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Attitydanalys av svenska 

produktomdömen – behövs 
språkspecifika verktyg? 

Oliver Glant 

Sammanfattning 

Attitydanalys av svensk data sker i många fall genom maskinöversättning till engelska för att använda 

tillgängliga analysverktyg. I den här uppsatsen undersöktes skillnaden mellan användning av ett 

neuronnät tränat på svensk data och av motsvarande neuronnät tränat på engelsk data. Två 

datamängder användes: cirka 200 000 icke-neutrala svenska produktomdömen från Prisjakt Sverige 

AB, en av de största annoterade datamängder som använts för svensk attitydanalys, och 1 000 000 

icke-neutrala engelskaproduktomdömen från Amazon.com. Båda versionerna av neuronnätet 

utvärderades på 11 638 slumpmässigt utvalda svenska produktomdömen, i original och 

maskinöversatta till engelska. Testmängden hade samma överrepresentation av positiva omdömen som 

den svenska datamängden (84% positiva omdömen). 

 

Resultaten tyder på att engelska verktyg med hjälp av maskinöversättning kan användas för 

attitydanalys av svenska produktomdömen med bibehållen klassificeringsförmåga, dock krävdes cirka 

33% större träningsdata för att det engelska verktyget skulle uppnå maximal klassificeringsförmåga.  

 

Utvärdering på den obalanserade datamängden visade sig ställa särskilda krav på de statistiska mått 

som användes. F1-värde fungerade tillfredsställande endast när det beräknades för den 

underrepresenterade klassen. Det korrelerade då starkt med Matthews korrelationskoefficient, som 

tidigare funnits vara ett pålitligare mått. Om korrelationen gäller vid alla olika balanser skulle 

jämförelser mellan olika studiers resultat underlättas, något som bör undersökas. 
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Sentiment Analysis of Swedish 

Product Reviews – Are Language-
specific Tools Necessary? 

Oliver Glant 

Abstract 

 

Sentiment analysis of Swedish data is often performed using English tools and machine. This thesis 

compares using a neural network trained on Swedish data with a corresponding one trained on English 

data. Two datasets were used: approximately 200,000 non-neutral Swedish reviews from the company 

Prisjakt Sverige AB, one of the largest annotated datasets used for Swedish sentiment analysis, and 

1,000,000 non-neutral English reviews from Amazon.com. Both networks were evaluated on 11,638 

randomly selected reviews, in Swedish and in English machine translation. The test set had the same 

overrepresentation of positive reviews as the Swedish dataset (84% were positive). 

 

The results suggest that English tools can be used with machine translation for sentiment analysis of 

Swedish reviews, without loss of classification ability. However, the English tool required 33% more 

training data to achieve maximum performance. 

 

Evaluation on the unbalanced test set required extra consideration regarding statistical measures. F1-

measure turned out to be reliable only when calculated for the underrepresented class. It then showed a 

strong correlation with the Matthews correlation coefficient, which has been found to be more reliable. 

This warrants further investigation into whether the correlation is valid for all different balances, 

which would simplify comparison between studies. 
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1.  Introduktion 

Inom datorlingvistik är attitydanalys det område som handlar om att få datorprogram att förstå vilken 

attityd som uttrycks i mänskligt språk. Det är ett intressant område dels för att det gör det möjligt för 

datorprogram och artificiella intelligenser att förstå subjektivitet och urskilja olika åsikter, men även 

för att det är en tillämpning av datorlingvistik som fått mycket stor kommersiell spridning. Det finns 

ett stort antal företag som erbjuder olika tjänster inom attitydanalys, främst för marknadsföring och 

kundundersökningar. 

 

Det mesta av forskningen på området har gjorts på engelska, vilket lett till att attitydanalys av svensk 

data i många fall sker genom maskinöversättning till engelska för att kunna använda tillgängliga 

analysverktyg. Det jag vill undersöka är därför om det behövs specifika modeller för attitydanalys på 

svenska, eller om det fungerar lika bra att gå omvägen via engelska.   

 

Forskning inom attitydanalys på andra språk än engelska begränsas till stor del av bristen på annoterad 

data. Eftersom manuell annotering är väldigt resurskrävande ligger det nära till hands att utgå ifrån 

produktomdömen, som ofta erbjuder en subjektiv text tillsammans med ett betyg. Ett problem med att 

utgå ifrån produktomdömen är att majoriteten av dem tenderar att vara positiva, något som särskilt 

försvårar för metoder baserade på maskininlärning. Hur den här typen av obalanserad data ska 

hanteras vid attitydanalys blir därför en naturlig del av uppsatsen, som är tänkt att vara relativt 

tillämpad och bidra till den praktiska utvecklingen av attitydanalys på svenska. 

2.  Bakgrund 

2.1  Attitydanalys 

 

I och med framväxten av sociala medier på internet finns stora mängder data innehållandes 

människors åsikter om till exempel produkter och tjänster fritt tillgängliga. Om man på ett effektivt 

sätt kan samla in och analysera denna data kan man få värdefull information om vad folk tycker om 

olika saker, information som man tidigare endast kunnat få genom stora marknads- och 

opinionsundersökningar. Attitydanalys, även kallat tonalitetsanalys, har därför vuxit fram som ett 

aktivt forsknings- och affärsområde under 2000-talet, även om viss forskning redan tidigare hade varit 

inne på ämnet. Målet med attitydanalys att identifiera de åsikter som finns i det material man 

analyserar.  (Liu, 2012, pp. 7-14). 

 

2.1.1  Attitydanalys på olika nivåer 

Attitydanalys kan göras på flera olika nivåer och flera olika typer av data. Gemensamt är att datan 

alltid utgörs av naturligt språk. Såväl Liu (2012, pp. 10-11) som Feldman (2013, pp. 83-84) delar in 

nivåerna i dokumentnivå, meningsnivå och entitets- och aspektnivå. Det sistnämnda innebär att 

analysen inte bara försöker få fram åsikten om något (t ex en produkt) utan även åsikter om olika 

aspekter eller funktioner (t ex skärmen på en telefon). När analysen görs på dokumentnivå nöjer man 

sig dock med att avgöra om attityden hos dokumentet som helhet är positiv, negativ eller neutral eller 

med att placera in attityden på en skala (Feldman, 2013, p. 84). Mohammad (2017, p. 62) nämner även 

SMS, chattmeddelanden, tweets, produktomdömen och blogginlägg mellan menings- och 

dokumentnivån.  
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2.1.2  Metoder för attitydanalys 

Tillvägagångssätten för attitydanalys kan generellt delas in i två kategorier: metoder baserade på 

maskininlärning respektive lexikala metoder. (Taboada, et al., 2011, p. 268).  

 

Metoderna baserade på maskininlärning bygger på antagandet att eftersom attitydanalys i grunden är 

ett klassificeringsproblem kan det lösas på samma sätt som traditionell textklassificering, där man 

identifierar relevanta särdrag och använder maskininlärning för att träna ett klassificeringsprogram 

som sedan kan placera texter i rätt kategori. I många fall används endast en positiv och en negativ 

klass. (Liu, 2012, p. 31). Mer detaljerade modeller kan dock även lägga till en neutral klass eller en 

gradering av attitydinnehållet. (Feldman, 2013, p. 84)  

 

De lexikala metoderna för attitydanalys använder sig av särskilt framtagna lexikon, sentimentlexikon, 

som innehåller information om ords och frasers semantiska orientering. Semantisk orientering är ett 

mått på hur positivt eller negativt ett ord eller en fras är och kan uttryckas numeriskt som ett positivt 

eller negativt heltal. Genom att sammanställa den semantiska orienteringen hos ingående ord och 

fraser kan den semantiska orienteringen för en text (av godtycklig längd) beräknas. Sentimentlexikon 

kan tas fram för hand eller med hjälp av automatiska metoder. (Taboada, et al., 2011, pp. 267-268). 

 

2.1.3  Särdrag 

En förutsättning för att maskininlärning ska kunna användas för attitydanalys är att relevanta särdrag 

kan identifieras och extraheras. Dessa särdrag (eller deras värden) används sedan för att representera 

de texter som ska analyseras, och utgör därmed indata till själva klassificeraren. I enkla fall kan 

särdragen utgöras av vilka ord som förekommer i texten och hur ofta, en representation känd som bag 

of words, vilket visat sig vara tillräckligt för att erhålla goda resultat vid klassificering av 

filmrecensioner. (Liu, 2012, pp. 24-25). 

 

Representationen kan göras något mer avancerad genom att man istället för enskilda ord även kan 

använda n-gram och istället för frekvens kan använda mått som TF-IDF (Term Frequency – Inverse 

Document Frequency), som räknar med både hur ofta ordet eller n-grammet förekommer i den aktuella 

texten och hur vanligt det är i texter i allmänhet. Om ordklasstaggning används kan även ordklasser 

användas som särdrag, eller för att ge vissa ordklasser, till exempel adjektiv, större vikt vid 

attitydanalysen. (Liu, 2012, p. 25).  

 

Under det senaste årtiondet har metoder baserade på artificiella neuronnät med stor framgång 

tillämpats på flera olika typer av datorlingvistiska problem (Kim, 2014). Dessa metoder har bland 

annat fördelen att särdrag identifieras automatiskt. Utöver att detta spar arbete innebär det även 

neuronnätsmodeller är lättare att generalisera, eftersom manuellt framtagna särdrag ofta är anpassade 

efter en viss domän eller typ av data. (Stojanovski, et al., 2015, p. 727) 

 

2.1.4  Attitydanalys på svenska 

Även om mycket forskning har gjorts inom attitydanalys så har den mestadels gjorts på engelska, 

mycket lite forskning har publicerats om attitydanalys på svenska. Sökningar på såväl Google Scholar, 

SwePub och andra sökmotorer ger få relevanta resultat. Mest relevant för den här uppsatsen är en 

masteruppsats av Ludovici (2016) där författaren utvecklade ett eget verktyg för attitydanalys av 

svensk tidningstext. Verktyget tränades med hjälp av data som annoterats automatiskt genom att först 

klassificera den med två olika klassificerare och sedan behålla den andel som båda klassificerarna var 

överens om. En stor nackdel med detta tillvägagångssätt var att endast 22% av träningsdatan kunde 

användas (Ludovici & Weegar, 2016).  
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Med sin klassificerare uppnådde författaren en korrekthet på 83,71%, vilket givet den breda domänen 

(tidningsartiklar som handlar om skolor på något sätt), ligger i nivå med motsvarande engelskspråkiga 

resultat (65–85% korrekthet för vida domäner). Särskilt intressant är att verktyget använde sig av ett 

antal extra funktioner för att hantera idiomatiska uttryck, negationer och frasverb specifikt 

konstruerade för svenska, men att dessa inte förbättrade precisionen. (Ludovici, 2016). 

 

2.1.5  Översättning och attitydanalys 

Eftersom det mesta av forskningen inom attitydanalys är inriktad på engelska och det är svårt att få tag 

på lämplig data på andra språk har mycket av forskningen inom attitydanalys på andra språk använt 

sig av maskinöversättning i olika omfattning. Maskinöversättning har dels använts för att automatiskt 

skapa sentimentlexikon men också för att ta fram träningsdata på andra språk. Modern 

maskinöversättning är tillräckligt bra för att klassificerare tränade på data översatt från engelska till 

tyska, franska och spanska ska kunna användas, även om översättningens kvalitet har en märkbar (8–

12% för de undersökta språken) effekt på klassificerarens prestanda.  (Balahur & Turchi, 2012, pp. 76-

77).  

 

I en studie (Salameh, et al., 2016) där attitydanalys av inlägg på sociala medier skrivna på arabiska 

undersöktes konstaterades att maskinöversättning till engelska och användande av engelskspråkiga 

verktyg för attitydanalys gav liknande resultat som direkt analys av inläggen med arabiskspråkiga 

verktyg. Mest intressant är kanske det faktum att manuell attitydanalys av översatta inlägg visade sig 

vara sämre än automatisk, något som antyder att maskinöversättningen påverkar den mänskliga 

tolkningen av attityd mer än den automatiska (Salameh, et al., 2016, p. 125). 

 

Det verkar inte ha genomförts några liknande undersökningar där attitydanalys av svensk data med 

hjälp av översättning studerats. 

 

2.1.6  Analys av produktomdömen 

Omdömen är vanliga som data i studier inom attitydanalys, särskilt filmomdömen från IMDB och 

produktomdömen från Amazon.com, och används ofta för att utvärdera olika algoritmer (Medhat, et 

al., 2014, pp. 1109-1110). En faktor som begränsar tillgången till relevant data för attitydanalys är att 

det generellt sett inte finns någon tillförlitlig information om polariteten hos den text man använder för 

att träna eller testa sin modell, något som inte är ett problem när det gäller produktomdömen, eftersom 

de oftast har ett numeriskt betyg associerat till sig (Fang & Zhan, 2015, pp. 1-2).  

 

En nackdel med att använda produktomdömen är att de tenderar att till övervägande del vara positiva. 

I sin undersökning av ett stort antal produktomdömen på Amazon.com konstaterar Hu med flera 

(2009) att det absoluta majoriteten ger betygen 5/5 eller 4/5. Detta innebär att datan är kraftigt 

obalanserad, något som kan bli ett problem för andra språk än engelska, eftersom tillgången till data 

där är mer begränsad. 

 

3.2 Artificiella neuronnät 

 

Artificiella neuronnät är virtuella nätverk vars noder kallas för neuroner och organiseras i skikt. Precis 

som i de riktiga neuronnät (biologiska hjärnor) som inspirerat konceptet så fungerar de genom att varje 

neuron tar emot signaler utifrån eller från en eller flera andra neuroner, behandlar signalerna och 

skickar resultatet till nätets utgång eller till en eller flera andra neuroner. Varje koppling mellan 

neuroner har en egen vikt och neuronnätets inlärning sker genom förändring av vikterna.  Artificiella 

neuronnät med flera skikt av neuroner utvecklades redan på 60-talet men har fått betydligt mer 

uppmärksamhet under 2000-talet, när djupa neuronnät (med många skikt) överträffat andra 
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maskininlärningsmetoder. Inte minst inom mönsterigenkänning och oövervakad maskininlärning har 

artificiella neuronnät rönt stora framgångar. (Schmidhuber, 2015) 

 

En speciell typ av artificiella neuronnät som visat sig vara väldigt effektiv för datorlingvistiska 

tillämpningar är så kallade faltningsnätverk (Convolutional Neural Networks) (Kim, 2014). De bygger 

på flera skikt med filter i form av matriser. Filtren rör sig sedan över indatan, som även den är i 

matrisform, och faltningsprodukten (som beskriver överlappningen) beräknas.  

3.  Syfte och frågeställningar 

3.1   Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det behövs specifika verktyg för attitydanalys på 

svenska och hur dessa kan utvärderas på obalanserade datamängder som produktomdömen. 

 

3.2  Frågeställningar 

 

1. Hur stor är skillnaden i förmåga att klassificera svenska produktomdömen mellan ett verktyg 

tränat på svensk data jämfört med samma verktyg tränat på engelsk data? 

 

2. Hur mycket extra träningsdata behövs för att kompensera för översättningsfelet? 

 

3. Vilka statistiska mått beskriver bäst klassificering av obalanserad data? 

4.  Material och metod 

4.1  Data 

4.1.1  Svensk data 

Den svenska datan som använts består av cirka 400,000 produktomdömen från företaget Prisjakt 

Sverige AB, med tillhörande numeriska betyg mellan 1 och 10. Omdömena är av varierande längd och 

språklig kvalitet och består till stor del av positiva omdömen. För att vara jämförbara med de engelska 

har de svenskspråkiga produktomdömena delats upp i positiva och negativa. Precis i Maas med fleras 

undersökning  (2011) har omdömen med betyg 4 eller lägre (på en 10-gradig skala) räknats som 

negativa. Däremot har endast betyg 8 och uppåt räknats som positiva (istället för 7 och uppåt som 

Maas et al.) främst eftersom många omdömen med betyg 7 vid en manuell granskning konstaterades 

vara neutrala snarare än positiva men även för att jämna ut förhållandet mellan positiva och negativa 

omdömen. Neutrala omdömen (med betyg i intervallet 5–7) filtrerades bort.  
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Från den svenska datan valdes delar slumpmässigt ut för att utgöra testmängd, på vilken utvärderingen 

skedde. 

 

Efter filtreringen och uttagningen till testmängden var 84% av de kvarvarande produktomdömena i 

träningsmängden positiva. För att balansera datan valdes endast en fjärdedel av alla positiva omdömen 

slumpmässigt ut för att ingå i träningsdatan, som kom att bestå av ca 57% positiva omdömen. Någon 

sådan balansering utfördes inte på testmängden. I Figur 1 – översikt över dataflöden, från träning till 

utvärdering.visas en grafisk översikt över alla dataflöden. 

 

4.1.2  Engelsk data 

Den engelska data som användes utgjordes av 1,000,000 produktomdömen från Amazon.com från 20 

olika produktkategorier, sorterade som antingen positiva eller negativa (Dragoni, et al., 2016).  

 

Till skillnad från den svenska datan är den engelska datan balanserad, hälften av omdömena är 

positiva och hälften är negativa. Omdömenas rubriker har inte använts, för att göra datan mer 

jämförbar med den svenska. 

 

Eftersom den engelska datan var balanserad från början undersöktes inte någon balansering på 

engelska. 

 

4.1.3  Testmängd 

De 11 638 icke-neutrala omdömen som slumpmässigt valdes ut ur den svenska datan maskinöversattes 

med hjälp av Google Cloud Translation API1 till engelska, för att kunna studera hur det 

engelskspråkiga verktyget med hjälp av maskinöversättning klassificerar de svenska 

produktomdömena. Testmängdens storlek begränsades av kostnaden för maskinöversättning. 

Testmängden balanserades inte utan utgjordes, precis som den ursprungliga mängden, till cirka 84% 

av positiva omdömen. 

 

 

Figur 1 – översikt över dataflöden, från träning till utvärdering.  

Smala pilar illustrerar urval och översättning av data, breda pilar illustrerar användning av data. 

                                                      
1 https://cloud.google.com/translate/ 
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4.2  Modell 

4.2.1  Dataurval 

I de fall då inte hela träningsdatan användes avgjordes vilka omdömen som togs med i träningsdatan 

med hjälp av en slumpgenerator2. 

 

4.2.2  Neuronnät 

Det verktyg som använts för att utföra attitydanalysen är ett faltningsnätverk (Convolutional Neural 

Network) utvecklat med hjälp av maskininlärningsbiblioteket Keras (Chollet, 2015). Precis som i 

Yoon Kims studie  (2014) har faltningsfilter med fönsterstorlek 3, 4 och 5 använts. Efter varje 

faltningsskikt har likriktad linjär enhet (Rectified Linear Unit) använts som överföringsfunktion och 

delprovtagning (Max Pooling) med fönsterstorlekarna 2, 3 respektive 2 skett. Ett skikt med 

slumpmässig utslagning (Dropout) på 0.7 har därefter använts för att motverka överinlärning. Slutligen 

användes ett fullt kopplat skikt med likriktad linjär enhet och därefter en ensam utvärdesneuron med 

sigmoidal överföringsfunktion för den slutgiltiga klassificeringen. Denna gav ett utvärde mellan 0 och 

                                                      
2 Random.randint() 

self.model = Sequential() 

        self.model.add(Embedding(len(dictionary) + 1, 

                            output_dim=300, 

                            weights=[self.embedding_matrix], 

                            input_length=300, 

                            trainable=True)) 

        self.model.add(Conv1D(filters=100, kernel_size=3, 

                         padding='same', activation='relu')) 

        self.model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 

        self.model.add(Conv1D(filters=100, kernel_size=4, 

                              padding='same', activation='relu')) 

        self.model.add(MaxPooling1D(pool_size=3)) 

        self.model.add(Conv1D(filters=100, kernel_size=5, 

                              padding='same', activation='relu', 

kernel_regularizer=regularizers.l2(0.01))) 

        self.model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 

        self.model.add(Dropout(0.7)) 

        self.model.add(Flatten()) 

        self.model.add(Dense(units=250, activation='relu')) 

        self.model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid')) 

        self.model.compile(loss='binary_crossentropy', 

optimizer='adadelta', 

                      metrics=['binary_accuracy', 

f1,matthews_correlation]) 

 

 

    def fit(self, x_training, y_training):    

        self.model.fit(x_training, y_training, epochs=5, 

batch_size=64, verbose=1,validation_split=0.1, 

                        

         

   

 

Figur 2 – kod för neuronnätet, inklusive hyperparamtetrar 
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1, där 1 indikerade ett positivt omdöme. I Figur 2 visas koden för neuronnätet, inklusive värden för 

alla hyperparametrar. 

 

För att förbättra prestandan har neuronnätsberäkningarna körts på ett grafikkort med hjälp av 

arkitekturen CUDA (Nickolls, et al., 2008) och biblioteket cuDNN (Chetlur, et al., 2014) som tillåter 

mycket hög grad av parallellisering. En bieffekt är dock att beräkningarna blir mindre deterministiska, 

vilket, tillsammans med det slumpmässiga urvalet inför en slumpfaktor som behövde kompenseras för 

med ett utökat antal körningar av verktyget. 

 

4.2.3  Vektorrepresentation 

För att representera produktomdömena matematiskt har varje ord representerats av en 300-

dimensionell vektor med hjälp förtränade svenska ordvektorer av word2vec-typ baserade på text från 

Göteborgsposten under perioden 2001–2013 (Fallgren, et al., 2016). Ord som inte fanns med i de 

förtränade ordvektorerna har ignorerats, och alltså inte använts i vare sig träning eller klassificering.  

 

Produktomdömena består i sin tur av matriser på formen 300x300 och konstrueras genom att 

ordvektorerna för de 300 första orden i varje omdöme (som tokeniserats till en lista) staplades i 

ordning. Begränsningen på 300 ord infördes av beräkningstekniska skäl och har minimal påverkan 

eftersom i princip alla omdömen är betydligt kortare än 300 ord, inte minst med tanke på att ord som 

inte finns i ordvektorerna filtrerades bort. 

 

För den engelska datan användes, precis som i Kims artikel (2014), de ursprungliga engelskspråkiga 

word2vec-vektorerna som tränades på en datamängd med nyhetstext från Google News. (Mikolov, et 

al., 2013). 

 

4.2.4  Bibliotek och ramverk 

För att utveckla analysverktyget har biblioteket Keras (Chollet, 2015) använts tillsammans med 

ramverket TensorFlow (Abadi, et al., 2015).  Optimering av hyperparametrar har skett med hjälp av 

Hyperopt (Bergstra, et al., 2013) tillsammans med inkapslingen Hyperas (Pumperla, 2016) för 

integrering med Keras. 

4.3  Utvärdering och jämförelse 

 

För att jämföra hur verktyget tränat på svensk respektive engelsk data presterar när det gäller att 

klassificera svenska produktomdömen utvärderades båda versionerna på samma data, i svenskt 

original och översatt till engelska med hjälp av Google Translate.  

 

4.3.1  Statistiska mått 

Eftersom utvärderingsdatan valdes ut slumpmässigt från den svenska datan och inte balanserades 

bestod den till övervägande del (cirka 84%) av positiva omdömen. När obalanserad data används kan 

både korrekthet och F1-värde (det harmoniska medelvärdet mellan täckning och precision), som båda 

är vanliga statistiska mått inom maskininlärning, till viss grad vara missvisande vid jämförelser 

eftersom lämpliga baslinjer kan variera beroende på hur obalanserad datan är. Man uppnår till exempel 

en korrekthet på 84% genom att klassificera alla omdömen som positiva. Täckning och precision 

beräknas och definieras enligt nedan: 

 

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑃 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

TP = True Positive FP = False Positive 

 

TN = True Negative  FN = False Negative 

 

 

𝐹1 = 2 ∙  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙  𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

 

För att kunna utvärdera hur ovanstående mått kan användas för att beskriva klassificering av 

obalanserad data användes Matthews korrelationskoefficient (MCC) som jämförelse. Det är ett mer 

tillförlitligt utvärderingsmått för binär klassificering av obalanserad data eftersom det använder 

information om både korrekta (true) och inkorrekta (false) klassificeringar av positiva (positive) och 

negativa (negative) omdömen, enligt nedan (Baldi, et al., 2000).  

 

 

𝑀𝐶𝐶 =
(𝑇𝑃 ∙ 𝑇𝑁) − (𝐹𝑃 ∙ 𝐹𝑁)

√(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑁)
 

 

 

Matthews korrelationskoefficient ger ett värde mellan -1 och 1, där 1 anger en perfekt korrelation, 0 

ingen korrelation alls och -1 en perfekt motsatt korrelation. I den här uppsatsen avses alltid korrelation 

mellan verktygets klassificeringar (förutsägelser) och de riktiga attityderna hos omdömena i 

testmängden. En perfekt klassificerare skulle således få en korrelationskoefficient på 1 medan en 

slumpgenerator skulle få en korrelationskoefficient på 0.  

 

Med korrekthet avses i den här uppsatsen det som på engelska benämns accuracy och beräknas enligt 

nedan: 

 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡ℎ𝑒𝑡 =  
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑑ö𝑚𝑒𝑛

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑚𝑑ö𝑚
 

5.  Resultat 

5.1  Klassificeringsförmåga i MCC för svenskt 

verktyg 

5.1.1  Bästa resultat 

När verktyget tränades på svensk data uppnåddes som bäst en korrelation mellan verktygets 

klassificering och den faktiska attityden (positiv eller negativ) hos omdömena i testmängden på 0,53 

med en träningsmängd på 69 558 omdömen. 
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5.1.2  Klassificeringsförmåga som funktion av träningsmängd 

Verktygets klassificeringsförmåga ökade till synes logaritmiskt med storleken på träningsmängden och 

stabiliserades kring en korrelationskoefficient på 0,5 när träningsmängden kommit upp i ca 30 000 

omdömen. (Graf 1) 

 

 

 

Graf 1 

 

5.2  Korrekthet och F1-värde för svenskt verktyg 

 

Som Graf 2 visar så ligger både korrekthet och F1-värde runt 85% respektive 90% oavsett storlek på 

träningsmängden, till skillnad från Matthews korrelationskoefficient (Graf 1). Större variation ses 

dock vid träningsmängder omkring 10 000 omdömen. Både korrekthet och F1-värde följer varandra 

tydligt och båda måtten tycks ge samma information om verktygets klassificeringsförmåga. Vid 

körningarna med de minsta träningsmängderna tenderade verktyget att klassificera nästan alla 

omdömen som positiva, vilket tillsammans med testmängdens obalans gav ett till synes gott resultat. 

Den nedgång i precision och F1-värde som skedde runt 10 000 omdömen sammanföll med att 

verktyget i högre grad klassificerade omdömen som negativa.  
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Graf 2 

5.3  Korrelationskoefficient och F1-värde 

beräknat för den negativa klassen för svenskt 

verktyg 

 

När F1-värdet istället beräknades för den negativa klassen följde det i hög utsträckning 

korrelationskoefficienten, särskilt när träningsmängden blev större än ca 10 000 omdömen, till skillnad 

från F1-värdet beräknat för den positiva klassen.  

 

 

Graf 3 
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5.4  Korrekthet och F1-värde för engelskt 

verktyg  

 

Som Graf 4 visar följer korrekthet och F1-värde varandra väl även för det engelska verktyget, men 

variationen är märkbart större än för det svenska. Värdena tycks inte heller stabiliseras i samma 

utsträckning som för det svenska verktyget, även om variationen även här är betydligt större vid små 

datamängder. Observera att skalan i graf 4 är logaritmisk, eftersom större träningsmängder kunde 

användas med den engelska träningsdatan. De låga värdena för de två minsta körningarna beror på att 

verktyget klassificerade negativt lika ofta som positivt (till skillnad från det svenska), vid körningarna 

därefter blev verktyget betydligt mer restriktivt med negativa klassificeringar och resultatet blev då 

mer likt det svenska.  

 

 

 

 
 

Graf 4 – observera att skalan är logaritmisk 

 

5.5  Klassificeringsförmåga i MCC för engelskt 

verktyg 

5.5.1  Bästa resultat 

När verktyget tränades på engelsk data uppnåddes som bäst en korrelation mellan klassificering och 

faktisk attityd på 0,512 med en träningsmängd på 256 750 omdömen. Vid en körning med en 

träningsmängd på 51 215 omdömen uppnåddes dock en korrelation på 0,511. Skillnaden är mindre än 

en standardavvikelse. 

 

5.5.2  Klassificeringsförmåga som funktion av träningsmängd 

Precis som när svensk träningsdata användes ökade verktygets klassificeringsförmåga logaritmiskt 

med storleken på träningsmängden och stabiliserades kring en korrelationskoefficient på strax under 
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0,5 när träningsmängden kommit upp i ca 40 000 omdömen. Graf 5 visar en del av resultaten, 

resultaten för större träningsmängder redovisas i Tabell 1. 

 

 

Graf 5 

 

Träningsmängd 153 808 256 144 256 750 392 850 769 500 

MCC 0,514 0,487 0,512 0,504 0,488 

Medelvärde 0,501     

Tabell 1 

5.6  Korrelationskoefficient och F1-värde 

beräknat för den negativa klassen för 

engelskt verktyg  

 

Även för det engelska verktyget följde korrelationskoefficient och F1-värde beräknat för den negativa 

klassen varandra väldigt väl, som Graf 6 visar. Till skillnad från resultatet från det svenska verktyget 

avvek de inte från varandra nämnvärt vid små storlekar på träningsdatan, de var heller aldrig nere på 

lika låga nivåer. 
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Graf 6 – observera att skalan är logaritmisk 

5.7  Jämförelse mellan svenskt och engelskt 

verktyg – klassificeringsförmåga  

 

Både det svenska och det engelska verktyget ökade på likartat sätt sin klassificeringsförmåga med 

storleken på träningsdatan, vilket ses uttryckt i Matthews korrelationskoefficient i Graf 7. Ökningen 

var initialt snabbare för det engelska verktyget, som dock tycktes stabiliseras något senare (vid 40 000 

omdömen istället för vid 30 000 omdömen) och på en något lägre nivå. Genomsnitt och 

standardavvikelse för korrelationskoefficienten avseende de fem sista (sett i träningsmängdens storlek) 

engelska och svenska körningarna var 0,501+0,01 respektive 0,511+0,01, de skiljer alltså endast åt 

med en standardavvikelse. 

 

 

Graf 7 
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6.  Diskussion 

6.1  Metoddiskussion 

6.1.1  Balansering 

I förberedande försök jämfördes användning av balanserad respektive obalanserad svensk 

träningsdata. Försöken tydde på att klassificeringsförmågan inte förändrades märkbart om 3/4 av de 

positiva omdömena slumpmässigt filtrerades bort. Den minskade storleken på träningsdatan minskade 

tidsåtgången för träning av modellen betydligt, vilket möjliggjorde fler körningar och fler datapunkter.  

 

Det är möjligt att en noggrannare undersökning skulle finna att balanseringen i viss grad påverkat 

verktygets klassificeringsförmåga negativt, men tidsvinsten (och i praktiken därmed även datavinsten) 

bedömdes vara så pass stor att balanseringen användes för alla efterföljande försök med det svenska 

verktyget. 

 

Att testmängden inte balanserades beror på att syftet med undersökningen till del var att undersöka hur 

verktyg för attitydanalys kan utvärderas på produktomdömen, en domän som tenderar att vara 

obalanserad med stor positiv övervikt. Testmängden har därför samma fördelning mellan positiva och 

negativa omdömen som ursprungsdatan, givet de gränsdragningar som gjorts.  

 

6.1.2  Ordvektorer 

De förtränade ordvektorer som användes på både svenska och engelska för att generera 

vektorrepresentationerna av omdömena är baserade på nyhetstext, vilket är en helt annan domän än de 

produktomdömen de använts för att representera. En konsekvens av detta, som påverkar validiteten 

negativt, är att många av de ord som förekom i produktomdömena inte har funnits med i de 

vektorrepresentationer av omdömena som använts för såväl träning som klassificering. Även om 

ordvektorernas viktning uppdaterats under träningsprocessen har vokabulären förblivit densamma. 

Eftersom tidningstexter innehåller färre felstavningar än produktomdömen har sannolikt i stort sett alla 

felstavade ord i datan filtrerats bort.  

 

För att få ett helt rättvisande resultat hade det varit önskvärt att ordvektorerna vore från samma (eller 

liknande) domän som den undersökta. En lösning hade kunnat vara att skapa egna ordvektorer, vilket 

dock hade krävt mer tid och sannolikt mer data. Det hade därmed varit problematiskt att göra på 

svenska, i och med att det är svårt att hitta lämpliga datamängder.  

 

Att klassificeringsförmågan hos det utvecklade verktyget är så pass hög trots att många ord filtreras 

bort är ett intyg på generaliserbarheten hos modellen. 

6.1.3  Neuronnät 

En stor fördel med att använda neuronnät för klassificering är att beräkningarna till stor del består av 

parallelliserbara matrisoperationer som går utmärkt att köra på grafikkort. Den stora tidsbesparing 

detta innebar möjliggjorde ett större antal körningar och därmed fler datapunkter. En nackdel är dock 

att det inför mer slump i beräkningarna, vars minskade determinism påverkar reliabiliteten.  

 

Eftersom neuronnätsmodeller själva i viss utsträckning kan hitta och värdera olika särdrag är 

generaliserbarheten för modellen mycket högre, den begränsas främst av träningsdatan och ovan 

nämnda förtränade ordvektorer. Det innebär även att metoden till sin natur är objektiv. 
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6.1.4  Slump och reliabilitet 

Reliabiliteten begränsas till viss del av den inneboende slump som finns i metoden. Slump 

förekommer vid urval av omdömen till tränings- och testmängd, i neuronnätsmodellen och vid själva 

beräkningarna. Slumpeffekterna minskar med ökande datamängd, dels för att varje enskilt omdöme 

inte påverkar resultatet lika mycket, men även för andelen extremvärden (i såväl dataurval som 

beräkningar) minskar då storleken ökar. Detta innebär att slumpen haft störst påverkan vid körningar 

med små mängder träningsdata. Detta har kompenserats för med ett större antal körningar på små 

träningsmängder. 

 

6.1.5  Objektivitet 

De metoder som använts är till övervägande del objektiva eftersom de är rent statistiska, men 

gränsdragningen för vilka betyg som räknas som positiva respektive negativa bygger på subjektiva 

bedömningar av produktomdömen. 

 

 

6.2  Resultatdiskussion 

6.2.1  Skillnad i klassificeringsförmåga mellan verktyg tränat på svensk 

data och samma verktyg tränat på engelsk data 

På träningsmängder bestående av fler än ca 40 000 produktomdömen kunde ingen skillnad större än en 

standardavvikelse observeras mellan klassificeringsförmågan hos det svenska respektive det engelska 

verktyget, inte ens med mycket stora träningsmängder (upp till 769 500 omdömen) för det engelska 

verktyget.  

 

Det gick inte heller att se någon tydlig förbättring av klassificeringsförmågan, något som indikerar att 

verktygets inlärning stannade av. Eftersom mer data då inte längre resulterar i någon ny inlärning 

verkar det gå en gräns för hur bra verktyget kan prestera. För att ytterligare öka 

klassificeringsförmågan krävs då sannolikt vidareutveckling av andra delar av metoden, till exempel 

genom mer relevanta ordvektorer, införande av rättstavning och eventuellt stemming eller 

lemmatisering.  

 

Det vanligaste felet vid nästan alla körningar var positiva omdömen som felaktigt klassificerats som 

negativa. När de bästa resultaten erhölls utgjorde dessa 69% respektive 72% av alla fel för svenska 

respektive engelska. En möjligt förklaring till detta, som bör undersökas vidare, kan vara att omdömen 

med betyg 8/10 eller 9/10 är väldigt nära högsta betyg och beskriver de få saker med produkten som 

inte var bra. I så fall kan det vara så att texten faktiskt innehåller en negativ attityd trots att den hör till 

ett positivt omdöme. 

 

Att samma verktyg, med oförändrade hyperparametrar, presterar lika bra på både svenska och 

engelska visar tydligt hur generaliserbara neuronnätsmodeller är och indikerar att det i praktiken är en 

fråga om enbart data, inte metod, att genomföra attitydanalys på andra språk än engelska. Svenska och 

engelska är förvisso två språk som är relativt enkla att översätta mellan, men Salameh med flera 

(2016) visar att detsamma även gäller för engelska och arabiska. 

 

Eftersom inga liknande studier hittades som använder sig av Matthews korrelationskoefficient för att 

beskriva klassificeringsförmåga är det svårt att tolka korrelationskoefficienten mer utförligt än att den 

indikerar en stark korrelation mellan förutsedd och faktisk attityd.  
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Eftersom F1-värdena beräknade för den negativa klassen följde varandra väldigt bör de kunna jämföras 

med F1-värden från andra studier (på balanserade datamängder) för att få en bild av hur bra verktyget 

presterade. Både den svenska och den engelska versionen av verktyget uppnådde som mest F1-värden 

för den negativa klassen på ca 60%, vilket är betydligt lägre än de F1-värden som uppnås av de verktyg 

som kan anses vara state-of-the-art idag. Som jämförelse kan nämnas att Sygkounas med flera (2016) 

uppnådde ett F1-värde på 88% vid binär klassificering av produktomdömen från Amazon (samma 

datamängd som här användes för att träna det engelska verktyget) och med det kom på första plats i 

ESWC Semantic Sentiment Analysis Challenge 2016.  

 

6.2.2  Kompensation av översättningsfel med större träningsdata 

En iögonfallande skillnad mellan det svenska och det engelska verktyget är att det engelska verktyget 

presterar bättre än det svenska för små träningsmängder. Det är först när träningsmängden kommer 

upp i runt 30 000 omdömen som det svenska verktyget kommer ikapp och sedan överträffar det 

engelska upp till ca 40 000 omdömen, där det engelska återigen kommer ikapp (se Graf 7). En tänkbar 

förklaring till denna observation är att den engelska datan är av högre kvalitet. Enklare manuell 

granskning indikerar att de engelska produktomdömena är både längre och bättre stavade än de 

svenska, vilket innebär att varje omdöme innehåller mer tillgänglig information som verktyget kan 

använda i träningsprocessen och att den här skillnaden vid små datamängder har större påverkan på 

resultatet än det översättningsfel som sannolikt finns. 

 

Just det faktum att det svenska verktygets klassificeringsförmåga når sina högre nivåer vid 30 000 och 

det engelska vid 40 000 antyder att det är runt 10 000 extra omdömen som behövs för att kompensera 

för översättningsfelet, vilket alltså är cirka 30% av den svenska träningsmängden. När Balahur med 

flera (2012) undersökte attitydanalys med översättning mellan europeiska språk fann man som mest en 

prestandaminskning på 12%, vilket är ungefär den skillnad i klassificeringsförmåga som man ser 

mellan det svenska och det engelska verktyget för datapunkterna i intervallet omkring 30 000 + 5000 

produktomdömen i träningsmängden. 

 

6.2.3  Statistiska mått på förmåga att klassificera obalanserad data 

Resultaten visar tydligt (se graf 2 respektive graf 4) att såväl korrekthet som F1-värde för den positiva 

klassen mestadels håller sig på en hög nivå. För träningsmängder mindre än ca 10 000 omdömen är 

variationen större, något som enkelt förklaras av att slumpen har större inverkan på resultatet vid 

mindre träningsmängder, eftersom enskilda omdömen då har större påverkan.  

 

Intressant att notera är att korrekthet och (positivt) F1-värde för det svenska verktyget börjar högt för 

att sedan sjunka till märkbart lägre nivåer och därefter återigen stabilisera sig på höga nivåer, medan 

samma mått för det engelska verktyget inte visar någon sådan tydlig tendens. Vid närmare granskning 

av hur klassificeringen skedde visade det sig att det svenska verktyget tenderade att, för små 

träningsmängder, klassificera nästan alla omdömen som positiva.  

 

Eftersom testmängden inte balanserats uppnås en korrekthet på 84,3% och F1-värde på 91,3% bara 

genom klassificering av alla produktomdömen som positiva. Med tanke på att ett F1-värde på 88% 

kunde betraktas som state-of-the-art 2016 (Sygkounas, et al., 2016) är det möjligt att komma upp i till 

synes mycket bra resultat i binär klassificering av obalanserad data utan att utföra någon egentligen 

klassificering. Utifrån detta är det tydligt att korrekthet och F1-värde inte alltid är tillräckliga mått för 

att utvärdera attitydanalys av produktomdömen, om inte en balanserad testmängd används. 

 

Situationen är dock en annan om F1-värde beräknas för den underrepresenterade klassen, i det här 

fallet den negativa. Som jämförelsen mellan korrelationskoefficient och F1-värde beräknat för den 

negativa klassen visar, för både det svenska och det engelska verktyget, följer de varandra väldigt väl 

och är för åtminstone den undersökta balansen i praktiken likvärdiga. Utifrån resultaten är det dock 
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svårt att dra helt säkra slutsatser om huruvida det alltid fungerar att beräkna F1-värde för den 

underrepresenterade klassen eller om det bara gäller vissa fördelningar mellan klasserna.  

 

Ett problem med att använda Matthews korrelationskoefficient som mått på klassificeringsförmåga är 

att det är svårt att tolka intuitivt, jämfört med korrekthet, och svårt att jämföra med befintlig forskning 

som ofta använder sig av korrekthet och F1-värde.  

6.3  Etik och rättigheter 

 

Eftersom ingen användarinformation eller andra personuppgifter har hanterats har det inte uppstått 

några etiska problem. Den engelska data som har använts har varit fritt tillgänglig (Dragoni, et al., 

2016) och den svenska data som använts har tillhandahållits av Prisjakt Sverige AB. Av rättighetsskäl 

innehåller uppsatsen inga exempel ur någon av datamängderna. 

 

7.  Slutsatser 

7.1  Skillnad i klassificeringsförmåga mellan ett 

verktyg tränat på svensk respektive engelsk 

data 

 

Den skillnad som observerades var inte större än en standardavvikelse. På den kvalitetsnivå som 

undersöktes tycks det som om engelskspråkiga verktyg kan användas för attitydanalys av svenska 

produktomdömen om de maskinöversätts till engelska. Resultaten kan förvisso ha begränsats av det 

låga antalet negativa omdömen i den svenska träningsdatan och det är möjligt att det svenska 

verktyget skulle kunna överträffa det engelska om större eller mer balanserad träningsdata användes. 

Att klassificeringsförmågan tycktes stabiliseras även innan hela den balanserade träningsdatan (och 

därmed alla negativa omdömen) användes talar dock emot detta. 

 

7.2  Kompensation av översättningsfel med mer 

data 

 

För att uppnå maximal klassificeringsförmåga för det aktuella verktyget, med de ordvektorer och den 

träningsdata som använts, krävdes en träningsmängd på 40 000 produktomdömen för det engelska 

verktyget jämfört med 30 000 för det svenska. Det tycks alltså som att det krävdes 33% extra 

träningsdata för att kompensera för översättningsfelet. Extra träningsdata utöver detta förbättrade inte 

något av verktygens klassificeringsförmåga, utan verktygen nådde tidigt maximal förmåga. Med tanke 

på att det generellt finns mycket data att tillgå på engelska innebär detta att det i många fall är rimligt 

att använda sig av befintliga engelska verktyg tillsammans med maskinöversättning för att utföra 

attitydanalys på svenska. 
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7.3  Statistiska mått för klassificering av 

obalanserad data 

 

Utifrån såväl resultaten som tidigare forskning tycks Matthews korrelationskoefficient vara det 

pålitligaste måttet på klassificeringsförmåga för obalanserad data. F1-värde beräknat på den 

underrepresenterade klassen fungerade i den här uppsatsen lika bra, men eftersom olika balanseringar 

av utvärderingsdata inte har undersökts så är det svårt att säga om det gäller för alla olika grader av 

obalans. Varken F1-värde beräknat på den överrepresenterade klassen eller korrekthet (accuracy), som 

är väldigt vanliga mått i studier inom attitydanalys, kunde på ett tillfredsställande sätt beskriva det 

undersökta verktygets klassificeringsförmåga. 

7.4  Uppslag för fortsatta studier 

 

Det faktum att F1-värde beräknat för den negativa klassen korrelerade så starkt med 

korrelationskoefficienten väcker två intressanta frågeställningar för fortsatta studier: 

 

Underrepresentationen av negativa omdömen i den här typen av data (produktomdömen på internet) 

gör detektionen av dem både viktigare och, på grund av relativ databrist, svårare. Skulle bättre resultat 

kunna uppnås om man kompletterade den datadrivna metoden med lexikala metoder specifikt för att 

detektera negativ attityd? 

 

Korrelerar F1-värde för den underrepresenterade klassen alltid lika starkt med Matthews 

korrelationskoefficient, eller varierar det med graden av obalans? Om korrelationen alltid är lika stark 

innebär det både att det är ett lika användbart mått och att det enkelt går att jämföra resultat mellan 

studier som använder de båda olika måtten. 
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