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ABSTRACT 

Achievements within the fields of computer- and telecommunication tech-
nology have led to a revolution when it comes to managing information. 
These achievements have made it possible to offer new services in health-
care, especially in telemedicine. New technology has become a comple-
ment to traditional care, thus partly compensating for insufficient time and 
resources. Telephone Linked Care (TLC) is a telecommunication technol-
ogy that enables automated dialog counselling and monitoring of patients 
in their homes. During the last two decades numerous randomized con-
trolled studies with TLC have demonstrated improvement among outpa-
tients with chronic and health behaviour disorders. TLC uses a technology 
called Interactive Voice Response (IVR) that generates pre-recorded 
speech or computerized text-to-speech. The user interacts with the system 
via the telephone keypad or real speech. This thesis is part of a Swedish 
research project called Minimizing Acts of Violence through Telephone 
Linked Care (MAV-TLC), also called Telecoach™. The overall purpose 
of the project is to support outpatients in forensic psychiatric care towards 
better quality of life and to decrease the risk of recidivism in violent crime 
by increasing awareness of inner impulses (in thought and action). The 
purpose of this thesis is to summarize the technology available for TLC in 
general and for MAV-TLC in particular. Advantages and disadvantages 
of this technology will be considered with MAV-TLC in mind. As the 
project is multi-disciplinary this thesis can be useful to students and 
practitioners in nursing, social work, psychology, medicine, medical 
informatics, telecommunications and engineering.  
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SAMMANFATTNING 

Tekniska framsteg inom datorkommunikation och telekommunikation har 
lett till en revolution när det gäller informationshantering. Inom vården 
har man kunnat dra nytta av detta och utökat informationsutbud och tjäns-
ter. I den ständiga brist på resurser och tid som finns inom hälso- och 
sjukvården idag har tekniken blivit ett komplement till traditionell vård. 
Inom telemedicin finns det idag stor erfarenhet av automatiserade stödsy-
stem för vårdgivare. Stödsystem för patienter i hemmet är fortfarande ett 
relativt outforskat område. Under de senaste två decennierna har professor 
Robert H. Friedman lett randomiserade kontrollerade studier med olika 
typer av telefonstödssystem, kallat Telephone- Linked Care (TLC), för 
patienter i öppenvården. Denna typ av system använder sig av en teknolo-
gi som kallas för Interactive Voice Response (IVR) och innebär att an-
vändaren interagerar med systemet antingen genom telefonens knappsats 
eller genom röststyrning. Uppsatsen är en del av det svenska forsknings-
projektet kallat Minimizing Acts of Violence Through Telephone-Linked 
Care (MAV-TLC), även kallat Telecoach™, för rättspsykiatriska patienter 
i öppenvården vars huvudsyfte är: Att stödja rättspsykiatriska patienter i 
öppenvård i riktning mot bättre livskvalité och minskad risk för våldsbrott 
genom att öka medvetenhet kring inre impulser (tanke och handling). Ex-
amensarbete har som utgångspunkt att sammanfatta den teknologi som 
idag finns tillgänglig för TLC-system i allmänhet och MAV-TLC syste-
met i synnerhet. Fördelar och nackdelar med dessa teknologier tas upp 
med TLC i åtanke. Eftersom utvecklingen av TLC-system sker i en tvär-
professionell miljö kan flera olika discipliner dra nytta av denna uppsats. 
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1. INLEDNING 

1.2 Bakgrund 

Telefonstödsystemen, kallade Telephone-Linked Care (TLC), håller kontinuerligt koll på hur 
patienten mår och kan tillhandahålla information om medicinska frågor. Patienten kan både 
ringa upp systemet eller själv bli uppringd. Varje samtal inleds med att patienten anger sitt 
lösenord så att rätt information kan hämtas. Samtalen är anpassade för varje enskild patient 
och liknar ett vanligt samtal mellan patient och läkare. Systemet ger vårdgivaren rapporter 
om patientens status. På detta sätt kan en försämring upptäckas tidigt och antalet akut inlägg-
ningar minskas.  

TLC-systemen kan delas in i tre olika kategorier som kan användas enskilt eller i kombina-
tion. De flesta system har utvecklats för att övervaka kroniska tillstånd såsom astma, diabetes 
eller kronisk bronkit. Den andra typen av tillämpning har varit att utforma beteendeföränd-
ringsprogram för rökning, fysisk aktivitet och dietprogram för patienter med livsstilsrelatera-
de sjukdomar. Tredje typen av TLC är till för att stödja vård av anhöriga i hemmet. Det kan 
t.ex. handla om att stödja en maka som vårdar sin Alzeimerssjuke make. Några av dessa 
TLC-system beskrivs mer i detalj nedan under avsnittet bakgrund. Detta examensarbete är 
inom ramen för ett projekt kallat MAV-TLC (Minimizing Acts of Violence by Telephone 
Linked Care) lett av Anne H. Berman, fil dr, leg. psykolog, Karolinska Institutet, Institutio-
nen för klinisk neurovetenskap, vid sektionen för rättspsykiatri. Det som skiljer MAV-TLC 
ifrån tidigare TLC är inriktningen mot att ge ett mentalt stöd där systemet agerar coach åt 
patienten. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen beskriver endast den teknologi som idag används i TLC-system. I framtiden kan 
tänkas att dessa system integreras med annan teknologi. Detta tas upp under diskussionen. 
Arbetet gör heller ingen ansats att beskriva utvärderingar av befintlig teknologi.   

1.4 Syfte 

Examensarbetet har som utgångspunkt att sammanfatta den teknologi som idag finns till-
gänglig för TLC-system i allmänhet med exemplifiering ifrån det svenska MAV-TLC-
systemet. Fördelar och nackdelar med de olika teknologierna tas upp med hänsyn till ända-
målet. Specifikt mål är att beskriva underlaget för implementeringen av en medicineringsdia-
log som stöd för patientens medicinering i hemmet med befintlig teknologi i åtanke. Detta 
gäller både själva dialogen och den tekniska implementeringen. Erfarenheter ifrån Boston 
University, Medical Information System Unit (MISU), Boston Medical Center, när det gäller 
utveckling av TLC-system kommer att beaktas. Under utvecklingens gång konsulteras an-
vändare kontinuerligt ifrån organisationen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Häl-
sa). Teknisk konsultation ifrån TeliaSonera sker också kontinuerligt under arbetets gång.   
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2. TEORI/LITTERATURSTUDIER 

I inledningen nämndes att det finns vårdnadssätt inom telemedicin som liknar TLC. Den 
största skillnaden är att dessa ofta inte är automatiska system utan fjärrvård med teknikens 
hjälp. Telemedicin är en kombination av olika discipliner som telekommunikation, medicin 
och informatik. I amerikansk litteratur beskrivs telemedicin som ”the use of audio, video and 
other telecommunications and electronic information processing technologies for the trans-
mission of information and data relevant to the diagnosis and treatment of medical condi-
tions, or to provide health services or aid healthcare personnel at distant sites” [14].  Tele-
medicin innebär helt enkelt medicin på distans och används inom följande områden: 

1. Telekonsultation och fjärrhjälp 
• Fjärrövervakning/tillsyn (av patienter) 
• Fjärrkonsultation 

i. För vårdgivare 
ii. För vårdtagare 

            2. Lagring och distribution av data 

• Medicinska databaser 
• Forsknings databaser 
• E-tidsskrifter 
• Patient journaler 
• Distribution av medicinsk data 

Fjärrövervakning av patientens sjukdomstillstånd används inom flertalet av de medicinska 
disciplinerna idag. Det kan handla om att övervaka t.ex. hjärtdata ifrån patienter i hemmet 
men det kan också användas inom akutvården där man med hjälp av telemetri kan skicka 
fysiologiska data från en patient i en ambulans till sjukhuset. Fjärrkonsultering används mel-
lan läkare som befinner sig på olika platser eller mellan en patient i hemmet och läka-
re/sjuksköterska. Detta görs med hjälp av audio- och videoteknik. Genom fjärrkonsultationen 
behöver inte alltid patienten komma till sjukhuset utan kan få information och hjälp via tele-
fon eller videotelefoni. En grupp med opererande läkare kan via en videokonferens få hjälp 
av ett konsulterande team som samtidigt har tillgång till hur patientens tillstånd förändras.  
Konsultationen kan också ske asynkront med hjälp av e-mail eller formulär på nätet i mindre 
akuta frågor [14]. Virtuella medicinska bibliotek och virtuella lagringsutrymmen används vid 
informationssökning om sjukdomar eller distribution av patientjournaler. 

På senare tid har begreppet telemedicin även innefattat begreppen telehomecare/home tele-
health och homebased e-Health. Telehomecare/home telehealth kan rymma flera olika typer 
av medier medan e-Health främst syftar på hjälp via internet, därav e-Health. Dessa ryms 
under telekonsultering och fjärrhjälp och gäller för vård av patienter på annan plats än sjuk-
hus. Denna kategori ligger närmast TLC:s användningdområde.  

Nedan visas en tabell över olika medier som används inom kategorin fjärrkonsultation för 
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vårdtagare och ofta benäms telehomecare: 

                       Kommunikation
 
 
 
Typ av kontakt  

Fysisk person Röst Skrift 

Verklig 
kontakt 

Personlig Telefon Brev 
E-post 

Virtuell automatiserad kontakt Video 
DVD 
Multimodal agent 
 

TLC 
 

Självhjälpsböcker 
Webbaserad 
behandling 

 
Tabell 1. Kategorisering av vård med hjälp av olika medier. 

 

 



 

 4 

2.1 Telephone Linked Care (TLC) 
TLC är ett automatiskt telefonsystem till skillnad mot vanlig telemedicin där vårdgivaren, 
t.ex. sjuksköterskan, ringer upp patienten. TLC:s struktur liknar inte heller röststyrda tjänster 
som t.ex. trafikupplysning. Visserligen kan man få svar på frågor men systemets primära 
funktion är inte att svara på frågor utan att ge en behandling utefter ett bestämt mönster ska-
pat av vårdgivaren. Ett TLC-system består av ett röstbaserat gränssnitt kallat IVR (Interacti-
ve Voice Response) som spelar upp på förhand inspelade ljudfiler eller text-till-tal. Patienten 
interagerar med systemet i en dialog där patienten gör val med hjälp av telefonens knappsats 
eller via röststyrning. Alla val patienten gör under ett TLC-samtal sparas i en databas och 
används för att kunna ge relevant stöd i senare samtal. På så sätt kan nästa samtal ta vid där 
det förra slutade.  

Det finns flera skäl till att man har använt telefonen som medium i TLC: De allra flesta män-
niskor har tillgång till en telefon eller mobiltelefon. Samtalsformen är den som mest liknar 
det traditionella samtalet mellan patient och vårdgivare och det finns en lång erfarenhet där-
ifrån. Studier ifrån Boston University har visat på att användarna projicerar mänskliga drag 
hos ett TLC-system [1]. Även fast användaren vet att det bara är en dator så ger den systemet 
mänskliga drag. Systemen har skräddarsytts för allt ifrån enskilda individer under flera år till 
hundratals patienter. Vanligtvis varar ett samtal mellan 2-10 minuter och patienten rings upp 
eller ringer upp en gång per vecka under i genomsnitt ca 3-6 månaders tid eller längre vid 
kroniska tillstånd [1]. När det gäller kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes så kan systemet 
kontinuerligt övervaka hur patienten mår och på så sätt larma på ett tidigt stadium om det 
sker en förändring. Larmet kan vara att systemet ringer upp eller faxar en jourhavande skö-
terska eller läkare. Patienten kan själv ringa upp systemet för råd eller frågor och systemet 
kan också ringa upp patienten under förutsättning att ett sådant avtal har slutits mellan vård-
givaren och den vårdade. Ett TLC-system består av ett ljudbaserat gränssnitt som kallas Inte-
ractive Voice Response (IVR) och som genererar förinspelade ljudfiler eller genererar tal 
genom text-till-tal, en taligenkänningsmotor, t.ex. Nuance®, för röststyrning och en databas 
där all data lagras och hämtas. Flödet och logiken i samtalet bestäms av ett skrivet manus 
som sedan implementeras med hjälp av programmering. Alla TLC-program har en likadan 
struktur. Nedan visas en schematisk bild över hur ett TLC-samtal ser ut. 

TLC:s struktur: 

• Patient hälsas välkommen. 
• Verifikation genom lösenord (PIN) 
• Samtal. Fungerar som ett läkarsamtal. Förbättringar. Försämringar. Medicinering. Pa-

tient anger fysisk status med hjälp av apparatur t.ex. blodtrycksmätare. 
• Avslutning. Sätter upp mål inför nästa samtal. 

Samtalets form kan varieras beroende på ändamål. Flödet i samtalet är uppbyggt via menyer 
där patienten gör sina val antingen genom knapptryckningar eller genom röststyrning. Varje 
samtal inleds med att patienten ”loggar in” med sina personliga uppgifter för att rätt data 
skall plockas fram ur databasen. På så sätt kan varje samtal anpassas efter patientens behov. 
Information om hur patienten mår lagras i databasen och kan tas fram av vårdgivare.  

Jag ska nedan beskriva några olika typer av TLC-system för att belysa vilka syften de kan 
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ha. Som jag beskrev i inledningen så kan man kategorisera TLC-systemen i tre olika katego-
rier: övervakning av kroniska sjukdomar, beteendeförändringsprogram och TLC för stöd vid 
vård av anhörig i hemmet. Jag kommer nedan att beskriva ett system för varje kategori. Jag 
börjar med att beskriva ett system för övervakning av kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL). 

2.1.1 TLC för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) 

TLC för KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, eller TLC-COPD (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease) har tagits fram vid enheten för medicinsk informatik, avdelningen för 
medicin vid Boston University och Boston Medical Center. Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i USA [8]. KOL kan innehålla tillstånden kro-
nisk bronkit eller emfysem, ofta båda samtidigt. 95% av de som drabbas är rökare [7]. Lung-
kapaciteten minskar och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. KOL påverkar hela livs-
hållningen eftersom den begränsar fysisk aktivitet [7]. TLC-COPD utvecklades med målet 
att minska antalet akutfall av KOL och på så sätt minska dödligheten i denna patientgrupp. 
COPD står för 13% av alla sjukhusinläggningar i USA [8]. Genom information och fortlö-
pande kontakt med patienten kan antalet inläggningar minskas [9]. Genom att undervisa pa-
tienten om sin sjukdom kan man på ett tidigare stadium upptäcka en försämring. Hittills har 
utbildning och sjukbesök skett på sjukhuset vilket är tids- och kostnadskrävande och inte 
speciellt praktiskt för patienten. Utöver det skall patienten träffa en läkare med jämna mel-
lanrum [8]. Ett komplement till detta är TLC-COPD som är ett helautomatiskt telefonstöds-
system. Systemet är till för att övervaka hur patienten mår mellan sjukhusbesöken. Dialogen 
är utformad för att likna ett vanligt läkarbesök där patienten får information om sin sjukdom 
och hur den ska göra för att bli bättre. Man anlitade experter inom KOL i utformande av dia-
logen [9]. Alla TLC program bygger på beteendevetenskapliga teorier och metoder. TLC-
COPD bygger på Social Learning Theory (SLT).  I SLT finns tre grundkoncept som är avgö-
rande för hur väl en patient kommer att följa behandlingen: praktisk förmåga, self efficacy, 
förväntning på utfall och förstärkning. Praktisk förmåga har att göra med patientens kunskap 
kring sin sjukdom och framförallt vilka mediciner som hjälper och hur de ska tas. Self-
efficacy har ingen direkt översättning på svenska men betyder ungefär självdisciplin och mo-
tivation att följa en behandling. För att ta sina mediciner regelbundet krävs det självdisciplin 
och motivation. TLC är till för att uppmuntra self-efficacy när det t.ex. gäller att ta sina me-
diciner. Patienten får positiv feedback när han/hon följer sin behandling för att på så sätt 
uppmuntra self-efficacy. Förväntning på utfall är patientens förväntningar på behandlingen. 
Om patienten har positiva förväntningar angående sin medicin är det större chans att de följer 
medicineringen noggrant och att medicineringen ger ett bättre resultat [8]. TLC-COPD ger 
information om hur medicinen verkar och hur den skall tas för att uppnå bästa effekt. För-
stärkning är respons på hur patienten följer behandlingen. Om patienten rapporterar att 
han/hon tar sina mediciner regelbundet får de uppmuntran. SLT används också när man 
uppmuntrar patienten att kontakta doktorn vid tecken på försämring. Det är ett beteende som 
TLC stödjer och som i det långa loppet minskar antalet akutinläggningar på sjukhusen.   

Systemet består av tre olika typer av samtal: rutinsamtal, försämringssamtal och uppfölj-
ningssamtal efter försämringssamtal. 

Rutinsamtal  

För rutinsamtal bestämmer patienten en dag i veckan då han/hon ringer upp systemet. 
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Om patienten inte ringer upp systemet på den avtalade dagen så ringer systemet upp efter två 
dagar. Innan varje samtal loggar patienten in med ett lösenord eller personnummer. Själva 
samtalet kan delas in i tre steg: (1) skattning av hur patienten mår, (2) medicinering, (3) råd-
givning och avslutning.  

1. Skattning 

Varje samtal inleds med en skattning av hur patienten mår.  Detta görs genom att man skattar 
olika symtom som kan tyda på en försämring. Det finns tydliga tecken på när tillståndet hos 
en patient förvärras [8]. De vanligast förekommande är: ökad andnöd (92%), hosta (82%), 
rosslande eller visslande ljud vid andning (79%), färgad eller ofärgad saliv (65%) [8]. Om 
personen anger att han/hon har andnöd följer systemet upp genom att fråga om detta var efter 
att de hade motionerat eller vid vila. Beroende på hur patienten svarar slussas de vidare i 
samtalet. Om det inte är värre än vanligt fortsätter samtalet med frågor om fem dagliga akti-
viteter som patienten har kommit överens med vårdgivaren om att utföra. Aktiviteterna är 
något som patienten själv har valt ut ur ett formulär som de fyllde i innan behandlingen på-
börjades. Patienterna får senare, under nästa samtal, skatta sig själv om hur pass andfådda de 
blev av respektive aktivitet som utförts den senaste veckan. Utöver andnödsaktiviteterna 
skattar man hosta, rosslande vid andning och färg på upphostad saliv. Före varje skattnings-
modul svarar patienterna på om de har den typen av symptom.  

2. Medicinering 

Nästa del i samtalet handlar om medicineringen. TLC börjar med att fråga om det har blivit 
några förändringar i medicineringen sedan förra samtalet. Om så är fallet kontrollerar syste-
met med databasen om det skett en sådan förändring. Alla förändringar som inte är bekräfta-
de av behandlaren rapporteras. TLC undersöker sedan hur mycket av medicinen som perso-
nen tagit de senaste 24 timmarna. Doserna jämförs med tidigare medicinerings dos.  

3. Rådgivning och avslutning 

Sista delen av dialogen är rådgivning och utbildning. Det är praktiska tips om vad man kan 
göra för att förbättra sin sjukdom och även information om själva sjukdomen. TLC tipsar om 
motion, att vaccinera sig mot influensa och olika tips på hur man kan sluta röka. Denna sista 
del är den största och är därför uppdelad mellan flera samtal. Samtalets längd beror på hur 
patienten svarar. Skattar patienten sig som väldigt sjuk blir samtalet kort och patienten upp-
manas att ta kontakt med sjukhuset. I snitt brukar en TLC-COPD session ta 5-10 minuter. 
TLC skickar kontinuerligt rapporter till behandlande läkare för att denne ska kunna vara 
uppdaterad på hur patienten mår. 

Försämringssamtal  

Försämringssamtalen är till för att på ett tidigt stadium bryta en försämring. Patienterna är 
uppmuntrade att ringa in när de känner att ett symptom har försämrats. Försämringssamtalen 
är inte schemalagda till skillnad mot rutinsamtalen men de är uppbyggda på samma sätt. Det 
är samma upplägg av frågor för att övervaka patientens sjukdomsstatus. När det gäller medi-
cineringen fokuserar samtalet på det senaste dygnets medicinering. TLC börjar varje försäm-
ringssamtal med att påminna patienten om att ringa till sjukhuset om besvären är akuta. Hu-
vudsyftet med dessa samtal är att patienterna på ett enkelt sätt ska kunna rapportera hur de 
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mår. Efter varje samtal skickas ett fax till behandlande läkare för att göra den uppmärksam 
på att det skett en försämring. Läkaren kan då göra nödvändiga förändringar i behandlingen. 
En annan viktig aspekt av samtalet är att patienten lär sig lyssna på sin kropp och rapportera 
in försämringar innan de blir akuta.  

Efter försämringssamtal 

Efter ett inringt försämringssamtal gör TLC en uppföljning av hur patienten mår. Systemet 
ringer upp dagligen tills det att patienten är tillbaka i samma hälsostatus som de var före för-
sämringssamtalet.  

All personlig information om varje individ är skyddad. För att förbättra användbarheten av 
systemet finns en automatisk hjälpservice dit patienten kan ringa om de har frågor om själva 
systemet. Där kan de lämna meddelanden om problemet och sitt telefonnummer så ringer en 
person ifrån supportgruppen upp.  

Forskningsresultat 

Flera tidigare studier av TLC som hjälpmedel vid monitorering av kroniska sjukdomar har 
visat en signifikant förbättring när det gäller antalet akuta inläggningar på sjukhus jämfört 
med kontrollgruppen [8]. För COPD sjuka patienter har det gjorts undersökningar där man 
liksom TLC-COPD har informerat patienten om sin sjukdom och lärt patienten att vara 
uppmärksam på förändringar för att undvika akuta tillstånd. Informationen och monitore-
ringen har skett via en sjuksköterska som har åkt ut till patienterna i hemmet eller att patien-
ten regelbundet fått åka till sjukhuset för att få utbildning om sin sjukdom. I en undersökning 
ingick 100 försökspersoner varav 50 ingick i  kontrollgruppen. Försöket pågick under ett års 
tid. I en jämförelse av antalet akuta inläggningar på sjukhuset hade 17% av försöksgruppen 
blivit inlagd jämfört med 35% hos kontrollgruppen (p=0.06) [8]. Försöksgruppen hade 50% 
lägre kostnader för akutvård än kontrollgruppen (p=0.02). I ett annat försök skickade man ut 
en vårdgivare regelbundet till 133 COPD patienter för att monitorera deras sjukdomstill-
stånd. För de 68 personerna i kontrollgruppen var oddsen att dö p.g.a KOL, under det år för-
söket pågick, 5.5 större än hos försöksgruppen.       

2.1.2 TLC för fysisk aktivitet (TLC-Physical Activity, TLC-PA) 

TLC-PA utvecklades för att under sex månaders tid förändra beteendet hos vuxna när det 
gäller motion. Kriteriet för att få vara med i undersökningen var att man skulle vara över 25 
år gammal, man fick inte ha någon sjukdom som t.ex. Alzheimers som kan påverka rörelse-
förmågan, personen skulle både vara mycket stilla sittande och ha en ohälsosam diet. I försö-
ket ingick 298 vuxna med en medelålder på 45,9 år [10]. I kontrollgruppen ingick personer 
som använde TLC-Eat, som är ett liknande TLC-program för kostrådgivning. Mellan de 
båda grupperna jämfördes tränings mängden, hur många kilokalorier de förbrände per dag 
och i vilken motivationsfas deltagarna befann sig (se nedan).  Samma teknologi användes i 
de båda systemen. Deltagarna skulle ringa in en gång per vecka under de första tre månader-
na och sedan varannan vecka därefter under tre månaders tid.  

TCL-PA ingår i kategorin beteendeförändringsprogram och bygger på transtheoretical model 
(TTM) of change och Social Cognitive Theory (SCT). I TTM delar man upp en persons mo-
tivation att fullfölja en behandling i olika faser eller steg [3]. I TLC-PA jämför man en per-
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sons beteendestatus, t.ex. hur mycket de motionerar, med en nivå som anses som hälsosam.  
Beteendestatusen jämförs sedan med hur pass motiverad personen är. De fem motivationsfa-
serna är: (1) precontemplation/avvaktandefas (skeptisk till att en förändring är möjlig); (2) 
contemplation/begrundandefas (funderar på att göra något åt sitt problem, t.ex. att börja mo-
tionera regelbundet); (3) preparation/förberedelsefas (motionerar men under rekomenderad 
nivå); (4) action/handlingsfas (motionerar regelbundet på rekomenderad nivå under <6 må-
naders tid); (5) maintenance/underhållsfas (har motionerat regelbundet på rekomenderad 
nivå under <6 månaders tid). Varje fas i TLC-PA definieras som antalet dagar per vecka som 
personen utövar någon form av motion tillsammans med ett medelvärde på antalet minuter 
med motion per dag. I början av ett TLC-PA samtal tar systemet reda på vilken fas individen 
befinner sig i och anpassar samtalet därefter. En individ som befinner sig i fas (1) kan t.ex. få 
information om olika sätt att motivera sig själv till motion. I fas (4) inriktar man sig kanske 
mer på att motionera ett visst antal minuter per dag. I slutet av samtalet uppmuntras man att 
göra ”hemläxor” till nästa samtal. För en person i fas (1) kan det handla om att ta fram in-
formation om motions fördelar och nackdelar. I fas (3) kan det vara att sätta upp nya mål 
med sin fysisk träning. Social Cognitive Theory (SCT) bygger på Albert Banduras teori om 
ömsesidig determinism vid inlärning [6]. Bandura menar att en persons beteende påverkar 
dess omgivning likaväl som att omgivningen påverkar hur personen beter sig. En människas 
personlighet formas av tre olika områden: omgivningen eller yttre omständigheter, beteende 
och personliga- eller inrefaktorer. De personliga faktorerna är kognitiva, affektiva och biolo-
giska. Ett exempel ifrån skolvärlden: För att en lärare skall kunna öka inlärningen hos sina 
elever räcker det inte med att ge eleverna läxor. Om skolmiljön (omgivningen) är stökig blir 
det svårt för läraren att nå ut till alla elever och undervisningen blir lidande. Likaså räcker det 
inte med ett tyst klassrum, eleverna måste vara motiverade (personliga faktorer) och ha bra 
vanor (beteende) för att de ska lära sig läxan. I TLC har man använt denna kunskap för att 
förändra beteenden som kan vara skadliga när det gäller rökning, diet och brist på fysisk ak-
tivitet [2]. När det gäller livsstilsrelaterade sjukdomar passar SCT väl eftersom ett livstilsre-
laterat problem ofta har orsaker både i personliga egenskaper men också i hur omgivningen 
ser ut. Många unga människor börjar röka för att deras kompisar, eller någon person de ser 
upp till gör det. För att kunna sluta krävs hård disciplin men också att man identifierar yttre 
stimuli som gör det svårt att sluta.  

Forskningsresultat 

Försökspersoner togs slumpartat ur en grupp på 4364 människor som var anslutna till Har-
vard Vanguard Medical Associates. När man jämförde resultaten ifrån TLC-PA och TLC-
Eat så skilde de sig åt framförallt efter tre månaders behandling. Efter sex månader, då kon-
takten med TLC-systemet var mer sällan, var skillnaden mindre mellan de båda försöksgrup-
perna. Vid rapporter om daglig kilocalorie förbränning hade TLC-PA ett medelväde på 2,3 
kcal/kg/d jämfört med TLC-Eat som hade 2,0 kcal/kg/d (p=0.02). Deltagarna i TLC-PA be-
fann sig i en högre motivationsfas jämfört med kontrollgruppen. Dock var det ett relativt 
högt antal personer som aldrig ringde in till systemet, 33 % [10]. Problemet i denna studie 
var att man aldrig kontaktade dessa personer. I de övriga TLC-systemen finns det ofta en 
funktion i systemet som ringer upp patienten efter ett visst antal dagar om de inte hört av sig. 
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2.1.3 TLC Support System on Caregiver Burden and Anxiety (TLC-
Care) 

TLC-Care är ett system utvecklat för att stödja familjer med en Alzeimersjuk anhörig i 
hemmet. Målet är att minska stressen och lidandet hos den vårdande. Studier har visat att 
vård av en Alzeimersjuk anhörig innebär personliga och sociala påfrestningar [12]. Flera 
studier visar på att ett samband mellan vård av Alzheimersjuka anhöriga och ökad ångest och 
oro hos den vårdande. En del av sjukdomen är att den sjuke blir personlighetsförändrad och 
verbala trackaserier, fysiskt våld, motstånd till vård är inte ovanligt.  

TLC-Care integrerar voice-mail teknologi med IVR teknologi. Voice-mail eller röstbrevlåda 
är ofta kopplade till en telefonväxel på ett företag eller stora myndigheter. Ett samtal kommer 
in till telefonväxeln och kopplas sedan till rätt person. Om personen är upptagen eller borta 
kan den lämna ett röstmeddelande i röstbrevlådan. Den som ringer in till röstbrevlådan kan 
då lämna ett röstmeddelande precis som på en telefonsvarare. Alla röstmeddelanden lagras 
på en hårddisk [12]. I TLC-Care används röstbrevlådan som ett forum där man blir aviserad 
om någon har lagt in ett röstmeddelande. På så sätt kan man uppehålla en konversation. Ef-
tersom behovet av stöd kan vara olika så finns möjlighet att anpassa TLC-Care beroende på 
hur mycket stöd personen behöver. De deltagande får välja hur ofta de vill ringa upp och hur 
länge en TLC-samtal skall vara. Varje samtal startar med att man loggar in i systemet med 
ett lösenord för att komma åt rätt data och för att informationen skall vara konfidentiell. Dia-
logen spelades in med en professionell radiopratare för att få en behaglig telefonröst.  

Systemet består av tre delar:  

• Röstbrevlåda. Röstbrevlådan används för att patienterna ska kunna lämna anonyma 
frågor till sjukhuspersonal. Frågorna besvaras av en panel med experter i 
Alzeimerssjukdom. 

• BBS. BBS står för Bulletin Board och är en dator med mjukvara som tillåter andra 
användare via telefonnätet att logga in i datorn och använda systemet på något sätt. 
Här fungerar det som ett slags chatforum fast med röstmeddelanden. Där kan 
patienter anonymt lämna meddelanden med olika frågor via telefonen. Alla som finns 
med i bulletin board gruppen kan besvara dessa frågor. BBS är dock en något 
föråldrad teknologi som framförallt användes under 80- och 90-talet. 

• TLC konversation. Själva TLC-dialogen är till för att ge vårdnadsgivaren andrum och 
hjälp med vanliga problem relaterade till vård av en Alzeimerssjuk. Konversationen 
varar i ungefär 20 minuter och är skräddarsydd för varje vårdnadsgivare. Liksom i 
andra TLC-system lagras och hämtas data om varje individ ifrån en databas för att 
informationen skall vara så relevant som möjligt.  

Resultat 

I studien ingick 100 vårdnadsgivare, varav 51 av personerna ingick i kontrollgruppen och 49 
i gruppen som fick TLC stöd [11]. Studien pågick under ett år. Den grupp som enligt utvär-
deringen hade mest nytta av TLC-Care var de personer som innan undersökningen kände att 
de hade lite kontroll över sin livssituation. De kunde nu på ett bättre sätt hantera sin oro. Det 
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fanns också implikationer på att de kvinnliga vårdarna hade mer hjälp än de manliga. De 
manliga vårdarna hade ofta ett mer praktiskt förhållningssätt än de kvinnliga som ofta tende-
rade att beskriva sina problem i känslomässiga termer. I motsats till vad man trodde innan så 
hade även de som använde systemet i mindre grad hjälp. Dessutom fanns det försöksperso-
ner som tidigare inte vågat söka hjälp p.g.a. rädslan för att möta en terapeut ansikte mot an-
sikte som nu fick chansen att bli hjälpt. En annan intressant aspekt var att de som inte använ-
de systemet regelbundet ändå rapporterade att de kände en trygghet nu när de visste att det 
fanns hjälp att få dygnet runt på ett enkelt sätt. 

2.2 IVR teknologi 
Här beskrivs den teknologi som finns tillgänglig för TLC-system idag. Först beskriver jag 
IVR teknologi i allmänhet och sedan går jag in på enskilda teknologier under hårdvara och 
mjukvara. 

Som tidigare nämnts i inledningen bygger telefonstödssystemen på en teknologi som kallas 
Interactive Voice Response (IVR).  Egentligen kan detta innebära flera olika sorters teknolo-
gier. IVR är en beskrivning av ett interaktivt talbaserat gränssnitt. Förkortningen leder dock 
till förvirring. Interactive Voice kan lätt förknippas med röststyrning men betyder egentligen 
bara att själva gränssnittet är röstbaserat men att interaktionen kan ske via röststyrning eller 
knapptryckningar, DTMF-styrning (Dual Tone Multiple Frequency). DTMF-styrning är idag 
standard i de flesta telefonbaserade gränssnitt [4]. Teknologin för röststyrning har inte varit 
tillräckligt tillförlitlig för alla typer av applikationer i tidigare system. Många röststyrda 
gränssnitt har varit begränsade till ett visst antal ord eller till en enda användare som har ”lärt 
upp” röstmotorn [5]. Problemen med röststyrningen har att göra med talets komplexitet och 
att isolera talet ifrån störande bakgrundsbrus. Under de senaste tio åren har utveckling gått 
snabbt framåt och det finns idag röstmotorer som klarar av ett oändligt antal användare och 
stor variation i språket. Men det är fortfarande inte perfekt. Jag återkommer till denna teknik 
senare under avsnittet taligenkänning och stöd för naturligt tal. Nedan visas ett typiskt flöde i 
en IVR applikation för ett TLC-system: 

 1. En patient ringer in till TLC-systemet. Genom Automatic Number Identification 
(ANI) identifieras det nummer som patienten ringer ifrån och sen görs en databasfråga 
som identifierar personen och hämtar rätt data ur databasen.  

  
 2. IVR applikationen ber personen trycka in sin kod, alternativt säga sin kod och avslu-

ta med #. Applikationen väntar ett visst antal sekunder på respons. Om koden stämmer 
med databasen hälsas patienten välkommen genom att systemet svarar antingen genom 
att en förinspelad ljudfil läses upp eller genom att en textsträng läses upp i realtid, text-
till-tal.  

 
 3. I nästa steg kommer användaren till en röstmeny. En röstmeny består av flera inspe-

lade ljudfiler som ger patienten olika valmöjligheter. I ett TLC-system slussas använda-
ren mellan dessa ljudmenyer. I andra IVR-system kan det handla om att ta fram tidta-
beller ur en databas eller läsa upp ett e-mail. 

  
 4. Ofta ges användaren möjlighet att avsluta samtalet genom en knapp på telefonen 

eller genom att säga till exempel “exit”. Det går naturligtvis lika bra att sluta genom att 
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lägga på luren. 
 
Ett IVR-system kan bestå av många olika delar beroende på vad applikationen skall an-
vändas till. Om användaren skall kunna läsa e-mail t.ex. så behövs det en e-mail server 
varifrån man hämtar de mail som skall läsas upp. För att ett IVR-system skall kunna funge-
ra med det vanliga telefonnätet krävs en server med ett telefonikort i. På servern krävs det 
en mjukvara som kan kommunicera med telefonikortet. Mjukvaran skall kunna sköta dia-
logflödet och spela upp ljudprompter. Ofta ligger där också en taligenkännings motor och 
en text-till-tal motor (beskrivs mer detaljerat nedan). Taligenkänningsmotorn ”känner 
igen” ord och meningar som användaren säger och kommunicerar med röstapplikationen. 
Text-till-tal motorn gör om en textsträng till en ljudfil som läses upp av systemet. Nedan 
visas en översikts bild på vad som kan ingå i ett IVR-system.  
 

 

Figur 1. Dialogkontrollen hanterar logiken i dialogen. Information manager kan behövas i 
mer komplicerade röststyrda system. Recognition delen hanterar DTMF eller röststyrning. 
Speech output kan vara inspelade röstprompter eller text-till-tal. Själva applikationen körs 
på en server som kommunicerar med en databas [24].  

 

2.2.1 Röstprompter 

Gränssnittet i ett IVR-system är uppbyggt kring ljudfiler, kallade röstprompter, som spelas 
upp beroende av vilka val användaren gör. ”The application prompts the customer to per-
form a specific task…”[13] . Alternativt kan text-till-tal syntes användas. Då omvandlas en 
textsträng till tal, så kallat syntetiskt tal. Det syntetiska talet är dock baserat på en mänsklig 
röst och låter i dagens applikationer inte som en ”robot”. Text-till-tal används ofta vid upp-
läsning av feedback i t.ex. trafikupplysningssystem eller information om aktuell väntetid i en 
telefonkö där det är för tidsödande att spela in alla typer av feedback. För röstprompter finns 
en mängd ljudformat, vilka som stöds beror på vilken typ av applikation som körs och vad 
telefonikortet stödjer [13]. I MAV-TLC projektet används ett Intel Dialogic kort. Detta stöd-
jer en mängd olika ljudformat som bland annat WAVE (Waveform Audiofile format) och 
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation). Dessa ljudformat är olika sätt att 
omvandla en analog ljudsignal till digital. Eftersom rösten har ett stort dynamiskt innehåll 
måste signalen komprimeras för att passa för telefoni. Komprimeringen innebär enkelt ut-
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tryckt att man skär ned på toppar av signalen och på så sätt får en mer jämn signal. Audio-
signalen ifrån personen som talar i telefon komprimeras innan signalen konverteras från ana-
log till digital. I andra änden konverteras signalen ifrån digital till analog och sedan expande-
ras signalen så att den blir som originalet före komprimering. Detta kallas för companding 
och står för ”compressing and expanding” [24].  Det finns två standarder för hur ljudet kom-
primeras i telefonledningen. I Europa heter standarden A-law och i USA och Japan, Mu-law 
(grekiska bokstaven μ). A-law är det internationella formatet och används när man ringer 
internationella samtal [24]. Det kan vara bra att enas om ett format för inspelning av alla 
röstprompter eftersom man då får samma kvalitet. Detta tas upp mer detaljerat under imple-
mentering. 

2.2.2 Dialogen 

Användaren leds ofta genom en dialog där systemet ställer frågor och användaren svarar via 
DTMF eller röststyrning. Dialogen är utformad olika beroende på om systemet stödjer 
DTMF eller röststyrning eller båda två. Inom röststyrning finns en teknologi som kallas Na-
tural Language, eller stöd för naturligt tal. Dennas teknologi innebär att användaren skall 
kunna tala precis som i ett vanligt samtal. Detta är en sanning med modifikation. Hur bra 
systemet förstår tal beror på många faktorer och tas upp i avsnittet naturligt tal.  System som 
har stöd för naturligt tal har möjlighet att kontrollera dialogen på flera olika sätt. Nedan ges 
några exempel på olika applikationer som använder IVR teknologi. 

• Informationsservice 
o Trafikupplysning  
o Telefonnummer och adress (Röststyrning, stöd för naturligt tal, DTMF styr-

ning) 
o Nyheter 
o Vädertjänster 
o Hälsoupplysning 

• Finansservice 
o Bankärenden 
o Aktiehandel 

• Teleshopping/bokningsservice 
o Bokning av biobiljetter 
o Postorder köp 

• Automatisk operator 
o Callcentre 
o Nätverk service 

• Andra tjänster 
o Uppläsning av mail 

Idag används röststyrda IVR-system för trafikupplysning i många länder. Vid trafikupplys-
ning passar röststyrda applikationer bra eftersom det ofta är användaren som styr samtalet 
genom att söka efter en resa, t.ex. ”Jag vill åka ifrån Stockholm till Arlanda klockan 18:00”. 
Om det inte finns någon avgång denna tid kan systemet ta över kontrollen och söka alternati-
va avgångar. I det här fallet skulle systemet kunna svara: ”Det finns ingen avgång klockan 
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18:00; nästa avgång är klockan 18:30”. För att systemet skall klara av fritt tal på detta sätt 
krävs stöd för naturligt tal.  Denna typ av dialog kan både vara användar- eller systemstyrd 
och brukar kallas för delat-initiativ. I callcenter, eller telefonväxel har det länge varit stan-
dard med DTMF styrda system. Dessa är menybaserade och systemstyrda, systemstyrt initia-
tiv. Ett sådant system tar emot DTMF-tryckningar eller röststyrning och kan interagera (Re-
sponse) via röstmeddelande, fax, återuppringning och email. Observera att röststyrningen i 
detta fall endast behöver klara av ett begränsat antal ord eftersom dialogen är styrd av syste-
met, alltså krävs inte stöd för naturligt tal. En typisk fråga kan vara: ”Vill du att jag ska kopp-
la, säg ja alternativt tryck 1”. Här räcker det med att röstmotorn kan hantera olika variationer 
på ja och nej.  

Dialogkontrollen kan delas in i styrning och flöde. Styrningen av dialogen mellan IVR-
systemet och användare kan delas in delat initiativ, systemstyrt och användarstyrt [16]. Ett 
annat sätt att utrycka detta är genom att ställa frågan: Vem ställer frågorna i dialogen? 

• Delat initiativ 
• Systemstyrt 
• Användarstyrt 
 

 Kontrollen av flödet har att göra med vilka frågor systemet skall ställa och i vilken ordning. 
Flödet av dialogkontroll är bara aktuellt för delat initiativ och systemstyrt eftersom använ-
darstyrt inte går att styra på samma sätt. Kontrollen av flödet påverkar hur användarens in-
data behandlas och hur systemet tar hand om felaktiga inmatningar. Man kan dela upp dia-
logkontrollen i tre kategorier [16]:  

• Finite state (graph) -based systems (Grafbaserad styrning) 
• Frame (Template)-based systems (Formulärbaserat system) 
• Agent-based systems (Agentbaserat system) 

 
För att belysa skillnaden skall jag ge ett exempel på varje typ av system. Ett finite state-based 
system eller en grafbaserad styrning bygger på ett ändligt antal tillstånd som systemet kan 
befinna sig i. Ofta är detta ett linjärt system som följer ett visst mönster, en dialoggraf. Sy-
stemet går igenom olika ”tillstånd”, states, där det finns ett begränsat antal sätt att svara på. I 
varje tillstånd kan man säga/göra vissa saker. Denna indata används för att plocka fram rätt 
data ur en databas där information finns lagrad.  Ett typiskt grafbaserat system är Nuance 
Automatic Banking System. Dialogen är helt förutbestämd. Den kan se ut så här: 

System: Vad vill du göra? 
Användare: Betala en räkning. 
System: Vilket företag vill du betala till? 
Användare: Swedbank 
System: Hur mycket? 
Användare: 100kr. 
 
Om användaren t.ex. svarar ”100 kr på måndag” på frågan ”Hur mycket?” förstår inte syste-
met frågan. Detta därför att systemet förväntar sig endast en typ av indata, hur mycket. Graf-
baserat kontroll lämpar sig bra för DTMF-styrning. Men då krävs att frågorna har en meny-
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struktur med flera alternativ.  

Ett frame (template) based- system eller formulärbaserat system har ett lite mer flexibelt sätt 
att hantera indata ifrån användaren. Användaren fyller i ”luckor” i ett formulär. Precis som i 
ett grafbaserat system skall systemet samla tillräcklig information för att kunna söka upp rätt 
information i databasen. Även här kan både röststyrning och DTMF-styrning användas. 
Skillnaden är att flera indata kan göras vid samma inmatning. I exemplet ovan där använda-
ren svarar med mer inmatning än vad systemet efterfrågar har ett formulärbaserat system 
möjlighet att ta hand om detta förutsatt att det finns ett sådant alternativ i formuläret. Dessut-
om behöver dialogflödet inte vara sekventiellt utan beror på vilka ”luckor” i formuläret som 
är ifyllda. Philips Automatic Train Timetable Information System är ett exempel på detta. 
Nedan visas några frågor tagna ur ett sådant system: 

I alternativ 1 fungerar det precis som ett grafbaserat system. Medan det i alternativ 2 klarar 
av att hantera mer information i en mening. 

Alternativ 1: 
System: ”Vilken är din destination?” 
Användare: ”Stockholm” 
System: ”Vilken dag vill du resa?” 
Användare: ”På fredag.” 
 
Alternativ 2: 
System: ”Vilken är din destination?” 
Användare: ”Stockholm på fredag runt 10 på morgonen.” 
System: ”Jag har följande alternativ att erbjuda…..” 
 
I Agentbaserade system används stöd för naturligt tal fullt ut. Intelligenta agenter är tänkta 
som en ”riktig” dialog partner och har därför ett visst mått av artificiell intelligens. Systemet 
består av flera agenter som samarbetar. Målet för dessa agenter kan vara att tillsammans kla-
ra av att förstå användarens intentioner med samtalet. En agent kan ha hand om användarens 
input medan en annan har hand om dialoghantering. Dialogen är dynamisk och kan ändras 
beroende på vad användaren vill åt för information [16]. Här är ett exempel ifrån Sadek and 
de Mori (1998). Det här systemet använder delat initiativ: 

User: “I’m looking for a job in the Calais area. Are there any servers?” 

System: “No, there aren’t any employment servers for Calais. However, there is an emloy-
ment server for Pas-de-Calais and an employment server for Lille. Are you interested in one 
of these?” 

I denna typ av dialog finns det inbyggt en viss artificiell intelligens hos systemet. Agenten 
eller systemet kan utifrån begränsade fakta göra egna slutsatser. Dialogen har delat initiativ 
på så sätt att både användare och system kan ta kontroll över dialogen. I fallet ovan är det 
systemet som på eget bevåg söker information utanför den begränsade informationssökning 
som användaren gör. 
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Nedan visas en tabell över olika applikationer indelade efter in-data och dialogkontroll: 

Tabell 2. Indelning av applikationer efter dialogstyrning och dialogflöde. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett grafbaserat system används när man vet i vilken 
ordning information skall presenteras [16]. I t.ex. TLC-system passar detta bra eftersom det 
är systemet som styr hur flödet skall gå. Om styrningen växlar mellan systemet och använda-
ren kan det uppstå problem med ett grafbaserat system. När användaren tar över kontrollen 
blir antalet alternativ för många för att systemet på förhand skall klara av att ta med alla al-
ternativ. I exempelvis ett system som bokar flygbiljetter vill man boka en resa ett visst da-
tum. Man vill dessutom boka en resa med nedsatt pris. Om användaren utgår ifrån resor med 
nedsatt pris för att hitta en resa vid rätt datum kan han hamna i en återvändsgränd eftersom 
resor med nedsatt pris inte nödvändigtvis finns det datum han behöver resa. I det här exemp-
let hade det varit bättre med ett formulärbaserat system. I ett formulärbaserat system kan 
man se till att både parametern nedsatt pris och datum för avresa är valda för att systemet 
skall gå en viss väg. Systemet måste veta vilka parametrar som är valda och vilka som inte är 
valda innan den slussar användaren framåt. Även om formulärbaserat system kan ta hand om 
fler alternativ än ett grafbaserat system så finns det brister. Man kan ta hand om ett visst be-
gränsat antal alternativ. Systemet ställer frågor beroende på vilka luckor i formuläret som är 
ifyllda. Det finns dock risk för att vissa frågor ställs i fel sammanhang. Systemet har lite kun-
skap om i vilken kontext användaren svarar. I MAV-TLC programmets moduler för skam 
och ilska så inleds samtalet med att patienten får skatta hur mycket ilska de har och hur svår 
denna känsla är. Systemet tar då emot två skilda parametrar som tillsammans avgör vart pati-
enten slussas vidare. Om patienten t.ex. skattar sig högt i båda dessa skattningar så blir 
han/hon tillfrågad att prata med jourhavande personal på sjukhuset. I denna typ av dialog så 
används en formulärbaserad styrning av dialogen på så sätt att flera olika parametrar sam-
verkar för var patienten hamnar i samtalet.  

I agentbaserade system försöker man ta reda på användarens mål med samtalet. Eftersom 
agentbaserade system mest används när dialogformen är fri så krävs det kunskap om samta-

     Applikation              
 
 
  

In-data Dialogkontroll Dialogkontroll 
Initiativ Flöde 

Nuance Automatic Ban-
king System 

Röststyrning med 
begränsat vokabulär, 
DTMF styrning 

Systemstyrt  Grafbaserat 

MAV-TLC DTMF styrning 
alternativt röststyrning 
med eller utan stöd för 
naturligt tal 

Systemstyrt Grafbaserat/formulärsbaserat 
system 

Philips Automatic Train 
Timetable Information 
System 

Röststyrning med enstaka 
ord, 
DTMF eller 
stöd för naturligt tal 

Systemstyrt, 
Begränsad 
användarstyrning 

Formulärbaserat system 

Sadek and de Mori, 
Arbetsförmedling 

Röststyrd dialog med stöd 
för naturligt tal 

Delat initiativ Agentbaserat system 
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lets kontext för att kunna tolka varje indata man får ifrån användaren. Systemet kan inte för-
vänta sig ett speciellt yttrande som i graf- eller formulärbaserat system utan får utifrån de 
fakta man har om användaren i form av tidigare yttranden och de kunskapssystem man har 
att tillgå tolka budskapet. Agentbaserade system lämpar sig bäst när användaren tillsammans 
med agenterna skall resonera sig fram till något. Det finns t.ex. system som kan hjälpa tekni-
ker att hitta felet i en maskin. Systemet tillhandahåller en massa kunskap om maskinen och 
kan med hjälp av teknikerns frågor resonera sig fram till en lösning. Största nackdelen med 
dessa system är att dess komplexitet. Det krävs avsevärt mer tid och kunskap för att utveckla 
dessa system. 

Trots att det idag finns möjlighet att göra komplexa agentbaserade system är det ofta för 
tidskrävande att utveckla för kommersiellt bruk. Därför är det fortfarande vanligast med 
graf- eller formulärbaserad hantering av dialogen. I många av dessa system används röst-
menyer för att presentera information.  

2.2.3 Menystruktur 

MAV-TLC och de flesta av TLC-systemen har en kombination av graf- eller formulärbaserat 
flöde och är systemstyrda. Flödet i dessa system kan se olika ut. Det som framförallt skiljer 
sig är hur menyerna är uppbyggda. Man kan dela in dessa i två kategorier: Hierarkisk och 
Friform [18]. Hierarkiska menyer kan i sin tur delas upp i linjära och förgrenade. Nedan är 
ett exempel på en linjär meny struktur: 

 

Figur 2. Linjär menystruktur [18]. 
 

I en linjär meny görs val vid varje nivå, level. Man kan endast röra sig nedåt i meny struktu-
ren. Vid varje nivå presenteras menyvalen. 
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Nedan visas en bild på en förgrenad meny:  

 

Figur 3. Förgrenad menystruktur [18]. 
 

I Förgrenade menyer kan man röra sig mellan de olika nivåerna. Man kan hela tiden gå till-
baka till en nivå eller till första nivån, se pilarna på bilden. 

Den sista kategorin, Friform, använder sig av något som kallas ”the skip and scan approach”. 
Användaren presenteras bara en rad i taget per meny. Det innebär att man måste navigera sig 
fram inom varje meny. På det sättet kan man hoppa över meny val helt, därav namnet skip 
and scan. I dessa menyer kan man välja ett alternativ i första nivån, hoppa fram till nästa 
meny och välja två alternativ och sedan hoppa tillbaka en nivå. På så sätt kan man välja flera 
alternativ. På detta sätt fungerar freeform kategorin som ett formulärs baserat system med 
den skillnaden att valen man gör i en meny inte påverkar det sekventiella flödet i systemet. 
Flödet är förutbestämt men man kan röra sig fritt i det. Även i den förgrenad emenyn kan 
man göra på detta sätt eftersom organisationen mellan menyer fungerar likadant. Det som 
skiljer dem åt är navigeringen. Rektanglarna symboliserar meny val inom varje nivå. 



 

 18 

Nedan visas hur en skip and scan meny kan se ut: 

 

Figur 4. Scip and scan meny [18]. 
 

Vilken meny typ man skall använda beror främst på uppgiften. I en telefonbank kan det vara 
bra med en hierarkisk meny eftersom det oftast går att dela in i mindre menyer. En trafik-
tjänst där man söker information är inte lika enkel att strukturera och då kan freeform menyn 
passa bättre. I undersökning gjord vid Edinburgh Universitet, Centre for Communication 
Interface Research av Dialogues Spotlight Research Team upptäckte man att användarna 
föredrog hierarkiska menyer, såsom den linjära och förgrenade, framför freeform menyer. 
Även när menystrukturen var plan, det vill säga när det bara fanns två nivåer, och hade 
många alternativ på varje nivå föredrog användaren den förgrenade eller linjära framför skip 
and scan [18]. Anledningen till detta var att de flesta användare är vana vid den hierarkiska 
strukturen. I MAV-TLC projektet används en menystruktur som är ett mellanting mellan 
linjär och förgrenad meny. Man har möjlighet att hoppa tillbaka till samtalets början eller slut 
men inte ett steg i taget. 
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2.3 Hårdvara 
I ett IVR-system finns ett fysiskt telefonkort som oftast är kopplat via PCI-gränssnittet, ISA 
gränssnittet, eller en kombination av båda till servern. PCI står för Peripheral Component 
Interconnect och är en så kallad bus som överför data och ström mellan enheter i en dator. 
ISA (Industry Standard Architecture) är den gamla busstandarden. På servern eller på en 
annan dator finns mjukvaruplatformen som kommunicerar med telefonkortet [13]. I exemp-
let nedan används IBM:s mjukvara WebSphere på servern. 

 

Figur 5. Bilden visar hur hårdvaran (telefonledningen) är kopplat till mjukvaran på ser-
vern [13].

 

Ett IVR-system kan finnas på publika telefonnätverk (PSTN, Public Switched Telephone 
Network) eller lokala, (PBX, Private Branch Exchange). PSTN är det ”vanliga” telefonnätet 
som används över hela världen. PBX är en telefonväxel hos t.ex. ett företag som tar hand om 
alla ingående och utgående samtal. Idag är det vanligt att PBX:en även kan hantera VoIp, 
alltså ip-telefoni. 

Man kan använda sig av det analoga eller det digitala telenätet. Kortfattat handlar tekniken i 
den analoga linjen om att omvandla audio (rösten) till elektroniska impulser medan man i 
den digitala linjen bryter ned rösten i det binära formatet, alltså i 1:or och 0:or. Det finns 
många fördelar med den digitala- jämfört med den äldre analoga tekniken. Några av förde-
larna är att det får plats mer information på en digitallinje vilket i praktiken innebär att det 
finns utrymme för fler tjänster. Dessutom klarar ett digitalt nät av störningar bättre eftersom 
mottagarsidan alltid ”vet” vilken information som skall komma fram och kan på detta sätt 
rätta till felet om det skett en störning. Å andra sidan kan en analog linje leverera ett fylligare 
ljud än vad vissa digitala linjer ger. En vanlig digital teknik i telefonsammanhang är ISDN 
(Integrated Service Digital Network) och eftersom det är denna teknik som används i MAV-
TLC projektet har jag valt att beskriva ISDN mer detaljerat nedan. 

2.3.1 ISDN (Integrated Services Digital Network) 

ISDN är ett samlingsnamn på flera olika digitala standarder. Som namnet antyder så integre-
ras olika tjänster. En ISDN linje kan ta hand om både röst-, data- och videoöverföring. Syftet 
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med ISDN var från början att ersätta det analoga telenätet med ett digitalt [24]. ISDN liknar 
PSTN och är därför i första hand en uppringd förbindelse. Tekniskt innebär ISDN att man 
delar upp bandbredden i en kabel mellan olika kanaler. Varje kanal kan skicka en dataström. 
Genom varje kanal kan man skicka en dataström och de olika ISDN-standarderna har ut-
vecklats för att man skall kunna utnyttja flera kanaler samtidigt för att skicka data. Beroende 
på hur kanalerna används kan man urskilja olika slags ISDN och det finns i grund och botten 
två olika klasser eller paket: 

• Basic Rate ISDN, även kallad BRI 

• Primary Rate ISDN, även kallad PRI 

Basic Rate ISDN använder tre kanaler. De första två kanalerna klarar av att skicka 128kbps 
medan den tredje används för kontroll och installationssignaler. Primary Rate ISDN kallas 
också för T1- eller E1 förbindelse. Denna har 23 kanaler med en total överföringskapacitet 
på 1544kbps. Inom MAV-TLC projektet används den senare av de två eftersom systemet 
skall klara av flera samtidiga användare och det är denna typ som ofta används av företag. 

2.4 Mjukvaran 
Som nämnts tidigare måste mjukvaran, själva applikationen kunna kommunicera med hård-
varan, telefonikortet. Röstapplikationen som kan göra detta kan utvecklas i programmerings-
språk som t.ex. C, C++, TCL, HDDL, Java och VoiceXML [16]. Eftersom utveckling av 
IVR-system kan bli väldigt komplicerat framförallt om man skall ha inbyggd taligenkänning 
finns det ett antal utvecklingsmiljöer som underlättar detta. Vissa är icke kommersiella och 
andra kommersiella. Inom området spoken dialogue systems finns det en rad olika utveck-
lings miljöer som underlättar arbetet för programmerare. Vissa av dessa är mer inriktade på 
röstgränssnitt i allmänhet medan vissa är fokuserade på kommersiella IVR-system. Några av 
dessa är: the Generic Dialogue System Platform (CPK, Denmark), GULAN (CCT/KTH), the 
CSLU toolkit (Center for spoken Language Understandig at the Oregon Graduate Institute of 
Science and Technology), SpeechWorks (kommersiell), Nuance Developers Toolkit (kom-
mersiell), Envox (kommersiell). De första tre är utvecklade främst för att stödja akademisk 
forskning kring området röststyrda system. Det krävs licenser för att få använda dessa i 
forskningssyfte. I CSLU går det att bygga enklare IVR-system med eller utan röststyrning 
men miljön är i första hand till för utveckla röststyrda gränssnitt. I exempelvis Envox som 
används i MAV-TLC projektet finns specifika lösningar för IVR applikationer. Under senas-
te åren har utvecklingen på nätet och integrationen mellan röstapplikationer och nätet gjort 
att en standard för röstbaserat innehåll har vuxit fram, VoiceXML. VoiceXML kan användas 
t.ex. när man bygger webbsidor med röstbaserat innehåll. 

2.4.1 VoiceXML 

VoiceXML är en standard för hur röstbaserat innehåll kan struktureras. Denna standard är 
framtagen av W3C, World Wide Web Consortium, ett industrikonsortium med över 500 
medlemmar från industrier, forsknings- och utvecklingsinstitut, standardiseringsorgan och 
regeringar samt EU. XML står för eXtensible Markup Language och använder en syntax för 
hur data skall struktureras i ett dokument. VoiceXML är speciellt framtaget för att hantera 
röstdata. Ett VoiceXML dokument kan beskriva bland annat: uppspelning av ljudprompter, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/EU
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taligenkänning, DTMF igenkänning, kontroll av flödet i en dialog och samtalskontroll av 
telefonsamtal. VoiceXML lämpar sig väl för enklare röstapplikationer men det krävs att 
standarden utökas för att klara av mer komplicerade system som t.ex. agent-baserade (be-
skrivs längre fram) [16]. 

Själva interaktionen med röstapplikationen kan ske via telefonens knappsats, DTMF, eller 
röststyrning. 

2.4.2 DTMF Dual-Tone Multi-Frequency 

DTMF är en standard för att skicka signaler över telefonnätet med hjälp av telefonens knapp-
sats. När man ringer med en vanlig knapptelefon så kodas de siffror man trycker in och be-
stämmer vart telefonsamtalets skall kopplas. Dessa signaler som man knappar in med hjälp 
av kanppsatsen skickas över samma kanal och samma frekvens (300Hz-3,4kHz) som röst-
signalen. För att DTMF tonerna inte skall blandas ihop med rösten består de av en låg och en 
hög ton se nedan, därav dual-tone [19]. 

 

Figur 6. Ovan visas en typisk knappsats med de två frekvenser  
som varje knapp ger ifrån sig [19]. 
 

Ingen frekvens kan vara en multipel, summan av två andra eller skillnaden mellan två fre-
kvenser.  

DTMF används i många av TLC programmen antingen ensamt eller i kombination med röst-
styrning. Fördelen med DTMF i IVR-system är att det är en pålitlig teknik som de flesta an-
vändare är vana att navigera med. En av nackdelarna är att dialogen blir begränsad av DTMF 
styrning på så sätt att man måste använda sig av menyer för att kunna presentera information 
jämfört med röststyrning där användaren kan ställa frågor till systemet och vice versa. I 
många av TLC programmen används DTMF. Eftersom TLC programmen har ett sekventiellt 
flöde och är system styrt passar denna teknik bra. Begränsningen ligger i hur många frågor 
användaren kan hålla i minnet per meny. Undersökningar har visat på att maximala antalet 
frågor per meny som användaren kan hålla i minnet är fyra [23]. I MAV-TLC projektets in-
ledande fas kommer man att använda sig av DTMF. Eftersom flödet i dialogen är förutbe-
stämt passar denna teknik bra. Antalet frågor i varje meny är kritiskt för den målgrupp som 
MAV-TLC riktar in sig på. Vissa patienter kan ha kognitiva störningar vilket påverkar när-
minnes funktionen. Därför är det extra viktigt att hålla nere på antalet frågor per meny. Röst-
styrning kan vara olämpligt om patienten vill slippa tala högt om sina problem t.ex. i hemmet 
ibland andra familjemedlemmar. Trots att det fortfarande finns osäkerhet i samband med 
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taligenkänning finns det många fördelar med denna teknik. Fördelarna har bland annat att 
göra med att det finns fler möjliga sätt att utforma dialogen på och att det trots allt är männi-
skans naturliga sätt att kommunicera på. 

2.4.3 Röst- eller taligenkänning och stöd för naturligt tal 

I de flesta kommersiella utvecklingsplattformar för IVR-system finns det idag stöd för tali-
genkänning. Denna teknologi går ofta att kombinera med DTMF-styrning. För at förstå tali-
genkänningens komplexitet ges först en historisk tillbakablick. 

De första försöken till taligenkänning skedde på slutet av 40-talet. Sedan pågick forskning 
kring röststyrda datorer i t.ex DARPA projektet i USA, Japan’s Fifth Generation program 
och ESPRIT, the European Union’s and Language Engineering programs [5]. 1973 introdu-
cerades det första kommersiella ordigenkänningssystemet som hade ett vokabulär på 100 
ord. Eftersom talet är en så naturlig del av människan är det kanske inte konstigt att man så 
länge har eftersträvat att kunna kommunicera med datorer via tal. Tillämpningarna är många. 
Många tekniska applikationer går idag att styra med hjälp av tal. Att ett datorprogram går att 
styra med rösten betyder dock inte att att datorn verkligen förstår innebörden av vad som 
sägs. Det går snarare att likna vid hur t.ex en hund kan ta kommandon av sin husse men kan-
ske inte förstår den bakomliggande orsaken till att den får sitt kommando just då. Därmed 
inte sagt att man kan jämföra en dator med den komplexititet som ligger bakom ett djurs 
beteende. Att förstå ett mer flödande språk och kunna ta ut rätt information ur det kallas na-
tural language processing eller stöd för naturligt tal och används idag i röststyrda dialogsy-
stem såsom trafikupplysning. En av de stora begränsningarna i tidigare taligenkänningssy-
stem har varit att klara av flera olika typer av röster. Det var vanligt att man skräddarsydde 
system för en specifik röst och sedan fick lära systemet nya röster. Om man ville klara av 
många användare fick man begränsa systemets vokabulär. Dessa systems dialog kallas direc-
ted dialog och innebär att systemet endast kan ta emot en begränsad mängd data i taget [5].  
Idag finns möjligheten att bygga system som klarar av obegränsat antal röster och dialogen 
behöver inte vara styrd av systemet utan initiativtagaren kan både vara systemet och använ-
daren, alltså delat initiativ. Dessa framsteg har varit möjliga tack vare ny språkteknologi och 
snabbare datorer som klarar av den nya teknologin.  
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Men taligenkänning är fortfarande inte helt felfritt. Detta beror på att det finns många para-
metrar som kan variera talet. Exakt samma yttrande av samma person kan se olika ut i en 
frekvensanalys, ett så kallat spektrogram. (Se figur 7) 

 

Figur 7. Ovan visas ett spektrogram över hur rösten ser ut i en frekvensanalys. Den övre 
bilden kallas för en spektrograf där de mörka områdena är ljudintensiteten i signalen. 
Topparna är de så kallade formanterna. Frekvensen är en funktion av tiden. 
 Den nedre kurvan är amplituden som funktion av tiden [5]. 
 

Rösten varierar ifrån person till person men också samma person kan producera olika ljud 
beroende på vilket rum de befinner sig i. Talet har både tids- och kvalitetsskillnader. Skill-
naden beror på hur fort man talar och hur tydligt varje ord uttalas. Ett annat problem är att 
mänskligt tal inte har några luckor (tystnad mellan ord och meningar) vilket innebär pro-
blem för röstigenkännaren att hitta början och slut på en mening.  Man talar sällan som 
man skriver utan stavelser och ord sitter ihop på ett annat sätt. Dessutom finns det alltid 
brus och buller som måste filtreras bort. Dessa saker kan vara variationer hos en talare. 
Sedan finns det variationer beroende på dialekter, brytningar och ålder. Ett barn talar inte 
likadant som en vuxen. Med detta i åtanke verkar det vara en närmast omöjlig uppgift att 
göra en taligenkänning. Men liksom människan ständigt gör antaganden för att förstå hel-
heten kan man inom taligenkänning också göra approximationer som klarar av variation 
hos talaren och varierat bakgrundsbrus. 
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Ett röststyrt telefonisystem består av följande komponenter [16]:  

Taligenkänning: 

En röstigenkännare har en språkmodell och akustiska modeller. Språkmodellen innehåller de 
ord och fraser som röstigenkännaren kan känna igen. Språkmodellen talar om för den akus-
tiska modellen vilka ord och fraser som känns igen och hur de uttalas. Den akustiska model-
len förser i sin tur igenkännaren med information om den kan förvänta sig att dessa ord och 
fraser låter. Röstsignalen går igenom ett antal steg för att kunna analyseras, en förbehandling. 
I förbehandlingen ingår också reducering av bakgrundsljud. Först görs en akustisk analys av 
röstsignalens innehåll med hjälp av Fast Fourier Transform analys [5]. Detta för att beräkna 
amplituder i olika filterband. Röstsignalen representeras ofta med 64kbit/s, 8kHZ samplings-
frekvens med 8 bitars upplösning. Sedan görs en så kallad parametrisering med hjälp av en 
cepstrumanalys. Ett cepstrum kan ses som information om förändringen mellan olika spekt-
rum [5]. När den akustiska analysen är klar skall systemet bestämma sig för vilka ord som 
har sagts. De akustiska modellerna jämförs med den parametersekvens som kommer ifrån 
förbehandlingen av röstsignalen. Detta är själva igenkänningen. Det finns olika metoder för 
att känna igen ord. Kortfattat har det antingen handlat om modeller som använder sig av fo-
netisk kunskap om tal eller inlärande system. Inlärande system innebär att röstigenkännaren 
lär sig nya uttal och variationer allteftersom systemet används. Markovmodellen, Hidden 
Markov Modelling (HMM), är idag den helt dominerande metoden för inlärande system [5]. 
Förenklat är detta en statistisk modell som jämför den inkommande parametersekvensen med 
de parametersekvenser (hypoteser) som finns i de akustiska modellerna och språkmodellen. 
Den hypotes som är mest lik den inkommande röstsignalen blir resultatet av jämförelsen. 
Figuren nedan visar vad en sådan modell kan innehålla. 

 

Figur 8. Inlärande systems komponenter [25]. 
 

Språkförståelse:  

Språkförståelse delen skiljer sig i komplexitet mellan olika röststyrda system. När det gäller 
system som är strikt systemstyrda där man använder sig av directed dialog behöver systemet 
bara ta ut vissa nyckelord, systemet behöver alltså inte analysera meningsuppbyggnaden. 
Directed betyder här att vissa speciella fraser används, ”för att välja säg: ja”. Taligenkänna-
ren klarar av olika former av ”ja”: ”jah”, ”jo” eller ”jha” m.m. När det gäller mer komplexa 
system som ett agentbaserat system behövs kunskap om språkets uppbyggnad. Resultatet 
ifrån taligenkänningen analyseras och språkförståelse delen analyserar innehållet och ger det 
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en mening som kan användas av dialoghanteraren. Språkförståelse delen innehåller kunskap 
om språkets syntax och semantik. Syntax anger de grammatiska reglerna för hur man sätter 
ihop ord till meningar i ett språk. Semantiken beskriver meningen av en kombination av ord 
[27].  

Dialoghanterare:  

Kontrollerar och koordinerar interaktionen mellan systemet och användaren. De olika model-
lerna för att kontrollera dialogen finns beskrivna under avsnittet IVR-teknologi. Relevanta 
ord ifrån språkförståelse delen används för att kunna söka fram rätt information ur databa-
sen. Dialoghanteraren sköter kommunikationen med användaren. I en applikation som är 
systemstyrd så sker denna interaktion enligt en serie förutbestämda processer. I ett delat ini-
tiativ styrt system blir kommunikationen mer komplicerad. Dialoghanteraren måste ta hand 
om input som den inte förstår. Det kan göras med hjälp av olika modeller som tolkar vad 
användaren säger. Tolkningen kan göras med hjälp av: typ av uttalande, uttalandets kontext, 
dialog strukturen och en användarmodell, ofta i en kombination [16].  Typ av uttalande defi-
nieras som funktionen av ett uttalande. Ett uttalande kan t.ex. vara en förfrågan, ett löfte, en 
varning eller bara ren information. Med hjälp av samtalets kontext och kunskap om använda-
rens motiv försöker modellen att tolka användarens intentioner och på så sätt ge relevant 
feedback om system inte förstår vad användaren säger. Uttalandets kontext handlar om att 
förstå svar ifrån användaren som inte kan förstås utan att det sätts i sin kontext. Exempelvis 
kan ett svar som ”nästa flyg” inte förstås om man inte vet frågan ifrån systemet. Användaren 
syftar till en tidigare fråga som systemet måste hålla koll på. Tolkningar gjorda med hjälp av 
dialogstrukturen görs med hjälp av vad systemet förväntar att användaren skall svara. I varje 
steg av modellen kan användaren svara på ett begränsat sätt vilket systemet använder sig av. 
Ofta är det i system där man bara kan svara ja och nej. I en användarmodell använder man 
sig av vad användaren har för mål och mening. Allteftersom användaren svarar får systemet 
mer kunskap om användaren och kan på så sätt förstå användarens mening och mål. När sy-
stemet inte förstår kan den utifrån tidigare givna svar ge relevant feedback. 

Kommunikation med externa system:  

De allra flesta system kommunicerar med en databas för att få fram t.ex. tidtabeller för tåg 
eller rätt personuppgifter vid en inloggning. Det gäller att dialogen i systemet är utformad på 
ett sådant sätt att man får ut tillräckligt med information ur användaren så att man kan göra 
en relevant databasfråga. Kommunikationen kan idag ske med en rad olika applikationer. Ett 
IVR-system kan kopplas till mail, röstbrevlådor eller olika applikationer på datorn bland 
annat. 
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Utdata/response: 

 När systemet har ett begränsat sätt att svara användaren på är det vanligt att man använder 
sig av förinspelade ljudfiler. När responsen är väldigt varierad och oförutsägbar använder 
man sig ofta av syntetiskt tal, text-till-tal. 

 

Figur 9. Översikt av komponenter i ett röststyrtsystem [ ].16
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2.4.4 Text-till-tal teknologi 

I text-till-tal översätts en textsträng till tal. Det görs genom textanalys och talgenerering. 
Textanalysen analyserar orden som används och ger dem en lingvistisk form som gör talge-
nerering möjlig. Textanalysen består av fyra steg: textsegmentering och normalisering, 
morphological analysis, syntaktisk taggning, modellering av tal-effekter.   Textsegmentering-
en delar upp texten i paragrafer och meningar. Punkter fungerar som pauser mellan mening-
ar. Normaliseringen översätter förkortningar som t.ex. eller datum och tids format. Det inne-
håller också kunskap om ords morfologi, alltså dess form. För att systemets lexikon inte ska 
bli gigantiskt brukar man bara ha med grundformen av ordet, t.ex. att skriva. Morfologisk 
kunskap används för att veta hur olika tidsformer av ordet skall uttalas. Taggning, eller kate-
gorisering kan behövas på vissa ord som kan ha alternativa uttal beroende om de används 
som verb eller adjektiv i en mening. På engelska kan t.ex. ordet ”live” antingen vara verb 
eller adjektiv. Som verb rimmar det med ”give” medan det som adjektiv rimmar med ”five” 
[16]. Ett annat exempel är ordet ”record”, skiva eller spela in. Som substantiv ligger beto-
ningen på r´ecord medan det som verb betonas på den andra stavelsen re´cord. Modellering 
av tal-efffekter handlar om att ta fram de variationer i språket som gör talet levande. Ord utta-
las mer eller mindre artikulerade. Vissa ord som sägs efter varandra ändrar karaktären på 
ljuden. Detta måste finnas med för att det skall låta naturligt.  

Tal genereringen tar fram vilka fonem som texten består av och definierar intonation och 
rytm hos orden. Det bygger på de kunskaper om orden som finns i textanalysen. Framförallt 
två metoder använts när man skall generera tal: artikulatorisk och formant syntes. Den första 
metoden bygger på att man modellerar hur röststrupen producerar och artikulerar ljud. Den 
andra, formant syntes, modellerar den akustiska signalen. Den senare har varit mest fram-
gångsrik när det gäller att ta fram mänskligt tal.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen går fort framåt och röststyrda system blir 
allt bättre. Men det kvarstår dock ett osäkerhets moment i röststyrda dialoger. Vilken tekno-
logi är då bäst? Det beror förstås på hur man skall använda den. För MAV-TLC:s ändamål 
räcker DTMF-styrning tillsvidare. Det kan hända att delar av systemet i framtiden kan ha en 
mer flexibel dialog där patienten aktivt söker information. I ett sådant scenario är röststyr-
ning utan tvekan att föredra ur ett tekniskt perspektiv. Ur ett användarperspektiv är det inte 
säkert att detta uppfattas som en förbättring.  Därför är användarstudier en avgörande faktor 
när man bygger dessa system. För systemets utdata används förinspelade ljudfiler eftersom 
man har ett begränsat antal prompter att spela in. Om man skall använda en mer flexibel dia-
log där användaren söker information kan det vara nödvändigt med text-till-tal eftersom an-
talet prompter lätt accelererar i ett sådant system. Det är inte bara tekniska aspekter som spe-
lar roll när man bygger ett TLC-system. I nästa avsnitt behandlas hur man skriver dialog för 
ett TLC program. Sedan följer den tekniska implementeringen.  
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3. IMPLEMENTERING 

3.1 MAV-TLC:s övergripande mål och arkitektur 
Det övergripande målet över tid är att minska antalet våldsincidenter i samhället orsakade av 
målgruppen för systemet. Projektets målgrupp är rättspsykiatriska patienter med psykossjuk-
dom som är i stort behov av stöd. Detta stöd behov täcks ofta inte helt av öppenvården som 
finns tillgänglig. Det är mellan patienternas besök hos öppenvården som MAV-TLC är tänkt 
att fungera som ett komplement till vanlig vård. Liksom de tidigare beskrivna TLC pro-
grammen ifrån USA ingår i MAV-TLC: tillsyn, behandlingsstöd, rapportering till vårdgivare 
vid utebliven kontakt samt ett patientlarm vid akuta fall som är specifikt för detta system. 
Utvecklingen av MAV-TLC är indelat i två faser. I första fasen utvecklas systemet med fo-
kus på hantering av impulsivitet hos patienten. I andra fasen testas systemet på öppenvårds-
patienter i nära samarbete med sjukhuspersonalen.  

Brist på impulskontroll är ett vanligt fenomen ibland rättspsykpatienter som lider av psykiska 
besvär och ibland även har missbruks problem [28]. Det är när dessa patienter hamnar i pres-
sade situationer med stress och oro som bristen på impulsivitets kontroll kan resultera i 
brottsliga handlingar och i värsta fall våldsdåd [28]. För att förebygga att detta händer krävs 
en självkännedom och sjukdomsinsikt hos patienten ofta tillsammans med medicinering. 
Självkännedom och sjukdomsinsikt kan tränas upp. Men detta kräver ett kontinuerligt stöd 
och behandling under många år.  

MAV-TLC består av sex stycken ”armar” som består av olika tema (Se Bilaga A). Dessa 
teman är: rash-spontaneous impulsivity, reward-sensitivity impulsivity, emotion manage-
ment, distress tolerance, personal effectiveness och interpersonal effectiveness (Se Bilaga 1). 
Varje tema innehåller olika moduler. Exempelvis finns en modul för att få hjälp med sin me-
dicinering eller vid besök hos socialtjänsten under temat personal effectiveness. Precis som 
TLC-systemen I USA bygger MAV-TLC på olika teorier. Varje ”arm” bygger på bakomlig-
gande teorier. Några av dessa teorier är Dialektisk Beteende Terapi (DBT) och Social Lear-
ning Theory (SLT). 

Under implementeringen ges exempel ur programmering av modulerna anger, shame och 
medical adherence. Anger och shame modulerna ligger under temat emotion management 
och medical adherence under temat personal effectiveness. Manuset för medical adherence 
bygger på en översättning och anpassning av ett amerikanskt manus ifrån Boston Medical 
Center. Alla dialog manus testat med användare ifrån RSMH (Riksorganisationen för Social 
och Mental hälsa). 
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3.2 Dialogen 
Det är flera saker som speciellt måste beaktas när man skriver en dialog för en automatisk 
telefontjänst. I artikeln ”How to write health dialogue for a talking computer” listas tre vikti-
ga saker som man bör ha koll på innan man börjar skriver en dialog för ett hälsoprogram[19]. 
Till att börja med bör man veta på vilket sätt man skall forma dialogen. Vilken metodik/teori 
använder man sig av? Vilken är målgruppen för behandlingen och vilket eller vilka mål har 
man med TLC programmet.  

3.2.1 Metodik/Teori 

I MAV-TLC används ett patientcentrerat förhållningssätt som i stort följer principerna för 
Motiverande Samtal (MI). MI används inom vården i samtal mellan vårdgivare och patient 
framförallt när det gäller beslut om beteendeförändring som väcker ambivalens hos patienten 
[21]. Tanken är att patienten tillsammans med sin läkare skall ta fram en nyanserad bild av 
varför det är svårt att t.ex. sluta röka. Man undviker att föreläsa för patienten om hur farligt 
det är att röka istället hjälper man patienten att ta ett beslut i en ambivalent fråga. Därför är 
det viktigt att ta fram både fördelar och nackdelar med ett skadligt beteende. Patienten hade 
förmodligen inte fortsatt att röka om det enbart innebar fördelar med att sluta. Detta synsätt 
påverkar hur dialogen är utformad både språkligt och logiskt. Språkligt på så sätt att man 
undviker att använda imperativ för hur patienten skall agera utan försöker få patienten att 
känna sig trygg i samtalsformen och delaktig i vad som sker. Man skall locka fram ”föränd-
ringsprat” hos patienten. Logiken och strukturen i samtalet följer också ett mönster med posi-
tiv feedback och stöd även när det är svårt för patienten. Förutom MI så vilar dialogen i 
MAV-TLC på en bred teoretisk grund där bland annat Dialektisk Beteende Terapi (DBT), 
teorier om ilske kontroll samt social- och affekt teorier.  

Att använda sig av någon form av teori eller metod när man utformar dialogen ger systemet 
en enhetlighet och patienten kan känna igen sig i behandlings mönstret oberoende av i vilken 
modul den befinner sig. Dessutom kan evaluering av TLC programmet ge data till forskning 
inom den metodik/teori man använder sig av [19]. Eftersom TLC programmen är individ 
inriktade är det också viktigt att metoden/teorin är anpassad på individnivå. Många teorier 
behandlar populationer eller gruppbeteenden men det är inte det man är ute efter här. 

3.2.2 Målgruppen 

Språket i dialogen och längden av ett samtal bör vara anpassat efter målgruppen. Målgrup-
pen för MAV-TLC projektet är rättspsykpatienter med impulsivitets problem. Denna grupp 
har speciella behov som man måste ta hänsyn till. Även om TLC programmen i USA har 
varit hälsorelaterade så är de flesta inriktade på patienter med rent fysiska besvär till skillnad 
emot MAV-TLC som är inriktat mot att hjälpa patienten med psykiska besvär. Programme-
ringstekniskt bör man fundera kring hur lång svarstid en patient har, alltså hur länge skall 
man vänta på att patienten trycker eller säger något innan systemet agerar? Förslag på detta 
tar jag upp under avsnittet om teknisk implementering. Saker som utmärker en målgrupp kan 
vara: utbildning, kön, ålder, kulturell och etnisk bakgrund, inkomst och var någonstans per-
sonen bor [19]. Exempelvis har alla dessa parametrar stor påverkan när det gäller livsstilsre-
laterade sjukdomar. I medicinerings modulen handlar det om att ge patienten bra vanor för 
att kunna fortsätta med sin medicinering. Men människor kan ha väldigt olika vanor beroen-
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de på yrke och inkomst. Många i MAV-TLC:s målgrupp har inget jobb att gå till och har 
därför inga 9-5 vanor. I ett exempel ur medicinerings modulen där systemet skall hjälpa pati-
enten att ta sina mediciner på regelbundna tider uppstår problem. Om systemet föreslår att 
patienten skall ta sina mediciner på morgonen men patienten jobbar nattskift och ”går upp” 
på eftermiddagen är detta ingen bra idé. 

3.3.3 Mål  

I medicineringsmodulen gäller det att hjälpa patienten att ta sina mediciner och att informera 
om medicinen och vilka biverkningar denna kan ha. Det gäller även att informera om hur 
man kan stå ut med sina biverkningar.  När man formulerar sina mål kan man tänka på föl-
jande [19]: (1) vilken typ av beteende eller beteenden är det som skall förändras (gäller fram-
förallt beteendeförändrings program), (2) vilket är det slutgiltiga målet med behandlingen 
och vilka mål skall uppnås på vägen dit, (3) i vilken ordning skall målen uppfyllas, och (4) 
hur skall man veta att målen har blivit uppfyllda? Den första punkten är speciellt viktig om 
man har flera olika beteendeförändringsprogram. I MAV-TLC finns det en modul som be-
handlar besök hos socialtjänsten eller läkarbesök, visit psychiatry (bild appendix). När det 
gäller läkarbesök så handlar de ofta om hur medicineringen fungerar vilket också medical 
adherence modulen tar upp. Här gäller det att ha koll på vad de andra manusförfattarna har 
skrivit för att inte göra samma sak två gånger. I den andra punkten vet man förmodligen på 
ett tidigt stadium vilket övergripande mål man har med programmet men det är kanske inte 
uppenbart hur man skall strukturera dialogen så att den är anpassad för varje delmål. Delmå-
len är ofta specifika för varje enskild individ. Därför måste varje samtal anpassas för varje 
patient. En person med svåra biverkningar behöver förmodligen snarast kontakta sin läkare 
medan en person som har god hjälp av sin medicin men svårt att komma ihåg att ta den re-
gelbundet behöver hjälp med att minnas detta. Den tredje punkten är framförallt aktuell om 
man har flera hälsorelaterade mål som skall uppfyllas. Även om dessa saker verkar självklara 
så är det viktigt att alla som är med och bygger systemet: psykologer, läkare, programmerare, 
testare och språkexperter har detta färskt i minnet under hela processen. 

3.3 Att skriva dialog 
I de TLC program som har gjorts vid Boston Medical Center har författarna till manuset varit 
en kombination av experter inom det område som behandlingen täcker och professionella 
manusförfattare som specialiserat sig på att skriva för dialoger. Som har nämnts tidigare är 
det viktigt att författarna har en klar bild över metodik/teori, målgrupp och mål med pro-
grammet. Andra viktiga aspekter är hur länge varje samtal skall vara, hur ofta som systemet 
eller patienten skall ha kontakt och hur många användarna är[19]. Dessa beskrivs mer i detalj 
under teknisk implementering.  

För att användaren inte skall tröttna är det viktigt att dialogen är naturlig och engagerande. 
Hela behandlingen hänger på att dialogen tillsammans med rösten som läser upp prompterna 
är övertygande. Precis som i vanliga dialoger får rösten inte vara monoton eller intet sägande 
för att lyssnare skall stanna kvar en längre stund. Eftersom ett IVR-system har vissa be-
gränsningar när det gäller att föra en naturlig dialog så måste man vara extra noga med ett 
antal saker: dialogen skall vara skriven för talspråk, ha mänskliga drag för att likna en riktig 
konversation, vara anpassad för varje individ, ha hög grad av interaktivitet, en bra balans 
mellan repetition och inslag av nyheter och pseudointelligens [21]. Med pseudointelligens 
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menas att systemet simulerar mänsklig intelligens fastän det egentligen inte är det. Det är 
alltså inte samma sak som artificiell intelligens. Exempelvis kan man låta systemet hälsa 
användaren välkommen genom att använda förnamnet. Detta är tekniskt sätt ingen komplice-
rad procedur men kan skapa ett förtroende hos användaren. Det är dock ett viktigt verktyg 
för att göra dialogen personlig och engagerande och anpassad för varje individ. För att kun-
na göra det krävs det att systemet har information om vem det talar med och bakgrundsin-
formation om den personen. Bakgrundsinformation behöver inte bara vara relaterad till pati-
entens sjukdom eller problem utan kan vara personlig information som kan användas i dialo-
gen. Det finns dock en risk att användaren upplever detta som kränkande och nedvärderande 
av intelligens. Man har dock använt detta i vissa av TLC-systemen vid MISU i Boston. Men 
det betyder inte att det alltid är tillämpbart i alla sammanhang. Dessutom bör man undvika 
långa meningar och resonerande satser. Ett sätt att testa om dialogen är skriven för tal är att 
läsa upp den högt allteftersom man skriver. Man kan läsa upp den för sig själv, för någon 
annan eller låta en annan person läsa upp texten. Om det är flera författare, vilket ofta är fal-
let, bör man ha en person som läser igenom allt material och justerar det så att alla dialoger 
blir enhetliga. I Boston har man spelat in konversationer mellan sjuksköterskor eller läkare 
och patienter för att kunna simulera en riktig konversation inom vården. Detta gäller fram-
förallt de TLC program där systemet monitorerar en kronisksjukdom. Man har även använt 
sig av röstskådespelare när man spelar in röstprompterna för att få en så nyansrik och enga-
gerande röst som möjligt. Rösten har man definierat som vänlig men professionell. För att 
dialogen skall passa rösten har man tagit fram en persona. En persona används ofta som en 
metod att definiera målgruppens typiska egenskaper inom människa-dator interaktion eller 
t.ex. i marknadsföring [23]. Man försöker vara så detaljerad som möjligt när man beskriver 
röstskådespelarens egenskaper. Nedan är ett par punkter som kan vara viktiga när man be-
skriver persona för en röst: 

• Personlig profil på personan:  
o Kön  
o Ålder  
o Erfarenhet  
o Kompetens  
o Personliga egenskaper (empatisk, stödjande, lugn)  

• Röstegenskaper:  
o Mörk/ljus röst  
o Dialekt  
o Talhastighet  
o Talstil (t.ex. informell, tydlig)  

 
MAV-TLC är tänkt som en coach som ger tips och stöd åt patienten i hemmet. 

I MAV-TLC projektet har man arbetat med att låta olika personer beskriva hur de hanterar 
ett visst problem. Det kan handla om att hantera ilska. Varje person ger sin berättelse på hur 
de kan hantera detta. Användaren kan på så sätt lättare hitta en person som passar dem. Inom 
målgruppen i MAV-TLC kan det finnas personer som har traumatiska minnen till en röst. 
Om någon av de röster som MAV-TLC använder liknar en sådan röst är det bra att kunna 
välja en annan. 

Inom MAV-TLC projektet finns det ett dokument med 21 punkter (Bilaga B) som varje för-
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fattare skall gå igenom innan ett manus är färdigt. De tre första är dessa: 

1. Skriptförfattare skapar Visio flödesschema (Bilaga C). 
 
2. Skriptansvarig ger återkoppling om logik och innehåll.  
 
3. Skriptförfattare reviderar flödesschemat. OK från ansvarig. 
 
Genom att göra ett flödesschema så kan man ganska snabbt få en överblick hur logiken ser ut 
i dialogen. Eftersom alla manus granskas av ansvarig så blir manusen enhetliga trots att de 
skrivs av olika personer. 
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3.4 Teknisk implementering 
Exempel i texten är tagna ur egna implementerade skript.  

3.4.1 Systemspecifikationer 

I MAV-TLC ska patienterna kunna ringa in med sin fasta telefon eller med mobil. Systemet 
skall stödja Nuance Open Speech Recognizer (OSR) vilket innebär att röststyrning skall vara 
möjligt. Det skall även vara möjligt för systemet att ringa upp patienterna. Till att börja med 
sker interaktionen via DTMF-styrning men så småningom kan röststyrning bli aktuell. Sy-
stemet skall initialt klara av fyra samtidiga samtal men detta kan utökas senare. De fyra lin-
jerna är kopplade till ett 020-nummer vilket gör att samtalen är gratis för patienten. Om alla 
linjer är upptagna kopplas uppringaren till en telefonsvarstjänst?  

För anslutning mellan dator och PSTN används ett Intel Dialogic kort som stödjer ISDN av 
typen primary E1. Det stödjer Digital Signal Processing (DSP) och 2 x Intel 80486 32.7 
MHz processorer. Telefonikortet är kompatibelt med Envox. 
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3.4.2 Programmering i Envox 

I MAV-TLC projektet används Envox plattformen för utveckling av systemet. Jag kommer 
därför att utgå ifrån Envox teknologi men den är jämförbar med t.e.x IBM:s Websphere Voi-
ce Response som är en liknande grafisk utvecklingsmiljö.  

Själva programmeringen görs i Envox Studio som är en grafisk utvecklingsmiljö vilket inne-
bär att det mesta av programmeringen sker utan att man behöver skriva programmeringskod. 
Programmeringen sker med hjälp av block där varje block gör en specifik sak. Det finns t.ex. 
block som fungerar som röstmenyer, PlayMenu, där användaren kan göra val med hjälp av 
telefonens knappar eller med röststyrning. Om man skall göra en databas koppling eller in-
tegrera e-mail funktioner så finns det speciella block där detta är möjligt. På nästa sida visas 
bilder på hur blockprogrammering kan se ut. Den grafiska programmeringen sparas i en .ens-
fil som har ett XML-baserat innehåll [17]. En .ens-fil beskriver vilka block som används, 
deras position i skriptet och konfigurering. När denna fil kompileras i Envox Studion så ge-
nereras en ”.seq” fil som är den binära run-time versionen av skriptet och som sedan kan 
laddas upp på en kanal i Envox Console. Jag återkommer senare till Envox Console.  

Programmeringen i Envox är uppdelad i en skript- och en event del. Logiken och flödet mel-
lan block sköts i skript delen. Event delen sköter oväntade fel när det t.ex. saknas en röst-
prompt. Beroende på hur användaren interagerar i ett block så slussas den vidare via olika 
vanliga event som ligger inbyggda i blocken. Nedan visas ett vanligt PlayMenu-block. Det är 
en röstmeny där användaren gör val via DTMF eller med sin röst.  

 

Figur 10. Ovan visas ett PlayMenu block med fyra utgångar eller events. 

De två undre utgångarna i blocket på bilden är standard i PlayMenu block. NoMatch tar 
hand om event när användaren trycker in ett värde som inte matchar något av de värden 
som är definierade i blockets testsida. Testsidan jämför helt enkelt värden som programme-
raren har bestämt skall matcha de inmatade värden ifrån användaren. NoResponse innebär 
att systemet inte får någon input ifrån användaren. Blocket tar denna utgång efter det att 
alla röstprompter har blivit spelade det antal gånger som man har specificerat i blocket. 
Exempelvis kan man spela upp samma fråga flera gånger om användaren missade den för-
sta gången. Det kan även vara så att användaren matade in en siffra eller ett ord, vid röst-
styrning, men system frågar efter två siffror eller ord. Om detta sker används NoResponse. 
Det kan även vara så att röstmotorn inte känner igen något av det som sades alternativt att 
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användaren talade för sent eller för tidigt för att röstmotorn skall kunna uppfatta det.    

3.4.3 Att programmera ett samtal 

Den tekniska implementeringen sker som nyss nämnts med hjälp av Envox. Flödet och logi-
ken i skriptet finns definierad i flödesschema och i dialogmanuset. Med utgångspunkt ifrån 
dessa data skapas själva röstapplikationen. Alla variabler och röstprompter är döpta efter ett 
visst mönster för att det skall vara lätt att följa. Nedan är ett avsnitt ur shame-manuset där 
själva röstprompten är döpt SH1.  

SH1  
Hej! Du har valt att arbeta med mig kring skam. Jag vill först ställa två frågor till dig. Den första frågan är, 
hur mycket skam känner du just nu på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du inte känner skam just nu 
men kanske är nyfiken på att fundera kring skamkänslor. 1 betyder att du känner lite skam. 5 betyder att du 
känner en del skam och 10 betyder att du känner väldigt mycket skam och kanske inte vet vad du ska ta dig 
till. Tryck in den siffra som visar hur mycket skam du känner just nu, 0 till 10. 
 
Set [SHfeelB] = the level of shame experienced before today’s call 
 
Set [SHfeelcatB]: 
If [SHfeelB] ≤2, [SHfeelcatB] = 1 
If [SHfeelB] ≥3 and ≤ 5, [SHfeelcatB] = 2 
If [SHfeelB] ≥6 and ≤ 8, [SHfeelcatB] = 3 
If [SHfeelB] ≥9, [SHfeelcatB] = 4 
 
Give feedback: 
 

            If [SHfeelcatB]=1, [SHfdbkB1]=[Du känner lite eller ingen skam] 
            If  [SHfeelcatB]=2, [SHfdbkB1]=[Du känner en del skam] 
 
Alla variabler sätts inom klammer och är döpta enligt samma logik för att det lättare skall gå 
att följa. Man använder pseudoprogrammering som t.ex. Set eller GOTO för att utvecklaren 
skall veta hur flödet skall gå.  
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Ett typiskt samtalsflöde 

Till att börja med går samtalet in i fokus-för-idag som är ett slags initieringsskript där alla 
samtal påbörjas. Det går alltid att komma tillbaka till detta skript oberoende av var man be-
finner sig. 

 

Figur 11. Översikts flöde i MAV-TLC.

 Det första som görs i fokus-för-idag är att en konfigurationsfil läses in. Konfigurationsfilen 
används för variabler som återkommer på många ställen i skripten. Om man sedan vill ändra 
på denna variabel är det enkelt att lägga den i konfigurationsfilen. I konfigurationsfilen kan 
det finnas data om hur länge systemet väntar på svar ifrån användaren innan den gör något. 
Detta kallas för time-out tid och måste anpassas efter hur programmet skall användas. Det 
kan också vara bra att göra uppkoppling mot databas före man tar emot samtalet. Om man 
kopplar upp sig mot en större databas kan det ske en viss fördröjning som kan bli märkbar 
om man lägger databaskopplingen efter det att man har tagit emot ett samtal. Efter eller al-
ternativt före en databaskoppling läggar man ett waitcall-block som helt enkelt gör att syste-
met ”lyfter på luren” och tar emot samtalet. För det mesta gör detta block inget mer än att ta 
emot samtal. Det kan ta emot vanliga samtal och ip-telefoni. Man kan ställa in hur många 
sekunder som systemet väntar innan det ”lyfter på luren”. Mellan första och andra signalen 
fångas den inringandes telefonnummer, ANI (Answer Number Identification), upp varför det 
är bra att ha två eller fler ringsignaler innan man tar emot samtalet [17]. I MAV-TLC an-
vänds ANI för att göra en databasfråga varför det är nödvändigt att vänta två eller fler signa-
ler. Nedan visas hur samtalet tas emot (Figur 12). 
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Figur 12. Databassökning i Envox. 
 

Om patienten ringer ifrån skyddat nummer så sker en speciell procedur. När systemet känner 
igen numret, antingen direkt eller efter inmatning, så ber man patienten att ange sin personli-
ga kod. När det är klart är patienten inne I fokus-för-idag. I fokus-för-idag kan användaren 
välja en manlig eller kvinnlig röst för sina samtal. Sedan väljer man vilken modul man vill 
arbeta med. (Se figur13) 

 

Figur 13. I figuren ovan skickas användaren till skripten Shame, Anger eller Social Vi-
sists beroende på vad de matar in I FT1 (Fokus för idag 1) 

 

I början av vissa skript noteras tid och datum. Detta gäller moduler som t.ex. Anger- och 
Shameskriptet där patienten kan ha behov av vård på sjukhus. Om patienten ringer in fler 
gånger än tre under de senaste 24 timmarna går ett larm till jourhavande personal på sjukhu-
set. Nedan är ett stycke ur Shameskriptets början. 

(Skamhantering) 
 
 

SH0 
Set [SHtoday] = today’s date 
Set [SHcall1] = time for today’s first call 
Set [SHcall2] = time for today’s second call 
Set [SHcall3] = time for today’s third call 
 
Programmer note:  
If [SHcall2]>00:00:00, go directly to SH4 for evaluation of need for emergency help. 



 

 38 

If [SHcall3]>00:00:00, go directly to SH4 for evaluation of need for emergency help 
 

 
Efter att tid och datum har registrerats så hälsas personen välkommen till den modul han 
befinner sig i. Sedan får patienten skatta sig själv hur mycket ilska eller skam de känner. I 
medicineringsskriptet kan det handla om att skatta hur mycket biverkningar de upplever med 
sin medicinering. PlayMenu-blocket är ett av de block som används mest när man gör en 
IVR-applikation. Det är som en slags röst-meny där användaren gör val antingen med knap-
parna på telefonen (DTMF) eller via röststyrning. Ett typiskt PlayMenu scenario kan se ut 
som följande (exemplet är hämtat ur Shame modulen som hjälper patienter att hantera skam): 

SH1 

” Hej! Du har valt att arbeta med mig kring skam. Jag vill först ställa två frågor till dig. Den första frågan är, hur mycket skam känner du just 
nu på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du inte känner skam just nu men kanske är nyfiken på att fundera kring skamkänslor. 1 betyder 
att du känner lite skam. 5 betyder att du känner en del skam och 10 betyder att du känner väldigt mycket skam och kanske inte vet vad du ska 
ta dig till. Tryck in den siffra som visar hur mycket skam du känner just nu, 0 till 10.” 

 

Figur 14. Bild på självskattning i Shame modulen. 
 

 

Figur 15.  Bild på testkriterier i ett PlayMenu block. 

Bilderna ovan illustrerar hur man kan styra samtalet i ett PlayMenu-block. Den övre bilden 
visar hur flödet ser ut mellan blocken. Det nedre visar hur man kan sätta upp villkor under 
test sektionen i ett PlayMenu-block. Varje test är en jämförelse mellan ett inmatat vär-
de/röstkommando, som hamnar i variabeln @UserInput, och värdet av ett uttryck som är 
definierad i listan. Det första testet jämför en inmatad DTMF-siffra som lagras i telefonkor-
tets buffert med uttrycket ”@UserInput<=2”. Telefonikortets buffert är ett minne som lagrar 
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de senaste inmatade värdena. Om den inmatade siffran är två eller mindre så går samtalet 
vidare till blocket 1Setlevel och genom utgången ”1level of shame” på första bilden. I ett 
PlayMenu block kan man ha olika prompter för olika event. Exempelvis kan man ha en spe-
ciell röstprompt som talar om att användaren tryckt fel eller om time-out tiden har gått ut. På 
så sätt får användaren relevant feedback. Eftersom alla knapptryckningar lagras i telefonikor-
tets minne eller buffert så går det att i förväg trycka sig fram genom samtalet. Vill man hind-
ra detta, som kallas barge-in, kan man välja att innan varje block rensa denna buffert. Det är 
förstås en smaksak och beroende på hur användaren vill ha det. Vissa röstprompter kanske är 
viktigare än andra. I Anger- och Shameskripten är det viktigt att patienten skattar sin ilska 
eller skam varför man inte bör tillåta barge-in på dessa ställen. Eftersom skattning används 
flera gånger implementeras denna som en subrutin som anropas varje gång den används. 
Efter att patienten skattat hur mycket skam eller ilska de känner får de göra en skattning av 
hur jobbig den känslan är. Dessa två skattningar vägs ihop. Patienten får först feedback på 
hur mycket skam de kände och hur jobbig den känslan var. Beroende på hur patienten har 
svarat går de vidare i samtalet (visioschema appendix).  

SH3 
För att sammanfatta, [SHfdbkB1] och [SHfdbkB2] 
 
Set [SHlevelB]: 
[SHlevelB]= [SHfeelcatB] + [SHdiffcatB] 
 
If [SHlevelB] ≥7 
GOTO  SH4 
 
If [SHlevelB]  ≥5 and [SHlevelB] ≤6 
GOTO SH5 
 
If [SHlevelB] ≥0 and [SHlevelB] ≤4  {If caller does not press anything, we assume a 0 level.} 
GOTO SH6 

 
Programmet testar ovanstående villkor och går till motsvarande röstmeny (SH4-5-6). Om de 
har skattat sin skam eller ilska som max i de båda skattningarna blir de tillfrågade om de vill 
prata med jourhavande personal på sjukhuset. För att koppla till sjukhuset så använder man 
ett makecall block. I makecall-blocket ställer man in hur många sekunder systemet skall vän-
ta på att någon svarar. Detta kan vara kritiskt för MAV-TLC:s patienter. Å ena sidan vill man 
vänta tillräckligt länge för att någon skall hinna svara. Å andra sidan vill man ge feedback så 
fort som möjligt till patienten. Om det är upptaget eller att ingen svarar kan patienten skicka 
sitt telefonnummer så att någon senare kan ringa upp. Eftersom detta alternativ finns bör man 
kanske inte vänta allt för länge innan man ger feedback. Det viktiga är att patientens rop på 
hjälp kommer fram på något sätt och att patienten inte lägger på p.g.a. det tar för lång tid. 

Om patienten gör en skattning som tyder på att det känns ok går samtalet vidare till coach- 
delen. I coach-delen ges olika personer sina tips på hur de hanterar sin känsla av skam eller 
ilska. Det är olika personer som har läst in berättelser om hur de hanterar dessa känslor. Efter 
att patienten har lyssnat kan de få förslag på ”hemläxor” där de skall pröva tekniker under 
den kommande veckan. Genom att patienten godkänner en läxa så lagras detta i databasen 
och kan tas fram vid nästa samtal och man kan på så sätt följa upp om patienten känner sig 
hjälpt av coachningen. I slutet av samtalet görs en likadan skattning som i början. Om perso-
nen mår bättre än i första skattningen får den feedback på detta. Om den mår sämre görs en 
likadan procedur som nämndes tidigare.  
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4. DISKUSSION 

Den kanske största svårigheten med denna uppsats har varit att begränsa sig i litteraturstudi-
en. Syftet har varit att sammanfatta tillgänglig teknik för TLC-system så att även personer 
utan teknisk bakgrund kan förstå fördelar och nackdelar med olika teknologier. Bland annat 
är detta viktigt därför att MAV-TLC utvecklingsteamet är tvärvetenskapligt. För litteratur-
studien har jag haft tillgång till KI:s och KTH:s elektroniska resurser när jag sökt vetenskap-
liga artiklar. Det finns många artiklar som beskriver specifika IVR-system men få som gör 
en ansats att försöka sammanfatta den IVR-teknik som används idag. När det gäller röststyr-
da system i allmänhet så finns det några artiklar som har som utgångspunkt att sammanfatta 
hur långt teknikutvecklingen har kommit. IVR-system är en relativt gammal teknik så de 
sammanfattande rapporterna för dessa är ifrån slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Vissa 
artiklar är därför inte längre relevanta med tanke på den snabba utveckling som skett inom 
området de senaste tio åren. 

4.1 Teknologi 
När man utvecklar ett IVR-system för Telephone Linked Care finns det många aspekter att 
fundera kring. Som tidigare avsnitt har visat så bör man använda rätt teknik vid rätt tillfälle. 
Ett sätt är att utgå ifrån vilken typ av dialogkontroll systemet har, alltså vem som har initiati-
vet och hur flödet av dialogen ser ut så kan man sedan avgöra vilken teknologi som kan vara 
lämplig. Dialogkontrollen med avseende på initiativ kan delas in i systemstyrt, delat initiativ 
och användarstyrt. Styrningen av flödet handlar om vilka frågor som skall ställas och i vil-
ken ordning och kan delas in i: grafbaserad, formulärbaserad och agentbaserad.  

Ett system som är av typen grafbaserad och använder sig av systemstyrning består ofta av ett 
linjärt flöde med ett antal menyer. Varje meny har ett begränsat antal alternativ dit flödet kan 
gå. För denna typ av system passar ofta DTMF-styrning bra eftersom systemet kan begränsa 
vilka frågor som skall ställas och när. När det gäller systemets utdata så kan man även där 
begränsa antalet ljudprompter, man vet på förhand hur många ljudprompter som behövs. 
Dessa kan spelas in med en röstskådespelare eller motsvarande. 

I vissa fall kan systemen vara en blandning av grafbaserat och formulärbaserat flöde i dia-
logen. I dessa fall bestäms dialogen av vilka ”luckor” i formuläret som är ifyllda, analogt 
med hur ett formulärbaserat system fungerar. Formulärbaserade system används ofta i kom-
bination med ett delat initiativ. Då krävs röststyrning med stöd för naturligt tal.  

I system där användaren skall kunna ställa frågor till systemet och systemet skall kunna för-
stå dessa frågor och ge relevanta svar används ofta agentbaserade lösningar. För att använ-
daren skall kunna ställa frågor krävs stöd för naturligt tal. Antalet möjliga svarsalternativ för 
en fråga kan bli många varför text-till-tal är nödvändigt. 

När det gäller MAV-TLC så kan man säga att stora delar av dialogen är initierade av syste-
met, alltså systemstyrd. Själva flödet är en blandning av grafbaserad och formulärbaserad. 
Ett exempel på formulärbaserat flöde är ifrån shame modulen när patienten skall göra en 
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skattning av sin egen skam och hur svår denna känsla är. Systemet fyller då i två luckor i 
formuläret och beroende av vilka dessa två luckor är så slussas patienten vidare i en viss 
riktning.  

För system som använder sig av ett förutbestämt dialogflöde så som grafbaserade system så 
kan menystrukturen på dialogen variera. Enligt en undersökning gjord vid University of 
Edinburgh så föredrar användaren hierarkiska menyer men med möjligheten att röra sig fram 
och tillbaka mellan menyerna, så kallade förgrenade menyer [18]. Detta eftersom de flesta 
kommersiella system använder förgrenade menyer och att användaren då vet hur dessa fun-
gerar. I MAV-TLC finns det möjlighet att hoppa tillbaka till samtalets början eller dess slut. 
Ytterligare en möjlighet som ännu inte finns är att hoppa tillbaka ett steg i taget mellan röst-
menyer. Detta skulle kunna minska användarens frustration om de råkat trycka fel. 

Det kanske mest avgörande för vilken teknologi man använder är hur användaren uppfattar 
systemet. Därför är det viktigt att utveckla systemet i nära samarbete med målgruppen. Frå-
gan om röststyrning har mer än tekniska aspekter. Exempelvis behandlar MAV-TLC frågor 
som är känsliga för patienten. I ett röststyrt system kan man bli tvungen att svara på saker 
som man inte vill att andra familjemedlemmar skall höra. En av fördelarna med röststyrning 
är dock att man utnyttjar telefonens potential som samtalspartner. En dialog känns förmodli-
gen mer som en riktig dialog om man får använda sin röst. Det finns dessutom möjlighet att 
göra dialogen mer interaktiv eftersom användaren kan ta befälet. På så sätt kan man behålla 
användarens uppmärksamhet. Exempelvis kan man lättare ge uttömmande svar med flera 
indata och på så sätt ändra riktning i samtalet. Initiativet i dialogen blir inte systemstyrt utan 
delat initiativ och beroende av vad varje specifik användare vill tala om. Samtidigt krävs det 
en del av användaren. Man måste vara aktiv i samtalet och veta precis vad man vill. I de fles-
ta TLC-system fungerar dialogen som ett samtal mellan vårdgivare och vårdtagare. Vårdgi-
varen, systemet, har initiativet och styr samtalet så att han/hon kan ge patienten rätt typ av 
behandling. Samtalet måste därför vara systemstyrt för att detta skall gå att uppnå.  

MAV-TLC systemet fungerar mer som en coach än ett läkarsamtal varför delat initiativ inte 
bör vara helt uteslutet. Idag kan patienten välja olika teman med hjälp av telefonens knapp-
sats. Ett alternativ skulle vara att patienten genom röststyrning preciserar vad den vill tala 
om. Exempelvis: ”Jag vill tala om ilske hantering och gärna gå igenom ilske knappar” (ilske 
knappar är en term som beskriver vad som sätter igång ilska). Genom ett formulärbaserat 
flöde skulle patienten snabbt kunna precisera vart de vill och på detta sätt slippa att gå ige-
nom flera menyer innan de når sin destination. Nackdelen är förstås att det finns större ut-
rymme för missförstånd. Som nämnts tidigare är naturligt tal fortfarande ingen felfri tekno-
logi. Röststyrning kan dessutom ge användaren större förväntningar på systemet vilket kan 
ge fler missnöjda användare när det uppstår problem. MAV-TLC behandlar känsliga ämnen 
och det finns inte rum för stora misstag om man skall behålla patienternas tilltro till systemet. 
Därför är förmodligen DTMF det bästa alternativet för tillfället.  

Tyvärr går graden av interaktivitet hand i hand med systemets komplexitet. Ett agentbaserat 
system tar betydligt längre tid att utveckla än ett grafbaserat och är dessutom mer opålitligt. 
Men det finns knep för att öka systemets interaktivitet även om det är systemstyrt. 

Med knep som t.ex. pseudointelligens kan man simulera att systemet är mer intelligent. Att 
tilltala patienten vid dess förnamn är ett sådant knep. Genom att spara inmatningsdata ifrån 
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användare och sedan använda denna vid senare samtal kan man få dialogen att bli mer skräd-
darsydd för varje enskild användare. Viss typ av feedback kan också användas för att göra 
dialogen mer levande. 

4.2 Implementering 
Att skriva manus för ett TLC-system är en lång process med ett antal faser att gå igenom 
innan manuset är klart (Se Bilaga 3). Författaren bör veta vilken metodik/teori som främjar 
syftet med systemet, vilken målgruppen är och vilka mål man har med TLC-programmet. 
Systemets röst är kritisk för hur användaren tar emot systemet och därför är det viktigt att 
vara klar över hur man vill att rösten skall vara. För att få fram rätt röst kan man konstruera 
en persona som får de egenskaper som passar ”telecoachen”. I MAV-TLC projektet finns det 
planer på att ta fram ett antal olika röster och sedan utvärdera dem på användaren. Eftersom 
det är patienten som skall använda systemet är det deras omdöme om rösten som väger 
tyngst. Kontakten med användare i form av brukarorganisationer som RSMH har gett en 
bättre inblick i hur användaren kan agera och tänka och är i enlighet med användarcentrerad 
utveckling. 

Själva utvecklingen av systemet har skett under uppsatsens gång och kommer att fortsätta 
även efter denna uppsats. Vissa erfarenheter har gjort att utvecklingen tagit längre tid. Exem-
pelvis var det en del problem i början med ljudprompternas format. Dessa spelades in med 
en mp3 spelare för ha något ljud när vi testade applikationen. Eftersom telefonikortet inte 
stödjer detta format behövde de konverteras till wave filer. Ett enklare sätt hade varit att spe-
la in ljudfiler direkt till datorn. Att ha text-till-tal under utvecklingen gör att den typen av 
problem kan avhjälpas. Utveckling i Envox har gjort att utvecklingstiden har minskat ytterli-
gare. Många lösningar för IVR-system finns inbyggda i Envox plattformen. Genom konsul-
tation av experter ifrån TeliaSonera har implementationen gått snabbare. Det praktiska arbe-
tet med att utveckla TLC-systemet tillsammans med litteraturstudier har gett en djupare för-
ståelse för ämnet.  
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5. SLUTSATSER 

Att bygga ett bra TLC-system har visat sig vara en lång och komplex process. I slutänden är 
det användarens omdöme som fäller avgörande om man har lyckats eller inte. Innan man 
involverar användaren bör man dock vara klar över hur systemet är tänkt att användas, dess 
mål och syfte.  För att underlätta detta finns det ett antal punkter man bör ha funderat kring:  

• Vilken typ av dialogkontroll skall systemet ha? 
o Vem har initiativet, vem ställer frågorna? 
o Hur och när ställs frågorna? 

• Skall man använda sig av menyer? Vilken typ? 
• Hur långt skall ett samtal vara? 
• Dialogmanuset skall vara anpassat efter: 

o Bakomliggande metodik/teori 
o Målgruppen 
o Vilka övergripande mål och delmål programmet har 

• Dialogrösten skall vara anpassad efter applikation och målgrupp genom att: 
o Ta fram en utförlig persona 

Under hela utvecklingen av programmet bör man ha ett kontinuerligt samarbete med använ-
daren, patienterna i vårt fall, och personalen på sjukhusen.  

5.1 Utmaningar 
MAV-TLC projektet är fortfarande i fas ett vilket innebär att systemet är under uppbyggnad. 
De utmaningar som projektet står inför involverar både de tekniska aspekter på systemet som 
har tagits upp inom ramen för denna uppsats men också organisatoriska frågor kring personal 
och patienter. MAV-TLC är tänkt som ett redskap i vården av patienterna både för patienter-
na själva men också för personalen inom vården. En risk finns att personalen ser systemet 
som ett hot mot deras egen verksamhet. Därför är det viktigt att förklara att systemet är till 
för dem som ett redskap för att bättre kunna ge patienterna den tillsyn de behöver. I projektet 
har man därför kontakt med öppenvårdspersonalen på en rättspsykiatrisk klinik i Stockholm 
där systemet senare skall pilottestas.  

Målgruppen för MAV-TLC projektet har psykiska problem och en del med brist på kontroll 
av impulsivitet som en del av sin diagnos. Det är inte säkert att alla patienter inom målgrup-
pen är lämpade för att använda TLC. Programmen tar ca 5-20 minuter vilket är en lång stund 
för någon med impulsivitetsproblem. Röstbaserade gränssnitt kräver mer av hjärnans ar-
betsminne än vad ett grafiskt gränssnitt gör. Användaren måste klara av att hålla information 
i huvudet innan de gör ett val. Vissa av MAV-TLC:s patienter kan ha nedsatt kognitiv för-
måga vilket kan innebära att de får problem med att följa en behandling genom TLC. För att 
patienterna skall använda systemet krävs det dels att man möter de behov som målgruppen 
har och dels att man introducerar det som en del av deras befintliga behandling, inte i stället 
för den befintliga behandlingen. 
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5.2 Framtid      
Potentialen för TLC-system inom öppenvården är stor. Uppföljning av patienter efter att de 
har blivit utskrivna är inte bara ett problem inom rättspsykiatrin utan även inom allmänna 
psykiatrin och öppenvården i övrigt. Många patienter inom den allmänna psykiatrin insjuk-
nar på nytt i hemmet på grund av dålig uppföljning. Många gånger kan det handla om så 
enkla saker som att oftare följa upp patienters medicinering för att förhindra ett återfall.  

Även inom läkemedelsutprovning skulle man kunna använda TLC. Försökspersonerna i stu-
dien rings upp av systemet och svarar på frågor om t.ex. biverkningar.  

Med dagens teknologi finns det möjlighet att integrera flera olika teknologier med TLC. Ett 
exempel är TCP/IP integrering som innebär att man både kan använda sig av hörseln och 
synen på webbsidor. Inom äldrevården skulle man kunna använda TLC tillsammans med 
deras befintliga alarmsystem.  

Att MAV-TLC använder sig av det vanliga telefonnätet och inte nyare teknologi som ip-
telefoni har att gör med att alla ska ha tillgång till systemet, ung som gammal. Dock finns det 
stöd för ringa in via ip-telefoni.  

Med all ny teknik finns det också risker. Många kan uppfatta det som integritetskränkande 
att blir uppringd med jämna mellanrum. I MAV-TLC projektet blir patienterna välinforme-
rade om systemet och implementeringen sker i tät kontakt med personalen. Den initiala test-
ning av systemet kommer att ske inom ramen för en etisk kommitté godkänd pilotstudie och 
därefter kommer kontrollerade utfallsstudier att genomföras bland målgruppen rättspsykiat-
riska patienter i öppenvård. 
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Ordförklaringar: 
Agent-based systems= Systemet består av flera olika agenter. En agent kan ha hand om 
dialogkontrollen medan en annan del har hand om språkförståelsen. Tillsammans försöker de 
att förstå användarens mål och mening med samtalet. 
Directed dialog= Röststyrt system som klarar av vissa fraser. T.ex. ja, nej och ett antal varia-
tioner på dem. 
DTMF= Dual Tone Multiple Frequency, är en standard för att skicka signaler över telefon-
nätet med hjälp av telefonens knappsats. 
Röstprompt 
Finite state (graph)-based systems = Grafbaserad styrning. Systemet liknar en trädstruktur 
med ett antal noder. Vid varje nod finns ett begränsat antal vägar att gå. 
Frame (template)-based systems= Formulärbaserad styrning. Systemet kan liknas vid ett 
pappersformulär med ett antal luckor. Beroende av vilka luckor i formuläret som är ifyllda 
går flödet olika vägar. 
IVR= Interactive Voice Response. Ett automatiskt röstbaserat gränssnitt för röstapplikatio-
ner. 
MAV-TLC= Minimizing Acts of Voilence through Telephone Linked Care. Ett svenskt 
forskningprojekt vid Karolinska Institutet vars syfte är att ge rättspsykpatienter vård I hem-
met. 
Natural Language Processing= Röststyrt system med stöd för naturligt tal. Innebär att tali-
genkännaren kan klara av naturligt tal utan restriktioner. 
TLC= Telephone Linked Care. Ett automatiskt telefonsystem som ger vård och uppföljning 
av patienter i hemmet. 
Time-out= Betyder i telefonsammanhang hur  
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Bilaga A 
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Bilaga B 

Riktlinjer för MAV-TLC skript tillblivelse 
(Observera att skript här är i betydelsen skriptmanus) 
 

1. Skriptförfattare skapar Visio flödesschema. 

2. Skriptansvarig ger återkoppling om logik och innehåll.  

3. Skriptförfattare reviderar flödesschemat. OK från ansvarig. 

4. Första skriptutkast. 

5. Skriptansvarig formulerar återkoppling om: 

- innehåll 

- dialog 

- logik 

6. Ansvarig träffar författare. 

7. Författare reviderar script. 

8. Ansvarig har telefonmöte med författare kring revideringen. 

9. Författare gör slutlig revidering för första formella utkastet.  

10. Brukare arbetar med dialog, innehåll och logic.  

11. Författare eller ansvarig reviderar skriptet.  

12. Testare testar logiken enligt valideringsprotokoll.   

13. Författare reviderar logiken efter konsultation med ansvarig/testare.  

14. Skriptet programmeras med Text-to-speech. 

15. Testare testar audioskriptet. 

16. Ansvarig, författare, testare och programmerar går igenom skriptet (kan skötas via e-post, 
telefon, videokonferens eller personligt möte).  

17. Skript redo för live audioinspelning.  
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18. Slutlig programmering av skript.  

19. Pilottestning med testare. 

20. Pilottestning med brukare. 

21. Skript färdigt för integration i systemet. 
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Bilaga C 
 Exempel på ett visioschema: 
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