunden som vill prata med kundtjänst gällande ett specifikt ärende. 

 Företaget: Företaget som kunden vill få kontakt med som tillhandahåller de tjänster 

eller produkter som rör kundens ärende. 

 Systemägare: Systemägaren tillhandahåller system som sköter den initiala fasen i 

samtalet.  

 Systemkomponentleverantörer: Dessa levererar de komponenter, till systemägaren, 

som behövs.  

 Kundtjänst: Kundtjänsten tillhandahåller expertis inom området vilket yttrar sig 

genom svar och lösningar till kundens ärende.  Dessa kan vara en intern resurs eller 

outsourcade.    

Genom att analysera dessa delar är det möjligt att identifiera och förstå krafter som påverkar 

branschen.  
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5 Analys 
I detta avsnitt redovisas analysen för varje modell när den appliceras på callcenterbranschen 

samt aktörernas roll och möjlighet att påverka callcenterbranschen.  

 Analys av Porters femkraftsmodell 5.1

5.1.1 Kunders förhandlingskraft 

Kunderna har väldigt stor förhandlingskraft och särskilt i de fall då när företag väljer att anlita 

en externa kundtjänst. Om kunderna är missnöjda med servicen kan företaget välja att gå till ett 

annat callcenter. Kundtjänstens främsta uppgift är att tillgodose kundens behov.   

5.1.2 Substitut för tjänsten 

Substitut för callcenter kan till exempel vara att använda ett dialogsystem genom hela samtalet 

och inte koppla till en mänsklig operatör efter den initiala fasen. I nuläget anses dock inte ett 

dialogsystem vara likvärdigt med en mänsklig operatör. Systemet skulle behöva utvecklas i 

väldigt stor utsträckning för att uppnå det som människor klarar av som till exempel att 

analysera och förstå betoningar, dialekter, nyanser och urskilja bakgrundsljud. Detta skulle 

alltså kunna bli ett substitut i framtiden men tekniken är inte där än. 

Ett annat alternativ är att använda en chatt via datorn eller i någon typ av applikation. Cirka 90 

procent av befolkningen i Sverige, i åldrarna 16-74 år, kopplar upp sig till internet (Findahl, 

2013). Detta är en väldigt hög siffra jämfört med andra länder vilket också talar för att en 

lösning med hjälp av internet skulle fungera i just Sverige. Det finns flera fördelar med att byta 

till ett textformat istället för ljud som till exempel problemet med dialekter och bakgrundsljud. 

En annan fördel kan också vara att människor tycker det är omständligt att ringa. Risken med en 

sådan lösning är att det skulle innebära att den mänskliga operatören måste ägna mer tid åt varje 

kund vilket ökar kostnaderna per samtal. Det finns även risk att det tar lång tid för användaren 

att skriva ner sina svar.  

5.1.3 Konkurrens från nya aktörer 

Det finns idag ganska många callcenter sett till antal. Dock visar den senaste undersökningen att 

marknaden fortsätter växa vilket betyder att det finns möjlighet för nya konkurrenter (främst 

externa callcenter) att ta plats på marknaden. Det behövs en del utrustning för att kunna sköta 

verksamheten såsom telefoner, datorsystem och plats. Likväl är det inte som en ovanligt stor 

investering och kan därför inte räknas som en inträdesbarriär.  

Stora företagskedjor som väljer att ta sig in på den svenska marknaden kan på grund av de 

språkliga barriärerna behöva starta ett callcenter med anställda som pratar svenska eller välja att 

anlita en extern kundtjänst. Det finns även goda chanser för externa kundtjänster att växa då en 

trend iakttagits att fler företag väljer att outsourca sina kundtjänster vilket skapar nya 

marknadsandelar.  

5.1.4 Konkurrens mellan befintliga aktörer 

På den existerande marknaden finns det konkurrens dels mellan interna och externa kundtjänster 

och dels mellan de externa kundtjänsterna. Konkurrensen mellan en intern och extern kundtjänst 

påverkar kanske inte de anställda på samma sätt som i det andra fallet. En vanlig anledning att 

outsourca sin kundtjänst är för att spara pengar. Detta leder till att det finns en hög prispress från 
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företagen på de externa kundtjänsterna och det är vanligt att utföra prestationsmätningar bland 

de anställda (Funseth & Åberg, 2009). Detta kan leda till att de anställda känner sig pressade till 

att prestera.  

5.1.5 Leverantörers förhandlingskraft 

Då callcenter idag till stor del arbetar med att tillhandahålla tjänster över telefon är de inte 

beroende av kontinuerliga leveranser från leverantörer. I de fall där kundtjänst använder sig av 

ett digitalt system för att sköta den initiala fasen kan systemutvecklarna ses som leverantörer. 

Det finns ett flertal leverantörer att välja emellan. Det finns dock callcenter som inte använder 

sig alls av digitala system i den initiala fasen vilket gör att kraften från branschens leverantörer 

inte har särskilt stor påverkan i en analys av branschen. I framtiden finns en möjlighet att det 

blir en standard att använda sig av inköpta digitala system i större utsträckning.  

 PEST-analys 5.2

5.2.1 Politiskt perspektiv 

Callcenterverksamheter måste liksom alla företag i Sverige följa de lagar och regler som finns 

inom arbetsrätten. Svensk arbetsrätt innefattar lagar och regler kring arbetsförhållanden med 

fokus kring arbetstagare och arbetsgivare. I svensk arbetsrätt finns ingen lag gällande minimilön 

i Sverige och staten kontrollerar inte heller att lönevillkor följs. Detta görs av fackliga 

organisationer (Arbetsmiljöverket, 2015). Idag finns det problem med att lönerna i 

callcenterbranschen är låga (Funseth & Åberg, 2009).  

Staten kan även påverka företagens strategier och beslut i form av bidrag som de kan få. Till 

exempel finns det möjlighet att få glesbygdsbidrag från tillväxtverket. Tanken är att företag ska 

välja att etablera sig i glesbygden och skapa jobbmöjligheter för dem som bor där 

(Tillväxtverket, 2014). Detta kan vara speciellt intressant för callcenter då verksamheten inte 

begränsas av dess geografiska läge.  

Det är inte ovanligt att callcenter arbetar med tjänster där kunder tecknar nya avtal. Då avtalet 

görs via telefon finns det särskilda regler som måste följas. Regler kring att teckna avtal via 

telefon ingår i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.  Ett avtal över telefon 

specificeras som ett distansavtal. Till exempel berör lagen konsumentens ångerrätt och hur 

information ska ges ut (Regeringskansliet, 2005).  

5.2.2 Ekonomiskt perspektiv 

Sverige har den senaste tiden haft en deflation vilket har resulterat i att Sveriges riksbank sänkt 

reporäntan. Reporäntan är för närvarande -0,25 procent men förväntas stiga på grund av en 

prognostiserat stigande inflation. En låg ränta uppmuntrar till investeringar vilket i sin tur 

stimulerar nyetablering och expandering av företag. Den förväntade BNP-tillväxten i Sverige är 

cirka 3 procent de kommande åren på grund av en expansiv penningpolitik (Sveriges riksbank, 

2015). Detta skapar goda förutsättningar för nya aktörer att ta sig in på marknaden. 

5.2.3 Socialt perspektiv 

I Sverige har åldersfördelningen förändrats mycket de senaste årtiondena på grund av högre 

barnafödande under vissa perioder. Efter en sådan period syns ofta en viss minskning av 

barnafödande. När en större generation sedan kommer i barnafödande ålder sker en ökning igen. 

Sverige har den senaste tiden varit inne i en period där anal födda per år ökat (Statistiska 

centralbyrån, 2012).  År 2014 uppgick befolkningstillväxten till 1,1 procent (Statistiska 

centralbyrån, 2014). 
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På grund av dagens åldersfördelning kommer större delen av Sveriges befolkning att vara i 

pensionsåldern inom de närmaste åren. Detta påverkar försörjningskvoten som beskriver antalet 

barn och äldre i förhållande till antalet yrkesaktiva som alltså blir lägre. En lägre 

försörjningskvot innebär att staten får mindre pengar vilket medför att exempel bidrag, som det 

som nämns tidigare i analysen, inte kan ges ut i samma utsträckning (Statistiska centralbyrån, 

2014). Försörjningskvoten påverkas även av sysselsättningsgraden i landet då även detta leder 

till en sänkt kvot.   

I åldrarna 20-25 år är det 30 procent som varken arbetar eller studerar. Detta motsvarar cirka 

100 000 personer. En tredjedel av gruppen har ingen utbildning högre än grundskoleutbildning 

(Statistiska centralbyrån, 2015). Utbildning och erfarenhet spelar ofta en stor roll i 

rekryteringsprocessen. Detta verkar inte vara fallet i callcenterbranschen. Där består de anställda 

övervägande av unga och kvinnor och i många fall är det även många ungas första jobb. Cirka 

60 procent av de anställda är under 25 år (Funseth & Åberg, 2009).  

Unga som inte jobbar eller studerar är en stor resurspool för företag inom callcenterbranschen. 

En anledning till att de kan anställa unga personer med lite erfarenhet är att för att många 

uppgifter kräver mer socialkompetens än teknisk. Undantaget kan vara på avdelningar som 

arbetar med teknisk support. Den höga andelen unga kan även bidra till att det skapas ett visst 

arbetsklimat jämfört med om fördelningen varit annorlunda.  

5.2.4 Tekniskt perspektiv 

Då Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) kan den tekniska utvecklingen i Sverige 

finansieras från EU. EU stödjer utvecklingsprojekt genom finansiering till universitet, 

forskningscentra, företag och enskilda forskare (Gouardères, 2015). Callcenterbranschen 

genomför inte själv forskning inom området men det finns möjlighet att de tekniska lösningar 

som används i verksamheten kan utvecklas med hjälp av finansiering från EU. 

Tekniska lösningar som används inom callcenterverksamhet är inte branschspecifika och 

erbjuds och utvecklas av stora internationella företag. Tack vare dagens informationssamhälle är 

det enkelt att läsa om den senaste utvecklingen inom ett visst teknikområde och tekniker sprids 

tack vare den utbredda globaliseringen. Det är även vanligt att utvecklare och forskare arbetar i 

internationella grupper där medlemmarna kommer från flera olika länder. Ett exempel är EU-

projektet SpeDial, som nämnts tidigare i rapporten, där flera institut samarbetar för att utveckla 

och förbättra dialogsystem.   

Dialogsystem är en typ av informations- och kommunikationsteknik (ICT). ICT är tekniker som 

möjliggör kommunikation mellan människor. Historiskt drevs utvecklingen inom ICT-sektorn 

på den svenska marknaden av en företagskultur att vara early adopters, statens aktiva roll och 

företaget Ericsson. Den tekniska utvecklingen i Sverige har i allmänhet präglats av samarbeten 

mellan stora företag och statliga myndigheter såsom det mellan SAAB och svenska flygvapnet. 

Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät underhölls och ägdes av det statliga företaget 

Televerket. På senare tid har den svenska ICT-sektorn börjat röra sig från industrin mot att 

leverera tjänster. I en rapport gjord av den svenska myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) stod ICT-sektorn för 42 procent av den totala 

ekonomiska tillväxten i Sverige under åren 2006-2013 (Halme, o.a., 2015). 

Den positiva utvecklingen i ICT-sektorn tyder på att det föreligger ett behov av att tekniken 

utvecklas. Det är dock svårt att veta hur stor andel av de som arbetar inom ICT-sektorn som 

bidrar till utvecklingen av teknikerna inom området. Historiskt sett har staten spelat en stor roll i 

teknikens utveckling i Sverige. Idag är situationen annorlunda och fastän staten fortfarande äger 

flera stora företag i Sverige är deras påverkan mycket liten jämfört med förut. Idag sker 

troligtvis den tekniska utvecklingen från näringslivet i samarbete med forskningsinstitut eller 

inom stora företag. 



Del 1: Branschanalys 

 

12 

 

 Analys av kundtjänstens aktörer 5.3

5.3.1 Kunden 

En kund vill få kontakt med ett callcenter och ringer till ett telefonnummer som kopplas till ett 

dialogsystem. Ändringar i dialogsystemet sker ofta för att underlätta och förbättra upplevelsen 

för kunden.  

5.3.2 Företaget 

Kunden vill kontakta företaget och ringer in till dess kundtjänst för att få information eller hjälp 

med ett problem. Beroende på antalet produktkategorier och hur mycket dessa skiljer sig är 

behovet av ett digitalt system i en initial fas i kundentrén väldigt olika. Med få 

produktkategorier kan det räcka att kunden kopplas direkt till en mänsklig operatör som har 

kunskap inom alla områden. Om företaget erbjuder väldigt skilda produkter eller tjänster är det 

viktigt att kunden kopplas till rätt produktområde direkt då vissa operatörer är specialiserade 

inom ett visst ämne. Med ett digitalt system som hanterar den initiala kundentrén krävs det 

uppdateringsarbete om företaget introducerar en ny produkt eller produktkategori jämfört med 

att ha en mänsklig operatör.  

Kundtjänsten är även ett viktigt verktyg för företagen att skapa kundkontakt och god service 

leder till nöjda och lojala kunder. Nöjd och lojala kunder kan hjälpa till med marknadsföring av 

företaget genom så kallad word of mouth där kunder sprider positiv information till exempelvis 

potentiella kunder som kan leda till nyförsäljning. Lojala kunder kan även innebära 

merförsäljning vilket är den mest lönsamma typen av försäljning. På samma sätt kan missnöjda 

kunder sprida negativ information om företaget. Kundtjänsten kan bidra till att samla värdefull 

kundinformation. Genom att analysera kundinformationen kan företag förbättra sina produkter 

och tjänster. En väl fungerande kundtjänst med god service kan på så sätt öka intäkter, minska 

kostnader och skapa långvariga kundrelationer (Deloitte AB, 2013).  

5.3.3 Systemägare 

Systemägare levererar olika typer av digitala system som kan användas av företag inom 

callcenterbranschen. Exempel på ett digitalt system är databassystem som används för att skapa 

en databas över inkommande kunder och deras ärenden. Databasleverantörer kan vara stora IT-

företag.  

Det kan även vara digitala system som sköter den initiala fasen för ett kundservicesamtal. Dessa 

kan vara ett dialogsystem eller en knappsatslösning. En knappsatslösning innebär att kunden 

som ringer in får lyssna på ett antal olika alternativ och väljer ett av dessa genom att trycka på 

knappsatsen på sin telefon. Vissa dialogsystem kan hantera fritt tal där användaren uppmanas att 

beskriva sitt ärende med egna ord utan förbestämda alternativ. Båda systemen har starka och 

svaga sidor. Knappsatslösningen kan leda till att kunden råkar trycka fel eller trycker på en 

knapp slumpmässigt för att komma till en mänsklig operatör medan dialogsystem kan ha 

problem att tolka det kunden säger på grund av till exempel bakgrundsljud. Samtal som kopplas 

fel är kostsamma då de ofta kräver mer jobb hos den mänsklige operatören och att kunden som 

ringer in kan bli irriterad. Skillnaden kan beskrivas som att knappval presenterar lösningar som 

kundtjänsten kan erbjuda utan att veta vad kundens ärende gäller medan fritt tal kopplar ihop en 

problembeskrivning med en lösning. ”Man kan jämföra det med en doktor som ska ställa en 

diagnos, doktorn frågar inte vilken avdelning patienten vill till utan vilka symptom denne har” 

(Joakim Gustafson, 2015). 

Då arbetets nästkommande del berör dialogsystem kommer en djupare förklaring att gå in 

närmare på dessa. Dialogsystemet har ofta en systemägare som till exempel Voice Provider. 
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Förutom att tillhandahålla tjänsten erbjuder de även drift och underhåll samt tar hand om de 

servrar som behövs för tjänsten (Voice Provider, u.d.).   

Dialogsystemet 
För att förstå rollen för systemkomponentleverantörer kommer vi i nedanstående avsnitt att titta 

på ett dialogssystems uppbyggnad och dess funktioner. Dialogsystemet består av en hårdvara 

och en mjukvara. 

 Hårdvara: Den hårdvara som bygger upp systemet i form av servrar är väldigt lika de 

komponenter som finns i vanliga datorer. Servrar kan levereras av många stora It-

företag såsom Dell, IBM och HP.  

 Mjukvara: Ett dialogsystem följer ofta ett specifikt händelseförlopp, bestående av flera 

komponenter, som startar då användaren kopplas upp mot systemet (Jurafsky & Martin, 

2009). Ett exempel på vilka komponenter som finns i ett dialogsystem kan ses i Figur 

1.3 nedan.  

 

 Figur 1.3: Allmän bild för ett dialogsystem 

För att skapa ett komplett dialogsystem är det vanligt att systemägare köper in en eller flera 

komponenter från andra företag. I detta arbete kallas dessa för systemkomponentleverantörer.  

5.3.4 Systemkomponentleverantörer 

De tekniker som behövs för att bygga upp ett helt dialogsystem bygger ofta på komplicerade 

algoritmer och kräver stor teknisk kunskap. Därför finns det idag flera företag specialiserade på 

att leverera program som löser typiska problem inom området. Nedan förklaras funktionen för 

två av beståndsdelarna som ofta köps in till ett dialogsystem och vilka uppgifter de kan 

användas till som fristående system.  

Taligenkänning (ASR) 
En viktig anledning till den ökade användningen av dialogsystem är utvecklingen inom 

taligenkänning, ASR (automatic speech recognition). ASR går ut på att tolka mänskligt tal 

elektroniskt eller datatekniskt så att det genereras en textsträng. Tekniken används ofta i 

dialogsystem men används även för diktering. Diktering kan appliceras på en rad olika uppgifter 

som till exempel att skapa anteckningar eller skriva böcker.  

Tidiga system med ASR kunde tolka enkla svar som ”ja” eller nej”. Taligenkänning är lättare 

för system som bara behöver ha ett litet ordförråd att identifiera. För till exempel ”ja” eller ”nej” 

behövs bara 2 ord identifieras som också är väldigt fonetiskt olika. I ett system för fritt tal kan 

ordförrådet vara runt 60 000 ord eller mer. Ett stort företag som levererar denna 

systemkomponent är Nuance. De jobbar med tekniska lösningar för taligenkänning, språkanalys 

med mera. Företaget skriver att deras taligenkänningsprogram är världens mest sålda (Nuance 

Communications, 2015).  

Dialogsystem är beroende av en väl fungerande taligenkänning. I en undersökning var antalet 

fel som uppstod 0,5 procent för ASR-system med ordförråd på 11 ord. Motsvarande siffra för ett 

system som identifierar fritt tal med ett ordförråd med fler än 64 000 ord så hög som 20 procent 

(Jurafsky & Martin, 2009). 

Talsyntes (TTS) 

Den sista komponenten i ett dialogsystem är talsyntes, TTS (text-to-speech). TTS kan ses om 

Taligenkänning Språkanalys  Dialoghantering  Svarsgenerering  Talsyntes  
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motsatsen till ASR då tekniken producerar akustiska ljudvågor utifrån en textsträng. Exempel på 

uppgifter där talsyntes används kan till exempel vara att läsa upp texter för blinda, skapa ljud i 

leksaker eller skapar en digital röst åt människor utan möjlighet att tala. En av de mest kända 

tillämpningarna av TTS finns i Stephen Hawkins kommunikationssystem. I just detta fall 

levereras talsyntesen från företaget NeoSpeech (Hawking, 2015). Exempel på hur ett system 

fungerar är att systemet gör en fonetisk analys av texten för att sedan göra om den till ljudvågor. 

Ljudet byggs upp från en mänsklig röst som spelar in ljud för ett specifikt språk som sedan delas 

upp i stavelser, morfem, ord, fraser och så vidare. NeoSpeech erbjuder flera olika typer av 

tjänster som alla använder sig av TTS-teknik och företaget påstår sig vara världsledande för 

produkter med TTS (NeoSpeech, 2015). 

Talsyntes kan ingå i ett dialogsystem såsom den gör i figur 1.3. I dialogsystem där det är 

tillräckligt att använda sig av ett begränsat antal yttranden är det däremot enklare att använda ett 

antal förinspelade fraser istället för en talsyntes.   

5.3.5 Kundtjänst 

Efter den initiala kundentrén kopplas kunden vidare till en mänsklig operatör. Operatören får 

ofta tillgång till elektronisk information från den initiala fasen om kundens produktområde och 

syfte. Företagen kan välja att ha kundtjänsten internt eller outsourca till en extern kundtjänst. 

Kundtjänster är inte beroende av att finnas geografiskt nära sina kunder och kan även jobba över 

landsgränser (Call Centre Helper, 2011). Tjänsterna eller servicen begränsas inte så länge kund 

och operatör talar samma språk. Detta kan gynna både interna och externa kundtjänster. Stora 

företag som är etablerade i flera länder eller på flera platser inom ett land kan till exempel ha en 

central intern kundtjänst som hanterar samtal från alla företagets kunder. För externa 

kundtjänster innebär det att det finns potentiella kunder även utanför det land där kundtjänsten 

finns. I Sverige kan det vara svårt att dra nytta av den här styrkan då svenska språket talas av en 

väldigt begränsad folkmängd.  

Intern kundtjänst 

Den interna kundtjänsten är en del av organisationen och sitter ofta fysiskt på företaget. En 

intern kundtjänst har fördelen att operatörerna troligtvis har god kännedom om produkterna och 

tjänsterna som företaget erbjuder. Det finns även större chanser att bygga upp goda 

kundrelationer jämfört med en extern kundtjänst där det finns fler operatörer som kunden kan 

kopplas till. Till skillnad från externa kundtjänster kan interna kundtjänster vara mer fokuserade 

på kvalitet snarare än kvantitet och att skapa kundnöjdhet.  

Extern kundtjänst 

Det finns flera anledningar till att företag väljer att anlita en extern kundtjänst. Det kan till 

exempel gälla att det behövs kompetens som inte finns inom företaget men också att företagen 

själva inte behöver sköta en hel avdelning som kräver till exempel löner, plats och utrustning 

och kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

En följd av prispressen på externa kundtjänster är att många callcenter väljer att standardisera 

samtalen i allt högre grad. Standardisering innebär kortare samtal vilket i sin tur innebär en 

lägre kostnad per samtal och ökar den mängd samtal som callcentret kan hantera. 

Standardisering kan innebära lägre kvalitet och skapa problem om standardiseringen går så 

långt så att operatörerna känner sig hindrade i sitt vardagliga arbete. En fördel med 

standardisering är att alla kunder kan få samma bemötande oavsett vilken operatör kunden 

kopplas till. (Funseth & Åberg, 2009).   

I Storbritannien sågs en trend att outsourca till kundtjänster offshore i början på 2000-talet. Den 

största anledningen var att arbetskraften var billigare men det berodde i vissa fall även på ökad 

kunskap utomlands. Indien, Filippinerna och Sydafrika marknadsförde sig som länder som 

kunde erbjuda bra externa kundtjänster. Indien blev speciellt populärt då många av de anställda 
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var högskolestudenter vilket innebar att de var kunniga men inte behövde så hög lön  (Call 

Centre Helper, 2011) .  

Efter några år såg man dock en motreaktion till trenden. Kunder hade ibland problem med att 

förstå operatören och det blev även uppmärksammat i media att kundtjänster offshore tog jobb 

från den egna befolkningen. Efter detta blev det vanligare att företag uttryckligen talade om att 

deras kundtjänst befann sig inrikes som en del i deras marknadsföring. I Storbritannien var mer 

än en miljon anställda inom callcenterbranschen år 2011 (Call Centre Helper, 2011). 

Komplement till interna kundtjänster 

Det finns även ett tredje alternativ för företag att anlita telefonistföretag som ett komplement till 

den interna kundtjänsten. Telefonistföretag erbjuder olika typer av tjänster inom telefoni. 

Telefonistföretag kan erbjuda en komplett kundtjänst eller kompletterande tjänster till en intern 

kundtjänst. Ett exempel på ett företag som erbjuder dessa tjänster är företaget Kalix Tele24. 

Kalix Tele24 erbjuder tjänster inom telefonpassning, växeltjänst och kundservice. Skillnaden 

mellan att outsourca sin kundtjänst till en extern kundtjänst och de tjänster som Kalix Tele24 

erbjuder är att företag kan välja att koppla samtal från den interna kundtjänsten till Kalix Tele24 

vid specifika tillfällen. Växeln hos den interna kundtjänsten programmeras att koppla vidare 

samtal under till exempel natten, när det uppstår långa köer på den lokala växelplatsen eller 

efter ett visst antal signaler. Den mänskliga operatören hos Kalix Tele24 kan förutom att jobba 

som en klassisk växel eller kundtjänst ta emot meddelanden och vidarebefordra dessa till rätt 

person. När det behövs har Kalix Tele24 tillgång till de interna system som behövs för att kunna 

ge ut samma information och service som en operatör placerad på den interna kundtjänsten 

(Kalix Tele24, u.d.).  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras arbetets metodval och analyser.  

 Branschen 6.1

Det går att diskutera om ”callcenterbranschen” ens existerar. Avsaknaden av en tydlig definition 

och den stora skillnaden i uppgifter gör att begreppet kan kännas otydligt. Med tanke på den 

stora marknad som finns i Sverige, dess existens även utanför Sverige och antalet sysselsatta i 

callcenter anses det i detta arbete att det finns en bransch för callcenter.  

Flera av de siffror som tas med i arbetet gäller för hela callcenterbranschen och inte bara 

kundtjänstverksamhet som arbetet fokuserar på. Dessa siffror anses dock relevanta på grund av 

den höga andelen callcenter som arbetar med kundtjänst i större eller mindre utsträckning.  

 Analysverktygen 6.2

Analysen använder sig av kända modeller som kopplas till analysens syfte. De två modellerna 

analyserar tillsammans klimatet för både den interna och externa kundtjänsten. I Porters 

femkraftsmodell skulle det vara en fördel att välja att analysera utifrån ett specifikt perspektiv 

då det är svårt att hitta gemensamma faktorer för hela callcenterbranschen.  

I de analyser som gjorts analyserar Porters femkraftsmodell aktörerna i branschen idag medan 

PEST-analysen analyserar de förutsättningar som finns för verksamheter i Sverige inom 

branschen. På så sätt kompletterar modellerna varandra och båda är relevanta att inkludera i en 

branschanalys. Branschen påverkas i stor utsträckning av kunderna och konkurrensen är hög. 

Dessa kan anses vara de krafter som har störst påverkan på strategier för företag i branschen. 

Dock påverkar antalet konkurrenter de externa kundtjänsterna i större utsträckning än de 

interna.  

Förutsättningarna för callcenterbranschen är goda och staten påverkar inte den operativa 

verksamheten i något större utsträckning. Företagen måste förhandla med fackförbund gällande 

förutsättningarna för de anställda i branschen. Det återstår att se hur en förändrad 

försörjningskvot kommer att påverka branschen. Med tanke på att kopplingen till staten inte är 

lika stark som den varit tidigare borde detta inte skapa några större förändringar inom 

branschen. 

Som tidigare nämnts finns det andra versioner av PEST-modellen med flera element som 

analyseras. En annan version av PEST-modellen kan göra analysen mer omfattande. Det är svårt 

att göra vad som kan anses som en fullständig PEST-analys då elementen berör väldigt breda 

och komplexa ämnen. Till exempel i det politiska perspektivet där lagen om distansavtal tas 

upp. Att identifiera alla lagar som berör branschen är svårt för någon som inte är specialist inom 

ämnet samtidigt som att detta inte skulle tillföra något till frågeställningarna i detta arbete.  

Det är även möjligt att analysera utifrån andra analysverktyg som till exempel SWOT. En 

SWOT-analys är dock svår att applicera på en hel bransch och lämpar sig bättre att göra utifrån 

ett aktörsperspektiv. En allmän nackdel med SWOT-analysen är att den förlitar sig på förmågan 

hos de som utför analysen. På detta sätt kan analysen bli bättre om den genomförs av en person 

som jobbar i branschen då rapportskrivarna inte har någon egen erfarenhet inom branschen.  
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 Påverkan av nästa del 6.3

Analysen är gjord med nästkommande del i åtanke vilket påverkar analysen. Till exempel i 

analysen av aktörerna avsnitt 5.3 går analysen in på hur ett dialogsystem är uppbyggt. 

Dialogsystem har en begränsning i den utsträckning de kan användas då de kräver vissa 

specifika förhållanden som till exempel mängden samtal som hanteras i kundtjänsten. I 

sammanhanget för dialogsystem är systemkomponentleverantörer viktiga att ta hänsyn till i en 

helhetsbild. Komponenter från systemkomponentleverantörer påverkar den upplevda kvalitén 

för kunden och utgör grundläggande funktioner i dialogsystem. Utvecklingen inom callcenter 

som använder sig av dialogsystem är därför indirekt beroende av utvecklingen hos 

systemkomponenter. Som tidigare nämnts finns alternativet att använda sig av en 

knappsatslösning. I kundtjänster som använder sig av knappsatslösningar i den initiala 

processen har systemkomponentleverantörer troligtvis inte lika stor påverkan då detta är ett 

mindre komplext system. Utifrån ett kundperspektiv är det dock ofta lättare att interagera med 

ett dialogsystem. Detta talar för att utvecklare bör fokusera på att utveckla tekniker hos 

dialogsystem istället för knappsatslösningar.  

 Trender 6.4

Det finns en tydlig trend i att flera företag outsourcar sin kundtjänst trots fördelar med att ha 

kundtjänsten internt. Den huvudsakliga orsaken är finansiella fördelar. Risken att det kommer 

komma en motreaktion till trenden likt den som skedde i Storbritannien uppskattas som liten. 

Detta på grund av att missnöjet uppkom på grund av den utbredda outsourcingen till 

kundtjänster utomlands. Företag i Sverige begränsas i stor utsträckning till att anlita externa 

kundtjänster inom landet på grund av språkliga begränsningar. Tillväxtmöjligheten för externa 

kundtjänster ser fortsatt god ut.    
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7 Slutsats 
Det existerar en callcenterbransch i Sverige som fortsätter att växa och sysselsätta ett stort antal 

människor. Branschen präglas av den höga konkurrens som finns och valet mellan att ha intern 

eller extern kundtjänst. Det finns en tydlig pågående trend där företag väljer att outsourca sin 

kundtjänst men till företag inom Sverige. Flera aspekter talar för en fortsatt expansion av 

marknaden. 

För att skapa en effektivare kundtjänst kan företag välja att använda sig av digitala system eller 

en mänsklig operatör i den initiala fasen. Digitala system skiljer sig i hur de utför den 

automatiska samtalsdirigeringen och beroendet av systemkomponentleverantörer. Dock har 

både knappsatslösningar och dialogsystem i nuläget tydliga problemområden.  

En teknisk utveckling kan påverka den allmänna kvalitén för kundtjänster men den operativa 

verksamheten är inte beroende av att en sådan sker. Dock är företag måna om att de tekniska 

lösningarna utvecklas och förbättras för att kunna skapa långvariga goda kundrelationer. 

Utvecklingen av teknikerna sker ofta inom stora internationella företag eller samarbeten mellan 

institutioner mellan flera länder. Då tekniker som används har flera användningsområden drivs 

utvecklingen av flera faktorer än dess användning inom callcenterbranschen.  
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Del 2: Identifiering av problematiska 
dialogsystemyttranden 

Den andra delen av arbetet går ut på att identifiera problematiska systemyttranden i 

dialogsystem. De data som används kommer från en kundtjänstentré som utgörs av ett 

dialogsystem baserat på fritt tal. Arbetet som redovisas i del 2 syftar till att besvara frågan:  

 Vilken/vilka maskininlärningsmetoder lämpar sig bäst för att identifiera problematiska 

systemyttranden i Voice Providers data? 

8 Teori 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska grund som arbetet och metoden baseras på.  

 WEKA 8.1

Den data mining som vi gjort har skett i programmet WEKA. WEKA står för Waikato 

Environment for Knowledge Analysis och är en testmiljö för maskininlärning utvecklad på 

the University of Waikato i Nya Zeeland. Den innehåller ett stort urval av 

maskininlärningsmetoder. En maskininlärningsmetod är en specifik algoritm som kan 

användas för att utföra data mining. Data mining innebär att en metod tillämpas på data för 

att hitta mönster, göra förutsägelser och ta fram statistik (Machine Learning Group at 

the University of Waikato, u.d.). 

8.1.1 ARFF 

För att WEKA ska kunna tolka data måste dessa vara lagrade i en fil med filtyp ”.arff”. ARFF 

står för attribute-relation file format och består av två delar. Den första delen, som kallas 

huvuddelen, definierar antal attribut och datatyp med godkända värden på dessa för varje 

instans. Det finns fyra olika datatyper. 

 numeric (numerisk) 

 <nominal-specification> (nominell) 

 string (sträng) 

 date [<date-format>] (datum) 

Den andra delen, som kallas datadelen, består av all data med värden vilket måste följa den 

form som definierades i föregående del. (Paynter, Trigg, Frank, & Kirkby, 2008) 
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Figur 2.1: Format på en ARFF-fil 

De attribut som används väljs ut från de särdrag som finns i data. Särdrag är ett element med ett 

visst värde som tillhör varje instans i data. Särdrag kan vara kontinuerliga eller diskreta. 

Kontinuerliga särdrag betyder att de inte kan delas in i tydliga kategorier. De särdrag som inte 

behövs för att göra en klassificering kallas för brus. WEKA definierar vilka särdrag som är brus 

för varje modell framtagen med en specifik maskininlärningsmetod. 

 Maskininlärningsmetoder 8.2

Varje maskininlärningsmetod genomför klassificering på olika sätt men kan i grunden bygga på 

samma modeller och algoritmer.  

8.2.1 Random forest 

Denna metod bygger på beslutsträd. Ett beslutsträd kan vara väldigt opålitligt då en liten 

skillnad drastiskt kan ändra trädets utseende. Det finns även en stor risk att överträning sker 

med beslutsträd. För att undvika detta skapar Random Forest-metoden flera träd som 

tillsammans utgör en skog (forest). Alla träd byggs upp från en tredjedel av data som väljs ut 

slumpmässigt (random). Resterande två tredjedelar används som testmängd. Varje instans som 

klassificeras jämförs med varje träd och den klass som matchar flest träd väljs ut (Breiman & 

Cutler, Random Forests, 2015).  

8.2.2 Rotation forest 

Likt Random Forest så skapar Rotation Forest en mängd olika beslutsträd. All data delas 

slumpmässigt upp i ett antal delmängder. Med hjälp av huvudkomponentanalys väljs ett antal 

särdrag ut för varje delmängd. Metoden ”roterar” vektorrymden och sätter sedan upp en 

rotationsmatris. Rotationsmatrisen är den avbildning som gör om de ursprungliga 

särdragsvärdena som valdes i huvudkomponentanalysen till nya värden i den roterade 

vektorrymden (Kuncheva & Rodríguez, 2007). 

8.2.3 Bagging 

Bagging är en metaklassificerare vilket innebär att den genomför klassificeringen med hjälp av 

en annan algoritm. Bagging är en metod som genererar flera versioner av en klassificerare och 

använder dessa för att skapa en slutgiltig klassificerare. Varje version skapas genom att utföra 

bootstrapping, på träningsmängden, för att skapa nya träningsmängder som används (Breiman, 

Bagging Predictors, 1994).  

@relation <relation-name> 

 

@attribute1 <attribute-name> <datatype> 

@attribute2 <attribute-name> <datatype> 

. 

. 

. 

  

@data 

 

value1, value2 … 
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8.2.4 SMO 

SMO är en klassificerare som baseras på Support Vector Machine (SVM) men tillämpar en 

optimeringsalgoritm som kallas Sequential Minimal Optimization (weka.sourceforge.net, u.d.). 

8.2.5 JRip 

JRip är en regelbaserad klassificerare som skapar regler iterativt genom att bygga på och 

beskära regler tills de inte kan bli mer precisa. Därefter optimeras reglerna genom att algoritmen 

skapar två nya regler utifrån varje regel och väljer den som fungerar bäst. Sedan bygger den vid 

behov på med fler regler. Till sist raderas regler som inte bidrar till effektiviteten 

(weka.sourceforge.net, u.d.). 

8.2.6 KStar 

KStar är en klassificerare som kartlägger avståndet mellan olika instanser genom att träna på 

träningsdata och beräknar sannolikheten för att en instans ska tillhöra en viss klass. Som 

avståndsmått används Entropi (Cleary & Trigg, 1995).  

”Om man definierar några enkla transformationer 

som kan avbilda instanser på nya instanser (t.ex. 

byta ut värdet på ett särdrag till ett nytt värde), så 

beräknas avståndet mellan instanserna a och b 

som sannolikheten att a skulle transformeras till b 

om transformationerna appliceras slumpvist. Ju fler 

transformationer som krävs och förvandla a till b, 

desto lägre är sannolikheten och desto längre är 

avståndet.” (Boye, 2015) 

 Överträning  8.3

Överträning sker om modellen som sätts upp anpassas för mycket till data eller att träningsdata 

inte är representativ för allmän data. Detta innebär att de goda resultat som uppnås på 

träningsdata blir missvisande då resultaten blir markant sämre på allmän data. För att undvika 

detta bör programmeraren acceptera att det finns enstaka fall som inte blir rätt i träningsdata. En 

illustrering av överträning kan ses i Figur 2.1. 

Figur 2.1: Grafer för att illustrera överträning  

 Kappakoefficient 8.4

Kappakoefficienten är ett mått som beräknas för att kunna jämföra olika subjektiva 

bedömningar. För att kunna använda sig av måttet krävs att bedömningen varit kategorisk vilket 

innebär att bedömaren måste välja mellan specifika värden eller kategorier. Fördelen med detta 
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mått är att det korrigerar för slumpvis överrensstämmelse vilket gör den bättre än att bara titta 

på andelen svar som är lika (Cohen, 1960). 

Kappakoefficienten antar värden mellan 0-1 där ett högt värde visar på hög överrensstämmelse 

medan ett lågt värde visar på låg överrensstämmelse. En låg Kappakoefficient kan tyda på att 

data är svårbedömd. Ett värde som är större än 0.8 anses vara en god överrensstämmelse.  

Kappakoefficienten ges av ekvation 1: 

𝐾 =  
𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐸)

1 − 𝑃(𝐸)
                       (1) 

där P(A) är andelen klassificerade lika och P(E) är korrigeringen för slumpvis 

överrensstämmelse. 

P(E) ges av ekvation 2: 

𝑃(𝐸) =  ∑ 𝑃1𝑖  ∙  𝑃2𝑖 ∙ … 𝑃𝐽𝑖

𝑛

𝑖=1

       (2) 

där n står för antalet möjliga kategorier, i står för den kategori som beräknas och PJ står 

för varje användarens andel kategoriserade instanser i kategorin i.  

P(A) ges av ekvation 3: 

𝑃(𝐴) =  
𝑃𝑙𝑖𝑘𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙
              (3) 

där Plika är antalet objekt som kategoriserade lika och antal består av alla kategoriserade 

objekt. 
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9 Metod 
I detta avsnitt förklaras hur arbetet gått till, de avgränsningar som gjorts och vilka 

verktyg som använts. Initialt förbehandlades data genom att transkriberas, klassificeras 

manuellt och omvandlas till arff-filer. Därefter användes data för att testa och 

utvärdera maskininlärningsmetoder. 

 Data 9.1

Voice Providers data kommer från en kundtjänstlösning för automatisk samtalsdirigering. 

Systemet består av flera delar: 

1. Ett dialogsystem som tar emot fritt tal 

2. Kategorisering med hjälp av taligenkänning och taggning av ord och fraser. 

3. Koppling till en mänsklig operatör inom rätt ärendeområde 

Kunden uppmanas att med egna ord beskriva vad ärendet gäller. Specifika ord eller fraser 

identifieras och taggas med en viss typ av ärende. Om kundens beskrivning innehåller ord eller 

fraser taggade i flera affärsområden eller om systemet är osäkert kan det ställa en 

bekräftelsefråga. Systemets koppling sker med hjälp av handskrivna regler byggda på 

information om kundcentret och insamlade data från kundtjänstsamtal.  

De data vi fick ta del av bestod av 1250 samtal där 1191 av dessa var möjliga att transkribera 

och använda i vårt projekt. Data bestod av slumpvis utvalda samtal från två perioder. Samtalen 

var antingen från slutet av 2013 och början 2014 eller slutet av 2014. All data var uppdelad i 

mappar där varje samtal bestod av ett unikt ID, ljudfil för hela samtalet, ljudfiler för varje 

yttrande från användaren samt en loggfil. Detta kompletterades med en Excel-fil innehållande 

manuellt transkriberade yttranden från användaren.  

9.1.1 Förbehandling data 

För att kunna kategorisera yttranden liknande den metod som användes i SpeDial-projektet 

behövde vi transkribera hela konversationen mellan system och användare och samla alla samtal 

i ett textdokument. Vi valde att göra detta i Excel för att enkelt kunna hantera data.  

9.1.2 Datamängder 

Vår datamängd var tillräckligt stor för att delas upp i mindre datamängder. Detta minskar risken 

att vi övertränar metoder. Det är vanligt att dela in data i tre delar som består av  

 Träningsmängd: Den mängd som ger initiala resultat. Denna bör vara ganska stor för att 

kunna täcka in alla exempel.  

 Utvecklingsmängd: De data som används för att testa de förändringar man gjort  

 Testmängd: De data som används för att få fram slutgiltigt resultat. Det är detta resultat 

som utvärderas och jämförs med andra metoder.  

Vi valde att bara använda tränings- och testmängder då vi valt att inte arbeta med kalibrering av 

maskininlärningsmetoderna. 
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9.1.3 Överträning 

För att undvika överträning var det i vårt fall viktigt att välja ut träningsdata som representerade 

alla tidsperioder som data vad hämtad ifrån. Särskilt med tanke på att systemet genomgick en 

uppdatering mellan tidsperioderna och en ny produktkategori lades till i systemet. 

 Kategorisering 9.2

Alla samtal kategoriserades manuellt för att kunna användas till utvärdering av 

maskininlärningsmetoderna. 

9.2.1 Kategoriseringsprocess 

Enligt ramarna för SpeDial-projektet så gjordes en manuell klassificering av systemets 

yttranden. Klassificeringen gjordes på ett fönster bestående av fyra yttranden där det tredje 

yttrandet klassificerades, se Figur 2.2. Alla samtal inleds med ett yttrande från dialogsystemet 

varefter användare och dialogsystem turas om att tala. I samtal längre än fyra yttranden flyttades 

fönstret ner två yttranden i taget vilket gjorde att yttrande nummer tre som skulle klassificeras 

hela tiden kom från systemet.   

 sys Första yttrande 

 usr Andra yttrandet 

Problematiskt? sys Tredje yttrandet 

 usr Fjärde yttrande 

 

Figur 2.2: Utseendet för ett fönster där ”sys” är dialogsystemet och ”usr” är 

användaren som ringer in till tjänsten.   

För att minska risken för att skillnader i subjektiva åsikter ger olika kategorisering så gjordes 

kategoriseringen var för sig av båda rapportskrivarna för alla samtal. Efter att alla samtal 

kategoriserats enskilt jämfördes resultaten och en slutgiltig kategorisering bestämdes. I de fall 

där ett yttrande kategoriserats olika diskuterades vad som var mest rimligt jämfört med tidigare 

kategoriserade yttranden och riktlinjerna för varje kategori. För att jämföra hur olika 

bedömningar var samt hur svår bedömningen var att göra beräknades Kappakoefficienten (se 

avsnitt 8.2). 

9.2.2 Kategorier  

Kategorierna som användes var hämtade från SpeDial-projektet. Dock valde vi att inte ha med 

alla kategorier för att begränsa arbetets omfattning. Med färre kategorier kan resultatet skilja sig 

från det som uppnåddes i SpeDial-projektet. De kategorier som inte användes tar hänsyn till 

hela dialogen, inte bara fyra yttranden. Detta hade varit betydligt mer komplicerat på grund av 

att olika yttranden skulle behöva klassificeras utifrån olika många kringliggande yttanden i både 

den manuella och automatiska klassificeringen. Ett större antal kategorier möjliggör dock 

noggrannare manuell bedömning. De kategorier som användes var 

 PROBLEMATIC: Ett yttrande från systemet som är problematiskt utifrån de två senaste 

yttrandena (ett från systemet och ett från användaren) eller användarens respons. 

Klargörande frågor som rör ämnen som inte nämnts tidigare i dialogen och som 

genererar ett "nej" från användaren sågs i princip alltid som problematiska. Ett 

typexempel på ett yttrande som anses vara PROBLEMATIC kan ses i Figur 2.3 
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Klassificering Aktör Yttrande 

 sys Vad vill du prata om? 

 usr Jag vill prata om X. 

PROBLEMATIC sys Vill du prata om Y? 

 usr Nej 

 

Figur 2.3: Exempel på ett problematiskt yttrande från systemet där sys står för systemet 

och usr för användare.  

 

 NOT-PROBLEMATIC: Ett yttrande från systemet som inte är problematiskt utifrån de 

två senaste yttrandena (ett från systemet och ett från användaren) eller användarens 

respons. Ett typexempel på ett yttrande som anses vara NOT-PROBLEMATIC kan ses i 

Figur 2.4 

 

Klassificering Aktör Yttrande 

 sys Vad vill du prata om? 

 usr Jag vill prata om X. 

NOT-PROBLEMATIC sys Vill du prata om X? 

 usr Ja 

 

Figur 2.4: Exempel på ett icke problematiskt yttrande från systemet där sys står för 

systemet och usr för användare 

 

 PARTIAL: Ett yttrande från systemet som är delvis problematiskt utifrån de två senaste 

yttrandena (ett från systemet och ett från användaren) eller användarens respons. Till 

exempel att systemet ställer vad som anses vara en felaktig fråga men befinner sig inom 

rätt ämnesområde. Ett typexempel på ett yttrande som anses vara PARTIAL kan ses i 

Figur 2.5 

 

Klassificering Aktör Yttrande 

 sys Vad vill du prata om? 

 usr Jag har problem med X. 

PARTIAL sys Vill du beställa X? 

 usr Nej 

 

Figur 2.5: Exempel på ett delvis problematiskt yttrande från systemet där sys står för 

systemet och usr för användare 

 

I rapporten syftar ”problematiska (system-) yttranden” både på yttranden från klassen 

PROBLEMATIC och klassen PARTIAL. För att underlätta kategoriseringen representerades 

varje kategori med en siffra där ”0” motsvarade NOT-PROBLEMATIC, ”1” representerade 

PARTIAL och ”2” representerade PROBLEMATIC.  
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 WEKA 9.3

Det finns flera anledningar till att WEKA använts i det här arbetet. Testerna i SpeDial har gjorts 

i WEKA, det är beprövat och relativt lätthanterligt, arbete behöver inte läggas på att skriva egna 

maskininlärningsmetoder och WEKA är en open source-mjukvara med GNU General Public 

License.  

9.3.1 Omvandling av data till ARFF-fil 

De attribut som användes för arbetets data valdes utifrån karaktären på data. Det som framförallt 

skiljer användarens och systemets yttranden är att användaren, på grund av att det är ett fritt-tal-

system, har oändligt många kombinationer av ord att ge som input till systemet medan systemet 

utgår ifrån ett begränsat antal regler.  

Totalt gjordes tre olika regelmetoder som skapade uppsättningar av attribut som skulle 

representera användarens yttranden, klassificeringen för varje fönster, systemets yttranden. De 

tre olika regelmetoderna behandlade användarens yttranden och klassificeringen på samma sätt 

men skiljde sig i hur de hanterade systemets yttranden. Samtliga tre uppsättningar av attribut 

användes vid testning av maskininlärningsmetoderna. 

För varje regelmetod skapades sju arff-filer. Den första innehöll hela datamängden och de 

övriga sex utgjordes av tre filer med träningsmängder och tre filer med motsvarande 

testmängder. Tränings- och testmängderna slumpades fram ur totala data där en träningsmängd 

tillsammans med motsvarande testmängd utgjorde den kompletta mängden av data. 

Testmängderna motsvarade 10 procent av data.  

9.3.1.1 Användarens yttranden 

Användarens yttranden representerades av ett antal binära numeriska attribut. Varje attribut vars 

särdrag fanns representerade minst en gång i användarens yttrande tillskrevs en etta som värde 

och en nolla om så inte var fallet. Reglerna för dessa attribut skrevs så att de skulle fånga upp 

flera variationer av samma uttryck. Exempel på detta är att attributet för ”ja” tillskrevs en etta 

även då användaren sagt ”aa” eller ”japp” och attributet för ”retur” tillskrevs en etta även då 

användaren sagt ”ångra”.  

Totalt sett representerades användarens första yttrande av 19 olika attribut och dess andra av 

två. Attributen till det första yttrandet valdes utifrån observationer av vilka uttryck som tycktes 

ha störst inverkan på dialogerna. Exempel på typiska uttryck kunde vara produktkategorier, 

ärendeområden (som faktura eller uppsägning) eller ord som ”ja”, ”nej” och ”hjälp”. Vi valde 

att inte använda de mest frekventa orden som attribut på grund av att dialogerna innehöll en stor 

mängd utfyllnadsord. Anledningen till att det andra yttrandet bara representerades av två attribut 

var att det som bedömdes vara mest relevant i det andra yttrandet var om användaren svarade 

”ja” eller ”nej” eftersom det var systemets andra yttrande (yttrande 3) som skulle klassificeras. 

9.3.1.2 Klassificering 

Det sista attributet i alla regelmetoder var klassificeringen av det tredje yttrandet. Detta attribut 

var av typen ”nonimal-specification”, och hade tre möjliga värden: 0 för NOT-PROBLEMATIC, 

1 för PARTIAL och 2 för PROBLEMATIC. 

9.3.1.3 Systemets yttranden 

Systemets yttranden representerades av ett eller två attribut, av typen ”nominal-specification” 

per yttrande. Systemet har regler som styr vilket yttrande det ger som output till användaren. 

Reglerna hämtades ur loggfilerna som fanns med i tillhandahållen data. Det var namnen, eller 
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delar av namnen, på dessa regler som användes som värden för attributen. De olika 

utformningarna på systemets regler redovisas i Figur 2.6. 

Regelns utformning Regelnamnets struktur 

Regelnamn med bara regeltyp 

Regelnamn med ytterligare information 

Regelnamn med vidaredirigering 

Regeltyp 

Regeltyp:Regelinformation 

Destination 

 Figur 2.6: Systemreglernas utformning 

Regelmetod 1 

Den första metoden använde sig av ett attribut för vardera av systemets yttranden där hela 

regelnamnet användes oavsett regelns utformning. Totalt fanns lika många möjliga värden för 

dessa attribut som antalet regelnamn i datamängden. 

Regelmetod 2 

Den andra metoden använde sig av ett attribut för vardera av systemets yttranden. Skillnaden 

mot den första metoden var hur stor del av regelnamnet som användes. Varje regel, utom de 

som dirigerade användaren vidare, hade åtminstone en ”regeltyp” representerad i regelnamnet. 

Denna regeltyp kunde tala om huruvida det rörde sig om till exempel en uppmaning att bekräfta 

ett ämnesområde, till exempel faktura, eller att yttrandet syftade till att få mer information. 

Metoden valde ut denna del av regelnamnet, eller hela regelnamnet vid vidaredirigering, som 

värde för attributet.  

Regelmetod 3 

Den tredje metoden använde sig av två attribut för vardera av systemets yttranden. Det första 

attributet fick regeltypen som värde, som i metod två, eller ”none” för 

vidaredirigeringsyttranden. Det andra attributet fick regelinformationen från regelnamnet som 

värde, ”none” om regelnamnet bara bestod av regeltyp eller hela regelnamnet för 

vidaredirigeringsyttranden. 

 Maskininlärningsmetoder 9.4

WEKA innehåller, som tidigare nämnts, flera olika maskininlärningsmetoder. Begränsningen 

för vilka metoder vi valde att använda berodde dels på de attribut vi hade att utgå ifrån. En del 

metoder går endast att applicera på data med binär klassificering. Dessa bortföll direkt då vi 

hade fler än två klasser. Vi tog även hänsyn till de metoder som användes i SpeDial-projektet 

och hur de hade valts. Projektet hade använt sig av kända och välprövade 

maskininlärningsmetoder. För att komma fram till vilken metod som var bäst valde vi att inte 

begränsa oss vid de metoder som testats i SpeDial-projektet utan var även öppna för att prova 

andra metoder.  

Alla metoder i WEKA som var möjliga att köra på datamängden testades en gång. Denna 

screening genomfördes med de tre datamängder som innehöll samtliga datapunkter. Under 

screeningen testades metoderna med cross-validation som delar upp träningsdata i tio delar och 

tränar algoritmen på nio av delarna och testar på en del. Därefter tränar den på nio andra delar 

och testar på den tionde och så vidare tills alla delar har använts som testmängd. Utifrån dessa 

initiala tester valdes de sex metoder som hade viktad genomsnittlig täckning (engelska: 

weighted average recall) över 83 procent och bäst problemtäckning ut (se avsnittet om 

utvärdering nedan). 83 procent sattes som gräns på grund av att det var den andelen av data som 
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tillhörde klassen NOT-PROBLEMATIC och alltså är en nivå som skulle uppnås genom att 

klassificera samtliga instanser som den klassen.  

 Utvärdering 9.5

För att kunna utvärdera de olika metoderna har vi använt oss av kända angreppssätt 

lämpade för utvärdering av språkteknologiska system. Det finns fyra huvudaspekter 

man kan titta på. 

 Tid som krävs 

 Utrymme/resurser som krävs 

 Hur nöjda användarna är  

 Hur korrekt systemet är  

I denna rapport har vi valt att utvärdera hur korrekt systemet är. Detta kallas även att 

utvärdera systemet som en "black-box". Utvärderingen är en intrinsisk utvärdering. Till 

skillnad mot den extrinsiska utvärderingen utgår den intrinsiska utvärderingen ifrån ett 

fördefinierat facit. Detta fördefinierade facit kallas även för guldstandard. 

Guldstandarden uppnås endast då programmet är perfekt sett utifrån resultat. För att 

kunna jämföra resultaten har vi använt olika utvärderingsmått. 

För att använda sig av måtten behövde vi beräkna antalet instanser som kategoriserats 

rätt eller fel för varje kategori. De som klassificerats rätt inom sin kategori benämns 

som true positive, om instansen blivit klassificerad felaktigt i en annan kategori 

benämns det som en false negative, instanser som inte ska klassificeras som kategorin 

men har klassificerats inom kategorin benämns som false positives och återstående 

instanser som korrekt klassificerats som en annan kategori benämns som true negatives. 

Detta kan enkelt visas i en sammanblandningsmatris. I Figur 2.7 visas 

sammanblandningsmatrisen för kategorin NOT-PROBLEMATIC. 

  

Figur 2.7: Sammanblandningsmatris för kategorin NOT-PROBLEMATIC där TP är true 

positive, TN är true negative, FP är false positive och FN är false negative  

9.5.1 Precision 

Precision är ett mått som representerar hur stor andel av alla instanser som klassificerats 

rätt enligt facit. (Jurafsky & Martin, 2009) 
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Klassificerat som 

 NOT-

PROBLEMATIC 

PROBLEMATIC PARTIAL 

NOT-

PROBLEMATIC 

TP FN FN 

PROBLEMATIC FP TN TN 

PARTIAL FP TN TN 
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Precision ges av ekvation 4:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
           (4) 

där TP står för true positives och FP står för false positives. 

9.5.2 Täckning 

Täckning (engelska: recall) är ett mått som talar om hur många instanser av en viss klass som 

klassificerats korrekt. (Jurafsky & Martin, 2009) 

Täckning ges av ekvation 5:  

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
            (5) 

där TP står för true positives och FN står för false negatives. 

9.5.3 Viktad genomsnittlig täckning 

Viktad genomsnittlig täckning (engelska: weighted average recall) är ett viktat medelvärde av 

samtliga klassers täckning. Den viktade genomsnittliga täckningen är samma sak som den totala 

andelen rätt klassificerade instanser utav alla klassificerade instanser, även kallat true positive 

rate. 

Viktad genomsnittlig täckning ges av ekvation 6: 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
1

𝑁
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝐾

𝑖=1

          (6) 

där N är totala antalet instanser i K är antalet klasser som finns och TPi är antalet true 

positives för klass i. 

9.5.4 Genomsnittlig täckning 

Genomsnittlig täckning (engelska: average recall) är det icke-viktade medelvärdet av samtliga 

klassers täckning. 

Genomsnittlig täckning ges av ekvation 7:  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
1

𝐾
∑ 𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖

𝐾

𝑖=1

          (7) 

där K är antalet klasser som finns och täckningi är täckningen för klass i.  

9.5.5 Problemtäckning 

Vi använder oss av ett värde som vi kallar problemtäckning. Problemtäckning är den täckning 

man får om man behandlar klasserna PROBLEMATIC och PARTIAL som en gemensam klass. 

Anledningen till att detta mått används i detta arbete är att ett yttrande som tillhör någon av 

dessa klasser inte är oproblematiskt och därför bör undersökas närmare oavsett vilken av de två 

problematiska klasserna det klassificerats som. 
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9.5.6 Baslinje 

För att säkerställa att en metod är användbar valde vi, förutom att jämföra resultaten mellan de 

olika maskininlärningsmetoderna, en baslinje.  Baslinjen är ett naivt angreppssätt som sätter det 

resultat som kan uppnås utan att använda programmet. På så sätt skapar man en referenspunkt 

att utgå ifrån vilken programmet ska överträffa.  En baslinje för denna uppgift kan till exempel 

vara att kategorisera alla yttranden från systemet som följs av yttrandet ”Nej” från användaren 

som PROBLEMATIC. 

För att välja baslinje var vi tvungna att överväga vad som är metodens viktigaste uppgift. 

Antingen är det viktigast att kategorisera så många som möjligt som oproblematiska yttanden 

även om det innebär att metoden missar en del problematiska yttranden eller att kategorisera så 

många instanser som möjligt som problematiska yttranden så att metoden överkategoriserar 

antalet problematiska yttranden. För Voice Providers kunder är det viktigt att de som använder 

systemet upplever det som felfritt. Det har en större inverkan på framtida kunder att ha en 

oproblematisk än en problematisk konversation. Detta innebar att vår baslinje var att hitta minst 

lika många problematiska yttranden (korrekt och felaktigt klassificerade som antingen 

PROBLEMATIC eller PARTIAL) som de manuellt taggade problematiska yttrandena. I våra 

data var andelen problematiska yttranden 17 procent av alla yttranden. 

Med anledning av att testmängderna var slumpmässigt sammansatta ur datamängden har vi även 

använt oss av en relativ baslinje som utgick från det faktiska antalet problematiska yttranden i 

varje enskild testmängd. 

9.5.7 Hur måtten används 

I det här arbetet används viktad genomsnittlig täckning för att genomföra en initial testomgång 

för att välja ut vilka maskininlärningsmetoder som ska studeras vidare. Genomsnittlig täckning 

användes som ett av två bedömningsmått för att komma fram till vilken maskininlärningsmetod 

som presterade bäst. Det måttet användes eftersom det använts i SpeDial-projektet. Det andra 

måttet som användes för att bedöma metodernas prestation i det här arbetet var 

problemtäckning.  

Ett annat vanligt mått att använda är precision. Precision är ett mått som representerar hur stor 

andel av de instanser som klassificerats som en viss klass, av metoden, som klassificerats rätt 

enligt facit. I och med att detta arbete främst syftat till att komma fram till vilken eller vilka 

metoder som är bäst på att upptäcka problematiska yttranden och det är relevant att upptäcka 

alla problematiska yttranden valde vi att istället fokusera på täckning. Ett alternativ vore att se 

till precisionen för NOT-PROBLEMATIC eftersom en hög precision innebär att få instanser 

tillhörande andra klasser klassificerats som den utvärderade klassen. 
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10 Resultat 
I detta avsnitt redovisas relevanta resultat för de sex maskininlärningsmetoder som testats för 

att identifiera problematiska yttranden i den använda datamängden. Resultatet för respektive 

metod redovisas i tabellform.  

 Kappakoefficienten 10.1

Efter den individuella kategoriseringen beräknades Kappakoefficienten till 0.92 i detta fall (se 

bilaga 1).  

 Klassificeringsresultat 10.2

Samtliga klassificerare har tränats och testats på nio uppsättningar datamängder. Varje 

uppsättning utgörs av tre par, bestående av träningsmängd och en testmängd, som skapats 

utifrån de tre metoderna som hanterar systemreglerna på olika sätt (se avsnitt 3.3.2). Ett par 

bestående av träningsmängd och testmängd benämns i tabellerna nedan som 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

och så vidare, där första siffran står för vilken regelmetod som datamängderna genererats med 

och den andra siffran används för att skilja på mängder som genererats med samma regelmetod. 

I tabellerna redovisas resultat för måtten genomsnittlig täckning, problemtäckning och viktad 

genomsnittlig täckning. I den näst sista kolumnen redovisas andelen problematiska yttranden i 

varje testmängd, vilket motsvarar den relativa baslinjen, och i den sista redovisas hur stor andel 

av instanserna i varje testmängd som klassificerades som någon av klasserna PROBLEMATIC 

och PARTIAL. 
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10.2.1 Random Forest 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,523 med en standardavvikelse på 

0,065 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,591 med en standardavvikelse på 

0,041. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Resultat per datamängd för klassificeraren Random Forest. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,606 0,483 0,870 0,173 0,115 

1.2 0,582 0,452 0,850 0,179 0,118 

1.3 0,553 0,473 0,856 0,159 0,118 

2.1 0,556 0,536 0,856 0,161 0,127 

2.2 0,625 0,633 0,856 0,173 0,161 

2.3 0,686 0,636 0,862 0,190 0,170 

3.1 0,591 0,521 0,836 0,210 0,150 

3.2 0,566 0,516 0,850 0,184 0,130 

3.3 0,551 0,467 0,850 0,173 0,118 

Medelvärde 0,591 0,524 0,854 0,178 0,134 

Standard-

avvikelse 
0,041 0,065 0,009 0,015 0,020 
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10.2.2 Rotation Forest 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,468 med en standardavvikelse på 

0,027 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,587 med en standardavvikelse på 

0,024. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.2 

Tabell 2.2: Resultat per datamängd för klassificeraren Rotation Forest. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,588 0,433 0,865 0,173 0,107 

1.2 0,578 0,484 0,853 0,179 0,121 

1.3 0,537 0,455 0,865 0,159 0,101 

2.1 0,583 0,429 0,873 0,161 0,098 

2.2 0,580 0,467 0,856 0,173 0,124 

2.3 0,636 0,515 0,844 0,190 0,147 

3.1 0,592 0,493 0,856 0,210 0,121 

3.2 0,582 0,484 0,867 0,184 0,110 

3.3 0,603 0,450 0,853 0,173 0,121 

Medelvärde 0,587 0,468 0,859 0,178 0,117 

Standard-

avvikelse 
0,024 0,027 0,008 0,015 0,014 

 

  



Del 2: Identifiering av problematiska systemyttranden 

34 

 

10.2.3 JRip 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,390 med en standardavvikelse på 

0,080 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,548 med en standardavvikelse på 

0,028. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.3 

Tabell 2.3: resultat per datamängd för klassificeraren JRip. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,507 0,283 0,853 0,173 0,069 

1.2 0,556 0,371 0,867 0,179 0,081 

1.3 0,534 0,364 0,879 0,159 0,069 

2.1 0,563 0,375 0,876 0,161 0,081 

2.2 0,587 0,483 0,856 0,173 0,130 

2.3 0,611 0,455 0,847 0,190 0,124 

3.1 0,525 0,397 0,830 0,210 0,107 

3.2 0,492 0,266 0,844 0,184 0,066 

3.3 0,666 0,517 0,876 0,173 0,121 

Medelvärde 0,560 0,390 0,859 0,178 0,094 

Standard-

avvikelse 
0,052 0,080 0,016 0,015 0,025 
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10.2.4 KStar 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,381 med en standardavvikelse på 

0,043 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,548 med en standardavvikelse på 

0,028. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.4 

Tabell 2.4: resultat per datamängd för klassificeraren KStar. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,536 0,317 0,859 0,173 0,078 

1.2 0,512 0,355 0,856 0,179 0,075 

1.3 0,501 0,327 0,870 0,159 0,066 

2.1 0,553 0,357 0,876 0,161 0,075 

2.2 0,552 0,400 0,859 0,173 0,101 

2.3 0,597 0,394 0,856 0,190 0,095 

3.1 0,558 0,438 0,833 0,210 0,124 

3.2 0,542 0,391 0,856 0,184 0,092 

3.3 0,580 0,450 0,867 0,173 0,098 

Medelvärde 0,548 0,381 0,859 0,178 0,089 

Standard-

avvikelse 
0,028 0,043 0,011 0,015 0,017 
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10.2.5 Bagging 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,357 med en standardavvikelse på 

0,088 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,511 med en standardavvikelse på 

0,059. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.5 

Tabell 2.5: resultat per datamängd för klassificeraren Bagging. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,487 0,267 0,841 0,173 0,075 

1.2 0,509 0,355 0,850 0,179 0,081 

1.3 0,501 0,364 0,862 0,159 0,081 

2.1 0,573 0,411 0,870 0,161 0,095 

2.2 0,623 0,533 0,865 0,173 0,135 

2.3 0,555 0,424 0,816 0,190 0,133 

3.1 0,466 0,342 0,804 0,210 0,104 

3.2 0,425 0,219 0,816 0,184 0,069 

3.3 0,460 0,300 0,844 0,173 0,066 

Medelvärde 0,511 0,357 0,841 0,178 0,093 

Standard-

avvikelse 
0,059 0,088 0,023 0,015 0,024 
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10.2.6 SMO 

Klassificeraren hade ett medelvärde för problemtäckning på 0,304 med en standardavvikelse på 

0,090 och ett medelvärde för genomsnittlig täckning på 0,495 med en standardavvikelse på 

0,042. De resultat som uppnåddes för varje delmängd redovisas i Tabell 2.6 

Tabell 2.6: resultat per datamängd för klassificeraren SMO. 

Datamängd 
Genomsnittlig 

täckning 

Problem-

täckning 

Viktad 

genomsnittlig 

täckning 

Andel 

problematiska 

yttranden i 

testmängden 

Andel 

instanser 

klassificerade 

som 

problematiska 

yttranden 

1.1 0,553 0,400 0,856 0,173 0,101 

1.2 0,522 0,403 0,841 0,179 0,104 

1.3 0,543 0,436 0,847 0,159 0,118 

2.1 0,451 0,196 0,844 0,161 0,058 

2.2 0,407 0,167 0,836 0,173 0,075 

2.3 0,501 0,242 0,821 0,190 0,046 

3.1 0,490 0,315 0,804 0,210 0,107 

3.2 0,504 0,313 0,833 0,184 0,092 

3.3 0,484 0,267 0,818 0,173 0,095 

Medelvärde 0,495 0,304 0,833 0,178 0,088 

Standard-

avvikelse 
0,042 0,090 0,015 0,015 0,023 
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11 Analys 
I detta avsnitt analyseras de resultat som redovisas i avsnitt 10.   

 Analys av Kappakoefficienten 11.1

Klassificeringsarbetet hade en Kappakoefficient på 0.92 vilket tyder på god överensstämmelse. 

Resultatet kan bero på att endast 17 procent av alla yttranden var problematiska. Den största 

delen av data bestod av samtal som inte innehöll problematiska yttranden. Det var ofta hög 

överrensstämmelse på de samtal som var kategoriserade som NOT-PROBLEMATIC medan det 

fanns större avvikelser på yttranden som var kategoriserade PARTIAL eller PROBLEMATIC. 

Detta kan tyda på att en datamängd med större andel problematiska yttranden hade gett ett lägre 

värde på Kappakoefficient. 

 Analys av klassificeringsresultat 11.2

Det första som är tydligt i resultatet är att ingen av de sex studerade maskininlärningsmetoderna 

lyckades nå upp till den baslinje som satts upp. Ingen av dem klassificerade 17 procent av 

instanserna som problematiska yttranden (klasserna PROBLEMATIC och PARTIAL). De 

lyckades inte heller nå upp till den relativa baslinjen. Den direkta slutsats man kan dra av det 

utan att titta närmare på utfallen är att ingen av metoderna hittade 100 procent av de 

problematiska yttranden som fanns att identifiera. Å andra sidan skulle man enkelt kunna bygga 

en klassificerare som lyckas nå upp till en sådan baslinje genom att antingen klassificera 

samtliga instanser som problematiska eller slumpmässigt välja minst 17 procent att klassificera 

som problematiska. Ingen av de metoderna skulle ge ett praktiskt användbart resultat. 

Det intressanta med resultatet är vilka metoder som klarar av uppgiften, att klassificera 

problematiska systemyttranden, bäst. Anledningen till att vi införde värdet problemtäckning är 

att vi ville kunna jämföra metoderna utifrån hur många problematiska ytranden de kunde 

identifiera oberoende av om de klassificerats som PROBLEMATIC eller PARTIAL. I praktiken 

innebär det att utfallet behandlas som om det vore en binär klassificering. Även om ett yttrande 

bara är delvis problematiskt behöver det utvärderas närmare och av den anledningen fungerar 

detta mått väl för vårt syfte. Det vi då kan utläsa från resultatet är att Random Forest är den 

metod som presterar bäst. Det är den enda av de utvärderade metoderna som har en 

problemtäckning på över 50 procent och den har dessutom högst genomsnittlig täckning.  

De slutsatser som kan dras från Figur 2.8 är att alla metoder nästan presterade lika bra sett till 

måttet viktad genomsnittlig täckning. Enligt genomsnittlig täckning och problemtäckning 

presterade Random Forest och Rotation Forest bäst vilket är intressant då båda metoderna 

grundar sig i beslutsträd. Det är tydligt att metoden SMO presterade sämst sett till alla mått.  
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 Figur 2.8: Diagram över resultaten för de sex maskininlärningsmetoderna. 
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12 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur arbetet genomförts för att kritiskt granska metodens påverkan på 

de resultat som uppnåtts.  

 Förberedande av data 12.1

En stor del av arbetet var att förbereda data för att de skulle kunna användas för att identifiera 

problematiska systemyttranden. Till att börja med behövdes ett stort transkriberingsarbete då det 

endast fanns transkriberade yttranden från användarna men inte från systemet. För att det skulle 

vara rimligt att bedöma om systemyttranden var problematiska eller inte behövde de finnas i 

textformat och omges av rätt användaryttranden. I detta fall transkriberades vi hälften av 

samtalen var. Ett alternativt sätt att genomföra den delen hade varit att båda transkriberade 

samtliga samtal för att undvika felaktigheter. Dock hade det varit väldigt tidskrävande och med 

stor sannolikhet haft väldigt liten inverkan på resultatet. Systemets yttranden är standardiserade 

och lätta att höra vilket medför en relativt liten risk för feltranskribering. Stavfel och 

motsvarande hade inte heller påverkat resultatet eftersom maskininlärningsmetoderna 

tillämpades på systemets regler hämtade från loggfiler och inte på transkriberade 

systemyttranden. 

En brist med genomförandet av den manuella klassificeringen var att den inte gjordes på 

isolerade utdrag av data. Bedömningen av ett yttrande skulle göras enbart med hänsyn till de två 

närmast föregående och det närmast följande yttrandet, utöver yttrandet som bedömdes. Så var 

fallet men bedömaren hade samtidigt tillgång till övriga kringliggande yttranden vilket kan ha 

påverkat objektiviteten i klassificeringen. Detta påverkar i så fall resultatet negativt eftersom 

maskininlärningsmetoderna enbart tog hänsyn till det bestämda antalet yttranden. Här skiljer sig 

även metoden från SpeDial-projektet eftersom den klassificeringen använder ytterligare tre 

kategorier för att täcka in de fall som beror på en större mängd yttranden men det var en del i 

det här arbetets avgränsningar att bara använda tre kategorier. Det innebär att de data vi har 

använt behöver klassificeras om för att kunna användas fullt ut i SpeDial-projektet och att 

resultaten vi har fått kanske inte kan jämföras direkt med deras. Att använda sex kategorier hade 

gjort arbetet betydligt mer komplext och hade troligen haft inverkan på resultatet. Det är svårt 

att avgöra om det hade haft positiv eller negativ inverkan på resultatet då det å ena sidan hade 

förtydligat klassificeringen av en del yttranden men å andra sidan skulle inneburit en mindre 

andel träningsdata per klass. Detta kan vara ett intressant område för vidare studier. 

Ett alternativ till att använda manuellt transkriberade användaryttranden hade varit att använda 

de transkriptioner som gjorts av systemets taligenkänning. Det kan vara intressant att jämföra 

transkriptionerna både med avseende på hela meningar och på de nyckelord som användes för 

att representera användarens yttranden. Det hade varit relevant om målet hade varit att utreda 

hur systemets andra funktioner påverkas av noggrannheten hos taligenkänningen. I detta fall 

begränsades arbetet till att använda de transkriberade yttrandena.  

De 19 attribut som representerade användaryttranden valdes utifrån en uppfattning om vilka 

uttryck som hade påverkan på dialogerna. Det finns förstås alternativa sätt att göra detta urval. 

Till exempel hade vi kunnat använda hela yttranden och samtliga ord i dem som datapunkter. 

Det hade dock minskat sannolikheten för att olika instanser i data skulle ses som någorlunda 

lika varandra. För att lösa det hade man i så fall behövt tillämpa exempelvis stopplistor för att 

sålla bort brus. Genom att definiera vilka ord som skulle tas hänsyn till kunde vi undvika en stor 

del av bruset men riskerade istället att missa en del nyckelord. 

Ett annat sätt att hantera attributen hade varit att använda sig av en ”bag-of-words” istället för 

flera binära attribut. De binära attributen tar bara hänsyn till om ett ord eller uttryck finns 
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representerat eller inte. En ”bag-of-words” tar istället hänsyn till hur många gånger ordet 

förekommer. Till exempel hade meningen ”Ja så är det ja” genererat värdet ”1” för attributet 

”ja” med vår metod och värdet ”2” om man istället använt en ”bag-of-words”. 

Den manuella klassificeringen av systemets yttranden gjordes parallellt av oss båda för att sedan 

jämföras. Att mer än en person klassificerar samtliga data är en stor fördel då bedömningen av 

vad som är problematiskt eller inte är subjektiv. Ett bättre sätt att genomföra den delen av 

arbetet hade varit att låta utomstående personer klassificera samtalen. De resurserna fanns dock 

inte för det här arbetet. Det hade även varit bättre att vara fler än två personer.  

 Tillämpningen av maskininlärning 12.2

Det initiala urvalet av metoder gjordes som en översiktlig screening utan djupare analys. Det 

var effektivt i det här fallet då det fanns väldigt många olika möjliga metoder att använda i 

WEKA varav ett antal inte fungerade alls på de data som vi ville klassificera. En möjlighet hade 

varit att lägga till ett ytterligare steg i urvalsprocessen där de metoder som inte uppenbart 

misslyckades med att klassificera utifrån tre klasser kunnat analyseras mer ingående. Det valda 

tillvägagångssättet var dock effektivt och rimligt utifrån arbetets tidsramar. 

Valet att använda flera slumpade separata tränings- och testmängder var ett praktiskt sätt att 

göra flera körningar på våra data. Det minskar risken för att få ett resultat som beror på 

tillfälligheter i uppdelningen av data vid testning. 

I det här arbetet användes inte utvecklingsmängder för de träningsmängder som genererades. 

Anledningen till denna avgränsning var att det inte fanns tid till att finkalibrera metoderna och 

därför fanns ingen anledning att använda sig av utvecklingsmängder. En finkalibrering kan vara 

att sålla i attributen genom att ta bort eller lägga till attribut. För att få ett bättre resultat och en 

djupare utvärdering av metodernas potential är detta ett intressant område för vidare studier.Arb 

 Alternativ frågeställning 12.3

Arbetet i denna del gick ut på att undersöka: Vilken/vilka maskininlärningsmetoder lämpar sig 

bäst för att identifiera problematiska systemyttranden i Voice Providers data? Ett alternativ till 

att undersöka flera metoder och jämföra dem hade varit att välja ett fåtal 

maskininlärningsmetoder och fokusera på att optimera resultaten för dessa. På grund av 

tidsbegränsningarna var vi tvungna att välja ett av dessa alternativ. För att koppla det till 

SpeDial-projektet hade ett angreppssätt kunnat vara att försöka optimera de metoder som 

presterade bäst i deras projekt och se om samma resultat kunde uppnås i andra data.  I ett sådant 

scenario hade det varit viktigt att använda sig av en utvecklingsmängd för att få giltiga resultat.  
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13 Slutsatser 
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser av detta arbete. Den maskininlärningsmetod som 

visade sig fungera bäst utifrån måtten problemtäckning och genomsnittlig täckning var Random 

Forest. Metoderna Rotation Forest, JRip och KStar hade dock en något högre viktad 

genomsnittlig täckning. För att kunna dra några tydligare slutsatser bör tester genomföras på en 

större mängd data samt innefatta utvecklingsmängder och kalibrering av 

maskininlärningsmetoderna. Dessa områden är därför intressanta för fortsatta studier.
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15 Bilagor 

 Bilaga 1: Beräkningar för 15.1

Kappakoefficienten 

Li = P1 

Mattias = P2 

Totalt antal instanser = 3466 

 

Person Kategori Antal (st) 

P1 NOT-PROBLEMATIC 2993 

P2 NOT-PROBLEMATIC 2851 

P2 PROBLEMTIC 167 

P2 PROBLEMTIC 254 

P2 PARTIAL 306 

P2 PARTIAL 361 

15.1.1 P(A) 

𝑃(𝐴) =
3190

3466
= 0,920369302 = 0,92 

15.1.2 P(E) 

 PROBLEMATIC: 

𝑃1 =
167

3466
= 0,048182 = 0,05 

 

𝑃2 =  
254

3466
= 0,073283324 = 0,07 

 NOT-PROBLEMATIC: 

𝑃1 =  
2993

3466
= 0,863631448 = 0,86 

 

𝑃2 =  
2851

3466
= 0,822562031 = 0,82 

 PARTIAL: 

𝑃1 =  
306

3466
= = 0,088286209 = 0,09 

 

𝑃2 =  
361

3466
= 0,104154654 = 0,10 

 

𝑃(𝐸) =  0,05 ∗ 0,07 + 0,86 ∗ 0,82 ∗ 0,09 ∗ 0,10 = 0,0098468 = 0,01 



Bilagor 

b 

 

15.1.3 Kappakoefficient 

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
0,92 − 0,01

1 − 0,01
= 0,919 
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