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Abstract 

Today there exist a huge amount of user created content in the shape of text from game reviews to 

opinions in microblogs like Twitter. To analyze this data could be of value for both companies and 

data scientists but remains to be very daunting. With the help of sentiment analysis this could be 

achieved automatically and save resources, but the question remains which algorithms have the best 

performance? With the help of a study and a couple of tests the most popular approaches in 

sentiment analysis could be compared by analyzing game reviews from the platform Steam. Through 

testing it has showed that machine learning based algorithms have the best performance and are 

easier to start with in comparison to lexicon-based approaches, which barely even reach the 

threshold for reliability in classifying reviews to be positive or negative. But it’s still important to plan 

and consider which algorithm one chooses for sentiment analysis as both approaches have their 

flaws and had a weak performance regarding sarcastic reviews. 

Keywords: sentiment analysis, machine learning, lexicon, reviews, classification 

  



  



Sammanfattning 

Idag finns det stora mängder användar-skapat data i form av texter från spelomdömen till åsikter i 

mikro-bloggar som Twitter. Att analysera detta data kan vara utav värde för både företag och 

akademisk forskning men är väldigt omfattande. Med hjälp av attitydanalysen kan detta utföras 

automatiskt och spara resurser, men vilka algoritmer presterar bäst? Med hjälp av en förstudie och 

ett par kvantitativa tester kunde dem mest populära tillvägagångsätten inom attitydanalysen genom 

att analysera spelomdömen från plattformen Steam. I testning har det visat sig att 

maskininlärningsalgoritmer både presterar bättre och är enklare att komma igång i jämförelse med 

lexikonbaserade algoritmer som knappast uppnår tröskelvärdet för pålitlighet vid klassifikation av 

omdömen som positiva eller negativa. Men det är fortfarande viktigt anpassa attitydanalysen för just 

det specifika problemet eftersom båda dessa har sina brister eftersom båda dessa tillvägagångsätt 

hade en dålig prestation i förhållande till sarkastiska omdömen. 

Nyckelord:  attitydanalys, maskininlärning, lexikon, omdömen, klassifikation 
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1 INLEDNING 
Försäljning av produkter och tjänster på internet har dem senaste åren ökat explosionsartat. Dem 

flesta produkterna i affärer kan köpas på internet och dem flesta webbshopparna, som dessa 

internet-affärer benämns, tillåter kunder att även recensera och betygsätta produkter. Det finns 

idag även hemsidor för omdömen för ett specifikt ämne, exempelvis filmer, där användare kan 

recensera och betygsätta så att andra konsumenter kan avgöra ifall det är värt att köpa produkten 

eller tjänsten. Att extrahera och analysera denna stora mängd text kan företag och konsumenter 

tillhandahålla användbar information om produkter, tjänster och varumärken som hjälper i 

beslutstagande. 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Recensioner av produkter eller tjänster på Internet har blivit en avgörande faktor för 

konsumenter. Det är sällan konsumenter inhandlar en produkt eller tjänst utan att tidigare sökt 

omdömen. Inom tv-spels industrin kan recensionerna se annorlunda ut på grund av spelkulturen 

och innehålla mycket humor som t. ex sarkasm. En recension av ett spel är komplext, en positiv 

recension kan bestå av delar som är negativa. Detta bildar ett problem för konsumenter som inte 

är insatta i spelindustrin eller inte förstår sig på spelkulturen och speciellt spelentusiasters sätt att 

uttrycka sina åsikter. Exempel på sådana recensioner är från spelplattformen Steam där användare 

kan recensera spel som de äger och har spelat. Recensionerna av spelen är antingen positiva eller 

negativa vilket användaren själv får välja genom att antingen rekommendera eller inte 

rekommendera spelet. Eftersom det inte krävs någon speciell behörighet för att skriva recensioner 

så blir recensionerna olika i jämförelse mot varandra eftersom användarna har full frihet att 

uttrycka sig själva. 

1.2 MÅLSÄTTNING 
Målet med detta examensarbete var att jämföra och utvärdera attitydanalysmetoder för 

klassificering av spelomdömen. Specifikt skulle dessa algoritmer kunna utvärdera om ett omdöme 

har en positiv eller negativ polaritet i relation till ett spel, även om omdömet var av sarkastisk 

natur. 

För att lyckas med detta ändamål skall en förstudie av tidigare arbeten och forskning inom ämnet 

utföras. Förstudien är tänkt att leda till en framtagning av attitydanalysalgoritmer för den 

slutgiltiga utvärderingen där dessa skall testas och jämföras. En del av studien skall behandla 

frågor kring hur data skall inhämtas och förberedas för attitydanalys, samt hur dessa algoritmer 

skall utvärderas och jämföras på bästa sätt. 

Sista steget i målsättningen är att algoritmerna testas och utvärderades för att mäta hur dem 

förhåller sig till varandra i prestanda och resultat. Vilken algoritm var mest konsekvent i sin 

prestation att klassificera kundomdömen rätt? Hur påverkades resultatet av olika 

förbehandlingsmetoder på korpusen? Hur fungerade metoderna med sarkastiska omdömen? 

Behövde sarkastiska omdömen särskilda tillvägagångssätt? Svar till liknande frågor förväntades att 

presenteras i resultatet från utvärderingen och jämförelserna. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Detta arbete fokuserade på attitydanalys på engelsk text. Eftersom dem största källorna för 

omdömen var på engelska användes en engelsk korpus, eller textsamling i arbetet. En annan 

anledning var att tidigare arbeten inom attitydanalys var baserade på engelska textsamlingar. 

Spelomdömen på plattformen Steam är kända för sin stora variation av text, där det förekommer 

mycket tvetydighet och sarkasm. Detta är lämpligt för arbetets problemformulering samtidigt som 

Steam tillåter filtrering för att tillhandahålla endast engelsk text. Det finns andra källor för 

omdömen såsom Yelp och IMDB, där omdömen berör reseguider respektive filmer och tv-serier. 

Detta arbete fokuserar däremot endast på spelomdömen från plattformen Steam. 

Attitydanalys kan behandla ett flertal problem såsom extraktion av känslor i text, men i detta 

arbete är detta förenklat till att endast gälla klassifikationen av positiv eller negativ attityd och inte 

huruvida användaren är glad eller ledsen. Detta beslut är baserat på arbetets tidsbegränsning. 

Arbetet fokuserar även endast på naturliga språket och inte användandet av emoji eller ASCII-

tecken.  
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2 TEORI OCH BAKGRUND 
Inledningsvis presenteras kärnmetoden för arbetet, en litteraturstudie, och plattformen vars data 

användes för attitydanalys i arbetet. Därefter presenteras en genomgång av relevant teori från 

Natural Language Processing såsom lingvistik och sannolikhetslära. Attitydanalys redogörs och 

relevanta algoritmer, metoder och viktiga steg i en attitydanalys såsom förbehandling av data. 

Avslutningsvis presenteras värdet av attitydanalys för samhället i relation till företagsamhet och 

hållbarhet. 

2.1 LITTERATURSTUDIE 
För att besvara problemformuleringen och uppfylla målsättningen på bästa sätt så inleddes 

arbetet med en kvalitativ litteraturstudie. Målet med förstudien var att få en överblick av området 

attitydanalys, dess historia och tidigare arbeten, samt att svara på relevanta frågeställningar 

såsom hur en attitydanalys ska utföras, vilka modeller och algoritmer var mest lämpade för 

arbetet? Hur inhämtas, förbereds och hanteras en korpus för en attitydanalys? Hur mäts och 

jämförs prestandan av olika tillvägagångsätt inom attitydanalysen? Alla dessa frågor ansågs viktiga 

för att uppnå målsättningen med bra resultat. Genom att undersöka och jämföra tidigare arbeten 

togs lämpliga metoder fram för arbetet.  

2.2 SPELPLATTFORMEN STEAM 
Steam är en spelplattform utvecklat av Valve Corporation och fungerar som en handelsplats samt 

bibliotek för datorspel, som är tillgänglig på plattformarna Windows, Mac och Linux[1]. Steam har 

över 184 miljoner registrerade användare och över 10 miljoner spelomdömen där cirka 6,7 

miljoner är skrivna i det engelska språket.  

2.3 NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) 
NLP är ett område av vetenskap och teknologi som omfattar utmaningar i kommunikationen 

mellan datorer och människor. Huvuduppgiften för NLP är att behandla språket på ett sätt som en 

dator förstår och därmed kan arbeta med. För att uppnå och implementera denna funktionalitet 

hämtades det kunskap från ett flertal olika vetenskapsgrenar som lingvistik och sannolikhetslära. 

Eftersom människans (naturliga) språk är fyllt av mångtydighet så krävdes det mer än en lista av 

grammatikregler för att möjliggöra förståelse av det mänskliga språket i en dator[2]. Inom NLP 

studerades därför principer och tekniker från olika vetenskaper, bland annat lingvistik och 

sannolikhetslära, för behandlingen av denna komplexitet. Syftet var till en början att förstå hur 

språk fungerar hos människor genom lingvistiken, för att sedan ihop med sannolikhetslära 

estimera språk och dess betydelse för en dator. 

2.3.1 LINGVISTIK 
Från lingvistiken användes kunskap för att definiera språk och hur människor kommunicerar. Inom 

NLP används denna kunskap sedan för att definiera hur språk fungerar på ett sätt som datorn 

förstår. Lingvistiken är ett stort ämne som är utanför detta arbetets omfång. Nedan presenteras 

relevanta delar av ämnet för syftet att visa utmaningar och lösningar som bidragits till teknologin 

från lingvistiken. 

Den enklaste principen är att ord delades i olika klasser eller typer som angav om ett ord är 

substantiv, verb eller en adjektiv[2]. Dessa typer är kända som ordklasser, där man delade in ord i 

klasser baserat på grammatiska särdrag. 
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Lingvistiken behandlar även svårare problem som hur ett ord kan anta olika former och med det 

ändra betydelsen. I en given korpus, en samling text av användaromdömen på nätet, bemöts 

användare av ord och ordbildningar som aldrig tidigare skådats. Inom lingvistiken behandlas denna 

typen av problem genom studier av morfologiska processer. Dem viktigaste morfologiska 

processerna som förändrar ett ords betydelse är böjningsform, avledning och 

ordsammansättning[2]. 

Samspel mellan olika ord kan påverka en menings betydelse. Det kan handla om hur orden är 

ordnade i en fras till att vissa ord kombineras ihop och definieras som en enhet i sig. Därför 

studeras dessutom syntax, struktur och meningsuppbyggnader. 

Det mänskliga språket är ofta fyllt av ambiguitet och lingvistiken försöker systematisera detta.  

2.3.2 SANNOLIKHETSLÄRA 
Sannolikhetsläran använder sig av matematik och statistik för att besvara sannolikheten att något 

sker.  Detta ämne används inom NLP i samband med principer från lingvistiken för att angripa 

utmaningar med (naturliga) språk [2]. 

Ett exempel där sannolikhetslära används inom NLP är att förutse om ett givet mejl är spam eller 

inte. Här används probabilistiska klassifikationsalgoritmer som baserat på en inmatning och 

observation ger en sannolikhetsfördelning av vilken typ av mejl som mottagits. På detta sätt 

försöker vetenskapsmän att presentera en sannolikhet för ett visst utfall baserat på ett givet data 

och detta gör sannolikhetslära viktig inom NLP.  

2.3.3 PRESTATIONSMÄTNINGAR FÖR BINÄRA KLASSIFIKATIONER 
Inom maskininlärning görs olika mätningar för att se hur en modell eller en algoritm presterar. I 

detta arbete används binär klassifikation, ett omdöme kan klassificeras antingen som positiv klass 

eller som negativ klass. När ett omdöme får en klass delar man in den i en grupp beroende på 

klassifikationen för att kunna göra statiska beräkningar. I tabell 2.1 visas dem fyra olika grupperna 

en klassifikation kan tillhöra, observera att en klassifikation endast kan tillhöra en grupp. 

TABELL 2.1 VISAR DEM FYRA OLIKA GRUPPERNA SOM EN KLASSIFIKATION KAN TILLHÖRA. 

 Förutsagd klass 

Faktisk klass  Positiv Negativ 

Positiv Sann positiv (TP) Falsk negativ (FN) 

Negativ Falsk positiv (FP) Sann negativ (TN) 

Med dessa fyra grupperingar kan statiska värden beräknas för att kunna se hur maskininlärnings 

modellen eller algoritmen presterar. Dem värden som användes i detta arbete är Accuracy, 

Precision, Recall och F1-score vilka är beskrivna nedan.  

Accuracy är det begrepp som beskriver hur träffsäker modellen är i helhet. Detta värde är 

representativt i det fallet då data är balanserat eftersom det inte tar hänsyn till hur stora dem två 

binära mängderna är i förhållande till varandra. Formeln för uträkning av Accuracy visas i Formel 

2.1. 
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𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

FORMEL 2.1 FORMEL FÖR BERÄKNING AV EN KLASSIFIKATIONS ACCURACY 

Precision är ett begrepp som beskriver precisionen för en enskild klassifikation, i detta fall antingen 

Precision för den positiva eller för den negativa klassifikationen. Med detta värde så framkommer 

det hur många klassifikationer som var rätt bland dem som var klassificerade till en specifik klass. 

Formlerna för uträkning av Precision visas i Formel 2.2. Precision benämns för Accuracy och 

användes för resultatet i kapitel 4. 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

FORMEL 2.2 FORMLER FÖR BERÄKNING AV EN KLASSIFIKATIONS PRECISION 

Recall, även kallat sensitivitet är ett begrepp som beskriver förhållandet mellan korrekt 

klassificerade observationer inom en klass och alla observationerna som har klassificerats till 

samma klass. Formlerna för uträkning av Recall visas i Formel 2.3. 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

FORMEL 2.3 FORMLER FÖR BERÄKNING AV EN KLASSIFIKATIONS RECALL 

F1-score är ett värde som tar hänsyn till både Recall och Precision. Detta värde är användbart då 

data är obalanserat eftersom den tar hänsyn till den enskilda klassen. Formeln för uträkning av F1-

score visas i Formel 2.4. 

2 ×
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 

FORMEL 2.4 FORMEL FÖR BERÄKNING AV EN KLASSIFIKATIONS F1-SCORE. 

2.4 ATTITYDANALYS 
Attitydanalys är den gren inom NLP som löser problem inom klassifikation av text, till exempel för 

att bestämma en auktorsattityd [5]. Ett exempelscenario är om arbetet går ut på att bestämma om 

en text, i form av ett omdöme, har en negativ eller positiv polaritet gentemot en produkt som 

visas i Figur 2.1. 
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FIGUR 2.1 ETT FÖRENKLAT FLÖDE SOM VISAR HUR EN ATTITYDANALYSPROCESS SER UT FRÅN BÖRJAN 

(DATAINSAMLING) TILL SLUT (KLASSIFIKATION AV TEXT). 

Det finns ett flertal olika problem inom attitydanalys som kräver sina specifika lösningar. Inom 

ämnet talas det om olika nivåer av attitydanalys. Målsättningen med analysen styr vilka nivåer som 

används [6]. Dessa olika nivåer redogörs här nedanför: 

• Dokument - Här antas två saker, att dokumentet eller texten innehåller en åsikt och att 

produkten eller ämnet är känt. Dem två vanligaste sättet att lösa dessa problem är att 

texten analyseras med övervakade eller oövervakade inlärningsalgoritmer 

(maskininlärning). 

 

• Mening/Sats - Vissa dokument som analyseras innehåller ett flertal meningar med olika 

åsikter om en produkt. I dessa fall analyseras varje mening för sig för att giva en helhet av 

omdömet. Här antas att det finns flera åsikter i ett dokument och att produkten för 

omdömet är känt. Första steget i denna algoritm är att hitta, analysera och klassificera 

varje subjektiv mening för sig. 

 

• Aspekt - I nivåerna ovan antas att omdömet omfattar en känd produkt, och att texten 

reflekterar det. I vissa fall kan ett omdöme innehålla text om olika produkter och olika 

aspekter av dessa. Detta är vanligt i omdömen av teknologiska prylar såsom smarta 

telefoner där en användare kan giva en positiv åsikt om kameran, men en negativ om 

användargränssnittet. Syftet med denna teknik är att upptäcka alla åsikter i ett dokument 

och vilken aspekt av produkten dessa refererar till [6]. 

Observera att det finns värde i att dela upp meningar i objektiva och subjektiva meningar inom 

grenen attitydanalys. Där subjektiva meningar innehåller åsikter, känslor och det sistnämnda 

är faktabaserade meningar [7].  I denna rapport är det subjektiva mer intressant för 

målsättningen, med klassificering av positiva och negativa omdömen, och därför fokuset i 

arbetet. 

För själva klassifikationen av attityder eller polaritet finns det olika tillvägagångssätt som visas i 

Figur 2.2. En av dem beskrevs det om ovan, var baserad på övervakad och oövervakad 

maskininlärning, och benämndes klassifikations baserad attitydanalys. Det andra sättet var 

lexikon baserad, och använde en attitydlexikon [7]. I båda dem olika tillvägagångsätten är 
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andra steget att upptäcka och välja karaktärsdrag i text som Figur 2.1 visar. Dessa 

karaktärsdrag ska beskriva egenskaper i texten som används sedan för attitydanalys och 

klassifikation [14]. Steg tre i Figur 2.1 skiljer sig mellan dem olika teknikerna i attitydanalys, 

men syftar att åstadkomma samma mål, attitydklassifikation av text. 

 

FIGUR 2.2 EN ÖVERBLICK ÖVER OLIKA ALGORITMER INOM ATTITYDANALYSEN SOM VISAR VARIATIONEN I 

TILLVÄGAGÅNGSÄTT. 

2.4.1 MASKININLÄRNINGSBASERAD ATTITYDANALYS 
De populäraste maskinginlärningsalgoritmerna för attityd analys visas i Figur 2.2. Vissa av dessa 

algoritmerna är baserade på populära maskininlärningsalgoritmer för generell textanalys och 

klassifikation [14]. 

Vanligtvis delas en uppsamling data i två samlingar, i detta fall en fördelad textsamling av 

omdömen, där ena samlingen är för träning och andra är för evaluering. Anta att det finns en 

mängd träningsdata T där varje element i mängden är ett omdöme med en känd klass. Det är alltså 

omdömen med en känd attitydpolaritet (positiv eller negativ). Den här typen av data brukar 

benämnas etiketterade data, med andra ord är det data där klassen eller typen som är efterfrågad 

i problemet är känt. 

Sedan tränas en maskininlärningsmodell automatiskt i syfte att hitta särskiljande mönster eller 

karaktärsdrag, features på engelska, i ett omdömes text. Detta görs så att modellen kan lära sig att 

hitta vilken klass ett nytt omdöme tillhör t. ex om den är positiv eller negativ [18] [19]. Efter 

träning testas modellens prestation med evalueringsdata för att se till exempel modellens 

träffsäkerhet. Därefter används modellen för att förutspå klassen för ett helt nytt omdöme vars 

attityd eller klass är okänt [14]. 

2.4.2 LEXIKONBASERAD ATTITYDANALYS 
Attityd lexikon är ett lexikaliskt verktyg som används likt en ordbok där varje lexikalisk enhet, eller 

ord i en ordbok, annoteras med ett attitydvärde eller attitydpolaritet [9]. Dessa lexikaliska 

enheterna kan representera ord, och även representera ordabetydelser och fraser [7]. I vissa 

arbeten benämns dessa lexikaliska enheter och dess värde i attitydpolaritet för ‘features’ eller 

karaktärsegenskaper, och är vanligtvis andra steget i attitydanalysprocessen (se Figur 2.1) [14]. 
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Attitydpolaritet är definierat som ett mätvärde på subjektivitet och åsikt, som beskriver attityd 

(positiv eller negativ) och dess styrka gentemot ett ämne eller en produkt [11]. Attityd polariteten 

och dess styrka kan mätas på olika sätt. Det kan i vissa fall endast innehålla något värde i mängden 

[positiv, negativ] eller t. om ett heltalsvärde i en intervall mellan -1 och 1. 

Sedan kan attitydlexikonet användas för att analysera ett dokuments polaritet eller attityd. 

Vanligtvis utförs detta i form av en beräkning på alla lexikaliska enheter i dokumentet och deras 

attitydpolaritet [11]. Ett enkelt exempel är att lexikaliska enheternas attityd anges i ett värde i 

intervallen [-1, +1]. Därefter adderas alla dessa värden och om summeringen överstiger noll, så 

dras slutledningen att dokumentet har en positiv polaritet [7].  

Det finns två sätt att skapa ett attitydlexikon, manuellt eller automatiskt [7]. Manuellt innebär att 

människor skapar lexikonet för hand [6], där människor kodar in lexikaliska enheterna och deras 

värde. 

Inom det automatiska tillvägagångssättet finns det flertals metoder för att skapa ett lexikon, och 

dem två vanligaste är korpus- eller ordboks-baserade [6] [7]. I båda metoderna är det vanligt att 

utvecklare börjar med att samla ett antal startord som benämns kärnord med ett känt 

attitydvärde, som därefter utökas [7]. Dessa kärnord har vanligtvis en stark attitydpolaritet som t. 

ex orden utmärkt eller avgrundsdjup [11]. Därefter beräknas nya ords attitydpolaritet genom 

närhet till dessa kärnord eller via metoder såsom synonymdetektion [14]. Om det är ett 

ordboksbaserat lexikon så utökas det med hjälpord från ett befintligt lexikon. Om det är specifikt 

för en viss typ av domän eller korpus så utökas lexikonet med hjälp av ord från en stor textsamling 

från en specifik domän. 

2.4.3 SO-CAL 
Semantic Orientation CALculator (SO-CAL) är ett verktyg för lexikon baserat attitydanalys som 

använder sig av egna ordböcker eller sentimentlexikon för att beräkna en texts attitydpolaritet 

eller orientering [11]. 

I SO-CAL används en manuellt skapad attitydlexikon där varje lexikalisk enhet är presenterad med 

tillhörande attitydpolaritet. Dessa lexikon är uppdelade i olika ordklasser som representerar t. ex 

verb, adjektiv med mera. Det finns dessutom en möjlighet för att lägga till ett extra lexikon med 

domän specifika lexikaliska enheter som inte är närvarande i SO-CAL [20].  

När en texts attityd analyseras så extraheras t. ex alla adjektiv från texten först. Sedan, med hjälp 

av attitydlexikonet för adjektiv, beräknas varje adjektivs attitydorientering och sammanställs för 

att beskriva hela textens attityd. I SO-CAL görs detta för alla olika attitydlexikon såsom verb, 

adverb, substantiv och extra lexikon om dessa förses. På så sätt sammanställs textens 

attitydpolaritet och orientering. 

Det finns dessutom fler funktioner hos SO-CAL som analyserar förutom attitydlexikon. Verktygen 

implementerar sätt att ta hänsyn till negation och intensifiering [11]. Ett exempel på negation är 

att ”not happy” och ”happy” skiljer sig i sin attitydorientering och ordet ”not” negerar ”happy”. 

Intensifiering syftar på att vissa ordkombinationer ökar varandras attityd polaritet eller sänker. 

Exempel är skillnader mellan ’väldigt glad’ och ’glad’. Ordet väldigt ökar styrkan på ordet glad. Det 

finns fler liknande funktioner som ovan, som hanterar det komplexa med text och det naturliga 

språket. 
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Ett viktigt steg i SO-CAL är dessa förbehandlingsmetoder som automatiskt ger attitydanalysen en 

grundförutsättning [28]: 

• Tokeniziation - Funktion som t. ex delar upp ett omdöme i olika lexikaliska enheter som 

utvärderas var för sig. Dessa görs ibland för att underlätta efterkommande behandling. 

• Ordklasstaggning - Även känt som POS-taggning i engelsk litteratur. Efter att lexikaliska 

enheterna i texten är uppdelade så markeras dessa med rimliga ordklasser. 

• ssplit - Är en funktion som sätter sedan ihop alla lexikaliska enheter och dess 

ordklasstaggar tillbaka till en mening. 

2.4.4 ANACONDA 
Anaconda är en samling bibliotek för Python som förser verktyg för databehandling, analys och 

vetenskapliga beräkningar [27].  Anaconda är paketerad med en samling verktyg som fungerar 

ihop såsom pandas och Jupyter Notebook. Pandas är ett bibliotek för Python som tillhandahåller 

verktyg för data strukturer och dataanalys [26]. Jupyter är en interaktiv miljö som möjliggör 

körning av kod direkt i webbläsaren för datahantering såsom läsning och skrivning av csv filer.  

2.5 MASKININLÄRNING 
Maskininlärning eller Machine Learning (ML) är i grunden ett flertal matematiska tekniker som 

implementeras i ett datorsystem för att hitta mönster i data och senare kunna klassificera data 

genom kärnegenskaper eller features. Maskininlärning brukar oftast delas upp i två huvudgrupper, 

övervakat och oövervakat lärande [4]. Båda typerna används för att analysera data set som 

innehåller multivariabla observationer. Detta arbete fokuserar endast på övervakat lärande 

algoritmer. 

2.5.1 ÖVERVAKAT LÄRANDE 
Övervakat lärande är då data redan har klassificerats så att klassifikation från maskinen kan 

evalueras direkt. Träningsdata innehåller indata och klassifikationerna för indata för att 

algoritmerna skall kunna evaluera resultatet [16].  Dessa algoritmer delas upp i två kategorier, 

klassificering och regression. Klassificeringsalgoritmer bygger på att data kan klassificeras in i 

grupper och regression används för data med kontinuerlig respons. 

Exempel på maskininlärningsalgoritmer från båda kategorierna är artificiellt neuronnät, Naive 

Bayes klassificerare och State Vector Machine som beskrivs nedan. 

2.5.2 ARTIFICIELLT NEURONNÄT 
Ett artificiellt neuronnät (förkortning ANN) bygger på hur den mänskliga hjärnans neuroner 

fungerar. I den mänskliga hjärnan finns det miljarder celler som kallas för neuroner vars syfte är 

behandling av information i form av elektriska signaler. Neuronen skapar en elektrisk utsignal som 

skickas till nästa neuron. Beroende på hur stark signalen är kan den mottagande neuronen välja att 

acceptera eller ignorera signalen [8]. 

Artificiella neuronnät fungerar på ett liknande sätt då neuronen i det artificiella nätverket får 

insignaler, behandlar signalen och till slut ger en utsignal som skickas till nästa neuron, se Figur 2.3. 

Som tidigare nämnts så är det neuronen som bestämmer ifall signalen ska ignoreras eller 

accepteras och i artificiella neuronnät styrs detta av vikter. Vikterna beskriver kopplingsstyrkan 

mellan olika neuroner. 



10  
 

 

FIGUR 2.3 ENGELSK ILLUSTRATION AV HUR EN NEURON FUNGERAR I ETT ARTIFICIELLT NEURALT NÄTVERK. 

Det vanligaste neurala nätverket består av tre lager (se Figur 2.4): 

• Inmatning eller indatalagret - enheter som kopplas till det gömda lagret. 

• Gömda lagret - enheter som är kopplade till produktionslagret. Det gömda lagret kan vara 

mer än ett lager. 

• Produktionslagret eller utdatalagret - detta lager är det lager som producerar resultaten. 

• Resultatet är beroende av det gömda lagret och vikterna mellan lagren [10]. 

 

FIGUR 2.4 ENGELSK ILLUSTRATION AV HUR ETT SIMPELT ARTIFICIELLT NEURALT NÄTVERK KAN VARA UPPBYGGT. 

2.5.3 NAIVE BAYES KLASSIFICERARE 
Naive Bayes klassificerare grundar sig i Bayes sats [12], se formeln nedan. 

𝑝(𝑦|𝜃) =
𝑝(𝜃) × 𝑝(𝑦|𝜃)

𝑝(𝑦)
, 𝑝(𝑦) > 0 

FORMEL 2.5 BAYES SATS SOM ÄR GRUNDEN TILL NAIVE BAYES KLASSIFICERAREN 
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Naiv bayesiansk klassificerare förutsätter att alla features är villkorligt oberoende av varandra. 

Kevin P. Murphy påpekade att detta oftast var inkorrekt då features oftast brukar vara beroende 

av varandra men menar att modellen blir enkel att anpassa och fungerade överraskande bra[13]. 

En simpel representation för naiv bayesiansk klassifikation av två olika klasser som ignorerar 

ordningen av orden och räknar förekommandet kan beräknas med hjälp av Formel 2.6. 

𝑝(𝑥|𝑌 = 𝑐, 𝜃) = ∏ ∏ 𝜃𝑖𝑐𝑘
𝐼(𝑥𝑖=𝑘)

𝐾

𝑘=1

𝐷

𝑖=1

 

FORMEL 2.6: FORMEL FÖR EN NAIV BAYESIANSK KLASSIFIKATION AV TVÅ OLIKA KLASSER DÄR ORDNINGEN ÄR 

IGNORERAD. 

Där 𝜃𝑖𝑐𝑘 = 𝑝(𝑋𝑖 = 𝑘|𝑌 = 𝑐) är sannolikheten att observera ordet 𝑖 som har förekommit 𝑘 gånger 

givet att klassen är 𝑐[13]. 𝐷 är antal ord i språket, 𝑋 = 𝑘 är hur många gånger exakt ordet 𝑘 

förekommer. 

2.5.4 STÖDVEKTORMASKIN 
Stödvektormaskin (SVM) erbjuder en klassifikationsmodell och algoritm istället för en 

regressionsmodell och en regressionsalgoritm [15]. SVM använder en simpel matematisk modell 

och manipulerar den för att tillåta en linjär domändivision. Enligt Suthaharan kan SVM delas upp i 

två olika modeller[17], linjär och ickelinjär där modellen är linjär ifall datadomänen kunde bli 

dividerad linjärt. För detta arbete passade den linjära varianten in då omdömena skall klassificeras 

binärt. En enkel version av en linjär SVM illustreras i Figur 2.5 där det visas en binär uppdelning.  

𝑦 = 𝑤𝑥′ + 𝑦 

FORMEL 2.7 MATEMATISKA FORMELN FÖR STÖDVEKTORMASKIN ALGORITMEN 
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FIGUR 2.5 ILLUSTRATION AV EN SIMPEL LINJÄR UPPDELNING AV EN DATADOMÄN MED BINÄR DATA. 

 

2.6 RAMVERK FÖR MASKININLÄRNING 
För att kunna träna upp algoritmer för att kunna klassificera omdömena behövdes ramverk för 

detta syfte. Språket som valdes var Python version 3.X då ett flertal maskininlärnings ramverk var 

tillgängliga för språket och tidigare arbeten använt sig av det. 

2.6.1 SCIKIT-LEARN 
Scikit-learn är ett ramverk utvecklat för dataextraktion och dataanalys för programmeringsspråket 

Python. Ramverket är ett öppet källkodprojekt som först utvecklades år 2007 med “Google 

Summer of Code” projektet av David Cournapeau. År 2010 tog Fabian P., Gael V., Alexandre G. och 

Vincent M. över projektledningen och gjorde projektet tillgängligt för allmänheten. Scikit-learn är 

beroende av ramverken NumPy och SciPy som är till för matematik, forskning och 

ingenjörsvetenskap[34]. Detta ramverk inkluderades i Anaconda som är beskrivet i kapitel 2.3.4. 

2.7 FÖRBEHANDLING AV DATA 
Ett viktigt steg inom attitydanalysen är processen om förbehandling av data. Eftersom metoderna 

för att förbehandla datat har visat sig ha stor påverkan på algoritmers resultat i att klassificera 

text[22]. Vilka typer av förbehandlingar som utförs beror på vald metod och algoritm för 

klassificering. En annan faktor som styr är dessutom vilken typ av data det är. 

Text från användare i t.ex. mikrobloggar som Twitter och omdömen på IMDB eller Steam 

innehåller mycket brus och irrelevant information[23]. Exempel på brus och irrelevant information 

är tecken som @, # eller även länkar till andra hemsidor och beskriver ej något sentiment i text, se 

kap 3.2.3. Det kan dessutom innehålla störningar från den mänskliga faktorn såsom felstavningar 
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eller slang och domänspecifika förkortningar som t. ex ”LOL” och ”smh”, som kan möjligen påverka 

resultatet. I lexikon baserad attitydanalys så behöver ordet finnas med i attityd lexikon för att ge 

rätt resultat, därför kan förkortningar och felstavningar som inte finns med missas av 

algoritmerna. Målet är därför att förbehandla och presentera data på ett sätt som effektiviserar 

klassifikationen för det givna målet. Steg i förbehandlingen som var relevanta för detta arbete 

presenteras nedan. 

2.7.1 RENGÖRING AV INTERNET TEXT 
Text från internet, och specifikt användarskapad text kan innehålla brus och onödig information 

såsom smileys, länkar av olika slag, taggar, slang och felstavningar. På plattformen Steam kan 

omdömen ibland innehålla endast ett tecken eller ett ord eller inget alls. Eftersom en användare 

skriver kan det dessutom förekomma felstavningar och onödiga blanktecken. Använder arbetet ett 

attitydlexikon som extraherar ord och hittar dess attitydorientering så kan det bli fel om ordet är 

felstavat. 

2.7.2 BORTTAGNING AV STOPPORD 
Stoppord i en text är en källa för brus inom attitydanalysen [24]. Stoppord är ord som förekommer 

ofta i en text men som inte bidrar med bidrar med något markant värde i texten eller dess 

attitydorientering. Dessa tar även större plats på hårddisken och ökar behandlings eller 

beräkningstiden  för attitydanalysalgoritmerna, även när dessa inte bidrar med något värde för 

klassificeringen. Vanliga stoppord i det engelska språket är: ’she’, ’he’, ’i’, ’to’. 

2.7.3 TRUNKERING MED EN STEMMER 
En stemmer är ett program eller algoritm som trunkerar ord för ändamålet att hitta dess 

grundform. Tanken inom NLP är att ord med samma morfologiska rot har samma betydelse och 

attityd polaritet och bör därför förvandlas till grundform [25]. Syftet med detta steg är att minska 

textens dimensionalitet eller storlek [24]. Istället för att en klassificeringsalgoritm ska beräkna på 

tre olika ord såsom beundra, beundras och beundrar så behöver den endast tänka på ett ord, dess 

morfologiska form. 

2.8 ATTITYDANALYS OCH HÅLLBARHET 
På nätet finns en växande mängd textdata i form av omdömen på plattformar som Steam, Amazon 

och Facebook, åsikter på mikrobloggar som Twitter, och andra sociala nätverk. Flertal företag 

finner värde i att vara aktiva på dessa och andra liknande plattformar för kommunikation med 

kunder och användare. Textdatat som finns på dessa plattformar kan innehålla åsikter och tankar 

kring politik, ekonomi och social vetenskap och är därför av värde eftersom det är åsikter om 

samhället från samhället[32]. 

För ett företag kan extraktionen av åsikter kring varumärket och produkter från kunder vara av 

värde. Dessa åsikter kan hjälpa företaget att vara medvetna om kundernas attityd och därmed 

kunna ta konstruktiva beslut kring förbättring och utveckling av varumärket[32]. Konsumenter kan 

dessutom fatta rätt beslut när företag som IMDB, Steam och Yelp sammanfattar åsikter kring 

produkter och tjänster för kunden. Steam är en plattform som implementerar denna funktionalitet 

och den ser ut som visas i Figur 2.6. 
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FIGUR 2.6 EN SAMMANFATTNING AV ATTITYD GENTEMOT SPELET ASSASSIN’S CREED ODYSSEY PÅ SPELPLATTFORMEN 

STEAM I OKTOBER 2018. DET FINNS 3041 OMDÖMEN VARS MEDELVÄRDE ÄR MESTADELS POSITIVT. 

Vanligtvis utför företaget en traditionell enkätundersökning för att erhålla denna information. 

Denna metod är kostsam och en undersökning med 1000 respondenter kostar vanligtvis tusentals 

dollar att utföra [33]. Ett mer effektivt och sparsamt alternativ är att en attitydanalysplattform 

utvecklas som sedan analyserar miljontals rader användarskapad text med åsikter från internet. 
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3 METOD 
Inledningsvis utfördes en förstudie och fördjupning inom ämnet attitydanalys för att hitta och 

utveckla fram en kvalitativ implementation av attitydanalysalgoritmer och förbehandlingsmetoder. 

I detta kapitel redogjordes det för val av attitydanalysalgoritmer och förbehandlingsmetoder.  

Därefter utfördes en kvalitativ insamling och filtrering av korpus (data). Användarskapad textdata 

innehåller brus och irrelevant information bör filtreras för att ge en god attitydanalys som 

presenterats i kapitel 3.2. Förbehandlingsmetoder är en viktig aspekt av attitydanalys och därför 

testades en rad olika förbehandlingsmetoder för syftet att implementera en kvalitativ 

förbehandlingsmetod av textdata som visas i 3.3.2. 

Slutligen utvecklades en testplattform som användes för testning av algoritmerna och resulterade i 

kvantitativa mätningar som sammanställdes i tabeller för syftet att analysera och utvärdera 

algoritmernas prestanda.  

3.1 KVALITATIVT VAL OCH IMPLEMENTATION AV ATTITYDANALYSALGORITMER 
Ett av arbetets huvudmål var att undersöka vilka tekniker som används inom attitydanalysen och 

sedan jämföra dessa. Tidigt i förstudien upptäcktes att attitydanalys algoritmer och metoder delas 

in i två stora grenar: lexikonbaserade och maskininlärningsbaserade.  

3.1.1 LEXIKONBASERAD 
Inom dem lexikonbaserade algoritmerna hittades Python baserade verktyget SO-CAL som var 

populär inom tidigare arbeten [11, 31]. Det är vanligt att ett attitydlexikon är domänspecifikt, 

språk som är specifikt inom ett område, och därför ger dåligt resultat när den används i en annan 

domän där människor uttrycker sig på ett annat sätt. Men SO-CAL har visat sig ge bra resultat i 

korpus eller textsamlingar från skilda domäner [11]. SO-CAL tillåter även tillägg av extra 

skräddarsydda ordböcker med domänspecifika ord för att ytterligare förbättra analysens resultat. 

Slutligen var verktyget enkelt att använda och förstå, som passar bra med arbetets begränsade 

tidsram. Mer information om SO-CAL hittas i kapitel 2.3.3.  

Verktyget går att ladda ned via GitHub och kräver endast att varje omdöme skall placeras i en egen 

textfil. För att ta fram resultatet av attitydanalysen kräver SO-CAL dessutom att omdömets attityd, 

positiv eller negativ, framgår i textfilens namn som t. ex no1.txt för ett negativt omdöme och 

yes1.txt för ett positivt omdöme. Siffran i namnet används som ett index för omdömet. SO-CAL 

skapar sedan en lista för att jämföra med en fil-lista, där analysens resultat jämförs med en fil-lista 

och matar ut statistik på resultatet som beskriver hur många omdömen klassificerades rätt. Med 

hjälp av Python och ramverket pandas så kan omdömen extraheras till formatet som SO-CAL 

kräver med ett dussintal rader kod. Slutligen körs SO-CAL och presenteras i form av en textfil med 

det statistiska resultatet. 

3.1.2 MASKININLÄRNINGS BASERAD 
Dem valda algoritmerna för attitydanalys som var baserad på maskininlärning blev Naive Bayes 

klassificerare och SVM. Metodiken och anledning för dessa algoritmer presenteras i detta kapitel. 

3.1.2.1 NAIVE BAYES OCH STÖDVEKTOR MASKIN 

Koden för maskininlärning var skriven i programmeringsspråket Python med hjälp av ett flertal 

ramverk som beskrivs nedan. 
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Data hämtades med hjälp av ramverket pandas som extraherade data från en “.csv” fil där 

omdömena och dess sentiment fanns. Efter att omdömena hämtades från Steam så tokeniserades 

texterna till en matris med “CountVectorizer” funktionen från ramverket scikit-learn. Därefter så 

transformerades data med “TfidfTransformer” funktionen, från samma ramverk, till ett format 

som skulle kunna hanteras av klassificeraren. När data var förbehandlat av CountVectorizer och 

TfidfTransformer så var data redo för att träna klassificeringalgoritmen.  

Klassificeringsalgoritmen som valdes för Naive Bayes klassificeraren var “MultinomialNB” från 

scikit-learn ramverket. Denna algoritm har i tidigare arbeten visat sig vara väldigt populär och 

effektiv med textbaserad klassificering[5][3][14]. I ramverket sci-kit learn visas att data med en 

mängd på mindre än hundratusen element passar bra med deras implementation av Naive Bayes 

klassificeraren [35]. 

SVM är den andra algoritmen inom maskinlärningsbaserat attitydanalys som arbetet fokuserade 

på. Anledningen var att SVM visat sig prestera med hög träffsäkerhet vid klassifikation av text [6]. 

Implementationen som användes ingick i scikit-learn ramverket och benämns ”LinearSVC”. Denna 

algoritm som man kan se i namnet är en linjär klassificerare. LinearSVC passade arbetet eftersom 

den datamängd som användes vid testning  var både mindre än hundratusen element och 

textbaserad, två förutsättningar som ökar algoritmens prestation[35]. Nedan visas modellen eller 

flödet för Naive Bayes och SVM där själva klassificeringsalgoritmen (classifier) är den enda 

skillnaden, se figur 3.1. 

 

FIGUR 3.1 MODELLENS STRUKTUR FÖR MASKININLÄRNINGSBASERADE ALGORITMERNA. 
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3.2 DATAINSAMLING OCH FILTRERING 
I detta kapitel beskrivs insamlingen av data eller korpus för syftet att utföra en attitydanalys.  

3.2.1 FÄRDIGSTÄLLD DATASAMLING 
Tidigt under förstudien i arbetet hittades det en färdigställd korpus med 6.4 miljoner omdömen 

från Steam. Filformatet var .csv (Comma-seperated Value) som är likt ett kalkylblad där varje 

omdöme separerades med en radbrytning och varje kolumn separerades med ett komma-tecken. I 

detta data set angavs spelets identifikationsnummer på Steam, själva textomdömet, omdömets 

sentiment/attityd, samt hur många som ansåg att omdömet var hjälpsamt som visas i Figur 3.2. 

 

FIGUR 3.2 EN FRAMSTÄLLNING AV DEM FÖRSTA 5 OMDÖMENA I STEAM KORPUSEN AV OMDÖMEN. FRÅN VÄNSTER 

TILL HÖGER VISAS SPELETS IDENTIFIKATIONSNUMMER PÅ STEAM, OMDÖMET, ATTITYD I FORM AV 1 FÖR POSITIV OCH 

-1 FÖR NEGATIV OCH SLUTLIGEN ANTALET ANVÄNDARE SOM FANN OMDÖMET HJÄLPSAM. 

På Steam kunde en användare som gav sitt omdöme ange om hen rekommenderas spelet eller ej. 

Detta är annotationen som användes i arbetet för att ange om ett omdöme är positivt eller 

negativt. I den valda datasamlingen angavs annotationen i form av -1 för negativt eller 1 för 

positivt. Annotation av data innebär inom attitydanalys att klassen för varje omdöme är givet 

(positiv/negativ). Denna typ av data är ett krav i övervakade maskininlärningsalgoritmer men kan 

även användas för att visa precisionen av resultatet från en lexikon-baserad attitydanalys och 

agera som ett facit vid utvärdering. 

Det fanns flera anledningar till att just detta data set användes. Korpusen var väldigt stor, 

annoterad som det skrevs om ovan, innehöll information som var relevant för arbetet, samt att 

omdömen var skrivna på engelska. En större del av tidigare arbeten var baserade på alla dessa 

faktorer, och av kunde styrka arbetet och refereras till. Dessa arbeten hade tillgång till och 

arbetade med engelsk text som var annoterad med en känd klass som visar om texten är positiv 

eller negativ[3][20][37]. Arbetets begränsade tidsram gjorde även att en färdigställt datasamling 

var bättre än att spendera tiden till att samla in detta data själva. 

3.2.2 STATISTIK PÅ DATASAMLINGEN 
En huvudbeståndsdel inom attitydanalys och andra NLP grenar är att förstå data eller korpusen 

som arbetet kretsar kring. I avsnitt 2.6, Förbehandling av data, presenteras t. ex vikten på 

borttagning av stoppord för klassifikations algoritmer. Dessa kan skilja sig åt mellan olika 

datasamlingar och bör därför undersökas för varje ny datasamling. Ett exempel är att “film” kan 

vara ett stoppord i en samling filmomdömen, medan ”spel” är motsatsen för spelomdömen.  

Framtagandet av specifika stoppord för just detta arbetes samling av text krävde att en explorativ 

analys av statistik utfördes. Mer specifikt så räknade man ord och andra intressanta faktorer. 

Syftet var t. ex att besvara frågor som dem mest förekommande orden och hur fördelningen av 

positiva och negativa omdömen såg ut.  
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Under denna explorativa studie av data med hjälp av Pythonbiblioteket pandas upptäcktes andra 

intressanta mönster i datasamlingen som användes sedan för att filtrera bort brus och annan 

onödig information. Dessa presenteras nedanför. 

3.2.3 FILTRERING AV STEAM KORPUS 
Även om korpusen var stor, så fanns det många irrelevanta omdömen för arbetet. Tidigare 

arbeten visade dessutom att stora mängder data betyder inte nödvändigtvis bättre attitydanalys, 

samt som det ökar tiden för behandling[35]. Med hjälp av statistiska undersökningar av data så 

framtogs steg för syftet att filtrera data genom borttagning av brus och onödig information. Denna 

filtrering utfördes i 6 steg med hjälp av Python ramverket pandas. Dessa steg beskrivs på nästa 

sida. 

1. Borttagande av irrelevanta kolumner 

Samlingen innehöll information om vilket spel som omdömet gällde samt hur många 

användare som fann omdömet användbar. Detta ansågs vara irrelevant för arbetet. 

2. Borttagande av extra blanktecken 

Eftersom samlingen bestod av rådata från omdömen så kunde den innehålla stora 

mängder blanksteg eller andra former av blanksteg såsom tabulatortecken. Dessa tar 

onödigt plats och är irrelevanta för arbetet. 

3. Borttagande av omdömen som försvårar arbetet 

Vissa av omdömena innehöll information som försvårar arbetet eller ingen information 

alls. Exempel på det är omdömen som endast innehöll ett ord, tecken eller en textsmiley. 

Eftersom vissa textsmileys var längre än två tecken valdes det att alla omdömen med färre 

än 4 tecken skulle tas bort. Exempel: ‘♥♥♥’, ‘:/’, ‘(-:’. Observera att tecken som 

hjärtan och glada gubbar kan vara av värde eftersom dessa kan uttrycka attityd eller 

sentiment. I tidigare arbeten har dessa varit en del av problemformuleringen och 

lösningen för attitydanalys. I detta arbete blev detta en avgränsning av anledningen att det 

fanns en tidsbegränsning. 

4. Borttagande av alla omdömen som innehöll tecken utöver dem vanligt förekommande 

tecken och specialtecken 

På Steam och generellt på internet så förekommer humor och konst i form av text där 

enda gränsen är människors kreativitet. Detta kan agera som brus i text och påverka 

attitydanalysen negativt. Se Figur 3.3 för hur ett omdöme kan vara irrelevant eller 

innehålla brus och onödig information. 

5. Borttagande av alla dupletter 

Det förekom dessutom dupletter i form av omdömen med samma omdöme (attitydvärde) 

och text. Dessa var i vårt arbete onödiga och därför togs bort. 

6. Blandning och balansering av data 

Eftersom tidigare arbeten kom fram till bra resultat med en mindre korpus så valdes det 

att datasamlingen borde minskas ner till 30 000 omdömen. En annan faktor som är viktig i 

klassifikation av text är balanseringen av annoterade data. Med det menas att datat skall 

innehålla en jämn fördelning av negativa och positiva omdömen. Därför delades 

datasamlingen i två olika samlingar för positiv och negativ. Sedan blandades ordningen av 

dessa samlingar och 15 000 extraherades från vardera. Sedan sammansattes dessa 

omdömen till en balanserad samling som blev basen för arbetet. 
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FIGUR 3.3 ETT OMDÖME PÅ STEAM KAN SE UT SÅ HÄR OCH INNEHÅLLA TEXT, TEXT KONST OCH ORELATERAT 

HUMOR. 

Dessa steg avlägsnade en del brus och onödig information från datat. Det fanns t. ex 1 024 687 

omdömen som inte innehöll någon text alls. En annan intressant statistik var att 19 011 omdömen 

innehöll mindre än 4 tecken, varav 5041 av dessa bestod endast av ett punkttecken (‘.’). 

Filtreringen resulterade i att mängden omdömen gick från 6.4 miljoner stycken till 30 000. 

Filstorleken minskades dessutom från ungefär 2 miljoner KB till 3911 KB, ungefär från 2GB till 4 

MB. Detta underlättade arbetet med data och sparade både tid och processorkraft. 

3.2.4 MANUELLT ANNOTERAD DATA 
Eftersom en del av problemformuleringen var omdömen av sarkastisk natur så implementerades 

ett extra attribut som annoterade om omdömet är sarkasm eller ej. Detta annoteras med en etta 

för sarkasm och nolla för icke sarkasm. Alltså kunde attributet vara ett diskret värde av mängden 

[0, 1]. Sarkasm är något som förekommer ofta i internetkultur och speciellt på plattformen Steam 

som visades i Figur 3.2 och Figur 3.3.  

Denna uppgift skulle vara väldigt tidskrävande om det skulle göras manuellt på 30 000 omdömen. 

Därför utfördes dessa tester på 270 slumpmässigt valda omdömen som ansågs vara sarkastiska. 

Först extraherades 1000 slumpmässigt utvalda omdömen som sedan annoterades manuellt 

huruvida dem vara sarkastiska eller ej.  

Observera att definitionen av sarkasm i detta arbete är baserat på Oren Tsur m.m arbete inom 

ämnet [30]. Definitionen lyder ”aktiviteten av att säga eller skriva motsatsen till vad man menar, 

eller att man talar på ett sätt vars syfte är att få någon annan att känna sig dum eller att visa dem 

att man är arg”. Baserat på denna definition utfördes den manuella annoteringen på omdömen av 

sarkastisk natur. Observera att med motsatsen kan det även innebära att man skriver något 
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negativt men menar något positivt. Ett exempel är att användaren fick mardrömmar från ett 

skräckspel. Det är något negativt, men i kontexten, kan användaren mena att det är ett bra 

skräckspel. 

3.3 KVALITATIVT VAL AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 
Efter den initiala delen av dataförbehandling eller som benämns filtrering ovan så utfördes 

ytterligare förbehandling för algoritmerna. Det utfördes dessutom en extra explorativ statistisk 

undersökning för att finna stoppord och andra intressanta mönster som är viktiga för arbetet. 

Eftersom maskininlärningsalgoritmer och lexikonbaserade tillvägagångssätt skiljer sig åt i krav på 

förbehandling av data så utfördes det ett antal mindre tester för ändamålet att ta fram lämpliga 

förbehandlingsmetoder. Dessa presenteras i kapitel 3.4.2. 

Förbehandlingsmetoderna som testas togs fram under förstudien som ni kan hitta i Bakgrund och 

Teori. I tidigare arbeten nämns det att dessa metoder uppnådde bäst resultatet genom 

borttagning av stoppord och vid användningen av en stemmer [23]. Flera olika 

förbehandlingsmetoder valdes att testas eftersom text från olika domäner skiljer sig åt från 

varandra, och därmed kan dessa metoder uppnå olika resultat på Steam korpusen. 

3.3.1 DOMÄNSPECIFIK STOPPORDSLISTA OCH ORDBOK 
I kapitel 2.6 presenteras nyttan med borttagning av stoppord och därför valdes det som en 

förbehandlingsmetod för testning. Olika domäner och därmed typer av korpus kräver olika 

stoppord. Ord såsom “not” och “isn’t” räknas som stoppord i det engelska språket. Eftersom SO-

CAL har funktionalitet för negation av ord och presterar därmed bättre med negerande ord 

närvarande var det ej rekommenderat att ta bort ord som “not” och “isn’t”. Av denna anledningen 

utvecklades en mindre domänspecifik lista med stoppord. 

Vissa ord kunde även beskriva en växlande attitydpolaritet beroende på sammanhanget. Det kan 

därför vara viktigt att utveckla en ordbok som beskriver rätt attitydpolaritet för enstaka ord när 

det gäller lexikonbaserad attitydanalys. Domänspecifika ord på Steam som “kill” och “monster” ses 

som negativa av SO-CALs inbyggda ordbok, men är egentligen neutrala i spelvärlden eftersom 

dessa kan möjligen endast beskriva ett spels innehåll.  

Båda dessa ovannämnda resurserna är viktiga för att öka den kvalitativa implementeringen av 

attitydanalysalgoritmerna som presenteras i detta kapitel. 

3.3.1.1 FRAMTAGNING AV EN DOMÄNSPECIFIK LISTA MED STOPPORD 

Framtagningen av en skräddarsydd lista med stoppord skedde i tre steg. Först analyserades orden i 

datasamlingen med hjälp av ramverket pandas i Python och en lista med ordfrekvenser 

producerades. Sedan analyserades listan manuellt och jämfördes med listan från Natural Language 

Toolkit (NLTK) av engelska stoppord samt SO-CALs funktionalitet och begränsning. Ett exempel 

som presenterades ovan var att SO-CAL hanterar negation av ord som ledde till att stoppord som 

negerar en menings attitydpolaritet användes ej i den skräddarsydda stoppords listan.  Ord som 

fanns i listan från NLTK såsom ”you” och ”yeah” användes, samt som dessa utökades med ”u”, 

”yea” och ”ye” eftersom dessa är vanliga förkortningar på nämnda orden och används på Steam. 

Arbetet resulterade i en lista med 169 stoppord eller tokens. Slutligen processerades 

datasamlingen innan själva attitydanalysen genom att dessa ord togs bort i texten för omdömet. 
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3.3.1.2 FRAMTAGNING AV EN DOMÄNSPECIFIK ORDBOK 

Arbetet med framtagning av dem skräddarsydda ordböckerna som addition till SO-CALs inbyggda 

ordböcker inleddes på samma sätt som för stoppords listan som nämndes tidigare. Listan med ord 

frekvenser användes som en utgångspunkt eftersom vanligt förekommande ord bör ha rätt 

domänspecifik attityd polaritet. Ett typiskt exempel för spel är ”kill” och ”monster”. Dessa ord 

hade en negativ polaritet i dem inbyggda ordböckerna medan i spel är dessa neutrala eftersom 

orden möjligen beskriver spelinnehåll. Sedan finns det andra domänspecifika ord såsom ”lag”, 

”lagg” eller ”lagging” som beskriver ett vanligt problem i online spel där det förekommer 

fördröjning eller något som gör att spelupplevelsen blir negativ. Dessa ord har stor inverkan på ett 

omdömes attityd polaritet och beskriver något väldigt negativt men dessa saknades i SO-CALs 

inbyggda ordböcker. Slutligen adderades ordboken i mappen med SO-CALs ordböcker och dem 

nödvändiga konfigurationerna utfördes. Dessa konfigurationer berörde vad dem additionella 

ordböckerna hette och en flagga som angav att dessa additionella ordböcker skulle användes. 

Arbetet resulterade i en skräddarsydd ordbok med 29 verb såsom “patch”, “install” och “crash”. 

Ytterligare innehöll ordboken 43 substantiv och 19 adjektiv. 

3.3.2 TESTNING AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 
Olika förbehandlingsmetoder testades på textsamlingen för att ta fram kvalitativa metoder för den 

filtrerade samlingen på 30 000 omdömen. Testerna utfördes 30 gånger för varje 

förbehandlingsmetod för att producera medelvärdet, standardavvikelsen och slutligen 

konfidensintervall med en konfidensgrad på 95%. I tabellerna framöver i arbetet presenteras 

medelvärdet av algoritmerna i procentform samt konfidensintervallet inom parenteser. 

3.3.2.1 SO-CAL 

Resultatet för lämpliga förbehandlingsmetoder för SO-CAL presenteras i Tabell 3.1. 

Träffsäkerheten presenteras i procentform  ± konfidensintervallet med en konfidensgrad på 95%. 

TABELL 3.1 TEST AV OLIKA FÖRBEHANDLINGSMETODER PÅ 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN DÄR 50% ÄR 

POSITIVA RESPEKTIVE NEGATIVA OMDÖMEN.  

SO-CAL korrekthet Positiva Omdömen (%) Negativa omdömen (%) Alla omdömen (%) 

Ingen förbehandling 64,9 ± 2,5 56,5 ± 2,4 60,7 ± 1,8 

Symspell 68,9 ± 2,1 60,6 ± 2,1 64,8 ± 1,5 

Extra domänspecifik ordbok 66,7 ± 2,8 62,3 ± 2,2 64,5 ± 1,7 

NLTK stoppord 64,1 ± 2,6 51,7 ± 2,5 57,9 ± 1,8 

Skräddarsydd lista med stoppord 63,7 ± 2,6 56,5 ± 2,5 60,1 ± 1,8 

Stemmer 63,7 ± 2,8 52,7 + 2 58,2 ± 1,7 

Symspell och domänspecifik ordbok 70,4 ± 2,4 66,4 ± 2,0 68,4 ± 1,4 

 

I tabell 3.1 presenteras resultatet på olika förbehandlingsmetoder på en samling 30 slumpmässigt 

utvalda samlingar av 100 omdömen vardera. Resultatet som visas är SO-CAL utvärdering av 
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attitydanalys på omdömena efter en viss förbehandlingsmetod. Förutom att det är samma data så 

utför dessutom SO-CAL ett antal egna förbehandlings processer som beskrevs i kapitel 2.3.3.  

Symspell är ett verktyg som används för automatisk rättning av text. Detta är viktigt för att 

felstavade ord kan påverka t. ex resultatet från SO-CAL eftersom attitydpolariteten hämtas från ett 

attitydlexikon som kräver att orden är rättstavade. 

Attitydanalys verktyget SO-CAL tillåter extra ordböcker med domänspecifika ord. Detta användes 

eftersom vissa specifika ord för Steam korpusen saknades i SO-CALs ordböcker och vissa hade 

dessutom en annorlunda attitydpolaritet. Exempel på ord som saknades, men som anses viktiga på 

Steam är ’bug’, ’lagg’ och ’refund’. Dessa ord är typiska negativa ord inom spelbranschen. Exempel 

på ord som hade fel attityd polaritet var ’monster’, ’enemy’, ’battle’ och ’attack’. Dessa ord ansågs 

som negativa men i fantasispel är dessa ord oftast objektiva och beskriver endast innehåll i ett 

spel. Man skulle kunna anse dessa ord som stoppord eftersom dem beskriver innehåll och inte bör 

påverka en texts attityd polaritet. 

Som det presenteras i Tabell 3.1 så testades både NLTK egna stoppords lista en egen 

domänspecifik lista med stoppord som togs fram under arbetets gång. Denna innehåller dem 

flesta stopporden i det engelska språket. Men som tidigare påpekats kan vissa av dessa ord ge 

felaktigt resultat med SO-CAL. Ett stemmer verktyg användes under testning eftersom trunkering 

av ord till deras morfologiska rot form har visat ge bra resultat enligt tidigare arbeten inom ämnet.  

Som Tabell 3.1 visar så presterade SO-CAL i överlag bättre med tillägg av domänspecifika ord i 

ordböcker och med stavningsramverket SymSpell. Det bestämdes att dessa två skulle kombineras 

och testas som en ytterligare förbehandlingsmetod. 

3.3.2.2 NAIVE BAYES OCH SUPPORT VECTOR MACHINE 

För att ta fram lämpliga förbehandlingsmetoder så testades samma metoder beskrivet i 3.4.2 med 

undantaget att Extra domänspecifik ordbok inte testades då detta är unikt till SO-CAL. Testerna 

gjorde på trettio olika datamängder med hundra omdömen per datamängd. Omdömena var 

slumpmässigt utplockade från Steam korpusen och var inte balanserade. Efter grund testerna var 

klara så valdes dem två förbehandlingsmetoderna som gav bäst resultat och testades med 

varandra samtidigt för att se om resultatet kunde förbättras. Resultatet presenteras i tabell 3.2 för 

Naive Bayes klassificeraren och 3.3 för SVM algoritmen. 
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TABELL 3.2 TEST AV OLIKA FÖRBEHANDLINGSMETODER PÅ 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN FÖR NAIVE 

BAYES.  

Naive Bayes korrekthet 
Positiva Omdömen 

(%) 
Negativa omdömen 

(%) 
Alla omdömen 

(%) 

Ingen förbehandling 77,2 ± 1,7 87,0 ± 2,9 78,9 ± 1,4 

Symspell 78,3 ± 1,6 88,1 ± 2,5 80 ± 1,3 

NLTK stoppord 79,2 ± 1,4 83,8 ± 2,4 80,1 ± 1,2 

Skräddarsydd lista med stoppord 78,8 ± 1,7 87,3 ± 3,0 80,3 ± 1,4 

Stemmer 78,6 ± 1,5 87,4 ± 2,7 80,1 ± 1,2 

NLTK stoppord + Skräddarsydd lista med 
stoppord 78,5 ± 1,5 85,2 ± 2,4 79,7 ± 1,3 

 

TABELL 3.3 TEST AV OLIKA FÖRBEHANDLINGSMETODER PÅ 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN FÖR SUPPORT 

VECTOR MACHINE. 

SVM korrekthet 
 Positiva Omdömen 

(%) 
Negativa omdömen 

(%) 
Alla omdömen 

(%) 

Ingen förbehandling  82,0 ± 1,3 85,2 ± 3,2 82,6 ± 1,2 

Symspell 
 

81,5 ± 1,3 85,3 ± 3,0 82,2 ± 1,1 

NLTK stoppord 
 

81,7 ± 1,2 82,2 ± 3,8 81,7 ± 1,1 

Skräddarsydd lista med stoppord  81,9 ± 1,5 85,3 ± 3,1 82,4 ± 1,3 

Stemmer  81,8 ± 1,0 85,7 ± 3,0 82,5 ± 1,0 

Skräddarsydd lista med stoppord + 
Stemmer 

 
82,1 ± 1,2 84,9 ± 3,0 82,63 ± 1,1 

3.4 TEST PÅ GEMENSAM DATA 
För att dem valda tre algoritmerna skulle kunna jämföras mot varandra behövdes det skapas så 

jämna förutsättningar som möjligt. Testerna för prestationsmätningar i form av korrekthet i 

klassifikation av omdömen utfördes därför på en gemensam datamängd. Detta gällde även när 

dem tre algoritmerna testades på sarkastiska omdömen. 

3.4.1 GEMENSAM TESTDATA 
För att jämförelsen av dem olika metoderna skulle bli så vetenskapligt korrekta användes en 

gemensam databas av omdömen för dem valda algoritmerna. Denna datasamling innehöll 

sextusen omdömen där 2949 omdömen var negativa och 3051 omdömen var positiva. Databasen 

delades upp i trettio databaser med tvåhundra omdömen vardera. Detta gjordes för att kunna ta 

fram standardavvikelsen och medelvärden och för att kunna jämföra dem olika metoderna på 

samma datasamling för en rättvis bedömning. 
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3.4.2 SARKASTISKA OMDÖMEN 
Eftersom en del av arbetet var att jämföra hur attitydanalys algoritmer presterar med hänsyn till 

sarkasm så utfördes tester på sarkastiska omdömen. En samling på 270 omdömen extraherades i 

arbetet från den gemensamma testdata samlingen, se 3.4.1. Dessa omdömen var av sarkastisk 

natur enligt definitionen i kapitel 3.3.4. 

Maskininlärningsbaserade algoritmerna tillåter tillägget av en extra etikett som t. ex attityd 

polaritet och sarkasm. På så sätt kan dessa algoritmer tränas upp i att ta hänsyn till en extra 

etikett. 

SO-CAL, som är lexikon baserat, har inget inbyggt sätt att hantera sarkasm och det är utanför detta 

arbetets tidsram att implementera någon sådan funktionalitet. Eftersom SO-CAL är ett verktyg 

som beräknar attityd polaritet av text med en regel-baserad algoritm. Men att se hur SO-CAL 

hanterar sarkastiska omdömen ansågs vara intressant att testa. 

Efter att dessa 270 omdömen hade extraherats så utfördes en slumpmässig extraktion av 30 

omdömen som lades i en egen datafil. Totala antalet filer blev 30 som innehöll 30 sarkastiska 

omdömen var. Sedan utfördes en attitydanalys på filerna och resultatet blev en statistisk tabell 

som visar medelvärdet av algoritmernas träffsäkerhet, samt standardavvikelsen. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras arbetets resultat. Resultatet var baserad på data som beskrivs i 

föregående kapitel. Först presenteras grafer från testningen för framtagning av lämpliga 

förbehandlingsmetoder och algoritmernas korrekthet i ordningen SO-CAL, Naive Bayes 

klassificeraren och SVM. Sedan presenteras resultatet från tester på den gemensamma 

datasamlingen. Avslutningsvis presenteras även resultatet på datasamlingen som var annoterad 

med en sarkasmetikett. 

4.1 RESULTAT FRÅN KVANTITATIVA TESTER AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 
Inledningsvis utfördes kvantitativa testmetoder för att välja kvalitativa förbehandlingsmetoder för 

SO-CAL. Resultatet från dessa tester presenteras i 4.1.1. Alla tester utfördes på samma 

datasamlingar. Det togs fram 30 samlingar med 100 slumpmässigt utvalda omdömen vardera. 

Sedan analyserades dessa samlingar med SO-CAL och träffsäkerheten eller korrektheten är det 

resultat som presenterats. Slutligen presenteras resultatet från den datamängd som var 

gemensam för dem valda attitydanalysalgoritmerna som presenterats i arbetet. 

4.1.1 SO-CAL 
I detta kapitel presenteras graferna från testerna som utfördes för att ta fram lämpliga 

förbehandlingsmetoder för dem olika algoritmerna. Utgångspunkten för jämförelse var den icke 

förbehandlade data som visas i Figur 4.1 för SO-CAL. 

 

FIGUR 4.1 RESULTATET FRÅN SO-CAL PÅ EJ FÖRBEHANDLADE DATA DÄR Y-AXELNS PRESENTERAR KORREKTHET I 

FORM AV PROCENTEN KORREKT KLASSIFICERADE OMDÖMEN OCH X-AXELNS VISAR DEM 30 OLIKA DATASAMLINGARNA 

MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN. 

Resten av graferna från testerna på förbehandlingsmetoder för SO-CAL kan hittas i Appendix. 

4.1.2 NAIVE BAYES 
I detta kapitel presenteras graferna för Naive Bayes resultatet med olika förbehandlingsmetoder. 

Först finner vi utgångspunkten för testerna som är resultatet från analysen utan en 

förbehandlingsmetod som visas i Figur 4.2. 
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FIGUR 4.2 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES KLASSIFICERAREN UTAN NÅGON 

FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

Resten av graferna från testerna på förbehandlingsmetoder för Naive Bayes kan hittas i Appendix. 

4.1.3 SVM 
I detta kapitel presenteras resultatet från dem kvantitativa testerna för framtagning av kvalitativa 

förbehandlingsmetoder för användning med SVM. 

 

FIGUR 4.3 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM UTAN NÅGON FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

Resten av graferna från testerna på förbehandlingsmetoder för SVM kan hittas i Appendix. 

4.2 ATTITYDANALYS PÅ GEMENSAM TESTDATA 
För dem utvalda algoritmerna användes samma samling testdata för utvärdering. Korpusen bestod 

av 6000 omdömen, varav 3051 och 2949 positiva respektive negativa omdömen.  Dessa delades 

sedan upp i 30 samlingar med 200 omdömen var. Resultatet presenteras i form av medelvärdet på 
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träffsäkerheten för algoritmerna och standardavvikelsen. Alla omdömen menas medelvärdet på 

hela samlingen, medans positiva respektiv negativa omdömen presenterar träffsäkerheten för 

dem positiva respektive negativa omdömena. 

4.2.1 SO-CAL 
Tabellen nedan visar resultatet från testning av SO-CAL på gemensamma testdata. 

TABELL 4.1 RESULTATET AV ATTITYDANALYS MED SO-CAL PÅ 6000 UPPDELADE I 30 SAMLINGAR MED 200 

OMDÖMEN VAR.  

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 67,1 1,1 

Andelen positiva omdömen  67,9 1,5 

Andelen negativa omdömen 66,4 1,6 

4.2.2 NAIVE BAYES 
I Tabell 4.2 visas hur algoritmen presterade på den gemensamma testdatasamlingen. 

Förbehandlingsmetoderna som valdes var den skräddarsydda stoppords listan då den gav bäst 

resultat tidigare, se kapitlet som behandlar förbehandlingsmetoder i metod. 

TABELL 4.2 RESULTATET VID TESTNINGEN AV DEN GEMENSAMMA DATASAMLINGEN MED NAIVE BAYES ALGORITMEN.  

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 82,0 1,0 

Andelen positiva omdömen 79,7 1,3 

Andelen negativa omdömen  84,5 1,4 

4.2.3 SVM 
I Tabell 4.3 visas resultatet av algoritmens resultat på det gemensamma testdata. 

Förbehandlingsmetoderna som valdes var den skräddarsydda stoppords listan för borttagning av 

stoppord och trunkering med en stemmer då det gav bäst resultat i testning av 

förbehandlingsmetoderna. 

TABELL 4.3 RESULTATET VID TESTNINGEN AV DEN GEMENSAMMA DATASAMLINGEN MED SVM ALGORITMEN.  

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 82,5 1,0 

Andelen positiva omdömen 82,4 1.5 

Andelen negativa omdömen  82,8 1.4 
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4.3 JÄMFÖRELSE AV ALGORITMERNAS PRESTANDA PÅ OMDÖMEN AV 
SARKASTISK NATUR 
Ett moment i arbetet skulle jämföra hur dessa algoritmer hanterar omdömen av sarkastisk natur. 

Det skapades en korpus med 1000 omdömen där dem sarkastiska omdömen var manuellt 

annoterade och resulterade i en samling med 145 sarkastiska omdömen. 

4.3.1 SO-CAL 
Under visas tabellen på resultatet från testning av SO-CAL på gemensamma testdata av sarkastisk 

natur. 

TABELL 4.4 RESULTATET AV ATTITYDANALYS PÅ EN SAMLING AV 30 DATAFILER MED 30 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA 

SARKASTISKA OMDÖMEN FRÅN SAMLINGEN PÅ 270 SARKASTISKA OMDÖMEN. I DETTA FALL ANVÄNDES ENDAST EN 

DOMÄNSPECIFIK ORDBOK.  

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 25,9 4,5 

Andelen positiva omdömen 30,9 12,5 

Andelen negativa omdömen 46,9 3,9 

 

TABELL 4.5 RESULTATET AV ATTITYDANALYS PÅ EN SAMLING AV 30 DATAFILER MED 30 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA 

SARKASTISKA OMDÖMEN FRÅN SAMLINGEN PÅ 270 SARKASTISKA OMDÖMEN. I DETTA FALL ANVÄNDES EN 

DOMÄNSPECIFIK ORDBOK OCH FÖRBEHANDLING MED SYMSPELL.  

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 43,2 3,5 

Andelen positiva omdömen 30,9 4,6 

Andelen negativa omdömen 50,4 4,2 

4.3.2 NAIVE BAYES 
I Tabell 4.6 visas hur algoritmen presterade på den gemensamma testdatasamlingen av sarkastisk 

natur. Förbehandlingsmetoderna som valdes var den skräddarsydda stoppords listan då den gav 

bäst resultat tidigare, se kapitlet som behandlar förbehandlingsmetoder i metod. 

TABELL 4.6 RESULTATET FRÅN ATTITYDANALYS AV DEM SARKASTISKA OMDÖMEN MED NAIVE BAYES ALGORITMEN. 
KONFIDENSINTERVALLET PRESENTERAS DÄR KONFIDENSGRADEN VAR 95% 

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 75,8 2.2 

Andelen positiva omdömen 63,9 4.8 

Andelen negativa omdömen 83,4 2.2 
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4.3.3 SVM 
Nedanför presenteras resultatet av klassifikationen av dem sarkastiska omdömena med 

maskininlärningsalgoritmen SVM. Förbehandlingsmetoderna som användes var den skräddarsydda 

stoppords listan och trunkering av ord med hjälp av en stemmer. 

TABELL 4.7 RESULTATET FRÅN ATTITYDANALYS AV DEM SARKASTISKA OMDÖMEN MED NAIVE BAYES ALGORITMEN. 
KONFIDENSINTERVALLET PRESENTERAS DÄR KONFIDENSGRADEN VAR 95% 

(%) Medelvärde Konfidensintervall (95%) 

Alla omdömen 77,22 2.837982417 

Andelen positiva omdömen 72,22 5.825718065 

Andelen negativa omdömen 81,09 3.01435511 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyserades och diskuterades resultatet från attitydanalysalgoritmerna för 

ändamålet att redogöra dess styrkor och brister. Detta hoppas vi kan hjälpa andra att välja rätt 

algoritm för framtida arbeten. Brister kan inspirera framtida arbeten och lösningar som syftar till 

att bidra till och förbättra attitydanalys. Inledningsvis analyseras resultatet från 

maskininlärningsalgoritmerna Naive Bayes klassificeraren och SVM. Sedan analyseras 

förhandlingsmetodernas val och påverkan av resultatet. Slutligen redogörs samma punkter men 

för lexikon baserade tillvägagångsättet med hjälp av verktyget SO-CAL. 

5.1 ANALYS AV MASKININLÄRNINGS BASERAD ATTITYDANALYS 
Naive Bayes klassificeraren och SVM användes för att klassificera omdömen inom maskininlärning. 

Dessa två algoritmer analyseras och därefter diskuteras brister och förbättringar för dem två 

algoritmerna. 

5.1.1 ANALYS AV ALGORITMER 
För att algoritmerna skall kunna klassificera text så måste algoritmerna innan tränas på stora 

mängder data inom samma område. I detta arbete så tränades båda algoritmerna på samma data 

som var i storleken 24 000 omdömen och testades på samma data som var i storleken 6000 

omdömen. Som visas i kapitel 3.3.2.2 så delades dem 6000 omdömena in i mindre grupper, detta 

för att få fram statistiska värden för att kunna jämföra algoritmerna mot varandra.  

I resultatet visas att algoritmernas träffsäkerhet lade på ca 82% där SVM algoritmen var 0,5 

procentenheter bättre Naive Bayes. Detta tyder på att det inte är så stor skillnad mellan dem två 

algoritmer när det gäller klassifikation av arbetes typ av texter.  

Problematiken med sarkasm är att omdömena blir svåra att bedöma ifall dem är positiva eller 

negativa då sarkastiska texter kan tolkas både positivt och negativt. Exempel på en sådan 

recension visas på figur 5.1, omdömets budskap kan anses vara både positivt och negativt.  

 

FIGUR 5.1 RECENSION AV SPELET “ROCKET LEAGUE”, RECENSIONEN KAN ANSES VARA BÅDE NEGATIV OCH POSITIV. I 
DETTA FALL ÄR RECENSIONEN POSITIV. 

5.1.2 BRISTER OCH FÖRBÄTTRING 
Som nämnts tidigare behövs stora datamängder för att kunna träna upp algoritmer för att dem ska 

kunna göra en klassificerad förutsägelse. Det är inte alltid en stor datamängd finns till den 

domänen man vill träna algoritmerna på.  
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Algoritmer som blivit tränade på data är oftast avsedda för just den typen av data-domän. I detta 

arbete så tränades algoritmer på omdömen från Steam och dem skiljer sig väldigt mycket från 

exempelvis omdömen från film-hemsidan IMDB där omdömena oftast är mycket längre och mer 

redogörande. Därför kan inte dem tränade algoritmerna från detta arbete klassificera sentiment 

av omdömen från IMDB. 

Ett problem med omdömena är specifika ord som kan ha negativ betydelse i ett omdöme och 

positiv betydelse i ett annat omdöme. Exempel på ett sådant ord är “Uplay” vilket är en tjänst 

utgiven av Ubisoft som är liknande Steam. I vissa spel behöver användaren ha både Steam och 

Uplay för att autentisera sig mot olika servrar vilket inte är idealiskt. Ett exempel på ett sådant 

omdöme visas nedan. Omdömet har positiv betoning på spelet och negativ betoning på tjänsten 

Uplay. 

“It was a good game. I definitely enjoyed playing it, but Uplay is pretty annoying. Having to have 

both Steam and Uplay running to play the game is just stupid.” 

5.2 ANALYS AV SO-CAL 
Verktyget SO-CAL som användes för den lexikonbaserade attitydanalysen analyseras i detta 

kapitel. 

5.2.1 ANALYS AV LEXIKON BASERADE VERKTYGET SO-CAL 
Tidigare i arbetet testades SO-CAL prestanda med olika förbehandlingsmetoder såsom borttagning 

av stoppord och rättstavningskontroll. Det som gav bäst resultat med SO-CAL var rättstavning med 

ramverket Symspell samt användningen av en domänspecifik ordbok (attitydlexikon). Dessa två 

kombinerades och gav ett bättre resultat. 

I Tabell 4.1 presenteras SO-CALs prestation i andelen rätt klassificerade omdömen. Tabellen visar 

att SO-CAL klassificerade 67,1 % av alla omdömen rätt, varav den lyckades att klassificera 67,9% 

och 66,4% av alla positiva respektive negativa omdömena rätt. Percentilen som presenterades 

benämns vanligtvis för träffsäkerhet i tidigare arbeten. Exempelvis betyder 67,0% träffsäkerhet av 

en samling på 200 omdömen att SO-CAL klassificerade 134 omdömen rätt. Eftersom SO-CAL 

beräknar attitydpolaritet innebär detta att SO-CAL beräknade rätt polaritet (positiv eller negativ) 

på 134 omdömen. Träffsäkerheten blev 61,1% på 200 omdömen vid ingen förbehandling, som 

visar att kombinationen av Symspell och en domänspecifik ordbok gav en förbättring av 

träffsäkerheten på 6 procentenheter eller ungefär 10%. Standardavvikelsen hade ett lågt värde 

som indikerar att resultatet för den kvantitativa testningen låg nära medelvärdet och var 

konsekvent. 

Eftersom träffsäkerheten, som visats tidigare, innebär att av 200 omdömen blir endast 134 

omdömen rätt klassificerade och därmed 66 omdömen felaktigt klassificerade så anses detta vara 

en opålitlig algoritm för klassifikation. Vetenskapsmän inom data anser att en pålitlighets tröskeln 

för träffsäkerhet ligger på 0.8 eller 80% och därför anses SO-CAL genom denna testning att inte 

vara pålitligt på just korpusen omdömen från Steam[36].  I snitt var andelen positiva och negativa 

omdömen ungefär 50/50 (100,8/99.2) i den gemensamma testdatasamlingen som enligt 

statistikvetenskapen innebär detta chansen att en människa gissar rätt klassifikation för ett 

omdöme är på ungefär 50% [25]. Detta indikerar att SO-CAL klassificerar omdömen rätt ungefär 

17,1% procentenheter mer än en slumpmässig gissning som låg på 50%. Detta styrker ytterligare 

svårigheten med attitydanalys av textsamlingar och tyder på behovet att det finns rum för 
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förbättring. Attitydanalys eftersträvas eftersom den sparar tid och pengar för företag genom att 

automatisera klassifikation av omdömen eller text. Men SO-CAL uppnår inte tröskeln för pålitlighet 

och därför kan inte anses användbar eftersom den kräver fortsatt arbete och manuell bevakning 

för att ge bäst resultat. 

5.2.2 ANALYS AV FÖRBEHANDLINGSMETODER FÖR SO-CAL 
Ett viktigt steg inom attityd analysen är att textdata förbehandlas innan analys för att öka kvalitén 

av texten eller öka algoritmens prestanda. Vid testet på gemensamma data användes ramverket 

Symspell för att rätta felstavningar i texten och sedan användes en skräddarsydd domänspecifik 

ordbok. 

Anledningen att rättstavning är viktigt är eftersom SO-CAL baserar sin uträkning enbart på 

attitydpolaritet från dess attitydlexikon. Där har varje ord eller fras en attityd polaritet som 

indikerar om ordet är positivt eller negativt samt en styrka. Detta värde kan således anta ett värde 

mellan -5 till 5. Ett exempel är att ordet ”amazing” har värdet 5 som betyder att det är ett positivt 

ord med styrkan 5, medan ordet ”quite-boring” är negativt och har styrkan -2. Hade en användare 

skrivit ”amasing” hade SO-CAL aldrig upptäckt detta och därmed möjligen felaktigt bedömt ett 

omdömes attityd på grund av felstavningen. Det visade sig i testning att Symspell var en av 

förbehandlingsmetoderna som förbättrade resultatet mest. 

 

Omdöme 
# 

Ingen förbehandling Symspell 

1 “I dont see why they rate this 7 it should be 18 
it is so hard for kids how do you get a refund”, -
2.0 

“i done see why they rate this a it should be 
of it is so hard for kids how do you get a 
refund”, -2.0 

2 “THERES A REASON WHY THIS GAME IS WORTH 
LIKE 13 CENTS”, 2.0 

“there a reason why this game is worth like 
of cents”, 1.0 

3 “ANIME IS REAL RIGHT”, 4.8 “anime is real right”, 1.0 

4 “Try This F2P I liked it will you ?”, 0.0 “try this ftp i liked it will you”, 1.0 

TABELL 5.1 EXEMPEL PÅ OMDÖMEN UTAN FÖRBEHANDLING OCH MED FÖRBEHANDLING MED SYMSPELL. SIFFRAN 

EFTER OMDÖMET VISAR SO-CALS BERÄKNING AV ATTITYD POLARITETEN PÅ MENINGEN. 

Men även ramverket för automatisk rättning är inte felfri. Anledningen att Symspell valdes var på 

grund av tidsbrist, att manuellt rätta omdömen skulle vara allt för omfattande. Symspell var både 

automatisk och snabb enligt tidigare arbeten. Tabellen 5.1 visar oväntat resultat. Ett exempel av 

felaktig rättstavning är första omdömet i tabellen som visar felstavning av ordet ”dont” till ”done”. 

Eftersom SO-CAL använder sig av negering så kan detta ge felaktigt resultat eftersom det 

negerande ordet ”don’t” är felstavat. 

Som människor förstår vi att text skrivna i versaler kan ange annan attityd än text skriven i 

gemener. SO-CAL tar hänsyn till detta och benämner denna funktionalitet för ”intensifiers”, alltså 

ett sätt att förstärka uttryck. I Tabell 5.1 visar attityd polariteten för omdöme nummer 3 och hur 

värdet skiljer sig åt beroende på om det är versaler eller gemener. Detta är ännu en anledning till 

felaktighet som resultat av användningen av Symspell. Symspell omvandlar alla versaler till 

gemener som i sin tur påverkar SO-CALs prestanda negativt.  
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Frågan återstår om hur det kommer sig att resultatet ändå förbättrades med Symspell när den 

utförde felaktiga rättningar. Möjligen kan detta innebära att polariteten eller styrkan av en attityd 

kanske har sänkts, men aldrig så pass att det beräknade en mening från positiv till negativ. Som 

exempel 1 visar i Tabell 5.1 så påverkades inte attityd polariteten av att “don’t” omvandlades till 

“done”. Exempel 4 i samma tabell var neutral i början men blev positiv efter användandet av 

Symspell. I detta fall blev det en rätt bedömning eftersom det omdömet var markerat positivt av 

skribenten. Anledningen för detta är att SO-CAL beräknar uttryck som avslutas med ett 

frågetecken som neutrala. Eftersom Symspell tog bort frågetecknet så beräknades meningen som 

positiv istället. Detta indikerar det svåra med att förstå det mänskliga språket och faktorer som 

sammanhang genom att systematiskt eller regelbaserat försöka räkna ut attityden. Det mänskliga 

språket är väldigt komplext och är i ständig förändring, speciellt på Internet, där användare 

uttrycker sig med full frihet. Det krävs inte mycket läsning av Steam omdömen för att inse att 

användare inte skriver i en god språkform. 

Ett annat problem inom attitydanalys med SO-CAL är just beroendet av en ordbok eller 

attitydlexikon. SO-CAL kommer med en samling engelska attitydlexikon för adjektiv, adverb, verb 

och substantiv men tillåter utvecklare att komplementära dessa med en extra ordbok. Detta 

tillåter användare att skapa en egen domänspecifik ordbok. Om ett ord redan finns deklarerat i SO-

CALs egna lexikon så tar SO-CAL värdet från den domänspecifika ordboken istället. Detta är viktigt 

eftersom ord som ”monster” har en annan attityd polaritet i spel än i den inbyggda ordboken. I 

spelomdömen kan detta ord referera till spelinnehåll och inte till något negativt, som den gör i 

dem inbyggda ordböckerna. 

En annan faktor i spelomdömen är att användare kan uttrycka sig fritt och att dem använder 

mycket humor, sarkasm och memes för att uttrycka sig själva. Dessa ord och sätt att uttrycka sig 

förändras kontinuerligt i samspel med internetkultur. Vissa ord som saknades i dem inbyggda 

ordböckerna var t. ex ordet ”lag/lagg” som är väldigt negativ i spelkultur eftersom det oftast tyder 

på att spelet är ospelbart. Detta kan förklara hur en extra ordbok med 94 lexikaliska enheter 

kunde förbättra resultatet. Människor uttrycker sig på olika sätt och det finns en stor variation som 

är lika varierad som dem lexikaliska enheterna dem använder. Observera dessa meningar: 

1. “This game is a piece of shit.” 

2. “Your developers are killing me.” 

Orden som är i fetstil innebär är negativa i detta sammanhang men kan även vara positiva i 

meningar som ”This game is the shit.” eller ”The developers are killing it.”. För närvarande har SO-

CAL inte en simpel funktionalitet för att ta hänsyn till sammanhang och kontext, men tillåter 

användare att skapa en kombination av ord som en lexikalisk enhet. Detta skulle kunna förbättra 

resultatet av exemplen ovan, men måste göras manuellt och är extremt tidskrävande. Ett framtida 

arbete skulle möjligen vara ett bättre lexikon, ett väldigt domänspecifikt attitydlexikon, för 

spelomdömen från Steam. 

Människor har inte tydliga kriterier för attitydanalys av text. Det är estimerat att olika människor 

är överens i detta sammanhang 60–65% av tiden vid bedömandet huruvida en text är positiv eller 

negativ [37]. Det är intressant att SO-CALs prestation i träffsäkerhet (67,1%) är så nära denna 

siffra. Möjligen skulle man kunna argumentera att SO-CAL är lika pålitlig som människor i detta 

avseende. 
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5.2.3 BRISTER OCH FÖRBÄTTRING 
SO-CAL är ett enkelt verktyg att komma igång med, som är perfekt för nybörjare inom 

attitydanalys. Användarna behöver endast dela upp alla omdömen i textfiler och kopiera dem över 

till en mapp. Sedan kör man verktyget med en kommandotolk och resultatet matas ut i en annan 

text fil. Man behöver varken kunskap i statistik eller maskininlärning och på så sätt kan börja med 

attitydanalys. SO-CAL kommer redo att användas och har stöd för analys på engelsk och spansk 

korpus. Vill man analysera text på ett annat språk får man bygga en egen ordbok eller helt enkelt 

översätta textsamlingen till dem befintliga språken. Det första alternativet är ett tidskrävande 

åtagande. Ett problem är att analysen kan ta mycket tid och ju större textsamling desto längre tid 

tar det. Medan dem maskininlärningsalgoritmerna kan analysera 6000 omdömen på bara några 

sekunder. 

Största nackdelen med SO-CAL och alla lexikonbaserade attitydanalysalgoritmerna är att dem är 

beroende av attitydlexikon. Att analysera text kan vara väldigt ett omfattande arbete i vissa 

domäner eftersom det förekommer en stor variation av text och sätt att uttrycka sig. I detta 

arbete analyserades Steamomdömen som har väldigt stor variation i uttryck och språkkunskaper. 

Det finns ingen regel som förhindrar människor att uttrycka sig fritt och det förekommer både 

diffusa omdömen och omdömen skrivna med dåligt språkbruk. Detta gjorde det svårt för SO-CAL 

att analysera eftersom felstavningar inte har någon attitydpolaritet för SO-CAL om ordet inte finns 

med i attitydlexikonet. Dessutom blir det svårt och hitta kontext och ordens kulturella historia. Ett 

exempel är att spelföretaget Ubisoft har ett väldigt negativt rykte och det har visat sig att dem 

flesta omdömen som innehåller namnet Ubisoft oftast är negativa. Man skulle kunna ange det 

ordet i en domänspecifik ordbok som negativt och därmed ge rätt uträkning på attityd polaritet för 

SO-CAL. Men detta anser vi är felaktigt eftersom Ubisoft är ett namn och bör ha neutral attityd 

polaritet.  

Eftersom språk kan förekomma i många olika former behöver man ibland att skapa en 

domänspecifik ordbok med ytterligare ord som inte tidigare förekommit i det valda språket. I 

internetkultur förekommer det nya ord och meningar på ord, och därmed indikerar dessa olika 

attityder. Detta kan leda till att en mycket tid läggs på en domänspecifik ordbok som dessutom 

måste kontinuerligt evalueras. Testerna på dem vanliga omdömen gav träffsäkerhet på 67,1% och 

enligt vetenskapsmän inom maskininlärning gör det SO-CAL till en icke pålitlig attitydanalysverktyg 

för just omdömen från Steam. Men den domänspecifika ordboken med strax under 100 olika ord 

gav ändå en förbättring och skulle möjligen ge ännu bättre resultat om orden utökades. Detta 

kräver mycket tid och är därför en brist i våra ögon.  

Resultatet i form av träffsäkerhet på analys av sarkastiska omdömen visar tydligare att det är svårt 

med ett regelbaserat verktyg att analysera något som antar så mycket former som sarkasm. I vår 

erfarenhet har även människor svårt att se sarkasm och humor i spel. Även fler människor har 

svårt att se sarkasm och humor i spel om dem inte förstår spelets kontext och historia. Vi som har 

erfarenhet med att Ubisoft har dåliga serverar som ger en dålig spelupplevelse förstår sarkasmen i 

meningar som “En ubisoft server…”. SO-CAL tillåter användare att utöka ordböckerna med en egen 

ordbok men detta anser vi är för omfattande. Man skulle kunna ange alla sarkastiska 

ordbyggnader eller ordkombinationer från erfarenhet men det skulle inte hjälpa sarkasm i andra 

spel. Det är en växande marknad, och på så sätt också ordförrådet och variationen av sätt för 

användare att uttrycka sig. Det skulle kräva kontinuerlig evaluering och manuell övervakning för 

att skapa ett någorlunda konsekvent och pålitlig attitydanalys med SO-CAL. 



36  
 

5.3 SUMMERING OCH LÄMPLIGT VIDARE ARBETE 
Jämförelsen av dessa algoritmer har visat ett intressant resultat. Det första är att 

maskininlärningsalgoritmerna såsom Naive Bayes och SVM kräver minst jobb för ett pålitligt 

resultat på omdömen från plattformen Steam. I vår erfarenhet har lexikonbaserade verktyg sitt 

värde men kräver för omfattande resurser för att ge ett pålitligt resultat. Bland annat skall ett 

domänspecifikt lexikon utvecklas och kontinuerligt uppdateras i hastighet med hur bruket av språk 

förändras. Alla tre algoritmer presterade under tröskeln för pålitlighet när det gäller omdömen av 

sarkastisk natur. Detta innebär att det finns problem och svårigheter kvar med att systematisera 

sarkasm i text. 

Attitydanalys är ett stort område som kan beskrivas som en samling lösningar till flera problem 

inom analys av text för extraktion av attityd och åsikter. Hade vi kunnat gå tillbaka i tiden med 

kunskapen vi förvärvat under arbetets gång så skulle arbetet nog behandla en specifik del problem 

inom attitydanalys. Ett specifikt problem skulle kunna vara att korrekt klassificera när sarkasm 

förekommer i en text. Kanske ett filter som tar bort brus från källor för omdömen som Steam 

plattformen. Eller en modul som kan behandla attitydpolaritet av ansiktsuttryck i form av 

texttecken som’:)’. Eftersom texten som analyseras kan vara så varierande så finns det nästan ett 

oändligt antal del problem man skulle kunna bidra en lösning till inom attitydanalysen. I tidigare 

arbete har man mest fokuserat på omdömen från IMDB eller YELP och plattformar som Steam där 

omdömen kan anta en mångtydig. Alla dessa former skulle kunna behandlas var för sig såsom 

ASCII-konst, ansiktsuttryck, sarkasm, humor, MEMES med mera. 

5.4 ARBETETS BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling är ett begrepp som beskriver hur man ska uppfylla dagens utveckling utan att 

påverka framtidens utveckling negativt. Inom hållbar utveckling finns det tre huvudgrenar vilka är 

ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Detta arbete har tillfört till alla 

dessa tre huvudgrenar. Från ett ekologiskt perspektiv så har den automatiserade sentiment-

klassifikationen sparat ström då klassifikationen går extremt snabbt i jämförelse av en vanlig 

arbetare som måste läsa texten och därefter döma sentimentet. Tidigare nämnt så är även 

maskininlärningsalgoritmerna mycket mer pålitliga än en vanlig människa. Från ett ekonomiskt 

perspektiv så undviks kostnader på onödigt arbete då maskinen kan sköta klassifikationen både 

snabbare och mer pålitligt än en människa, detta tillför att människan kan arbeta med annat 

viktigare arbete. Från ett socialt perspektiv så förbättras individens välbefinnande då individen inte 

behöver sitta dag ut och dag in och läsa igenom en extremt stor mängd omdömen för att senare 

klassificera omdömena. Detta kan både fysiskt och psykiskt uttröttande för individen vilket den 

automatiserade sentiment-klassifikationen sköter istället för individen. 
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6 SLUTSATS 
Den algoritm som gav bäst resultat på omdömen från Steam var SVM med en träffsäkerhet på 

82,5% på 6000 slumpmässigt utvalda omdömen samt en träffsäkerhet på 77,22% på data som var 

av sarkastisk natur. Stemmer kombinerat med den skräddarsydda stoppords listan visade sig vara 

bäst för SVM algoritmen. Naive Bayes var endast några procentenheter lägre i prestanda och kan 

anses lika pålitlig som SVM.  

Dem lexikonbaserade algoritmen presterade svagast och hade en träffsäkerhet på 67,1% på 

samlingen med 6000 omdömen. Detta kan bero på ett flertal faktorer men under arbetets gång 

märktes en tydlig ökning av träffsäkerheten vid användandet av en extra domänspecifik 

attitydlexikon samt ett rättstavningsramverk. Detta kan tyda på att framtagning av en mer 

komplett domänspecifik ordbok och ett bra ramverk för rättstavning skulle kunna öka prestandan 

ytterligare. 

Alla tre algoritmer presterade betydligt sämre på omdömen av sarkastisk natur och ingen 

uppnådde gränsen för att klassifikationen skall anses vara pålitligt vilket är 80% träffsäkerhet. 

Detta beror på att i dem sarkastiska omdömena är oftast innehållets sentiment tvärtemot det 

faktiska sentimentet. Detta leder till svårigheter när algoritmerna skall klassificera omdömet. Även 

människor har svårigheter att klassificera omdömen av sarkastisk natur och tyder på att sarkasm 

är ett svårt problem och det finns mycket kvar att göra inom ämnet. 
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APPENDIX 

SO-CAL GRAFER VID TESTNING AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 

 

FIGUR 1 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
DATASAMLINGEN FÖRBEHANDLADES MED SYMSPELL. 



42  
 

 

FIGUR 2 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
SKILLNADEN MELLAN DENNA DATASAMLING OCH DEN SOM EJ GICK IGENOM NÅGON FÖRBEHANDLING ÄR ATT DENNA 

ANALYS SKEDDE MED ADDITION AV EN DOMÄNSPECIFIK ORDBOK. 

 

FIGUR 3 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
DATASAMLINGEN FÖRBEHANDLADES GENOM BORTTAGNING AV STOPPORD SOM LISTADES I RAMVERKET NLTK. 



43 
 

 

 

FIGUR 4 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
DATASAMLINGEN FÖRBEHANDLADES GENOM BORTTAGNING AV STOPPORD FRÅN EN MANUELLT SKAPAD LISTA. 

 

FIGUR 5 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
DATASAMLINGEN FÖRBEHANDLADES GENOM ATT DET UTFÖRDES EN TRUNKERING AV ORDEN MED HJÄLP AV EN 

STEMMER VERKTYG. 
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FIGUR 6 ATTITYDANALYS AV 30 DATASAMLINGAR MED 100 SLUMPMÄSSIGT UTVALDA OMDÖMEN VARDERA. 
DATASAMLINGEN FÖRBEHANDLADES GENOM KOMBINATION AV TVÅ FÖRBEHANDLINGSMETODER; SYMSPELL OCH EN 

ADDITIONELL DOMÄNSPECIFIK ORDBOK. 

NAIVE BAYES GRAFER VID TESTNING AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 
 

 

FIGUR 7 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES IHOP MED SYMSPELL SOM 

FÖRBEHANDLINGSMETOD. 
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FIGUR 8 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES IHOP MED BORTTAGNING AV STOPPORD FRÅN 

NLTK SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

 

FIGUR 9 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES IHOP MED BORTTAGNING AV STOPPORD FRÅN EN 

MANUELLT SKRIVEN LISTA SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD. 
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FIGUR 10 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES IHOP MED EN STEMMER VERKTYG SOM 

FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

 

FIGUR 11 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV NAIVE BAYES IHOP MED EN KOMBINATION AV TVÅ 

FÖRBEHANDLINGSMETODER SOM TIDIGARE VISAT BRA RESULTAT. 
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SVM GRAFER VID TESTNING AV FÖRBEHANDLINGSMETODER 

 

FIGUR 12 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM UTAN NÅGON FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

 

FIGUR 13 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM IHOP MED BORTTAGNING AV STOPPORD FRÅN NLTK 

SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD. 
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FIGUR 14 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM IHOP MED BORTTAGNING AV STOPPORD FRÅN EN 

MANUELLT SKRIVEN LISTA SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD. 

 

FIGUR 15 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM IHOP MED EN STEMMER VERKTYG SOM 

FÖRBEHANDLINGSMETOD. 
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FIGUR 16 RESULTAT AV ATTITYDANALYS MED HJÄLP AV SVM IHOP MED EN KOMBINATION AV TVÅ 

FÖRBEHANDLINGSMETODER SOM TIDIGARE VISAT BRA RESULTAT. 
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