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Sammanfattning 

Att manuellt hantera och klassificera stora mängder textdokument tar mycket tid och kräver 

mycket personal, att göra detta med hjälp av maskininlärning är för ändamålet ett alternativ. 

Det här arbetet önskar ge läsaren en grundläggande inblick i hur automatisk klassificering av 

texter fungerar, samt ge en lätt samanställning av några av de vanligt förekommande 

algoritmerna för ändamålet. De exempel som visas använder sig av artiklar på engelska om 

teknik- och finansnyheter, men arbetet har avstamp i frågan om mognadsgrad av tekniken för 

hantering av svenska officiella dokument. 

 

Första delen är den vetenskapliga bakgrund som den andra delen vilar på, här beskrivs flera 

algoritmer och tekniker som sedan används i praktiska exempel. Rapporten ämnar inte 

beskriva en färdig produkt, utan fungerar så som ”proof of concept” för textklassificeringens 

användning. 

 

Avslutningsvis diskuteras resultaten från de tester som gjorts, och en av slutsatserna är att när 

det finns tillräckligt med data kan en enkel klassificerare prestera nästan likvärdigt med en 

tekniskt sett mer utvecklad och komplex klassificerare. Relateras prestandan hos 

klassificeraren till tidsåtgången visar detta på att komplexa klassificerare kräver hårdvara med 

hög beräkningskapacitet och mycket minne för att vara gångbara. 

Abstract 

To manually handle and classify large quantities of text documents, takes a lot of time and 

demands a large staff, to use machine learning for this purpose is an alternative. This thesis 

aims to give the reader a fundamental insight in how automatic classification of texts work 

and give a quick overview of the most common algorithms used for this purpose. The 

examples that are shown uses news articles in English about tech and finance, but the thesis 

takes a start in the question about how mature the technique is for handling official Swedish 

documents. 

 

The first part is the scientific background on which the second part rests, here several 

algorithms and techniques are described which is used in practice later. The report does not 

aim to describe a product in any form but acts as a “proof of concept” for the use of text 

classification. 

 

Finally, the results from the tests are discussed, and one of the conclusions drawn is that when 

data is abundant a relatively simple classifier can perform close to equal to a technically more 

developed and complex classifier. If the performance of the classifier is related to the time 

taken this indicates that complex classifiers need hardware with high computational power 

and a fair bit of memory for the classifier to be viable. 
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“So, computers are tools of the devil?" thought Newt. He had no problem believing it. Computers 

had to be the tools of somebody, and all he knew for certain was that it definitely wasn't him.”     

– Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch 
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1 Inledning 

Är maskininlärning (machine learning) moget nog för dokumenthantering och klassificering 

när det kommer till offentliga dokument på svenska? Detta är den grundläggande frågan som 

genomsyrar hela arbetet, och som har sitt ursprung i den digitalisering som Kommuninvest 

vill genomföra i sin verksamhet.  

 

Idag tar bolaget emot stora mängder dokument som ser väldigt olika ut, som alla klassificeras 

manuellt och sorteras efter därefter. Det kan handla om allt från årsredovisningar från 

kommunala bolag till protokoll från kommunstyrelser och annat, se bilagorna A och B som 

båda är förstasidan på delegeringsförteckningar/delegationsordningar men från två olika 

kommuner. 

 

1.1 Bakgrund 

Kommuninvest ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB grundades 1992 ur vad 

som var ett samarbete mellan 10 kommuner i Örebro län samt landstinget. De hade 

tillsammans startat ett bolag för att samarbeta på kreditmarknaden och underlätta för 

kommunerna och de kommunala bolagen att få billigare lån och säkrare källa till kapital. När 

detta sedan spred sig under åren fram till 1992 anslöt sig fler och fler kommuner vilket ledde 

till ombildningen i vad som idag är Kommuninvest. Idag ingår 90% av Sveriges kommuner 

och landsting i Kommuninvest, som då är den enskilt största långivaren [1]. 

 

För att komma ifrån den idag mycket personalintensiva hanteringen av inkommande 

dokument, och för att genomföra en generell digitalisering, skapades detta projekt som en 

form av ”proof of concept” genom företaget Enfo Group hos vilket arbetet är genomfört. På 

Kommuninvest har inget projekt med syfte att använda maskininlärning för 

dokumenthanteringen tidigare bedrivits. 

 

1.2 Projekt 

Den stora mängd data som finns samlad hos Kommuninvest är idag till stor del inskannade 

dokument, och som i vissa fall är maskininlästa med Optical Character Recognition (OCR). 

Denna datasamling är manuellt granskad och klassificerad, och kan användas som tränings-, 

validerings- och testdata i den mån det är möjligt att extrahera data ur dokumenten. På grund 

av att dokumenten ser så olika ut är det inte alltid möjligt att extrahera data, och vissa 

begränsningar i data valdes. För projektet används en förenklad datasamling där det endast 

fanns två klasser av dokument att hantera. Detta för att det binära fallet är enklare att hantera, 

och att det sedan är enkelt att bygga vidare till en klassificerare för hantering av flera klasser 

[2]. Projektet kan då liknas vid t ex ett skräppostfilter där textklassificering används med 

framgång för att bland annat klassificera ett email som ”skräppost” eller ”inte skräppost”, och 

sortera det rätt i inkorgen. Detta är ett i vardagen enkelt exempel som likt projektet är i form 

av en binär sortering och används av bl a Google i sin e-posttjänst Gmail [3,4]. Denna liknelse 

är vidare bra då det även i detta fall blir fråga om övervakad inlärning (supervised learning), 

eftersom klasserna redan är kända och en mappstruktur redan finns, se figur 1. I ett första steg 

i en fullt utvecklad lösning identifieras rätt kommun eller företag, och sedan rätt mapp för de 

olika dokument som ska klassificeras.  
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Figur 1: Exempel på mappstruktur för lagring av data hos Kommuninvest  

 

1.3 Syfte 

Arbetet ämnar inte leverera en färdig produkt för företaget att använda i sin verksamhet, utan 

visar på om det är relevant att vidare studera tekniken eller gå direkt på en implementering. 

Syftet är på lång sikt, för Kommuninvest, att den hantering av dokument som idag sker 

manuellt i större utsträckning ska ske automatiskt för att minska den arbetsbörda som idag 

ligger på personalen. Då alla dokument inte kan tänkas vara möjliga att klassificera, kommer 

vissa dokument vara tvungna att hantera manuellt även i framtiden, men om denna mängd 

minskar kommer det leda till högre effektivitet inom företaget. Detta kan komma att leda till 

enklare och snabbare hantering av låneansökningar för kommuner, landsting och kommunala 

företag, och vilket är till gagn för skattebetalarna. 

 

1.4 Krav 

Vid projektets slut ska: 

• En genomgång av de vanligaste algoritmerna för dokumentklassificering med hjälp av 

maskininlärning vara gjord. 

• Några tillgängliga tjänster för ändamålet ska vara listade. 

• Om möjligt ska ett enklare test av principerna vara gjord på Kommuninvests data, 

helst via extern tjänsteleverantör. 
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2 Bakgrund 

Maskininlärning har sitt ursprung i det mycket bredare fältet av artificiell intelligens (AI), där 

den grundläggande tanken i maskininlärning är att man genom generalisering av data lär en 

algoritm att se mönster och dela in data i grupper. Alla algoritmer har olika förutsättningar, 

men vad alla algoritmer har gemensamt är att de genom induktion lär sig var ett exempel 

borde placeras [3,5]. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, oövervakad- och övervakad 

inlärning, där skillnaden är att den första saknar information om datamängden så som etiketter 

till de exempel som algoritmen ska lära sig av och den andra har dessa etiketter och/eller 

metadata knutet till datamängden. I det fall dessa etiketter är diskreta är det fråga om 

klassificering, annars är det ett regressionsproblem [5]. 

 

Användningen av maskininlärning för att hantera data återfinns i många fält där det kan delas 

in i två huvudgrupper, där klassificering och regression utgör den ena delen och klustring, 

upptäckt av avvikelser och förstärkt inlärning utgör den andra. Regression används för 

uppskattningar av framtida värden, upptäckt av avvikelser används för bland annat identifiera 

bedrägerier och klustring för bland annat analys av sociala medier eller 

marknadssegmentering. Dessa används bland annat inom robotik, programvaruutveckling, 

bildanalys, attitydsanalys (sentiment analasys) och självkörande fordon, men det här arbetet 

fokuserar som tidigare beskrivet på klassificering av textdokument. 

 

2.1 Representation av text 

Representationen av en text är första steget till att automatiskt kunna klassificera den. 

Eftersom texter inte kan hanteras av en klassificerare som de är skrivna, måste de 

representeras på ett sådant sätt som en vald klassificerare kan tolka den. Detta måste då 

självklart ske på samma sätt för dokumenten i tränings-, validerings- och testseten. Hur ett 

dokument eller en text ska representeras beror vad som anses värdefullt i texten [2]. 

 

En text representeras oftast av en vektor med attribut när det är fråga om klassificering, där 

värdena på attributen bestäms av de termer som utgör dokumentet som representeras, och 

beskriver hur stor inverkan termen har på dokumentet. Vektorerna är oftast normaliserade, 

vilket gör att värdena då ligger i intervallet [0,1]. Dimensionaliteten av den rymd som 

vektorerna ryms i, bestäms av den mängd termer som används – en dimension per attribut.  

2.1.1 Termfrekvens 

En vanlig beräkningsmodell för attributens värden är tf-idf som står för ”term frequency–

inverse document frequency”, som betyder att termens frekvens multipliceras med dess 

inverterade dokumentfrekvens, se ekvation 1–2 där 𝑛𝑑 är det totala antalet dokument och 

𝑑𝑓(𝑑, 𝑡) är antalet dokument som innehåller termen. Vektorn normaliseras sedan med hjälp av 

den euklidiska normen. 

  

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡) Ekv. 1 

𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔
1 + 𝑛𝑑

1 + 𝑑𝑓(𝑑, 𝑡)
+ 1 Ekv. 2 

 

För textklassificering är ordens betydelse inte av samma vikt som vid annan typ av 

dokumenthantering, så som översättning eller tolkning av innebörd. Här letar algoritmerna 

efter mönster som inte behöver ha förankring i ordens betydelse, men det finns ändå 

representationsmodeller som i viss mån tar hänsyn till ordens betydelse genom att hantera 
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ordningen de kommer i.  

2.1.2 Dimensionalitet av vektorer 

När varje attribut utgör en dimension för vektorerna kan problem med hög belastning vid 

beräkning och problem att generalisera ur datan förekomma, detta kallas ibland ”the curse of 

dimensionality” [3]. För att komma till rätta med denna växande dimensionalitet, finns vissa 

vanliga lösningar – att helt enkelt ta bort vissa attribut. 

 

De termer som är specifika för ett enda, eller ett fåtal dokument säger mycket lite om dess 

klasstillhörighet om inte klassen utgörs av dessa dokument. Termer som är vanliga i alla 

dokument är inte specifika för någon klass, och både vanliga och ovanliga termer kan således 

antas inte positivt påverka möjligheten att korrekt klassificera dokument. Ett enkelt exempel 

är att en klassificering där det bara finns två termer att ta hänsyn till, är enkel men om det 

finns ytterligare hundratals kommer dessa kunna agera som störningar (noise). Om algoritmen 

är en ”nearest neighbor” klassificering blir resultatet på närmaste slumpmässigt då 

störningarna kan få klassificeraren att se oviktiga mönster. Vidare är det svårare att 

generalisera när störningarna finns [3]. 

 

Utöver att ta bort ord, kan ord som delar ursprung grupperas under en process som 

kallas ”stemming” eller ”lemmatization” på engelska, vilket även det reducerar 

dimensionaliteten [2,3,6]. Ord som ”pojke”, ”pojken” och ”pojkens” kan alla räknas som 

termen ”pojke” så att två dimensioner försvinner. Detta kräver dock ytterligare en algoritm, 

vilket ökar tidsåtgång och minnesanvändning vid beräkning av vektorerna [2]. 

2.1.3 Bag of Words (BoW) 

Den vanligaste termen för dokumentklassificering är de individuella orden i texten, där 

frekvensen med vilka orden i den förekommer utgör värdet. Detta kallas ”Bag of Words” 

(BoW), och är en av de enklaste metoderna för att representera av texter. En av fördelarna är 

att en representation för varje dokument är lätt att beräkna, nackdelen är att ordens ordning 

inte längre syns, och betydelser av ord som framgår av sammanhang försvinner. Detta blir 

tydligt när ord som ”lada” eller ”barn” finns i texten. Av sammanhanget framgår troligen om 

det i första fallet syftar till en ekonomibyggnad på ett lantbruk eller en rysktillverkad bil, och i 

andra fallet om det är det svenska ordet för individer under 18 år eller det engelska ordet för 

en ladugård. Med BoW försvinner denna information, men det förhindrar inte att algoritmen 

är en av de vanligast förekommande vid textklassificering [2,6–8].  

 

I tabell 1 syns fyra texter, som tillsammans har tio unika ord och deras vektorrepresentationer, 

där vektorerna står för [it, was, the, best, of, times, worst, age, wisdom, foolishness]. Här 

hanteras alla värden som heltal då de inte normaliserats. 

 

Tabell 1: Vektorrepresentation med Bag of Words på fem enkla texter, där den femte innehåller två 
förekomster av ordet ”of”. 

Text Vektor 
It was the best of times [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0] 
It was the worst of times [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0] 
It was the age of wisdom [1,1,1,0,1,0,0,1,1,0] 
It was the age of foolishness [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1] 
It was the worst of best of times [1,1,1,1,2,1,1,0,0,0] 

 



 

  9 (48) 

2.1.4 N-Grams 

För att i viss mån bevara ordens betydelse i sitt sammanhang finns flera alternativ till BoW. 

Bland dessa finns N-Grams som delar in texten i bitar om 𝑛 ord, där 𝑛 sätts till ett heltal så att 

𝑛 > 1. Med denna metod får ord som står bredvid varandra behålla sin inbördes ordning och 

där med sin mening. Detta blir tydligt om man jämför representationen av 

exemplet ”Göteborgs hamn” för BoW och N-Grams där 𝑛 = 2. I det senare fallet delas inte 

detta korta men tydliga exempel upp i två attribut utan förblir ett vilket bevarar dess innebörd 

Problemet för N-Gram är valet av närde på 𝑛, där detta kan varieras med påverkan på följande 

klassificering. I exemplet ovan om ”lada” och ”barn” skulle även här viss information följa 

med och kunna vara hjälpsam. Det finns även de fall när 𝑛 representerar antal tecken i följd 

[6,7].  

2.1.5 Ordinbäddning 

En samling avancerade modeller för representation av text är ordinbäddning, på 

engelska ”word embedding”, som ämnar att både ta tillvara på ordens mening och syfte [9]. 

Här representeras inte texten i sig, utan ordet, och används bland annat för att hantera naturligt 

språk, Natural Language Processing (NLP), då ord som har liknande betydelse har liknande 

representation. En av dessa modeller är ”word2vec” som använder sig av ett neuronnät i två 

lager för att skapa vektorrepresentation av ett ord [10]. Här placeras termer som förekommer 

tillsammans närmare varandra i den resulterande vektorn genom att neuronnätet förutsäger de 

omgivande orden för varje ord. Utöver detta kommer denna representationsmodell inte 

närmare beskrivas, utan nämns endast för att visa på att mer komplexa former finns. 

 

2.2 Textklassificering 

2.2.1 Klassificeringsproblemet 

Textklassificering med maskininlärning har varit föremål för forskning sedan 60-talet. 

Fördelarna med att använda sig av maskininlärning har visat sig vara många, men speciellt 

med hänsyn till effektiviteten och de besparingar som görs i arbetskraft om man jämför med 

alternativet att manuellt skapa de regler som ska hantera klassificeringen, så 

kallad ”knowledge engineering” [2].  

 

Valet av klassificerare är inte trivial då det finns många algoritmer, och vilken som väljs 

bestäms dels av tillgänglig infrastruktur och beräkningskapacitet, men även av vad som ska 

klassificeras eller kategoriseras. Både Sebastani [2] och Joachims [11] menar att ett 

klassificeringsproblem med maskininlärning är ett fall för övervakad inläring eftersom 

processen är övervakad av de redan befintliga kategorierna som all träningsdata ska hänges 

till. 

 

Ett vanligt förekommande problem i maskininlärning är överanpassning (overfitting) till data, 

som kan uppstå vid lärandeprocessen. Detta innebär att den data som algoritmen lärde sig av 

inte var tillräcklig för att generalisera från för att kunna fungera på framtida – osedda – 

exempel. Överanpassning kommer sig för hög varians vilket leder till att klassificeraren kan 

lära sig slumpmässiga saker. Detta är vad som kan kallas ”för hög flexibilitet” till 

träningsdata, som kan bero på dimensionaliteten av vektorrepresentationen eller antalet noder 

i ett neuralt nätverk är för hög. Denna överanpassning visualiseras i ett mycket förenklat 

tvådimensionellt exempel i figur 2c. Här kan det visserligen handla om att det exempel som 

den gröna pilen pekar på är korrekt klassificerat, men detta kan tänkas begränsa framtida 

hantering av data. Denna överdrivna anpassning till träningsdata är vad som kallas 

överanpassning [2,3,8]. 
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(a): Underanpassning till data. (b): God anpassning till data. (c): Överanpassning till data. 

Figur 2: I de tre figurerna (a-c) syns två klasser i ett tvådimensionellt exempel, en blå och en röd, som 
separeras av en beslutslinje skapad av en klassificerare. I det första fallet visas en underanpassning, 
det andra en god anpassning och slutligen överanpassning. 

 

Vidare finns underanpassning som är motsatsen till överanpassning, det bygger på för hög 

bias som är ett systematiskt fel, och betyder att den algoritm som används inte kan beskriva 

de särdrag som finns i en datasamling då den i sig inte är komplex nog för ändamålet, se 

figur 2a. Det kan argumenteras att underanpassning inte är ett lika stort problem, då den tidigt 

visar på dålig prestanda vilket kan avhjälpas med till exempel en ytterligare nod i ett 

artificiellt neuronnät eller helt byta modell om möjligt. Vid överanpassning kan däremot 

väldigt goda resultat ges på träningsdatat, som vid en första anblick kan vara glädjande men 

som vid användning av testdata är ett problem. Detta kan i viss mån avhjälpas med ytterligare 

data, men detta kan i sig vara en kostsam och tidskrävande process att införskaffa. Ett 

alternativ för att hantera överanpassning kan vara korsvalidering som beskrivs i avsnitt 2.4. 

 

Nedan följer en översikt för några klassificerare inom maskininlärning som kan användas för 

textklassificering. 

2.2.2 Naïve Bayes 

Denna algoritm beräknar sannolikheten att ett dokument 𝑑𝑖 med vektorrepresentation 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗ 

tillhör en klass 𝑐𝑗, genom att med en förenklad variant av Bayes formel för betingad 

sannolikhet beräkna sannolikheten 𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗), dess ursprungliga form syns i ekvation 3.  

 

𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) =  

𝑃(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗|𝑐𝑗)𝑃(𝑐𝑗)

𝑃(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗)

 
Ekv. 3 

 

Här är 𝑃(𝑐𝑗) den relativa frekvensen för klassen i träningsmängden, och 𝑃(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) är 

sannolikheten att på måfå välja en vektor som representerar ett dokument som finns i 

träningsmängden. Dessa är då att hantera som konstanter då deras förekomst inte kommer 

ändras. För 𝑃(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗|𝑐𝑗) är det sannolikheten att en på måfå vald vektor tillhör klassen 𝑐𝑗, och 

detta är inte lika enkelt att beräkna då det i vissa fall inte finns exempel på detta i 

träningsmängden [2,7,8]. Om vektorn 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗ inte representeras i den mängden kan inte 

sannolikheten för dess klasstillhörighet därför beräknas. För detta används en förenklad 

formel, och som naivt antar att alla attribut för ett dokument är oberoende även om de sällan 

är det. Från detta antagande kan formeln förenklas, och summeras enligt ekvation 4,  

där 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗ = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛) [2,7,8,12]. 
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𝑃(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗|𝑐𝑗) = ∏𝑃(𝑥𝑖|

𝑛

𝑖=1

𝑐𝑗) 
Ekv. 4 

Den klass som väljs är den som har högst värde för 𝑃(𝑐𝑗) × ∏ 𝑃(𝑥𝑖|
𝑛
𝑖=1 𝑐𝑗) [8,12]. 

2.2.3 K-Nearest Neighbor 

Likhet mellan exempel kan intuitivt vara ett bra sätt att klassificera data. I klassificeringssyfte 

grupperas de exempel som har högst likhet -och där av ligger närmast varandra- i samma 

klass [2,5,7,8].  

 

Här kan vektorerna tolkas som punkter i en n-dimensionell rymd, och testexempel jämförs 

mot de exempel som användes under lärandeprocessen. När de k närmast vektorerna 

identifierats, sker ”en omröstning” för att avgöra om det nya exemplet ska tillhöra en specifik 

klass eller inte. Algoritmen har för detta ändamål ett värde för antalet grannar som ska frågas, 

k, samt ett värde för likhet som i detta fall är hur nära dessa grannar ska befinna sig. I ett 

exempel med 2 klasser och där valet av grannar att tillfråga är satt till 7, kommer det nya 

exemplet tilldelas klassen där det har likhet med minst 4 [2,5,7,8]. Detta visas i figur 3, där 

det nya exemplet, den gröna punkten, finner sig med 4 blåa grannar och endast 3 röda. 

 

 

Figur 3: k-nearest neighbor för ett nytt exempel där k=7. 
Det nya gröna exemplet kommer här tilldelas blå klass. 

Antalet grannar k, bör sättas till ett udda tal för att minska risken för oavgjorda omröstningar 

från grannarna. Detta är speciellt viktigt i fallet där det endast finns två klasser [8].  

 

Likheten beräknas genom den matematiska formeln i ekvation 5, som beräknar distansen 

mellan det nya exemplet och dess k grannar. Denna formel kan hantera både kontinuerliga- 

och diskreta attribut, samt en blandning av dessa. Det visar sig även att om alla attribut är 

kontinuerliga är det fråga om euklidisk distans, och om alla attribut är diskreta det ett 

hammingavstånd [8]. 
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𝑑(𝑥, 𝑦, 𝑧, . . ) = √∑𝑑(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , . . )2

𝑘

𝑖=1

 

Ekv. 5 

 

Denna algoritm lider däremot av att den är beräkningstung och det krävs mycket minne för att 

hantera träningsdatan [2,5,7,12]. 

 

Den enklaste varianten av denna algoritm, är den där 𝑘 = 1, vilket på engelska helt enkelt 

kallas ”nearest neighbor” då det bara tar hänsyn till en enda granne. Denna algoritm är 

enklare, men med större risk för fel om störningar (noise) finns i datamängden [8]. 

2.2.4 Linjära klassificerare 

Insikten från k-nearest neighbor, att exempel kan tendera att gruppera sig i kluster går vidare 

till tanken på att möjligen kunna dela in den n-dimensionella rymden i två eller flera klasser. 

Varje del i rymden befolkas av en klass, och nya exempel tilldelas den klass till vilken de 

ligger närmast dennes centrum. Indelningen görs i det 2-dimensionella fallet med en linje, i 

det 3-dimensionella med ett plan och vidare upp i dimensionerna med hyperplan 

[2,5,7,8,12,13]. För enkelheten beskrivs här det 2-dimensionella och binära fallet 

inledningsvis, som sedan vidgas till flera dimensioner med kontinuerliga värden för 

attributen. 

 

 

Figur 4: Linjär klassificerare, linje 1 och 2 lyckas separera klasserna även om de inte har samma 
lutning. Detta visar att det kan finnas oändligt många linjära klassificerare som kan skilja dessa två 

klasser åt. 

I figur 4 finns två linjer som båda lyckas skilja den röda och den blå klassen åt med hjälp av 

en linje, och i detta fall finns även ett oändligt antal andra linjer som kan göra samma sak. Om 

de binära attributen för ett nytt exempel kan representeras med 1 för sant, och 0 för falskt kan 

den linjära ekvation som klarar av att klassificera exempel i en 2-dimensionell rymd beskrivas 

av ekvation 6. 

 

𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 = 0 Ekv. 6 

 

Ekvationen kan sedan expanderas till n-dimensioner beskrivs av ekvation 7. 
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𝑤0 + 𝑤1𝑥1+. . +𝑤𝑛𝑥𝑛 = 0 Ekv. 7 

 

Vad som bestämmer lutningen på linjen är värdet på vikterna (𝑤1, … , 𝑤𝑛), och linjens avstånd 

till origo bestäms av 𝑤0 vilket är den term som utgör bias [8,13,14]. 

 

Hur vikterna beräknas ger upphov till flera varianter av linjära klassificerare så som 

Perceptron och Winnow, där den första är additiv och den andra multiplikativ [2,8]. För 

Perceptronklassificerare initieras vikternas värden till små positiva tal som sedan uppdateras 

allt eftersom träningen fortskrider, se ekvation 8. Efter att alla träningsexempel itererats över, 

görs hela proceduren om tills inga vikter ändras. Här betecknas den korrekta binära klassen av 

𝑐(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) och hypotesen som klassificeraren har av ℎ(𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗). 
 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 + 𝜂 × [𝑐(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) − ℎ(𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗)] × 𝑥𝑖  Ekv. 8 

Vikten 𝑤𝑖 uppdateras endast om det binära attributet 𝑥𝑖 = 1, då hela termen annars resulterar i 

ett nolltillskott, hur mycket vikten förändras bestäms av 𝜂 som kallas ”learning rate” och 

som ligger i intervallet 𝜂 ∈ ]0,1] [8,13,14]. Denna klassificerare liknas ibland vid ett neuralt 

nät med två lager [12]. 

 

Den multiplikativa klassificerarvarianten Winnow skiljer sig mot Perceptron bland annat 

genom att det inte finns negativa vikter, utan vikter som tidigare var negativa eller noll 

kompenseras av att antalet attribut fördubblas så att en kopia med motsatt tecken skapas så att 

𝑥𝑖 = −𝑥𝑖+𝑛 där antalet attribut från början är 𝑛, vilket såklart kräver dubbelt antal vikter [2,8].  

 

Även här uppdateras vikterna vid felklassificering av träningsexempel, och beräknas enligt 

ekvation 9, där termen 𝛼 bestäms av användaren, med kravet att 𝛼 > 1 sådant att 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖𝛼 

då 𝑐(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) − ℎ(𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗) = 1, och 𝑤𝑖 =
𝑤𝑖

𝛼
 då 𝑐(𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗) − ℎ(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) = −1. 

 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 × 𝛼𝑐(𝑑𝑖⃗⃗⃗⃗ )−ℎ(𝑑𝑖⃗⃗⃗⃗ ) Ekv. 9 

Båda algoritmerna kommer finna en lösning om klasserna som ska separeras är linjärt 

separabla, och för att hantera flera klasser bryts problemet ner i delproblem med en 

klassificerare per klass, med en övergripande klassificerare som sammanställer en lösning 

från de dellösningar som presenteras [8,13,14]. 

 

För att lösa ickelinjära problem med dessa klassificeringsalgoritmer får flera linjära 

klassificerare användas, som var för sig finner en linje, plan eller hyperplan som sedan 

sammansätts av en övergripande huvudklassificerare [8,13,14]. 

2.2.5 Polynomklassificerare 

För de tillfällen en linjär klassificerare inte kan lyckas finna en möjlig lösning, kan en 

polynomklassificerare ibland lyckas, men som i sin tur kan brytas ner i flera linjära 

klassificerare som sedan sätts samman till en polynomklassificerare [8,13]. 

 

Åter igen beskrivs ett enkelt fall för att visa på principerna, och som sedan kan expandera till 

svårare uppgifter. Ta till exempel ett andragradspolynom med två binära attribut som kan anta 

värdena 1 eller 0, detta polynom beskrivs i ekvation 10. 
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𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥1
2 + 𝑤4𝑥1𝑥2 + 𝑤5𝑥2

2 = 0 Ekv. 10 

För att bryta ner en liknande situation kan ett nytt attribut 𝑧𝑖 beräknas för ekvation 10 enligt 

följande:  

 

𝑧1 = 𝑥1, 𝑧2 = 𝑥2, 𝑧3 = 𝑥1
2, 𝑧4 = 𝑥1𝑥2, 𝑧5 = 𝑥2

2 

 

Detta ger vidare att ekvationen kan skrivas om till ekvation 11, om 𝑧0 = 1. 

 

∑𝑤𝑖𝑧𝑖

𝑛

𝑖=0

= 0 
Ekv. 11 

Denna förenklade ekvation är väldigt lik ekvation 7, om även där det accepteras att 𝑥0 = 1 

och visar att detta nu är ett linjärt klassificeringsproblem [8]. 

 

Här kommer risken med överanpassning kunna bli påtaglig, då en polynomklassificerare 

tenderar att överanpassa sig till data som innehåller skräpvärden (noisy data) eftersom den 

kan lyckas täcka in alla data till den klass den är märkt. 

2.2.6 Stödvektormaskiner  

Stödvektormaskiner, på engelska Support Vector Machines (SVM), är en typ av klassificerare 

som har många likheter med de linjära klassificerarna, men med skillnaden att i det 2-

dimensionella fallet styrs beslutlinjens placering av att ha så stor marginal som möjligt mellan 

klasserna, i högre dimensioner blir det ett plan och sedermera hyperplan. Namnet antyder att 

vektorer används som stöd, vilket verkligen är fallet då exemplen inte bara är punkter i en 

rymd, utan även vektorer.  

 

 

Figur 5: Val av separerande linje för en SVM med tunna stödlinjer, och Perceptron för jämförelse. Här 
visas det att en SVM väljer beslutslinje med så stor marginal som möjligt. 

I figur 5 visas en streckad linje som representerar en Perceptronklassificerare, som visserligen 

korrekt klassificerat exemplen men som har mycket liten felmarginal. De tunna linjerna i 

figuren går genom punkterna, vektorerna, som är närmast beslutslinjen för en SVM. Principen 

är här att man identifierar den beslutslinje som har störst marginal till de klasser som ska 

separeras av den [2,5,7,8,14]. De vektorer som används har samma avstånd till beslutslinjen 

och utgör en mycket liten del av den totala mängden exempel. En ensam SVM kan endast 

separera två klasser, men med fler SVM kan detta utökas där varje enskild SVM klassificerar 
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”en klass mot resten”. 

 

Användbarheten för textklassificering bygger i viss mån på att en SVM kan användas på data 

av mycket stor dimensionalitet utan att riskera överanpassning beroende på hur den 

implementeras, och används oftast tillsammans med en ”kernel” som transformerar data till 

en implicit attributrymd (featurespace). Där separeras den sedan av ett hyperplan så som 

beskrivet tidigare, för att även om en SVM i sig separerar linjärt separabla data är inte all data 

separabel från början [3,5,7,11,12,15,16]. Några vanliga ”kernels” är Gaussian / Radial Based 

Functions (RBF), polynoma och linjära. Om det inte finns en bra linje, eller plan, att separera 

längs kan en ”soft margin” användas som då accepterar en viss mängd fel [16]. 

 

En nackdel med denna klassificerare är dess höga minnesanvändning och tidsåtgång [17]. 

2.2.7 Beslutsträd 

Beslutsträd (decision trees) är en grundläggande metod inom artificiell inteligens och 

maskininlärning, det utgår ifrån en rotnod och grenar därifrån ut sig i underträd (sub trees) till 

dess träden endast består av endast en nod, som då kallas lövnod. Vanliga varianter av denna 

algoritm är bland annat C4.5 och C5.0 som båda bygger vidare på ID3 [12,18]. 

 

Vägen från rot till löv går via de mellanliggande noderna och bågarna som kopplar samman 

dessa, där varje nod motsvarar ett attribut i vektorn som representerar ett exempel, och vikter 

är kopplade till bågarna som jämförs mot värdena i vektorn. Varje lövnod i ett sådant träd är 

kopplad till en klass [2,5,7,14]. 

 

Träningen av en klassificerare av detta slag kan beskrivas med uttrycket ”divide and conquer” 

där träningsmängden delas upp i undergrupper så länge alla exempel i gruppen inte har 

samma klass. När en sådan delning görs, sker det genom att ett attribut väljs och alla exempel 

med samma värde för detta attribut går mot en gren och resten mot en annan. Detta gör sedan 

rekursivt till dess att alla exempel har samma klass i det subträdet. Detta betyder att en lövnod 

nu är nådd och klassen för exemplen även väljs till klass för lövnoden [2,7,14]. Vid fel under 

träning uppdateras vikterna för att möjliggöra korrekt klassificering i framtiden. 

 

Figur 6 visar på en grafisk koppling mellan ett träd och en 2-dimensionell representation för 

klassificeringen. 

 

 

Figur 6: Beslutsträd och grafisk representation, där noden A motsvarar fältet A. 
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För stora dataset eller dataset med hög dimensionalitet ger detta ibland väldigt komplicerade 

träd, med hög minnesanvändning som följd samt överanpassning. För att avhjälpa detta kan 

träden trimmas med hjälp av specifika algoritmer [2,7,14]. 

2.2.8 Artificiellt neuronnät 

Ett artificiellt neuronnät består av ett flertal artificiella celler som precis som en biologisk cell 

har insignaler och utsignaler, se figur 7. 

 

 

Figur 7: Schematisk bild över artificiell neuron med förklaringar. 

Vad som kan ses som den enklaste formen av neuralt nät, är en linjär klassificerare, där ett 

antal ingående termer beräknas med hjälp av vikter till en utsignal. Vad som däremot skiljer 

sig till ett neuralt nät, är att nätet består av flera lager och varje lager består av minst en 

nod/neuron. Det som här sker är att insignalerna, som kan vara kontinuerliga eller binära, 

multipliceras med sina motsvarande vikter och summeras i noden, och om denna summering 

överskrider ett gränsvärde aktiveras nodens utsignal [8,19]. 

 

Gränsvärdet som styr aktiveringen, och vad för typ av utsignal som ska sändas styrs av 

användaren, det kan vara binärt [0,1], ett på förhand satt värde eller möjligen det högsta 

inkommande värdet. Här finns inga satta regler utan är upp till applikationen och behovet.  

 

För att enkelt förklara funktionen kan en nod i ett binärt nät beskrivas. Anta att en nod har tre 

insignaler, som vid ett tillfälle får signalerna 𝑥𝑖 = [1, 0, 1] och vikterna är 𝑤𝑖 = [1.3, 0.7, 0.5]. 
Denna nod har ett gränsvärde för aktivering 𝑎 = 1.1, vilket betyder att som minst måste den 

första signalen vara 1, eller båda de två andra för att noden ska ge en signal ut. Detta kan visas 

i figur 8. I noden beräknas nu värdet för de inkommande signalerna samman med vikterna 𝜃, 

som sedan jämförs med gränsvärdet 𝑎 och som avgör värdet på utsignalen 𝑦, se ekvation 12. 

Detta kallas för en ”threshold logic unit” (TLU) [19]. 

 

𝜃 = (1 × 1.3 + 0 × 0.7 + 1 × 0.5) = 1.8 > 𝑎 → 𝑦 = 1 Ekv. 12 
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Figur 8: Principiell överblick för aktiveringsfunktionen hos en TLU i ett binärt nät.  
När 𝜃 är större än a är y=1, annars y=0. 

Den som är uppmärksam kan se att beräkningarna som sker ovan är synnerligen lik de för den 

linjära perceptronklassificeraren, ekvation 6–7. 

I händelse av att det inte är ett binärt nät, finns möjlighet till så väl negativa värden på 𝜃 som 

decimala värden. Detta hanteras inte i den enkla beräkningen ovan utan det kräver en mer 

avancerad funktion. En av alla funktioner som finns är den logistiska sigmoidfunktionen, där 

värdet på 𝑦 aldrig riktigt når 0 eller 1, se figur 9. Denna betecknas vanligen 𝜎, där 𝑦 beräknas 

enligt ekvation 11. Här beskriver 𝜌 kurvans funktion, och 𝑎 bestämmer var värdet 0.5 infaller 

på 𝜃-axeln. Stora värden på 𝜌 ger en plattare kurva, och mindre värden ger en kurva med 

kraftigt växande värde [19]. Om 𝑎 = 0 & 𝜌 = 1, reduceras ekvation 13 till den förenklade 

varianten i ekvation 14 som är vanligt förekommande [8,14]. 

 

 

Figur 9: Sigmoidfunktion som är symmetrisk kring värdet 0.5 på y-axeln och a på x-axeln. 
Här når y aldrig värdet 0 eller 1. 

Om blicken lyfts från den individuella noden till det större nätet, så är inte längre varje 

enskild beräkning lika intressant, utan hur nätet är sammansatt och sedan lär sig av 

träningsdata. En schematisk översikt visas i figur 10, där det vänstra lagret hanterar 

inkommande signaler till nätet och det högra är det lager som hanterar utdata. Mellan dessa 

finns ett eller flera lager av gömda noder, dessa kallas gömda då vi inte har direkt kontakt med 

𝑦 = 𝜎(𝜃) =
1

1 + 𝑒−(𝜃−𝑎)/𝜌
 Ekv. 13 

𝑦 = 𝜎(𝜃) =
1

1 + 𝑒−𝜃
 Ekv. 14 
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dem under arbetets gång. 

 

 

Figur 10: Förenklad översikt av ett neuralt nät med tre lager. I en verklig tillämpning kan antalet noder i 
lagerna gå från en till flera tusen, allt beroende på applikation. 

Det finns flera olika nätverksstrukturer, bland annat framåtmatande (feedforward), där 

signalerna matas framåt i nätet likt pilarna i figur 10 och behandlas i noderna. Vid 

outputlagret tilldelas varje nod en egen klass, och värdet från dessa för en viss input är vad 

som tolkas som exemplets klass. I händelse av kontinuerliga värden på output, då till exempel 

värdena på en utsignal från ett nät med fyra noder 𝑦 = [0.1, 0.4, 1.6, 1.0] kommer den tredje 

klassen att tilldelas exemplet då 1.6 är större än alla dra andra var för sig [8,14,19]. Oftast 

används aktiveringsfunktionen softmax på utdatalagret för att normalisera y om det är endast 

en klass som tilldelas, annars kan flera klasser tilldelas. 

 

Förutom framåtmatande nät, finns ”Radial basis function” (RBF), ”recurrent neural networks” 

(RNN), ”recursive neural networks” (RNN) med flera. Recurrent NN är ett rekursivt nät men 

med en kjedjelik struktur, och ett Recursive NN har en hierarkisk trädlik struktur. För RBF 

beräknas vanligen ett center för en gaussisk funktion per exempel, och exempel som liknar 

varandra kommer vidare grupperas tillsammans i sin 𝑛-dimensionella rymd så att när nya data 

matas in kan denna nya beräkning jämföras mot tidigare inlärd kunskap. Detta liknar nu 

logiken för K-Nearest Neighbor [8,19]. Dessa faller däremot utanför ramen för detta arbete 

och beskrivs inte vidare. 

 

Träning av ett neuralt nät är beroende av märkt träningsdata som matas in i nätet. Märkningen 

sker oftast via en målvektor (target vector) 𝑡, som innehåller information om hur svaret från 

nätet ska se ut för exemplet i fråga. I binära nät är 𝑡𝑖(𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) = 1 för klassen som exemplet 𝑑𝑖 

tillhör och  𝑡𝑗(𝑑𝑗
⃗⃗  ⃗) = 0 (𝑑ä𝑟 𝑗 ≠ 𝑖), men kan även vara en vektor med reella tal. Denna vektor 

representerar det ideala svaret från nätet [8,19]. Eventuellt fel för nätverkets vikter kan 

beräknas genom medelvärdet för de kvadrerade felen (mean square error) MSE, se 

ekvation 15 där skillnaden mellan svar och mål beräknas och kvadreras för att bli av med 

eventuella negativa tal. MSE kan även användas för att avgöra vilket av två svar som är minst 

fel, i händelse av att ett antal nät ger olika svar för samma data [8,14,19]. 

 

 



 

  19 (48) 

𝐸(�⃗⃗� ) = 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑘
∑(𝑦𝑖 − 𝑡𝑖)

2

𝑘

𝑖=1

 
Ekv. 15 

 

För träning av frammåtmatande nät används vanligen bakåtpropagering av fel 

(backpropagation of error), där beräknas varje nods tillskott i felet och vikterna anpassas. I 

boken ”An Introduction to Machine Learning” [8] beskriver Kubat arbetsgången för ett 

neuralt nät med ett gömt lager i sex steg, se tabell 2: 

 

Tabell 2: Bakåtmatning av fel i ett neuralt nät med ett gömt lager som använder sig av ”sigmoid”, från 
boken ”An Introduction to Machine Learning” av Miroslav Kubat. 

1. Presentera exemplet 𝒙 till inputlagret och propagera det genom nätet. 

2. Låt 𝒚 = (𝑦1, … 𝑦𝑛) vara outputvektorn, och låt 𝑡(𝒙) = (𝑡1, … 𝑡𝑚) vara målvektorn. 

3. För varje neuron i outputlagret, beräkna dess tillskott, 𝛿𝑖
(1)

, för nätverkets fel: 

𝛿𝑖
(1)

= 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑡𝑖 − 𝑦𝑖) 

4. För varje gömd neuron, beräkna dess tillskott, 𝛿𝑗
(2)

, till nätverkets fel och använd 

använd tillskottet 𝛿𝑖
(1)

 från neuronerna i outputlagret: 

𝛿𝑗
(2)

= ℎ𝑗(1 − ℎ𝑗)∑ 𝛿𝑖
(1)

𝑤𝑗𝑖
𝑖

 

5. Uppdatera vikterna med följande formler, där 𝜂 är inlärningstakten (learn rate). 

Outputlager: 𝑤𝑗𝑖
(1)

: = 𝑤𝑗𝑖
(1)

+

𝜂𝛿𝑖
(1)

ℎ𝑗; 𝑑ä𝑟 ℎ𝑗  ä𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑗: 𝑡𝑒 𝑔ö𝑚𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛 

Gömt lager: 𝑤𝑘𝑗
(2)

: = 𝑤𝑘𝑗
(2)

+ 𝜂𝛿𝑗
(2)

𝑥𝑘; 𝑑ä𝑟 𝑥𝑘 ä𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑘: 𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑡 

6. Upprepa till dess ett termineringsvilkor är uppfyllt. 

 

 

Denna beräkning av fel, och uppdateringen av vikter är beräkningsmässigt tung och dyr, 

eftersom varje enskild nods tillskott till eventuellt fel måste beräknas och vikterna ska 

uppdateras korrekt. För data med många attribut och många gömda noder, måste varje nod 

och attribut beräknas tillsammans. I ett nät med 100 attribut och 100 gömda noder ger det 

100 × 100 = 104 beräkningar för varje enskilt exempel i träningsmängden bara för det 

gömda lagret, vilket sedan ökar dramatiskt för fler attribut eller gömda noder [8]. 

 

När felet inte minskar eller endast minskar mycket lite mellan två iterationer (epoker/epochs) 

har algoritmen funnit ett lokalt eller globalt minimum i det plan eller hyperplan som beräknas 

med hjälp av vikterna och felet för nätet. I händelse av att algoritmen befinner sig i ett lokalt 

minimum behövs tekniker för att ta sig ur detta, eller ännu hellre inte komma dit över huvud 

taget. 

 

En första lösning kan vara adaptiv inlärningshastighet, där inlärningen till att börja med sker 

med ett högt värde på 𝜂, som minskar allt efter som epokerna fortskrider. Denna anpassning 

till tid kan beskrivas med ekvation 16, där 𝜂(0) är inlärningshastigheten vid epok 0, 𝛼 är 

lutningen av den negativa exponenten och 𝑡 anger epoken [8,19]. 

 

𝜂(𝑡) = 𝜂(0)𝑒−𝛼𝑡 Ekv. 16 

En andra lösning kan vara för varje epok öka antalet gömda noder, så att när felet inte minskar 
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trots den ökade flexibiliteten antas ett globalt minimum vara funnet. Detta kräver att nätet i ett 

första steg är litet för att sedan växa allt eftersom [8]. Denna lösning kan dessutom minska 

risken för överanpassning då flexibiliteten inte är för hög redan från början. 

 

Sist kan nämnas att om vikterna är satta till små värden från början tenderar de lokala 

minimumen vara färre och grundare vilket gör att de är lättare att både undvika och komma ur 

med till exempel ”Hill Climb Search”, se [8,19] för definition av denna algoritm. 

2.2.9 Val av klassificerare 

För arbetet valdes två algoritmer ut för implementering, vilket var den linjära 

perceptronklassificeraren och stödvektormaskinen. Den första valdes då den kan anses 

mycket enkel i förhållande till de övriga, och den andra för att den teoretiskt kan ge mycket 

gott resultat i textklassificering då vektordimensionaliteten inte behöver vara ett bekymmer. 

Tankar på att använda ett artificiellt neuronnät fanns, men dessa realiserades aldrig då det 

antogs ta för lång tid i förhållande till projektets övriga tidsbehov. 

 

2.3 Bagging och boosting 

Förutom de specifika algoritmerna ovan, finns möjligheten att använda flera enklare 

algoritmer men som har små skillnader så att de tillsammans skapar en grupp av klassificerare 

som klarar svåra problem. Principen är att de enklare klassificerarna, med sina små skillnader, 

täcker upp för varandras fel om de är tillräckligt många. 

2.3.1 Bagging 

Den enklaste varianten av denna grupp av klassificerare, är vad som kallas ”bagging” 

(bootstrap aggregating) och som består av ett antal klassificerare som parallellt tar sig an 

samma exempel. Från det ingående datasetet med 𝑁 exempel, skapas flera nya genom att 𝑁 

slumpmässigt valda exempel kopieras till ett annat dataset så att alla har samma längd. Vissa 

exempel ur det första setet kommer återfinnas i de nya, andra inte. Dessa nya dataset 

bearbetas sedan parallellt och resultatet från dessa matas in i en huvudklassificerare som 

klassificerar exemplet enligt majoritetsbeslut av de underliggande algoritmerna. Detta kallas 

ibland även för ”voting assembly” [2,3,8,14]. 

2.3.2 Boosting 

Flera algoritmer för boosting finns och här kommer endast AdaBoost (adaptive boost) att 

beskrivas. Till skillnad från bagging som arbetar parallellt så arbetar AdaBoost sekventiellt, 

vilket betyder att en klassificerare 𝑦𝑖+1 kan lära sig av 𝑦𝑖, och vikterna för exemplen som 

felklassades ges mer vikt. Algoritmen fokuserar således på fel som begås, och fel som görs 

flera gånger kommer få större fokus. 

 

När sedan alla klassificerare har tränats sker en omröstning likt förfarandet ovan men med en 

skillnad, rösterna är förknippade med vikter, en så kallad ”weighted majority voting”. Här är 

vikterna knutna till hur väl klassificeraren lyckades, och bättre klassificerare ges större vikt 

vid omröstningen [2,3,8,14]. 

 

2.4 k-faldig korsvalidering 

För att förbättra prestanda hos en klassificerare, och för att få säkrare resultat vid 

utvärderingen, används ibland vad som kallas k-faldig korsvalidering (k-fold Cross 

Validation), som bygger på att inlärningen sker 𝑘 gånger med olika delar av den initiala 

datamängden som testmängd. Här delas datamängden i 𝑘 delar som har samma storlek, eller 
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så nära samma som möjligt, och efter detta sker träningen på  𝑘 − 1 delar av den totala 

mängden medans den 𝑘-te delen används som testmängd för den iterationen. Medelvärdet 

beräknas sedan från dessa 𝑘 klassificerares resultat. Denna metod är även hjälpsam när 

datamängden är begränsad då den maximerar inlärningen [2,8,14]. 

 

För tillfällen när den initiala datamängden är extremt liten går det att utelämna en datapunkt, i 

fallet textklassificering är det fråga om ett dokument, och sedan iterera lika många gånger 

som det finns exempel i mängden, detta kallas då ”leave-one-out” [14]. 

 

2.5 Olika datamängder 

För att beräkna hur väl tränad klassificeraren är, krävs det en testmängd att testa denna tränade 

klassificerare på. Dessa tas ur den totala mängden och bör utgöra ca 20% för en väl 

balanserad datamängd vilket lämnar 80% av totala mängden exempel att använda vid träning / 

inlärning. Dessutom kan testmängden delas in ytterligare så at hälften kan utgära 

valideringsmängd, en datamängd som då utgör 10% en den totala mängden och som används 

för en sista validering av klassificeraren.  

 

2.6 Valideringsmått 

Vad är en bra klassificerare, när är en algoritm färdigtränad och vilken klassificerare är bäst? 

Detta är tre frågor som inte är allt för lätta att svara på, speciellt som algoritmer inte alltid 

låter sig jämföras eftersom de har olika förutsättningar. Vad som kan jämföras är deras resultat 

och hur de olika värdena där i förhåller sig till varandra. I det binära fallet kan resultaten 

bland annat presenteras med hjälp av en matris (Confusion Matrix) och en kurva (Receiver 

Operating Characteristic). Utöver detta kan ett värde för träffsäkerheten beräknas. 

2.6.1 Korrekthet i klassificeringen 

Träningen av en klassificerare bygger på felen som sker under processen, och på liknande sätt 

kan fel används för utvärdering. När en klassificerare utsätts för en testmängd, används inte 

etiketterna på exemplen utan klassificeraren arbetar igenom hela datamängden innan 

utvärderingen sker. I ett testset med två klasser finns det endast fyra utfall, i någon av dessa 

kommer alla exempel finnas [2,8]. 

 

1. Exemplet är positivt, och klassificerat positivt (true positive) 

2. Exemplet är negativt, och klassificerat negativt (true negative) 

3. Exemplet är positivt, men klassificerat negativt (false negative) 

4. Exemplet är negativt, men klassificerat positivt (false positive) 

 

Dessa fall kan inrymmas i en matris (confusion matrix), se tabell 3. 

 

Tabell 3: Confusion matrix för två klasser. 

 Etiketter från klassificerare 

pos neg 

Korrekta 

etiketter 

pos true positive (TP) false negative (FN) 

neg false positive (FP) true negative (TN) 

 

För en väl fungerande klassificerare kommer de stora värdena i denna matris återfinnas längs 
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diagonalen TP/TN. Dessa värden kan användas till bland beräkna felfrekvensen (error rate) 

eller klassificerarens träffsäkerhet (classification accuracy).  

2.6.1.1 Felfrekvens 

Värdet på felfrekvensen 𝐸 (error rate), är frekvensen som klassificeraren har för en given 

mängd exempel, där den beräknas enligt ekvation 17, här delas andelen felaktiga 

klassificeringar med det totala antalet exempel. 

 

𝐸 =
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
 Ekv. 17 

2.6.1.2 Träffsäkerhet 

Där felfrekvensen fokuserar på andelen fel som begås vid klassificering, riktar sig 

träffsäkerheten till den del som är korrekt klassificerad, vilket ger att träffsäkerheten 𝐴 

(accuracy) kan använda sig av felfrekvensen för beräkning då 𝐴 = 1 − 𝐸, se ekvation 18 för 

utförlig beräkning. 

 

𝐴 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
 Ekv. 18 

2.6.2 Precision och Recall 

Om vi åter igen använder oss av värdena i tabell 3, kan precision och recall definiera två 

statistiska sannolikheter. Den första är sannolikheten att ett positivt klassat exempel verkligen 

är positivt, det andra är sannolikheten att ett positivt exempel verkligen blir klassat korrekt. 

Beroende på var algoritmen är applicerad kan precisionen eller täckningen vara viktigast. 

Rekommendationer i webbutiker är ofta baserade på precision, medans det vid medicinska 

diagnoser är viktigare med täckning. Detta då det inte ger samma effekter att rekommendera 

en felaktig produkt som att feldiagnostisera en patient. 

 

Dessa två metoder användes inte under projektet då datamängden som användes var 

tillräckligt balanserad från början. 

2.6.2.1 Precision 

Som beskrivet ovan, är precision sannolikheten att ett slumpmässigt exempel som blivit 

positivt klassat verkligen är det, och detta beräknas med hjälp av ekvation 19. 

 

𝑃 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 Ekv. 19 

 

Här delas antalet TP med det totala antalet exempel som klassats positiva, vilket även betyder 

att 𝑃 är den procentuella andelen korrekta positiva av alla positiva [2,8]. 

2.6.2.2 Recall 

Den sannolikhet som beskriver att ett positivt exempel blir korrekt klassificerat kallas recall, 

𝑅, och beräknas enligt ekvation 20. För den som är uppmärksam syns det att den är lik 

ekvation 17, med skillnad i nämnaren där det istället för totala antalet positiva klassningar, är 

totala antalet egentliga positiva [2,8]. 

 

𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 Ekv. 20 
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Att göra en svensk översättning av begreppet är svårt, men kan tänkas bli ”täckning” då 

ekvationen visar på hur väl algoritmen täcker in de verkligt positiva exemplen, denna 

översättning används till exempel av Lundsten och Madosh [20]. 

2.6.3 Gränsen mellan rätt och fel 

Vid binär klassificering finns endast två klasser, varje exempel ska tillhöra en av dessa. Hur 

väl klassificeraren fungerar beror på var denna gräns mellan rätt och fel går, vilket kan 

beskrivas av den kurva som genereras allt eftersom värdet för var gränsen går ändars 

(tröskelvärde), en så kallad ROC-kurva (Receiver Operating Characteristic). Här plottas true 

positive rate (TPR) mot false positive rate (FPR), se figur 11.  

 

I figur 11 ses en prickad kurva, detta är ett grovt exempel på hur resultaten från tester med en 

klassificerare bör se ut. Det övre vänstra hörnet representerar 100% korrekt klassificering, och 

det nedre högra hörnet representerar 100% felklassificering. Inget av dem är speciellt troligt 

att befinna sig i, men en kurva närmare det övre vänstra är självklart målet. Kurvans utseende 

är beroende av hur väl klassificeraren fungerar, och arean under kurvan kan beräknas och 

högre värde visar på högre träffsäkerhet. 

 

 

Figur 11: Den prickade linjen är ett fingerat exempel på en ROC-kurva, den solida linjen kan liknas vid 
en slumpmässig tilldelning. 

Kurvan skapas genom att gränsen för vilken klass som tilldelas ändras. Till en början tilldelas 

alla exempel den negativa klassen, och allt efter som så går gränsen mer mot att alla exempel 

tilldelas den positiva klassen. När alla exempel tilldelas positiv klass, klassas visserligen 

100% av de positiva korrekt men felklassificeringen av de negativa är även den 100%. 

Kurvans form ges av förhållandet TPR mot FPR vid varje värde på tröskelvärdet. 

 

2.7 Yttre aspekter 

Vad som nu ses som exceptionellt bra hjälpmedel i arbetet med klassificering kan ha 

implikationer på samhället som inte alltid är lätta att förutse. Om maskininlärning appliceras 

på klassificeringsproblemet på bred front, kan det tänkas att arbetslösheten ökar? Vad sker när 

datorer hanterar vår data utan överseende av människor, vad finns det för juridiska och etiska 

aspekter?  

2.7.1 Juridiska aspekter 

Om Kommuninvest implementerar maskininlärning för klassificering av inkommande 

dokument och använder sig av en extern lösning för detta -vilket får antas är lösningen- 
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kommer dessa dokument hanteras i en server som kan ligga utanför Sverige. Frågan är om de 

har utrymme att göra detta ur en juridisk aspekt. 

 

I detta fall är det i dagsläget endast fråga om offentliga handlingar, vilka får begäras ut av 

allmänheten och måste lämnas ut till den på begäran. En privatperson kan begära ut ett 

offentligt dokument och få det skickat till sig via email, vilket troligen innebär att detta 

dokument här kommer hanteras av en server utanför landet, då till exempel Google inte har ett 

datacenter i Sverige [21]. Att då Kommuninvest låter en extern aktör stå för beräkningskraft 

och lagring under tiden, innebär ingen skillnad i hantering på det tekniska planet. Huruvida 

det finns en skillnad för detta kommunalt ägda bolag är svårare att svara på och ligger utanför 

arbetet med detta projekt, men man kan anta att de idag digitalt lagrade dokumenten i vissa 

fall redan ligger på servrar utanför Sverige. 

2.7.2 Sociala och samhällsmässiga effekter 

Vid en bred satsning på maskininlärning, inte bara i fallet Kommuninvest, kan det innebära en 

ökad arbetslöshet om arbetsmarknadspolitiken inte anpassas. Vid breddad automatisering 

kommer de enklare och monotona jobben rationaliseras bort, och arbetskraften måste antingen 

ställas om eller vidareutbildas till de arbeten som inte kan automatiseras om inte politiken 

förändras. Denna fråga är på intet sätt ny, utan har krupit fram varje gång en teknisk 

utveckling har hotat arbetstillfällen. 

 

Hur samhället ska ställa om i det fall det leder till ökad arbetslöshet är en politisk fråga, men 

kan innebära ökad belastning på de välfärdssystem som finns idag eller så anpassar sig 

samhället till rådande situation med ökad automatisering. En möjlig anpassning kan vara 

generellt minskad arbetstid med bibehållen lön och större fritid som följd. 

2.7.3 Etiska aspekter 

För detta projekts avgränsning till offentliga dokument, finns begränsade etiska aspekter. De 

offentliga handlingarna är fria att tillgå redan som det är så en eventuell ökan automatisk 

hantering och risken med spridning av dem vida detta får anses ovidkommande. Om det 

däremot på bredare front hanteras dokument på liknande sätt, till exempel inom vården, kan 

den enskilde patientens rätt till skydd bli en fråga om etik, och även personskydd. 

 

2.8 Externa tjänsteleverantörer och verktyg 

För att slippa bygga all logik från grunden finns idag flera leverantörer och externa verktyg 

för maskininlärning. Någon vetenskaplig litteratur som ämnar sammanställa läget som det är 

idag finns inte lätt att tillgå, utan den som söker efter verktyg och annat gör gott i att använda 

en vanlig sökmotor och leta i det öppna nätet. Vid en sökning hos Google med fraser som 

”best machine learning tools”, ”machine learning framework” eller ”web based machine 

learning” kommer några leverantörer och verktyg upp oftare än andra, dessa är inte 

nödvändigtvis specifikt riktade mot just dokumentklassificering. 

2.8.1 Fullständiga lösningar, tjänsteleverantörer 

Några av de vanligaste tjänsteleverantörer som kom upp var: 

• Microsoft Azure 

• Google Cloud 

• Amazon Web Services 

• IBM Watson 

• BigML 

Dessa leverantörer är i stor utsträckning likvärdiga och jämförbara, vilken som väljs kan falla 
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på tidigare erfarenhet av plattform. Vissa skillnader finns självklart, Azure anses till exempel 

ha ett mer utarbetat grafiskt gränssnitt än konkurrenterna [22]. 

2.8.2 Ramverk och bibliotek 

Vid användning av de tjänsteleverantörerna listade tidigare, kan vissa vanligen förekommande 

verktyg användas. Nedan följer några av de vanligaste, utan inbördes ordning: 

• Apache Mahout 

• H2O 

• Accord.Net 

• Apache Spark 

• Scikit-Learn 

• Tensorflow 

• Caffe / Caffe2 

• Torch 

 

2.8.3 CLOUD Act 

Sedan 23 mars 2018 finns en amerikansk lag som kan påverka användandet av externa 

tjänsteleverantörer, denna har namnet ”CLOUD Act” (Clarifying Lawful Overseas Use of 

Data Act) [23] och har till syfte att ge amerikanska myndigheter tillgång till all data hos 

amerikanska molnleverantörer, även om denna data är lagrad utanför USA:s gränser. Detta 

kan ses som en motsats till den av EU genomförda lagen GDPR (General Data Protection 

Regulation) [24]. Då alla de tjänsteleverantörer som blivit listade i arbetet är amerikanska, kan 

det tänkas att andra tjänsteleverantörer eller andra konstellationer av de befintliga kommer 

dyka upp inom en inte allt för svar framtid [25,26]. 
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3 Systemarkitektur 

Den generella arbetsgången för textklassificering är uppdelad i flera steg, där dokument med 

tillhörande metadata representeras som vektorer av bestämd längd. Dessa matas in i en 

algoritm som lär sig se de inneboende mönster som finns i dessa, och knyter dessa till de 

etiketter som finns i den metadata som är knuten till dokumenten. Denna process upprepas i 

algoritmen under lärandeprocessen, till dess att ett termineringsvillkor uppfylls vilket betyder 

att klassificeraren är tränad, se figur 12. 

 

 

Figur 12: Arbetsgång för uppbyggnad av en klassificerare. 

 

När klassificeraren är tränad matas den med testdata, och klassificeraren beräknar dessa nya 

exempels klasstillhörighet. Testet utvärderas och om användaren är nöjd kan klassificeraren 

användas i en skarp miljö, i de fall användaren inte är nöjd kan antingen klassificeraren tränas 

om med mer data eller så får användaren välja en algoritm som kan passa bättre för 

ändamålet. Vilket val som tas beror dels på om mer data finns, men även om klassificeraren 

kan tränas om. Klassificeraren är i sig själv resultatet av träningsprocessen, men under 

applicering av den är klassning av nya exempel resultatet. 

 

För detta projekt kommer representationsmodellen ”Bag of Words” (BoW) att användas, då 

det är en av de vanligast förekommande för klassificering av text. 

 

 

Figur 13: Arbetsflöde för Bag of Words. 

 

För en binär perceptronklassificerare, en algoritm som skiljer mellan två klasser, är 

träningsgången förenklad i figur 14. Där beräknas klasstillhörigheten för en vektor med hjälp 

av vikter, och om det är fel beslut uppdateras vikterna. Är klassningen rätt fortsätter 
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klassificeraren med nästa exempel och gör om samma process för den. Detta bygger på den 

generella arbetsgången om att lärandet är en loop och efter att denna process är klar, är 

klassificeraren redo för exempel som inte använts vid träning. 

 

 

Figur 14: Arbetsflöde för en binär perceptronklassificerare vid inlärning 
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4 Metoder och verktyg 

Här beskrivs vilka verktyg som användes under arbetets gång, då väldigt få metoder var 

specificerade vid start har det mesta kommit till som ett resultat av nödvändighet och behov. 

 

4.1 Metoder 

För inhämtning av information användes universitetsbibliotekets sökmotorer och till dessa 

kopplade databaser. Resultatet av denna informationssökning går att läsa i kapitel 2.  

 

Som ett resultat av detta, och för att begränsa svårighetsgraden i implementering, valdes det 

att först genomföra test med Bag of Words och en linjär perceptronklassificerare, och sedan 

genomfördes tester med en stödvektormaskin. Dessa tester utfördes på lokal dator. Hur 

algoritmerna som valdes fungerar är beskrivet tidigare i kapitel 2. 

 

4.2 Programmeringsspråk och programbibliotek 

4.2.1 Språk 

Den del av projektet som syftar till att testa rimligheten i att låta en algoritm hantera 

klassificeringen av dokument är skriven i Python, som är ett högnivåprogrammeringsspråk 

med hög flexibilitet som även lämpar sig för enklare arbeten. Valet av språk kommer sig av att 

det finns en stor mängd insticksmoduler och guider för att göra det mesta inom 

maskininlärning, och som därför har fått bred användning inom såväl forskning som industri 

[27], detta för att det är ”open source”. För användande av språket krävs en Pythontolk, denna 

kan installeras separat eller som del i en IDE. Versionen som användes var Python 3.5. 

4.2.2 Bibliotek och andra externa funktioner 

Scikit-learn, är ett gratis bibliotek med funktioner för maskininlärning och innehåller en stor 

mängd komponenter, bland annat lösningar för Bag of Words och perceptronklassificering. 

Projekt som startades 2007 som ett ”Google Summer of Code project” av David Cournapeau, 

idag finns en växande skara personer som deltar i projektet [28]. 

 

För inläsning av text användes PyPDF2 som är ett verktyg för att hantera filer i formatet PDF 

i Python [29], och det paket för hantering av JSON-filer som ingår i Python. 

 

All serialisering och deserialisering använder sig av modulen ”pickle” i Python som är ett 

språkspecifikt verktyg för hantering av binära filer. Dessa kan inte läsas av människor utan är 

endast till för hantering av modulen i sig, och används för att spara objekt för framtida bruk. 

 

Matplotlib är ett bibliotek för plottning i 2D i Python [30] och användes för att generera grafik 

vid tester av klassificerare. 

 

4.3 Verktyg 

Valet av verktyg har i detta fall inte föregåtts av en utredning för att finna de optimala 

verktygen för ändamålet, utan tagits baserat på vana att hantera dem och tillgänglighet. 

4.3.1 Hårdvara 

För programmeringen användes en privat laptop (”2 in 1”-dator) från Asus, se tabell 4 för 

specifikationer. 
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Tabell 4: Specifikationer för laptop 

Asus Transformer Book T300 Chi 

Processor Intel® Core™ M 5Y71 @ 1.20GHz (1.40GHz) 

Operativsystem Windows 8.1 Pro 64bit 

RAM 8GB @ 1600MHz 

Grafik Integrerad Intel® HD Graphics 5300 

 

4.3.2 Programeringsmiljö 

För projektet användes PyCharm Professional 2018.1.1, som är en IDE från JetBrains [31], 

detta för att det är en Pythonspecifik IDE och licens finns att tillgå via universitetet. 

 

4.4 Övriga resurser 

4.4.1 Data 

Data levererades av Kommuninvest i mycket begränsad utsträckning vilket ledde till att ett 

annat dataset fick ordnas. 

 

Två dataset med engelskspråkiga nyhetsartiklar laddades hem från webhouse.io, ett om 

finansiella nyheter och ett om nyheter i ämnet teknologi [32]. Sammanlagt strax över 89 000 

dokument, se tabell 5 för en sammanställning. 

 

Tabell 5: Sammanställning för nedladdat dataset med nyhetsartiklar. 

 Antal Storlek på disk 

Teknik 41 476 5.06 GB 

Finans 47 851 5.84 GB 

Totalt 89 327 10.9 GB 

 

Se även bilaga C för exempel på filstruktur, den JSON-sökväg i objektet som var av intresse 

är den med namn ”text”. 
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5 Genomförande 

Kapitlet är indelat i de logiska delarna för textklassificering, inläsning, vektorrepresentering, 

klassificering och utvärdering. Arbetet använder sig av en objektorienterad 

programmeringsparadigm, och de klassobjekt som skapades förklaras med tillhörande 

UML-diagram, (Unified Modeling Language). Klasserna implementerades med hjälp av ett 

bibliotek från Scikit-learn [33] och hanteras i var sin fil, som sedan samlas i en ”main”-fil för 

körning där vissa attribut kan sättas för att välja klassificerare och ändra gränsvärden. 

Klasserna med sina funktioner tar var för sig hand om logiska delar, och vid behov serialiserar 

resultaten så att funktioner i andra klasser kan ha åtkomst till dessa utan att behöva göra om 

föregående process. 

 

För projektet användes externa datasamlingarna, då det uppstod problem med att få tillgång 

till data från Kommuninvest. 

 

5.1 Inläsning  

Ett exempel på användning av serialisering sker vid inläsning av data, vilket är en process 

som tar lite tid och som inte behöver göras flera gånger för samma datamängd. Tidsåtgång för 

inläsning av de ca 89 000 dokumenten är ca 25 minuter. 

 

Klassen hanterar två format, PDF och JSON där filtypen anges som attribut vid skapande av 

klassobjektet. Anledningen till detta var att finna en anpassning till dels Kommuninvests data, 

samt den nedladdade. Dokumenten som används är placerade i en av två mappar, benämnda 

”one” och ”zero” som betecknar 1 för klassen som är av intresse i det binära fallet, och 0 för 

de dokument som inte är av intresse. Namnen kan såklart vara andra, men valdes till dessa för 

enkelhet. 

 

 

Figur 15: UML för klassen BagofWords som hanterar skapande av textsamlingen. 

 

Den inlästa texten från dokumentet, oavsett filtyp, placeras i den textsamlingen som på 

engelska kallas ”corpus” från latinska ordet för kropp. Textsamlingen utgör på så vis en 

textkropp som består av ett antal textrader, och till denna knyts en klassning av dokumenten 

eller textraderna som det nu är fråga om. Denna sparas i detta fall som en vektor av ettor och 

nollor. 

Tabell 6: Pseudokod för funktioner för inläsning och serialisering av corpus 

createCorpus(attr) 

    IF attr IS [File format] 

        path = [PATH]  
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        FOR file IN path 

            READ file 

            IF folder IS “one” 

                y_vec APPEND “1” 

            ELSE 

                y_vec APPEND “0” 

        SAVE corpus TO file 

 

5.2 Datarepresenation 

Då representationen av textkroppen sker i en klass skild från inläsningen och skapande av den 

samma, måste först textkroppen (corpus) deserialiseras för att kunna hanteras. Den anpassas 

sedan till de parametrar som skickats till klassobjektet vid skapande av detta. Dessa 

parametrar är två tal, decimaltal eller heltal, som begränsar vektordimensionaliteten då de tar 

bort de mest och minst förekommande orden i textkroppen, 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑓, 𝑚𝑖𝑛_𝑑𝑓 ∈ [0, 1]. Det 

första värdet, max_df, sätter den övre gränsen för dokumentfrekvens och utesluter termer 

(ord) som har en frekvens över detta, motsvarande sker för min_df. Om max_df är ett 

decimalt tal anger det dokumentfrekvens, och om det är ett heltal anger det ett absolut värde 

för antal förekomster, alla över termer över värdet tas bort. För min_df gäller samma, men 

med skillnaden att för det absoluta värdet tas allt bort som har en förekomst under, vilket 

betyder att om värdet på min_df sätts till 1 tas inga ord bort. 

 

Den nyligen inlästa textkroppen anpassas nu till den begränsade vektorrymden med 

TfidfVectoriser från Scikit-learn, som är en funktion som använder sig av tfidf. Denna 

funktion skapar en ordbok, som i sig är vektor med attribut som utgörs av de termer (orden) i 

textkroppen. Denna vektor kommer alla framtida exempel förhåller sig till i fråga om vilka 

ord som ska bedömas. 

 

För att skapa en vektor med indata för en klassificerare transformeras nu textkroppens rader 

till vektorer med värden i intervallet noll till ett, 𝑥𝑖  𝜖 [0, 1], i enlighet med tf-idf och 

serialiseras till fil. 

 

Figur 16: UML för klassen VectorRepresentation. 

 

Tabell 7: Pseudokod för skapande av indatavektorer av textkropp 

createVector() 

    LOAD corpus FROM file 

    CREATE TfidfVectorizer OBJECT (vector) 

    FIT corpus TO TfidfVectorizer 

    SAVE vocabulary TO file 
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    TRANSFORM corpus TO input data 

    SAVE inputdata TO file 

 

5.3 Klassificerare 

5.3.1 Perceptronklassificerare 

Ett klassobjekt initialiseras med ett antal parametervärden, ett attribut för Json eller Pdf, ett 

flyttal för hur stor andel av indata som ska användas som testmängd - vilken även används för 

att bestämma antalet iterationer för den k-faldiga korsvalideringen, ett heltal för antalet 

iterationer (epoker) som klassificeraren får genomföra och slutligen ett toleransvärde för när 

felet är tillräckligt begränsat. En boolesk variabel finns även som deklarerar om delar av 

föregående anrop ska återanvändas, denna är satt till sann som standard.  

 

Klassificeraren tränas i steg där en del utelämnas varje gång, när något av stoppvillkoren - 

iterationer eller toleransgränsen - är uppfyllt avslutas lärandeprocessen och klassificeraren 

antas vara klar. För träningen behövs två filer, en med indata och en med korrekt klass för de 

exemplen som finns i indatavektorn. Åter igen har skapande av nödvändiga filer skett utanför 

klassen, för att minska belastningen vid upprepade körningar av koden, dessa deserialsieras 

innan träningsfunktionen inleds. Klassificeraren skrivs efter träning till fil för att användas 

utanför klassen i sig. Avslutningsvis beräknas ett värde för hur väl klassificeraren lyckades 

klassa data med cross_val_score() från Scikit-Learn. Funktionen använder sig av den otränade 

versionen av klassificeraren, och tränar denna internt. Vektorn som returneras innehåller 

värden mellan noll och ett som motsvarar ett värde i procent för hur många exempel som 

klassades rätt. Ett medelvärde räknas även ut för dessa. 

 

 

 

Figur 17: UML för klassen PerceptronClassifier som skapar ett klassifierarobjekt. 

 

Klassen PerceptronClassifier använder sig av funktionen cross_val_predict() från Scikit-Learn 

för att beräkna klasstillhörigheten för de exempel som inte ingick i träningsdatan för 

iterationen. Funktionen använder sig av den otränade klassificeraren och tränar denna internt, 

en gång per iteration och med en ny del som validering vid varje tillfälle. De värden som 

funktionen returnerat sparas till en array, och skrivs till fil för att användas vid utvärdering. 
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Tabell 8: Pseudokod för funktioner i klassen PerceptronClassifier 

trainPerceptron() 

    LOAD input data FROM file 

    LOAD true values FROM file 

    FIT perceptron WITH train data/true values 

    CALCULATE scores FOR perceptron 

 

predictPerceptron() 

    PERDICT vector FROM data 

    SAVE vector TO file 

 

5.3.2 Stödvektormaskin, Support Vector Machine (SVM) 

Klassificeraren implementeras förutom med attribut för filformat, även med en kernel, för 

testerna användes antingen en linjär kernel eller en RBF-kernel (Radial Basis Function). Den 

SVM som användes finns i Scikit-learns bibliotek där klassen SVC användes. Denna version 

av en SVM använder sig av en straffterm, C, som är 1,0 som standard. Värdet på C avgör hur 

mycket bestraffning som tillförs vid fel, ju högre värde termen har desto mer bestraffas felen. 

Vilken kernel som används anges som sträng när klassobjektet skapas. 

 

 

Figur 18: UML för klassen SupportVectorMachine 

 

5.4 Utvärdering av klassificerare 

För att bedöma hur väl klassificeraren presterade genereras en matris där korrekt klassade 

exempel jämförs med felaktigt klassade, denna matris kallas förvirringsmatris, på engelska 

”confusion matrix”. Sedan kan även en kurva för klassificeraren genereras som kallas 

ROC-kurva (Receiver Operating Characteristic). Kurvan visar på hur förhållandet mellan 

korrekt klassade positiva exempel förhåller sig till de inkorrekt klassade positiva (tpr vs fpr). 

Här användes funktionerna confusion_matrix() och roc_curve(), båda från Scikit-Learns 

bibliotek. 
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Figur 19: UML för klassen Evaluate, som har funktioner för utvärdering av klassificerare. 

 

De två metoder som beskrivs i tabell 9, tillsammans med värdet för klassificerarens 

träffsäkerhet, säger en hel del om hur väl den presterar för en viss datamängd. 

 

Tabell 9: Pseudokod för funktionerna i klassen Evaluate. 

confusionMatrix() 

    LOAD vectors FROM file 

    CALCULATE confusion matrix FROM vectors 

    PLOT matrix AS image 

 

rocCurve() 

    GENERATE StratifiedKFold() object 

    CALCULATE confidence levels FOR splitted vectors 

    CALCULATE mean ROC 

    CALCULATE area under curve (auc) FROM tpr AND fpr 

    PLOT curve AS image WITH auc value IN legend 
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6 Resultat 

Detta kapitel redovisar resultaten från testerna med klassificerarna, och diskuterar deras värde 

för huruvida textklassificering är en möjlig väg för Kommuninvest. Testerna har samma 

arbetsgång där fem tester görs med olika värden för maximal och minimal dokumentfrekvens 

för de termer som finns vilket påverkar dimensionaliteten för vektorerna. Att genomföra 

motsvarande tester för de olika klassificerarna är vitalt för att kunna dra några slutsatser. En 

kortare diskussion om tidsåtgången förs separat. 

 

6.1 Perceptronklassificeraren 

Den första klassificeraren var en linjär perceptronklassificerare, var tänkt att hantera filer i 

formatet PDF. Detta ändrades då det dels tog för lång tid att få tillgång till den datamängden 

från Kommuninvest, och dels då det visade sig vara enklare att hantera text som inte behövde 

extraheras ur detta filformat. Därför användes två dataset med nyhetsartiklar på engelska för 

att färdigställa klassificerarens alla funktioner, och som då krävde en anpassning till 

filformatet JSON. 

 

Vid utvärderingsprocessen genereras en matris, förvirringsmatris (confusion matrix), och en 

kurva, ROC-kurva (Receiver Operating Characteristic), se figur 20–21. I matrisens övre 

vänstra hörn visas antalet korrekt klassade teknikartiklar (40 066 st.), och i nedre högra antalet 

korrekt klassade finansartiklar (26 138 st.). ROC-kurvan visar hur klassificerarens prestanda 

förändras när gränsvärdet för när ett exempel ska tilldelas klassen teknik eller finans. I figuren 

visas 6 kurvor, en för varje av de fem iterationerna i den femfaldiga korsvalideringen och en 

för deras medelvärde, även en streckad linje som visar på hur klassificerarens prestanda hade 

varit vid rent slumpmässig fördelning finns. Arean under kurvan för medelvärdet uppgår till 

ca 0,83. Träffsäkerheten för klassificeraren är ca 74%, och beräknas som medelvärdet ur en 

array med resultat från korsvalideringen, som innehåller värdena 

[0.7585 0.7588 0.7366 0.7244 0.7273] vilket ger ett medelvärde på 0.74 ± 0.03.  
 

 
 

Figur 20: Förvirringsmatris 1 för 
perceptronklassificerare 

Figur 21: ROC-kurva Matrix 1 för 
perceptronklassificerare 

 

För den första körningen visar det sig att klassificeraren har lättare att skilja ut teknikartiklar 

då den endast missklassificerade 7785 st., vilket motsvarar ca 16% av alla artiklar om teknik. 

Finansartiklar var däremot svårare att skilja ut då det resulterade i 15 338 st. fel, vilket 

motsvarar ca 37%, totalt felklassificerade den ca 26% av artiklarna.  



 

  36 (48) 

 

När parametervärdena ändrades till fortsatta tester, ändras gränserna för vilka termer som 

skall vara med. När min_df minskas tas fler av de mest frekventa termerna bort, och 

motsvarande för min_df så tas de termerna med för låg dokumentfrekvens bort när detta värde 

ökas. Från dessa tester genererades nya matriser och kurvor, värden ur dessa sammanställdes i 

tabell 10 som dessutom visar de parametervärden som användes.  

 

Tabell 10: Sammanställning för tester med perceptronklassificerare där första raden är testet beskrivet 
i avsnitt 6.1. De matriser och kurvor som värdena är hämtade ut återfinns i bilaga D. 

No
. max_df 

min_d
f TP TN FP FN AUC Träffsäk. 

Tidsåtgång i 
sekunder för 
träffsäkerhet 

Vektor-
dim. 

1 0.9 0.1 
40066 
(0.45) 

26138 
(0.29) 

15338 
(0.17) 

7785 
(0.09) 0.83±0.02 0.74±0.03 1.086 360 

2 0.8 0.2 
35649 
(0.40) 

22983 
(0.26) 

18493 
(0.21) 

12202 
(0.14) 0.76±0.01 0.66±0.04 0.555 117 

3 0.8 0.1 
38348 
(0.43) 

28170 
(0.32) 

13306 
(0.15) 

9503 
(0.11) 0.83±0.02 0.74±0.04 0.802 357 

4 1.0 1* 
42126 
(0.47) 

33969 
(0.38) 

7507 
(0.08) 

5725 
(0.06) 0.99±0.01 0.85±0.05 22.341 267347 

5 0.9 1* 
41455 
(0.46) 

35219 
(0.39) 

6257 
(0.07) 

6396 
(0.07) 0.99±0.01 0.86±0.05 15.921 267432 

*Rad 4–5 använder sig av en undre gräns som inte utesluter några ord. 

 

När tester med olika parametervärden görs, visar det sig att träffsäkerheten blir högre när 

antalet ovanliga ord som finns med är högre vilket motsvarar ett lägre värde på min_df, se rad 

1–3. Mängden rätt klassade finansartiklar (TN) minskar från första till andra raden, men ökar 

igen till tredje vilket tyder på att termer knutna till finansartiklar är ovanliga. Bäst resultat 

återfinns i det femte testet där träffsäkerheten är ca 86%, och sämst resultat vid andra testet 

där träffsäkerheten är ca 66%.  

 

I rad 4–5 anges min_df som heltalet 1, vilket betyder att alla ord med en total förekomst med 

minst detta värde finns kvar. När dimensionaliteten minskat med fem dimensioner, har 

resultatet ökat med en procentenhet. Det faktum att det femte testet lyckas bättre än det fjärde, 

och det faktum att vektordimensionaliteten har minskat kan tyda på att en viss överanpassning 

till datamängden förekommer. Fortsatta tester för att finna ett minimum av överanpassning 

har inte gjorts. 

 

6.2 Stödvektormaskinen 

Tester med en SVM utfördes med två olika kernels, en linjär och en med en RBF-kernel 

(Gaussisk kernel).  

6.2.1 Linjär kernel 

Den fösta körningen med linjär kernel resulterade i figur 22–23, här går det att se hur 

prestandan för klassificeraren förbättrats markant mot den första perceptronen då totalt endast 

ca 22% av exemplen felklassificeras och värdet för arean under kurvan är på hela 0,90. 
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Figur 22: Förvirringsmatris 1 för SVM med linjär 
kernel 

Figur 23: ROC-kurva 1 för SVM med linjär kernel 

 

Träffsäkerheten för denna klassificerare är även den högre än för perceptronen, med ett värde 

på ca 82%. Dock var tidsåtgången för endast beräkning av träffsäkerheten var strax över 4 

timmar. 

 

Tabell 11: Sammanställning av tester för stödvektormaskin med linjär kernel där första raden är testet 
beskrivet i avsnitt 6.2.1. De matriser och kurvor som värdena är hämtade ut återfinns i bilaga E. 

No. max_df min_df TP TN FP FN AUC Träffsäk. 

Tidsåtgång i 
sekunder för 
träffsäkerhet 

Vektor-
dim. 

1 0.9 0.1 
39209 
(0.44) 

33777 
(0.38) 

7699 
(0.09) 

8642 
(0.10) 0.90±0.02 0.82±0.04 14906.744 360 

2 0.8 0.2 
37496 
(0.42) 

29515 
(0.33) 

11961 
(0.13) 

10355 
(0.12) 0.83±0.01 0.75±0.01 9027.562 117 

3 0.8 0.1 
39202 
(0.44) 

33775 
(0.38) 

7701 
(0.09) 

8649 
(0.10) 0.90±0.02 0.82±0.04 11366.205 357 

4 1.0 1* 
41596 
(0.47) 

37680 
(0.42) 

3796 
(0.04) 

6255 
(0.07) 0.98±0.00 0.89±0.05 67122.710 267347 

5 0.9 1* 
41557 
(0.47) 

37718 
(0.42) 

3758 
(0.04) 

6294 
(0.07) 0.98±0.00 0.89±0.05 65923.502 267342 

*Rad 4–5 använder sig av en undre gräns som inte utesluter några ord. 

 

Av resultaten för testerna listade i tabell 11 framgår att träffsäkerheten åter igen föll när de 

ovanliga orden utelämnades vid vektorberäkningen. Detta styrker misstankarna om att 

finansiella termer är specifika och därmed ovanliga. Dessutom syns det att resultatet inte 

påverkades av att utesluta de fem vanligaste termerna, enligt rad 4–5, vilket kan betyda att 

ingen överanpassning föreligger. Detta skulle då ligga i linje med vad som går att läsa om 

denna algoritm, att den är synnerligen okänslig för överanpassning, se avsnitt 2.2.6.  

 

Vid jämförelse mellan tabell 10 och tabell 11, visar det sig att för samma parametervärden 

lyckas stödvektormaskinen bättre, men till kostnaden av högre tidsåtgång. 
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6.2.2 RBF-kernel 

När en första RBF kernel användes föll träffsäkerheten först något till 80% och 

felklassificeringen ökade något till ca 20% jämfört med motsvarande linjär kernel, arean 

under kurvan minskade till 0,89, se figur 24–25. 

 

 

 

Figur 24: Förvirringsmatris 1 för SVM med 
RBF-kernel 

Figur 25: ROC-kurva 1 för SVM med RBF-kernel 

 

Tabell 12: Sammanställning av tester för stödvektormaskin med linjär kernel där första raden är testet 
beskrivet i avsnitt 6.2.2. De matriser och kurvor som värdena är hämtade ut återfinns i bilaga F. 

No. max_df min_df TP TN FP FN AUC Träffsäk. 

Tidsåtgång i 
sekunder för 
träffsäkerhet 

Vektor-
dim. 

1 0.9 0.1 
39008 
(0.44) 

32675 
(0.37) 

8801 
(0.10) 

8843 
(0.10) 0.89±0.01 0.80±0.02 22780.764 360 

2 0.8 0.2 
37678 
(0.42) 

28939 
(0.32) 

12537 
(0.14) 

10173 
(0.11) 0.83±0.01 0.75±0.01 10246.593 117 

3 0.8 0.1 
39009 
(0.44) 

32744 
(0.37) 

8732 
(0.10) 

8842 
(0.10) 0.89±0.01 0.80±0.02 15773.118 357 

4 1.0 1* 
47851 
(0.54) 

0 
(0.00) 

41476 
(0.46) 

0 
(0.00) 0.86±0.01 0.54±0.00 85251.387 267347 

5 0.9 1* 
47851 
(0.54) 

0 
(0.00) 

41476 
(0.46) 

0 
(0.00) 0.90±0.01 0.54±0.00 119153.227 267342 

*Rad 4–5 använder sig av en undre gräns som inte utesluter några ord. 

 

Här visar det sig att prestandan för en stödvektormaskin är starkt beroende av vilken kernel 

som används, då resultat 4–5 inte alls klarar av att klassa en enda finansiell artikel trots att alla 

de ord som kan misstänkas vara specifika för dessa finns kvar. Dessutom är samtliga resultat 

för den stödvektormaskin som använder en linjär kernel bättre för motsvarande parametrar. 

Tidsåtgången ökade dessutom ytterligare, vilket med ett sämre resultat inte kan ses som annat 

än ett misslyckande för denna kernel. 
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6.3 Tidsåtgång 

6.3.1 Perceptron 

Vid en första körning måste alla dokument läsas in då de inte finns serialiserade sedan 

tidigare. För en perceptronklassificerare är detta en tidskrävande process i förhållande till 

övrig tidsåtgång för klassificeraren, och specificeras i tabell 13. De parametervärden som 

användes vid denna visas i tabell 14.  

 

Tidsåtgången för fullständig körning låg på ca 25 minuter, men om både corpus och 

vektorrepresentationer lästes in från fil krympte tidsåtgången i detta fall till 2–3 sekunder.  

 

Tabell 13: Tidsåtgång för en fullständig körning av perceptronklassificerare utan korsvalidering 

Arbetsmoment Tidsåtgång i sekunder avrundat till tre decimaler 
för en perceptronklassificerare 

Inläsning av data 1401.729 
Skapande av vektorrepresentation 151.291 
Tränande av klassificerare 2.127 
Förutsäg klasstillhörighet 1.264 
Skapa Confusion Matrix 0.543 
Skapa ROC-kurva 0.328 

 

Tabell 14: Parametervärden för klassificering vid inledande test. max_df anger värdet för maximal 
dokumentfrekvens för termer, min_df anger motsvarande för minsta frekvens, max_iter anger 
maximalt antal iterationer som får ske vid träning och tol anger gränsen för tolerans av fel mellan två 
iterationer, test_size anger hur stor andel av ingående datamängd som skall agera testmängd. 

max_df 0.9 
min_df 0.1 
max_iter 1000 
tol 1e-3 
test_size 0.2 

 

Tidsåtgången för träning med korsvalidering av en perceptronklassificerare låg mellan 0,5–22 

sekunder beroende på dimensionalitet. Den totala tidsåtgången för att även generera 

förvirringsmatris och ROC-kurva var upp mot en minut som mest. Här visar det sig att den 

enkla perceptronen är väldigt snabb med tanke på att det är strax över 89 000 exempel. 

 

6.3.2 Stödvektormaskin 

Redan innan testerna med stödvektormaskinen påbörjades, fanns misstankar om att det skulle 

kunna ställas stora krav på hårdvaran då denna typ har hög minnesanvändning och tar lång tid 

[17]. Detta visade sig även vara fallet och tidsåtgången för tester drog iväg kraftigt. Båda tog 

lång tid att träna, processen tar ca 90 minuter för en enkel träning utan korsvalidering. När 

korsvalidering användes för beräkning av träffsäkerhet med 20% testdata, tog den processen 

ca 4 timmer för en linjär kernel och 6 timmar för en RBF-kernel. Ett exempel på den totala 

tidsåtgången för klassificeraren som använder sig av en RBF-kernel visas i tabell 15. Vid detta 

tillfälle låg övre gränsen för dokumentfrekvens bland orden på 0,9, och den undre på 0,1.  
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Tabell 15: Tidsåtgång i sekunder per arbetsmoment för en SVM-klassificerare med RBF-kernel. 
Maximal dokumentfrekvens ligger på 0,9 och minimum på 0,1. 

Arbetsmoment Tidsåtgång i sekunder 

Tränande av klassificerare 22780.763555526733 
Förutsäg klasstillhörighet 23148.45515727997 
Skapa Confusion Matrix 0.5894176959991455 
Skapa ROC-kurva 4974.454841375351 

 

Här visar det sig att tidsåtgången för en fullständig session med linjär kernel, med maximal 

vektordimensionalitet är på nästan 2 dygn, och för en RBF-kernel strax över 2,5 dygn. 

 

6.4 Slutsatser 

Från de resultat som genererats vid tester kan slutsatsen dras att teknikartiklar har varit 

förhållandevis enkla att urskilja jämfört med de om finansiella nyheter. Detta beror troligen på 

att när de minst frekventa orden tagits bort i för stor utsträckning har vad som är signifikant 

för finansiella nyheter försvunnit. Dessutom kan det från de avslutande testerna med 

perceptronen antas att viss överanpassning förekommer eller så finns störningarna från de 

mest frekvent förekommande orden som i detta fall inverkat menligt på förmågan att 

klassificera finansiella texter. 

 

Vidare kan det visas att parceptronklassificeraren hade svårare att skilja ut finansartiklar än 

stödvektormaskinen med linjär kernel. Den stödvektormaskin som använde RBF-kernel 

lyckades även den bättre på de tre första testerna, men fallerade totalt de två avslutande. 

Ytterligare en slutsats är att beroende på vilken klassificeringsalgoritm som används, kan 

hårdvaran på vilken den ska köras vara en begränsande faktor. Tidsåtgången kan bli stor, men 

detta påverkar troligen inte resultatet då detta är oberoende av tid. 

 

Under de avslutande testerna för den stödvektormaskin som använde en RBF-kernel, visade 

det sig att klassificeraren inte presterade enligt önskemål. När vektorerna höll 267 347 

dimensioner klarade klassificeraren inte över huvud taget av att finna en enda finansartikel 

bland de 47 851 tillgängliga exemplen i detta ämne, vilket skapade misstankar om att en RBF-

kernel inte presterar likvärdigt som en linjär kernel för textklassificering, vilket diskuteras av 

Hsu, Chang och Lin [34]. Författarna beskriver vidare i ”Appendix C” att då antalet attribut 

för en datasamling långt överskrider samlingens totala antal exempel, är det bättre valet en 

linjär kernel. Detta kan antas stämma givet resultaten i detta arbete. Vidare beskriver de att 

klassificeraren med den linjära kerneln använder mindre minne och är snabbare, vilket även 

detta arbete indikerar. Även om dimensionaliteten minskades med fem dimensioner var 

resultatet detsamma. 

 

Om prestandan för en klassificerare relateras till tidsåtgång blir dock bilden av resultatet en 

annan, då klarar sig den enklare perceptronen mycket bättre än en stödvektormaskin med 

linjär kernel i detta fall, den som använde sig av en RBF-kernel får vid det här laget antas som 

utdömd i fråga om textklassificering. Ett relativt prestandavärde för detta kan beräknas genom 

att dela träffsäkerheten i procent, med tiden det tog att producera värde för träffsäkerhet enligt 

ekvation 21, där ett högre värde visar på högre effektivitet. För den avslutande perceptronen 

blir detta värde på ca 5,4 och för motsvarande SVM med linjär kernel är värdet 0,001 om 

båda använder sig av max_df=0,9 och min_df=1. 

 

𝑟𝑒𝑙. 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 =
𝐴

𝑠
 Ekv. 21 
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Denna typ av jämförelse anger att perceptronen är ca 4 000 gånger så effektiv som en SVM 

med linjär kernel på det dataset som användes och med given hårdvara. Även om den senare 

gav tre procentenheter bättre resultat. Alla typer av jämförelser mellan klassificerare måste 

ske på samma data och på samma hårdvara, då prestandan är så hårt knuten till dessa 

avgörande faktorer. Skulle sedan någon form av bagging eller boosting användas kan det 

antas att resultatet för den processen skulle öka ytterligare. 

 

Det faktum att perceptronklassifceraren gav ett så pass gott resultat på det dataset som i 

slutändan användes, visar att enklare klassificerare kan lyckas väl om bara tillräckligt med 

data finns att generalisera ur. Detta visas i figur 26–31, som innehåller de bästa resultaten för 

respektive klassificerare. 

 

 
 

Figur 26: Förvirringsmatris 5 för 
perceptronklassificeraren 

Figur 27: ROC-kurva 5 för 
perceptronklassificeraren 

 

 

 

Figur 28: Förvirringsmatris 5 för 
stödvektormaskin med linjär kernel 

Figur 29: ROC-kurva 5 för stödvektormaskin med 
linjär kernel 
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Figur 30: Förvirringsmatris 3 för SVM med 
RBF-kernel 

Figur 31: ROC-kurva 3 för SVM med RBF-kernel 
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7 Diskussion 

 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Genomförandet av projektet får anses lyckat under de förutsättningar som fanns, även om inte 

alla krav möttes. En genomgång av de vanligast förekommande algoritmerna gjordes och 

några av de vanligaste externa tjänsterna listades. Målet att visa på förmågan att klassa 

dokument uppnåddes, men inte på den data som önskades. I fallet Kommuninvest fanns vissa 

problem som måste lösas innan det kan anses att automatisk textklassificering kan fungera. 

Dels finns problem med att all data inte är inläst med OCR och därför inte användbar för 

ändamålet, och dels finns problem med att kopior av dokument förekommer. 

 

För projektets räkning mottogs endast 26 dokument i PDF-format, var av vilka 9 var inlästa 

med OCR där det dessutom fanns två kopior vilket ledde till att endast 7 unika dokument 

fanns. Denna mängd är långt under vad som behövs för att kunna göra någon form av 

klassificering, vilket var anledningen till att de två datasamlingarna som användes laddades 

ner från webhouse.io istället. Ur de kvarvarande 7 dokumenten kunde dock text extraheras 

med gott resultat, även om det inte räckte för projektet så visade det att möjligheten finns. Om 

alla dokument läses in med OCR där så inte är gjort, kommer Kommuninvests egen 

datasamling troligen räcka gott och väl för att kunna automatiskt klassificera framtida 

inkommande dokument. I det fall datamängden som finns inte är balanserad, kan precision 

eller täckning tänkas avhjälpa vissa problem. Vad som kan vara värt att tänka på, är det 

resultat som kunde läsas ur tester under detta projekt, att ord knutna till ekonomi kan tendera 

att vara ovanliga och att texter med dessa i är svårare att klassificera om den undre gränsen för 

termers dokumentfrekvens sätts för högt.  

 

Tester genomfördes inte heller på extern tjänsteleverantör utan endast på lokal dator, detta 

eftersom det under arbetets gång ansågs viktigare att genomföra tester med algoritmerna som 

valdes än att lägga tid på att lära sig en eller flera nya plattformar. Resultatet av 

klassificeringen skulle heller inte bli annorlunda med en extern leverantör, men beräkningarna 

skulle gå snabbare. Tidsaspekten ansågs inte avgörande i frågan för projektets genomförande 

på samma sätt som det skulle vara i en applicering av teknikerna för skarp lansering. Det här 

är även anledningen till att avsnitt 2.2.8 blev så djupt även om det sedan inte gjordes tester 

med ett artificiellt neuronnät, då tanken från början var att använda denna metod för externa 

tester. 

 

På de dataset som användes kunde ändå vissa slutsatser dras, dels att kortare tidningsartiklar 

inte är ett problem för en enkel perceptronklassificerare samt att finansiell information kan 

tänkas vara funnen i ord med låg dokumentfrekvens. Det senare kan vara till hjälp vid 

implementering av maskininlärning för Kommuninvest och liknande institutioner. 

 

Enligt vad som framkommit under arbetets gång kan vektorrepresentation med hjälp av 

Bag of Words räcka mycket långt i fråga om enklare texter på engelska, och det verkar troligt 

att det kommer fungera väl även för officiella dokument på svenska. Vidare kan en enkel 

linjär klassificerare klara sig mycket väl om den bara ges tillräckligt med data att generalisera 

ur. För Kommuninvests del kan det vara lämpligt att kontrollera om en extern lösning då 

verkligen krävs, en enkel peceptron är både snabb och givet rätt förutsättningar – träffsäker. 

Det kommer krävas ett enklare nät av perceptroner, men var för sig kommer de kunna hantera 

sin klass väl. Om detta ändå inte räcker för ändamålet kan en extern aktör behövas, då till 

exempel en SVM tar mycket prestanda i anspråk för att få den att prestera väl relativt till tiden 
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det kan ta. En rekommendation är att noga kontrollera vilka behov som finns då det kan skilja 

mycket mellan klassificerare i fråga om prestanda och hårdvarukrav. 

 

7.2 Sociala och ekonomiska implikationer  

Om Kommuninvest genomför en fullständig automatisering av inläsningen kan det i bästa fall 

innebära snabbare beslutsfattning i fråga om lån vilket ger snabbare svar till kunderna. Då 

kunderna är våra kommuner och kommunala bolag, betyder det snabbare hantering hos dessa 

och där med lägre kostnad för skattebetalarna. En dystrare framtidsutsikt är den att 

beslutsprocessen endast marginellt förkortas, men att ett antal personer som idag arbetar med 

dokumenthanteringen blir arbetslösa. Då det endast är fråga om ett fåtal personer är det inte 

något som behöver påverka samhället i stort, men kan vara en personlig tragedi för de 

berörda. 

 

Om automatisering sätts i drift var helst det går, kan det däremot få stora effekter på samhället 

med massiv arbetslöshet som resultat om inte politiska beslut tas för parering av detta. En 

massiv arbetslöshet kan få stora negativa konsekvenser, inte bara för personerna som blir av 

med sin dagliga sysselsättning. Det kan leda till att de gemensamma ekonomiska medel som 

idag finns för allmänheten kan ta slut och leda till bred social utslagning och centralisering av 

rikedom till ett fåtal. Framtidsstudier av en sådan dystopi kan vara uppslag för ett eget arbete, 

förslagsvis inom sociologin. Fullständig samhällelig automatisering som faller väl ut kan 

däremot friställa människan från oket av lönearbete och ge henne en framtid utan 

prestationskrav och kamp för överlevnad, där det högre målet är att främja allmänt 

välbefinnande och inte ekonomisk köpkraft hos individen. 

 

Ett mer troligt scenario är nog det vi ser idag, när en ny bransch växer fram kommer det med 

den en ny servicebransch riktad till den och dess kunder. Historiskt sett har nog inget 

tekniksprång lett till den massarbetslöshet som alltid förutspås, och av historien vis kommer 

det inte ske här heller.  

 

7.3 Projektets utvecklingspotential 

Automatisk dokumentklassificering är en redan väl beprövad metod för hantering av 

textdokument, som dessutom i sig själv är oberoende av vilket språk dessa är skrivet på. Att 

fortsätta genomföra en digitalisering hos Kommuninvest i syfte att kunna använda sig av 

dessa metoder får anses fullt genomförbart, om de problem som finns idag blir lösta.  

 

Kommuninvest bör kunna implementera en lösning för automatisk klassificering, men för att 

kunna skala det till rätt behov kan en extern tjänst vara tillrådlig, dock under förutsättning att 

det inte tillkommer problem med CLOUD Act för detta då de stora aktörerna är amerikanska 

bolag. 

 

Efter vad som framkommit under arbetets gång kan utvecklingspotentialen ses som god, och 

bör kunna ge önskade resultat i fråga om träffsäkerhet och tillförlitlighet. 
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8 Reflektion kring eget lärande 

 

8.1 Kunskap och förståelse 

Då det inför arbetets igångsättande saknades, i många fall grundläggande, kunskaper i ämnet 

maskininlärning och dess algoritmer, kan det anses tydligt att fördjupade teoretiska kunskaper 

har inhämtats under projektets genomförande. Kunskaperna får anses relevanta för 

examensarbetets tekniker, metoder och teorier. Dessutom har praktiskt arbete med ett fåtal av 

dessa verktyg förstärkt denna kunskap och gett den praktisk mening. Vidare har det icke 

uppfyllda målet om att använda extern tjänsteleverantör gett insikter om 

hårdvarubegränsningar och skillnader mellan klassificerare i fråga om komplexitet och 

minnesanvändning samt tidsåtgång. Dessa insikter hade troligen inte vunnits om dessa 

begränsningar inte varit lika tydliga. 

 

8.2 Färdighet och förmåga 

Då projektet är att likna vid en utredning om genomförbarhet för automatisk 

dokumentklassificering med hjälp av maskininlärning, visar arbetet på förmåga att söka och 

granska vetenskaplig information och litteratur samt avgränsa detta. 

 

Målet att kunna genomföra ett projekt i professionell miljö, med givna ramar, får anses fyllt 

då arbetet skedde hos Enfo mot deras kund Kommuninvest med vilka det fanns kontakt 

löpande genom projektet. Ett antal möten skedde under arbetet, med gott resultat för framtida 

arbeten.  

 

8.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Arbetet får bedömas ha satts i företagsmässigt och samhälleligt sammanhang, eftersom tankar 

kring dess implikationer tagits upp. Behållningen för företagen kan i viss mån anses 

begränsad då det inte finns någon produkt att lansera eller sälja, men viss ökad förståelse för 

situationen kan ha uppkommit som resultat av arbetet. Projektet har vidare gett insikt i hur 

kunskapsutvecklingen inom fältet framskridit under de senaste årtiondena. Det ställda kravet 

på professionellt bemötande mot dels anställda på Enfo samt deras kund Kommuninvest, får 

anses mötta då ingen kritik framkommit om motsatsen. 

 

Alla resultat under arbetet dokumenterades och infogades i rapporten, vilket svarar mot kravet 

om professionalitet i förhållande till slutprodukt.  

 

 



 

  46 (48) 

9 Referenser 

1.  Kommuninvest, Vår historia | [Internet]. [citerad 01 april 2018]. Tillgänglig vid: 

https://kommuninvest.se/om-oss/var-historia/ 

2.  Sebastiani F. Machine learning in automated text categorization. ACM Comput Surv. 01 

mars 2002;34(1):1–47.  

3.  Domingos P. A few useful things to know about machine learning. Commun ACM. 01 

oktober 2012;55(10):78.  

4.  The mail you want, not the spam you don’t [Internet]. Official Gmail Blog. [citerad 03 

april 2018]. Tillgänglig vid: https://gmail.googleblog.com/2015/07/the-mail-you-want-

not-spam-you-dont.html 

5.  Rätsch G. A Brief Introduction into Machine Learning. I: Friedrich Miescher Laboratory 

of the Max Planck Society. 2004.  

6.  SzymańSki J. Comparative Analysis of Text Representation Methods Using 

Classification. Cybern Syst. 17 februari 2014;45(2):180–99.  

7.  Harish BS, Guru DS, Manjunath S. Representation and Classification of Text 

Documents: A Brief Review. IJCA Spec Issue “Recent Trends Image Process Pattern 

Recognition”. 2010;10.  

8.  Kubat M. An introduction to machine learning. Cham Heidelberg New York Dordrecht 

London: Springer; 2015. 291 s.  

9.  Lai S, Liu K, He S, Zhao J. How to Generate a Good Word Embedding. IEEE Intell 

Syst. november 2016;31(6):5–14.  

10.  Rong X. word2vec Parameter Learning Explained. ArXiv14112738 Cs [Internet]. 11 

november 2014 [citerad 14 maj 2018]; Tillgänglig vid: http://arxiv.org/abs/1411.2738 

11.  Joachims T. Text categorization with Support Vector Machines: Learning with many 

relevant features. I: Nédellec C, Rouveirol C, redaktörer. Machine Learning: ECML-98 

[Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1998 [citerad 04 april 2018]. 

s. 137–42. Tillgänglig vid: http://link.springer.com/10.1007/BFb0026683 

12.  Ertel W. Introduction to artificial intelligence. London ; New York: Springer; 2011. 316 

s. (Undergraduate topics in computer science).  

13.  Theodoridis S, Koutroumbas K, Koutroumbas K. Pattern Recognition [Internet]. 

Burlington: Elsevier Science & Technology; 2008 [citerad 13 april 2018]. Tillgänglig 

vid: http://ebookcentral.proquest.com/lib/universitetsbiblioteket-

ebooks/detail.action?docID=534973 

14.  Bishop CM. Pattern recognition and machine learning. New York: Springer; 2006. 738 s. 

(Information science and statistics).  

15.  Leopold E, Kindermann JR. Text Categorization with Support Vector Machines. How to 

Represent Texts in Input Space? Mach Learn. 2002;46(423–444):22.  



 

  47 (48) 

16.  Mangasarian OL, Musicant DR. Lagrangian Support Vector Machines. J Mach Learn 

Res. 2001;17.  

17.  Bajaj N, Chiu GTC, Allebach JP. Reduction of memory footprint and computation time 

for embedded Support Vector Machine (SVM) by kernel expansion and consolidation. I: 

2014 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP). 

2014. s. 1–6.  

18.  Hssina B, Merbouha A, Ezzikouri H, Erritali M. A comparative study of decision tree 

ID3 and C4.5. Int J Adv Comput Sci Appl [Internet]. 2014 [citerad 18 april 2018];4(2). 

Tillgänglig vid: 

http://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=4&Issue=2&Code=SpecialIssue&Seri

alNo=3 

19.  Gurney K. Introduction to Neural Networks. Taylor & Francis; 2003. 317 s. (Computing 

& Information Technology).  

20.  Lundsten E, Madosh F. Utvärdering av Amazon Machine Learning för taggsystem. 2017 

s. 30.  

21.  Data center locations – Data Centers – Google [Internet]. [citerad 24 april 2018]. 

Tillgänglig vid: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

22.  Comparing MLaaS: Amazon AWS, MS Azure, Google Cloud AI [Internet]. [citerad 14 

maj 2018]. Tillgänglig vid: https://www.altexsoft.com/blog/datascience/comparing-

machine-learning-as-a-service-amazon-microsoft-azure-google-cloud-ai/ 

23.  Hatch. CLOUD Act, S. 2383 [Internet]. s. 32. Tillgänglig vid: 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2383/text 

24.  EU GDPR Information Portal [Internet]. EU GDPR Portal. [citerad 14 maj 2018]. 

Tillgänglig vid: http://eugdpr.org/eugdpr.org.html 

25.  Cloud Act – ny amerikansk lagrysare skakar om molnbranschen [Internet]. Computer 

Sweden. [citerad 14 maj 2018]. Tillgänglig vid: 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.701858/cloud-act 

26.  New Privacy Regulations - Understanding the CLOUD Act and GDPR [Internet]. 

ePatientFinder®. 2018 [citerad 14 maj 2018]. Tillgänglig vid: 

https://epatientfinder.com/new-privacy-regulations-understanding-cloud-act-gdpr/ 

27.  Applications for Python [Internet]. Python.org. [citerad 26 april 2018]. Tillgänglig vid: 

https://www.python.org/about/apps/ 

28.  Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, m.fl. Scikit-

learn: Machine Learning in Python. J Mach Learn Res. oktober 2011;12:2825−2830.  

29.  Home page for the PyPDF2 project [Internet]. [citerad 27 april 2018]. Tillgänglig vid: 

http://mstamy2.github.io/PyPDF2/ 

30.  Matplotlib: Python plotting — Matplotlib 2.2.2 documentation [Internet]. [citerad 14 maj 

2018]. Tillgänglig vid: https://matplotlib.org/ 



 

  48 (48) 

31.  PyCharm: Python IDE for Professional Developers by JetBrains [Internet]. JetBrains. 

[citerad 26 april 2018]. Tillgänglig vid: https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

32.  Free Datasets for Machine Learning, Data Mining, Analysis [Internet]. webhose.io. 

[citerad 26 april 2018]. Tillgänglig vid: https://webhose.io/datasets/ 

33.  scikit-learn: machine learning in Python [Internet]. [citerad 26 april 2018]. Tillgänglig 

vid: http://scikit-learn.org/stable/ 

34.  Hsu C-W, Chang C-C, Lin C-J. A Practical Guide to Support Vector Classification. 2016 

s. 16.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga A 
 

Delegationsordning förstasida, Askersunds kommun 

 
 



   

 

 

Bilaga B 

Delegationsordning förstasida, Degerfors kommun 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

  2 (9) 

Bilaga C 
Exempel på data JSON-fil. 

 
{ 

"organizations": [],  
"uuid": "c5a2c958b45f10b8c47936a629a9d3f6cb8da053",  

 "thread":  
{ 
"social":  

{ 
"gplus":  

{ 
"shares": 0 
}, 

"pinterest":  
{ 
"shares": 0 
},  

"vk":  
{ 
"shares": 0 
},  

"linkedin":  
{ 
"shares": 0 
},  

"facebook":  
{ 
"likes": 0,  
"shares": 0,  
"comments": 0 
},  

"stumbledupon":  
{ 
"shares": 0 
} 

},  
"site_full": "www.prnewswire.com",  
"main_image": "http://photos.prnewswire.com/prnvar/20070917/AQM011LOGO",  
"site_section": "http://www.prnewswire.com/rss/business-technology/internet-technology-
news.rss",  
"section_title": "PR Newswire: Internet Technology",  
"url": "http://www.prnewswire.com/news-releases/portland-trail-blazers-score-big-on-season-
ticket-renewals-with-marketo-300146244.html",  
"country": "US",  

  "title": "Portland Trail Blazers Score Big on Season Ticket Renewals",  
  "performance_score": 0,  
  "site": "prnewswire.com",  
  "participants_count": 1,  
  "title_full": "Portland Trail Blazers Score Big on Season Ticket Renewals",  
  "spam_score": 0.0,  
  "site_type": "news",  
  "published": "2015-09-22T21:23:00.000+03:00",  
  "replies_count": 0,  
  "uuid": "c5a2c958b45f10b8c47936a629a9d3f6cb8da053" 
  },  

"author": "Marketo",  
"url": "http://www.prnewswire.com/news-releases/portland-trail-blazers-score-big-on-season-ticket-
renewals-with-marketo-300146244.html",  
"ord_in_thread": 0,  
"title": "Portland Trail Blazers Score Big on Season Ticket Renewals",  
"locations": [],  
"entities":  

{ 
"persons": [],  
"locations": [],  
"organizations": [] 
},  

"highlightText": "",  
"language": "english",  
"persons": [],  
"text": "SAN MATEO, Calif. The Portland Trail Blazers are partnering with Marketo to increase 
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game attendance and build deeper, more personalized relationships with fans. Since implementing 
the platform, the NBA team has converted more fans into season ticket holders and increased 
overall customer engagement. Leveraging Marketo, the franchise has achieved several all-time 
organizational records:\nBoosted season ticket renewals by 8 percent (96 percent renewal rate) 
Increased single game ticket sales by 30 percent Improved email open rates by 45 percent Prior 
to using Marketo, the team sent generic communications to its fans. From people who had never 
attended a live event to die-hard Trail Blazers fans, the organization was unable to tailor 
messages based on different interests. The team's management group needed a system that would 
help attract people to its arena (Moda Center) for home basketball games as well as concerts, 
family shows and other special events.\nThe Trail Blazers realized they needed technology that 
would provide a 360-degree view of their fans. After examining different marketing platforms and 
technologies, the team selected Marketo for its array of features, easy integration with the 
organization's sales platform, and intuitive interface. Marketo's extensive analytics provided 
the team with the information it needed to align the right message to the right fan at the right 
time.\nBy engaging fans using Marketo, the Trail Blazers improved season ticket renewals to 96 
percent – a new franchise record – and increased single game ticket sales by 30 percent. While 
Portland is the 22 nd -largest NBA market, the Trail Blazers now rank among the league's leaders 
in fan attendance. The organization also increased the number of fans engaging with their 
digital content, which promoted other events outside of basketball games.\n\"Marketo allowed us 
to become smarter marketers because we now understand our fans on a deeper level,\" said Vincent 
Ircandia , Senior Vice President of Business Operations for the Portland Trail Blazers. \"One of 
our biggest goals is to build life-long fans, and Marketo has been instrumental in helping us 
learn more about our customers' needs and how to strategically build a relationship with them 
over the course of time.\"\nAbout The Portland Trail Blazers\nMembers of the National Basketball 
Association (NBA), the Portland Trail Blazers were founded in 1970 and purchased by Paul G. 
Allen in 1988. The team's rich heritage includes 31 playoff appearances, three trips to the NBA 
Finals, an NBA championship in 1977 and a commitment to community service and sustainability. 
With a corporate mission to make it better in the community, the Trail Blazers strive to help 
children and their families throughout Oregon and Southwest Washington live, learn and play. The 
Trail Blazers are the first and only professional sports franchise to receive the prestigious 
National Points of Light Award for excellence in corporate and community service. The Trail 
Blazers home arena, the Moda Center, earned LEED Gold Recertification in 2015 after becoming the 
first existing professional sports venue in the world to receive LEED Gold status in 2010. The 
team is also one of the founding members of the Green Sports Alliance. For more information, 
visit www.trailblazers.com .\nAbout Marketo\nMarketo (NASDAQ: MKTO ) provides the leading 
marketing software and solutions designed to help marketers master the art and science of 
digital marketing. Through a unique combination of innovation and expertise, Marketo is focused 
solely on helping marketers keep pace in an ever-changing digital world. Spanning today's 
digital, social, mobile and offline channels, Marketo's Engagement Marketing Platform powers a 
set of breakthrough marketing automation and marketing management applications to help marketers 
tackle all aspects of digital marketing from the planning and orchestration of marketing 
activities to the delivery of personalized interactions that can be optimized in real-time. 
Marketo's applications are known for their ease-of-use, and are complemented by the Marketing 
Nation®, a thriving network of more than 450 third-party solutions through our LaunchPoint® 
ecosystem and over 50,000 marketers who share and learn from each other to grow their collective 
marketing expertise. The result for modern marketers is unprecedented agility and superior 
results. Headquartered in San Mateo, CA with offices in Europe , Australia and Japan , Marketo 
serves as a strategic marketing partner to more than 4,100 large enterprises and fast-growing 
small companies across a wide variety of industries. For more information, visit www.marketo.com 
.\nLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20070917/AQM011LOGO\nSOURCE Marketo",  

"external_links": ["http://www.nba.com/blazers/", 
"http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=MKTO", "http://www.marketo.com/", 
"http://www.trailblazers.com/"],  

 "published": "2015-09-22T21:23:00.000+03:00",  
 "crawled": "2015-09-22T16:23:51.096+03:00",  
 "highlightTitle": "" 
} 
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Bilaga D 
Perceptronklassificeraren 
Förvirringsmatriser och ROC-kurvor från tester med perceptronklassificeraren. Numreringen 

av dessa motsvarar raderna i tabell 10. 

 

 
 

Förvirringsmatris 1 för 
perceptronklassificeraren 

ROC-kurva 1 för perceptronklassificeraren 

 

 

 
 

Förvirringsmatris 2 för 
perceptronklassificeraren 

ROC-kurva 2 för perceptronklassificeraren 
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Förvirringsmatris 3 för 
perceptronklassificeraren 

ROC-kurva 3 för perceptronklassificeraren 

 

 
 

Förvirringsmatris 4 för 
perceptronklassificeraren 

ROC-kurva 4 för perceptronklassificeraren 

 

 
 

Förvirringsmatris 5 för 
perceptronklassificeraren 

ROC-kurva 5 för perceptronklassificeraren 
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Stödvektormaskin med linjär kernel 
Förvirringsmatriser och ROC-kurvor från tester med stödvektorklassificeraren med linjär 

kernel. Numreringen av dessa motsvarar raderna i tabell 11. 

 

 
 

Förvirringsmatris 1 för SVM med linjär kernel ROC-kurva 1 för SVM med linjär kernel 

 

 
 

Förvirringsmatris 2 för SVM med linjär kernel ROC-kurva 2 för SVM med linjär kernel 
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Förvirringsmatris 3 för SVM med linjär kernel ROC-kurva 3 för SVM med linjär kernel 

 

 
 

Förvirringsmatris 4 för SVM med linjär kernel ROC-kurva 4 för SVM med linjär kernel 

 

 

 

Förvirringsmatris 5 för SVM med linjär kernel ROC-kurva 5 för SVM med linjär kernel 
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Stödvektormaskin med RBF-kernel 
Förvirringsmatriser och ROC-kurvor från tester med perceptronklassificeraren. Numreringen 

av dessa motsvarar raderna i tabell 12. 

 

 

 

Förvirringsmatris 1 för SVM med RBF-kernel ROC-kurva 1 för SVM med RBF-kernel 

 

 

 

Förvirringsmatris 2 för SVM med RBF-kernel ROC-kurva 2 för SVM med RBF-kernel 

 

 
 

Förvirringsmatris 3 för SVM med RBF-kernel ROC-kurva 3 för SVM med RBF-kernel 
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Förvirringsmatris 4 för SVM med RBF-kernel ROC-kurva 4 för SVM med RBF-kernel 

 

 
 

Förvirringsmatris 5 för SVM med RBF-kernel ROC-kurva 5 för SVM med RBF-kernel 

 

 

 


