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Abstract—Spoken communication between humans generate

information in two channels; the primary channel, linked to

the syntactic-semantic part of the speech (what a person is

litteraly saying); the secondary channel conveys paralinguistic

information (tone, emotional state and gestures) [1].

This study examines the paralinguistic part of the speech, more

specific the tone and emotional state. The study examines if there

is a correlation between human speech and the opinion of a

participant to a language café based conversation. The language

café conversations is moderated by the social robot platform

Furhat created by Furhat Robotics.

The report is written from two perspectives. A data scientific

view where identified emotions in audio files are analysed with

machine learning algorithms and mathematical models. Vokaturi,

an emotion recognition software, analyses the audio files and

quantifies the emotional attributes. The classification model is

based upon these attributes and the answers from the language

café survey.

Speech emotion recognition is also evaluated as a method for

gathering customer opinions in a customer feedback loop.

The results show an accuracy of 61% and indicates that some

sort of prediction is possible. However there is no clear corre-

lation between the recorded human voice and the participants

opinion of the conversation.

In the discussion part the difficulties of creating a high

accuracy model with current data is analysed. It also contains

a hypothetic analysis of the model as a gathering method for

customer data.

Index Terms—Voice analysis, machine learning, speech emo-

tion recognition, gathering of customer reviews, customer feed-

back loop

Sammanfattning—En person som talar sprider information

genom en primär samt en sekundär kanal. Den primära kanalen

är kopplat till den syntaktiska semantiken av talet (vad personen

bokstavligen säger), medan den sekundära kanalen är kopplat

till den paralingvistiska delen (ton, känslotillstånd och gester)

[1].

Denna studie undersöker den paralingvistiska delen av talet,

mer specifikt en människas tonläge och känsla. Studien un-

dersöker om det finns någon korrelation mellan mänskligt tal

och vad personen tycker om ett språkcafé-samtal. Språkcafé-

samtalen i denna studie har genomförts tillsammans med den

sociala roboten Furhat skapad av Furhat Robotics.

Rapporten är skriven ur två perspektiv. Ett datatekniskt

perspektiv där känsloyttringar i ljudfiler analyseras med hjälp

av maskininlärning och matematiska modeller. Med hjälp av

Vokaturi, som tillhandahåller mjukvara för känsloigenkänning

av ljud, analyseras inspelade konversationer och attribut för

olika känslor kvantifieras. Klassificeringssmodellen skapas se-

dan av dessa attribut, svar på enkätundersökningar (del ett)

samt av författarna egen-annoterade ljudfiler (del två). Dess-

utom analyseras känsloigenkänning som metod för insamling av

användaråsikter ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Resultaten påvisar en träffsäkerhet på ca 62% och 61% för

del ett respektive två och pekar på att någon form av prediktion

är möjlig. Ett tydligt samband mellan deltagarens röst och dess

åsikt om samtalet är dock svårt att finna med dessa resultat.

I analysen och slutsatsen diskuteras svårigheterna med att

ta fram en funktionell modell med tillgänglig data samt en

hypotetisk diskussion kring modellen som del av en customer
feedback loop.

Ämnesord—Röstanalys, maskininlärning, känsloidentifiering i

tal, insamling av användaråsikter, system för återkoppling

1 INLEDNING

1.1 Problemdefinition
• Går det att förutspå vad en deltagare tycker om ett

språkcafé-samtal modererat av den sociala roboten Furhat
baserat på automatisk röstanalys?

• Kan studiens modell användas som insamlingsmetod av
användaråsikter i en customer feedback loop?

1.2 Mål & syfte
Målet med studien är att undersöka huruvida det går att

finna ett samband mellan känsloattribut i deltagarnas röster
och vad de tycker om språkcafé-samtalet.

Deltagarnas åsikter baseras på en skriftlig
enkätundersökning samt huruvida deltagarna låter
engagerade/positiva eller oengagerade/negativa under samtalet
baserat på genomlyssning av författarna.

En väl fungerande modell skulle kunna anpassa Furhats
modereringsteknik i realtid. Den skulle också kunna ersätta
enkätundersökningens funktion, att samla in åsikter från del-
tagarna.

2 BAKGRUND

2.1 Speech Emotion Recognition
Förmågan att skapa talsignaler är grunden för den idag

snabbaste kommunikationskanalen mellan människor. Denna
kvickhet har gjort det intressant för forskningsvärlden att ta
fram datorer som kan analysera och förstå det mänskligt talade
språket. Det är dock inte endast det talade ordet som hjälper
människor att kommunicera och förstå varandra. Tonlägen
och ljudvariationer är faktorer som hjälper människor att
förmedla känslor och budskap i ett samtal. Speech Emotional
Recognition (SER) är det vetenskapliga område som försöker
tolka det mänskliga språket och det emotionella yttrandet på
ett datatekniskt sätt.

De första forskningsrapporterna på området kom i slutet av
1996 men nådde inte det breda samhället eftersom användbara
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produkter på den kommersiella marknaden saknades [2]. SER
har blivit ett mer aktuellt forskningsområde i takt med att
produkter som styrs av mänskligt tal som Alexa och Siri
etablerats på marknaden. Dessa är till stor del baserade på
speech recognition, de bygger sina modeller utifrån talets
semantik snarare än paralingvistiken, något som är förståeligt
då funktionaliteten bygger på vad användaren beordrar och inte
huruvida programmet känner till hur användaren mår. Utveck-
larna bakom Amazons Alexa har dock de senaste åren börjat
utveckla en metod för att kunna identifiera en användares
känslomässiga mående för att på ett mer effektivt sätt kunna
generera träffsäkra resultat [3]. Alexas chefsutvecklare Ro-
hit Prasad hoppas att Alexa en dag ska kunna anpassa all
kommunikation utifrån hur användaren mår och till och med
diagnostisera sjukdomar utifrån en persons tonläge. Rohit
Prasad ser forskning och utveckling inom SER och hur man
personifierar kommunikationen som en nyckel till hur Amazon
ska särskilja sig från sina konkurrenter i framtiden.

Forskningen har gjort stora framsteg sen slutet av 90-talet.
I artikeln Speech emotion recognition – Two Decades in a
Nutshell, Benchmarks and Ongoing Trends beskrivs några av
de aktuella metoderna som anses ligga i forskningens framkant
[4]. De flesta fungerande modellerna har idag möjligheten att
utvinna känslor som; glad, ledsen, rädd, eller uttråkad med
flera. Holistic speaker modeling är en modell som ämnar
utröna varför personen låter som den gör; är det på grund
av en förkylning, är personen alkoholpåverkad eller bara
trött. Genom att ta ett steg tillbaka och bilda sig en större
uppfattning om tillståndet hos personen som pratar tror man
sig enklare kunna identifiera känslorna. I samma artikel lyfts
också framstegen inom forskning på deep learning och neurala
nätverk som också nått SER. Det finns flertalet lyckade projekt
där attribut, som representerar olika känslotillstånd, framtagits
med hjälp av neurala nätverk. Användningen av Convolutional
Neural Network (CNN), ses idag som state of the art och är
det aktiva nätverket i den första, nyligen framtagna end-to-
end-lösningen för SER [5].

Sammanfattningsvis; SER är fortfarande ett relativt
ungt forskningsfält där utvecklingsområdena är många.
Förhoppningen är att denna studie ska komplettera nuvarande
forskning och göra SER mer tillämpningsbart.

2.2 Furhat och språkcaféer

Den data som analyseras i detta arbete kommer ursprung-
ligen från en studie gjord på KTH, med syfte att studera den
sociala roboten Furhats förmåga att moderera samtal på ett
språkcafé mellan två personer med svenska som andraspråk
[6]. Furhat Robotics är ett startup-företag som idag säljer och
riktar sin produkt huvudsakligen mot universitet och företag
[7]. Furhat är en social robotplattform i fysisk form av en torso
som efterliknar mänsklig kommunikation genom att använda
typiska mänskliga kommunikationsfaktorer som naturligt tal,
ansiktsrörelser, känslouttryck och sökande av ögonkontakt.
Marknaden för Furhat och dess funktioner är tänkt att vara
rekrytering och utbildning av medarbetare samt i olika kund-
tjänstärenden där mänsklig kommunikation ligger till grund.
Bolagets VD Samer Al Moubayed anser att produkten ännu

inte är redo för den breda kommersiella marknaden, den kräver
fortfarande ett par år i utvecklingsstadiet innan en sådan typ
av lansering.

I ovan nämnda studie styr Furhat ett samtal mellan två,
för varandra, okända personer med målet att få dessa att kon-
versera på svenska. Miljön för dessa samtal är ett språkcafé.
Språkcaféer är ett effektivt sätt för människor att lära sig ett
nytt språk och en ny kultur, med det mänskliga samtalet som
grund. En samtalsledare styr samtalet mellan deltagarna med
målet att driva konversationen framåt, samtidigt som det oftast
är deltagarna själva som bestämmer samtalsämnen. Furhat
agerar samtalsledare med olika modererande tekniker för att
nå en sammanhängande konversation. Det är dessa inspelade
konversationer med tillhörande enkätundersökning som ligger
till grund för denna studie.

2.3 Studien ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Konstant återkoppling från användare blir allt viktigare för

långsiktig livstid och utvecklingsmöjlighet hos en produkt. I
studien The new product learning cycle analyseras livstiden för
160 nya produkter, varav ca 50% resulterar i misslyckanden
[8]. I den slutgiltiga analysen drar studiens författare ett
tydligt samband mellan lyckade och misslyckade produkter.
Kunskapen man fick med sig från misslyckade projekt lade
sedan grunden för utvecklingen av lyckade produkter.

En grundbult i företagande är att det är betydligt billigare att
behålla en redan existerande kund, jämfört med att skaffa en
helt ny. Dessutom tenderar återkommande kunder att konsu-
mera betydligt mer jämfört med nya kunder [9]. För ett företag
är det alltså viktigt att förstå vad som får kunder att stanna
och vad som möjligen skulle göra dem till återkommande
kunder. Insamling av data och åsikter från användare gör
det möjligt för företag att utveckla lyckade produkter som
attraherar återkommande kunder.

En feedback loop är ett sätt för ett system att påverka
insignal utifrån resultatet av utsignalen. Genom att samla in
data från systemets utsignal och analysera detta på rätt sätt,
kan in-parametrarna justeras på ett sätt som gynnar systemets
resultat. Customer feedback loop är en modell där kundens
användning, åsikt och utvärdering av en produkt leds tillbaka
till företaget och dess produktionsstadie. Modellerna är många
men består i huvudsak av tre steg [10]:

• Insamling av data i form av kundrecensioner och åsikter.
• Analys av data, med fokus på att hitta övergripande

mönster där stora grupper delar åsikt.
• Implementera lösningar på identifierade problem i pro-

duktionsstadiet.
På detta sätt kan användarnas åsikter påverka utvecklingen och
det framtida skapandet av produkten. Majoriteten av världens
framgångsrika företag använder någon form av customer feed-
back loop för att ta marknadens bild av produkten i beaktning.
Bill Gates, grundare av Microsoft och Jeff Bezos, VD Amazon,
har båda berättat att hanteringen av feedback från kritiska
kunder är en stor anledning till varför deras bolag varit ledande
på respektive marknader [11] [12]. Bill Gates skrev i sin
bok Business @ the speed of thought ”Your most unhappy
customers, are your greatest source of learning.”
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Samtidigt är det många företagsledningar som stöter på
problem med customer feedback loops och i många fall med
insamlingen av data och implementeringen av detta i sina
produktionskedjor. Särskilt svårt verkar val av insamlings-
metod och hur man kommer i kontakt med sina kunder
vara. Detta problem beskrivs som the open loop problem i
en studie från 2015 [13]. Hur får man kunder att involvera
sig i ett företag och samtidigt dela med sig av sina åsikter
om dess produkter? I samma studie beskrivs ett antal olika
sätt att samla in data och åsikter från användare med stöd
från aktuell litteratur på ämnet. De mest använda metoderna
för att samla in användaråsikter är direkta intervjuer, riktade
webformulär, frågeformulär/enkätundersökningar och nume-
risk betygssättning [14]. Dessa är effektiva tekniker för att få
användare att tänka till kring produkten och leverera en åsikt
om hur produkten skulle kunna utvecklas eller formas för att
passa in i kundens behov. Nackdelen med dessa metoder är
att de överlag är mycket tidskrävande, både för kunder men
också för företag som ska söka mönster och samband bland
inkomna resultat.

Svårigheten med metodval kring insamling av användardata
får stöd i en artikel ur Harvard Business Review. Författaren
Frederick F. Reichheld beskriver korrelationen mellan kun-
dundersökningar och lojala kunder och skriver om vikten
av att simplifiera och förenkla kundundersökningar för att
få relevanta och ärliga åsikter från användare [15]. Bilut-
hyrningsbolaget Enterprise tas upp som ledande exempel,
vars kundundersökning fokuserade på endast två frågor. På
en tiogradig skala ombads användarna betygsätta; hur var
din senaste upplevelse hos oss och skulle du rekommendera
vår tjänst till en bekant. Samtidigt valde man endast ut de
användare som gett tjänsten högsta möjliga betyg. Detta gjorde
att bolaget snabbt kunde jämföra marknader och olika kontor
i landet och dra nytta från regioner med höga betyg.

Denna syn på hantering av kunddata går emot Bill Gates
syn på att prioritera de missnöjda kunderna och lägger istället
huvudsakligt fokus på att behålla redan existerande nöjda
kunder, som dessutom är villiga att rekommendera tjänsten
till vänner och bekanta. Ytterligare en fördel med denna typ
av undersökning är att den går fort att analysera. Många
enkätundersökningar med komplexa frågeställningar bli irre-
levanta innan data hunnits analyseras. I starkt föränderliga
branscher krävs aktuell analyserad användardata för att kunna
utmana och parera konkurrenter [13].

Utvecklingen av moderna metoder för insamlande av
användaråsikter delar ett antal karaktäristiska egenskaper [16]
[17]; de är begränsade till ytterst få frågor och tar därmed upp
kort tid av användaren, de är ofta formulerade i poängform
med numrerad skala och undersökningen når användaren un-
der nyttjandet av tjänsten/produkten för att åsikten ska vara
relevant och ske i realtid.

Detta ligger i linje med denna studies datatekniska del.
Målet med studien är att skapa en modell som snabbt kan
samla in en persons åsikt i lättanalyserad form, samtidigt som
personen använder tjänsten. Resultatet från den datatekniska
delen blir därmed intressant för hur väl en insamlingsmetod
kan fungera.

2.4 Tidigare studier
I en studie av Razuri et al. undersöks vilka metoder som

presterar bäst vid identifiering av känslor utifrån en människas
röst. Studien lyfter att det finns olika attribut i rösten som
effektivt kan avslöja en människas känsla. Dessa är tonhöjd,
intensitet, spektrum och talhastighet. Genom att kombinera
matematiska metoder med datatekniska algoritmer kvantifieras
dessa attribut från ljudinspelningar för att sedan klassificera
det emotionella stadium människan befinner sig i [18]. Det
program denna studie använder för att kvantifiera de inspelade
språkcafé-samtalen bygger på liknande metoder.

I en annan studie analyseras känsloattribut i kunders an-
siktsuttryck med syftet att utvinna deras åsikt om en produkt.
Studien lyfter vikten av feedback och kritik från användarna
vid produktutveckling, samt fördelarna med att samla in
passiv data från användare som inte uttryckligen ombeds
utvärdera produkten. Samtidigt granskas relevansen av des-
sa känslouttryck och huruvida det faktiskt går att utvinna
värdefull data ur dem. Studien genererar goda resultat och
ett grundläggande system som kan identifiera känslor utifrån
ansiktsuttryck.

Tillämpningen av SER återkommer på flera marknader.
I annan en studie undersöks det mänskliga känsloyttrandet
hos olika bilförare med syftet att ta fram information om
förarens mentala status för bilens säkerhetssystem [19]. Stu-
dien undersöker det rent akustiska i förarens tal såsom
frekvensförändingar, intensitetsförändingar och andra ka-
raktäristiska talfaktorer. Dessa faktorer klassificeras sedan till
en explicit känsla med hjälp av linjär regression och neurala
nätverk. Samtidigt undersöks innehållet i vad föraren säger, det
vill säga semantiken. Dessa två datakällor sammanförs med
hjälp av soft decision fusion och används tillsammans med
Decision Trees för att ge ett slutgiltigt resultat.

I en studie från 2016 undersöks möjligheten att tillämpa
ett SER-system i realtid som anpassar en digital lärandetjänst
efter den mänskliga deltagarens respons till tjänsten och
lärandeprocessen [20]. Studien belyser det faktum att ma-
joriteten av forskning på SER utgår från tidigare inspelade
och bearbetade ljudfiler, något som studiens författare anser
begränsa användningen av SER i kommersiella syften. Stu-
diens författare har därför byggt ett system som analyserar
och identifierar känslor i både förinspelade ljudfiler och tal
i realtid, med ett medelresultat på 90% respektive 78.78%
träffsäkerhet. Realtidsanalysen har sedan tillämpats på en elev
användandes en digital lärandetjänst. Studiens författare när
en förhoppning om att i framtiden kunna styra innehållet och
därmed elevens utvecklingskurva med hjälp av SER.

3 TEORI

I detta avsnitt kommer använda algoritmer och den bakom-
liggande teorin att beskrivas mer ingående. På grund av det
relativt låga antalet datapunkter har studien tillämpat tre olika
teoretiska modeller för klassificering. Detta för att kunna
analysera resultaten ifrån olika perspektiv. Algortimerna är
Logistic Regression (LR), Random Forest (RF) och k-Nearest
Neighbors (k-NN).

Studien tillämpar dessa algoritmer för att klassificera en
observation till en av två olika klasser. En observation består av
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en röstinspelning där fem olika känsloattribut har kvantifierats
av SER-mjukvaran Vokaturi. Observationerna kopplas ihop till
en klass med hjälp av enkätsvar (del ett) och egen-annoterad
data (del två).

3.1 Logistic Regression
LR är en passande alogritm när det gäller att hitta samband

mellan ett antal attribut och en given output [21]. Metoden går
ut på att hitta den linje som anpassas bäst efter datapunkterna.

Det krävs fyra komponenter för att tillämpa metoden:
3.1.1 Vektor: En kvantitativ representation av input-datan.

Varje observation representeras som en vektor av attribut:

xi = [x1, x2, . . . , xn] (1)

En röstinspelning kan till exempel representeras som:

xi = [0, 0.2, 0.4, 0.3, 0.1] (2)

där de olika värdena beror på hur personens röst har tolkats
under inspelningen.

3.1.2 Klassificeringsfunktion: En klassificeringsfunktion
som beräknar p(y|xi), det vill säga, givet en datapunkt xi, vad
är sannolikheten att den tillhör klass y. Klassificeringsfunktio-
nen som används går under namnet Sigmoid-funktionen och
är en logistisk funktion. Sigmoid-funktionen beskrivs enligt:

�(zi) =
1

1 + e�zi
(3)

där zi = xi · w + b och xi är input-vektorn, w är vikt-
vektorn (varje vikt representerar hur viktigt varje attribut är
i klassificeringen och beräknas med hjälp av träningsdatan)
och b är en bias-term som adderas till den viktade inputen.
Funktionen evaluerar skalären z till ett tal i spannet [0, 1] vilket
därmed möjliggör en binär klassificering. Om �(zi) � 0.5
klassas datapunkten xi till klass X och om �(zi) < 0.5 till
klass Y.

3.1.3 Träningsfunktion: En objektiv träningsfunktion. Vilka
är vikterna som maximerar sannolikheten för korrekt klass
p(y|xi) givet en observation? Dessa vikter beräknas genom
att minimera ekv. (4).

LCE(�i) = �[y log �i + (1� y)log(1� �i)] (4)

där �i beskrivs av ekv. (3). Under träningen av modellen
anpassas vikternas värde genom att iterativt minimera felet för
varje datapunkt xi och dess korrelerande yi-värde.

3.1.4 Optimeringsalgoritm: En algoritm för att optimera
träningsfunktionen. Målet med denna algoritm är att hitta
optimala värden på vikterna för varje komponent i x-vektorn
genom att minimera träningsfunktionen. Denna undersökning
använder metoden gradient decent. Gradient decent lokaliserar
en kurvas minimi-punkt genom att hitta riktningen till var
kurvan är som brantast och sedan gradvis gå i motsatt riktning.
Detta leder i slutändan till kurvans globala minimi-punkt under
förutsättning att kurvan är konvex. Intuitionen för hur metoden
fungerar är att du vandrar på ett berg och vill hitta den
snabbaste vägen ned. Du ser dig om 360 grader och väljer
den brantaste vägen ned [21].

När tillräckligt tillfredsställande värden på vikterna har
bestämts är träningsdelen av metoden klar och testdelen kan

ta vid. En godtycklig observation xi stoppas sedan in i
Sigmoid-funktionen med de optimerade värdena för vikterna
och funktionen producerar sannolikheten för att xi tillhör en
specifik klass.

3.2 Random Forest

RF är en relativt simpel alltjämt kraftfull maski-
ninlärningsalgoritm. Den kan användas både till regressions-
analys och klassificering. En RF-klassificerare består av ett
antal decision trees (DT) där varje DT enskilt klassar en
observation xi till en klass y1, y2. . . yn. Den klass y1, y2, . . . yn
som uppträder flest gånger bland alla DTs är den klass RF-
klassificeraren klassar xi som [22].

För att bättre förstå hur RF fungerar krävs förståelse för
ett DT. Visualisera ett antal datapunkter av två olika klasser
i ett två-dimensionellt rum (se figur 1). Det finns ingen
linjär avgränsning mellan de olika datapunkterna men det går
att se icke-linjära avgränsningar i form av kluster. Ett DT
genererar approximativa icke-linjära avgränsningar för datan
med hjälp av rekursiv partionering, det vill säga uppdelning av
data i delmängder. Detta sker genom att attribut i input-data
jämförs i olika villkor i trädets noder. Beroende på utfallet
hamnar datapunkten i specifika löv längst ned i trädet och
dessa löv representerar ett DTs klassificering av den specifika
datapunkten [23]. Detta visualiseras i figur 2 där olika villkor
testas på attribut i input-data (romberna är trädets noder och
kvadraterna representerar löven).

Figur 1. (Källa: Lecture Notes on Decision Trees, Raphael John Lamarre
Townshend, Stanford University)

I figur 2 presenteras ett exempel på hur ett DT klassificerar
en datapunkt, givet en tid och en plats, om det finns snö eller
inte. Datapunktens väg från rot till löv bestäms av uppmätt
geografisk placering och tidpunkt. Resultatet av samtliga da-
tapunkters klassificering representeras av de olika segmenten
i det kartesiska koordinatsystemet. En datapunkt med lokali-
seringsvärde över 15 och tidsvärde under tre placeras således
i segment R21

Detta exempel är inte kopplat till denna studie utan valdes
för att underlätta förståelsen av ett DT.
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Figur 2. (Källa: Lecture Notes on Decision Trees, Raphael John Lamarre
Townshend, Stanford University)

Villkoren i ett DT bestäms i träningsdelen av algoritmen
då hela datasetet delas upp i mindre delmängder genom
slumpmässigt genererade villkor. Efter uppdelningen jämförs
entropin för de olika delmängderna, med andra ord, om
datasetet är bättre ordnat efter uppdelningen än innan. Ju högre
entropiminskning desto bättre uppdelning. Detta sker iterativt
tills modellen är nöjd och datan är tillräckligt uppdelad med
rätt klassificering i trädets olika löv.

En RF-klassificerare består alltså av ett antal DTs som byggs
upp utifrån slumpmässigt valda vektorer från träningsdatan.
När algoritmen har tränats, det vill säga, optimala villkor för
träningsdatan har bestämts, stoppas en observation xi in i
klassificeraren varpå alla DT enskilt klassificerar xi. Den klass
som är i majoritet när alla DT är klara är klassifikationen för
xi.

3.3 k-Nearest Neighbors
k-NN är en av de mest fundamentala klassificeringsalgorit-

merna och är ofta förstahandsvalet till en klassificeringsstudie
när lite eller ingen kunskap om distributionen av datan är känd
[24]. Algoritmen grundar sig i mätning av avstånd mellan
vektorer i ett n-dimensionellt rum. Rummet byggs upp utifrån
träningsdata där varje datapunkt xj består av en vektor med
n attribut xj = [x1, x2, ..., xn] och är associerad till en given
klass yj .

Klassificeringen går till genom att mäta avståndet, eller
”likheten”, mellan en testobservation xi = [x1, x2, ..., xn] och
träningsobservationerna. Eftersom alla träningsobservationer
är associerad med en klass kan xi klassificeras genom ett
majoritetsval av de k närmaste träningsobservationerna, där

k är ett positivt heltal. Med andra ord klassificeras xi till den
klass som majoriteten av de k närmaste vektorerna tillhör.

Det finns olika metoder för att beräkna avståndet mellan
vektorerna, och de mest kända är euklidiska-, manhattan-
och cosinus-avståndet. Metodernas prestation och effektivitet
är först och främst anpassade till två- eller tredimensionella
vektorrum, för dataset med högre dimensioner existerar få
empiriska studier för deras beteende [25]. Då observationsvek-
torerna i denna studie har fem dimensioner har alla tre metoder
använts men bara den metod med bäst resultat presenterats.

Avståndet mellan två datapunkter xi och xj med n attribut
beräknas enligt:

3.3.1 euklidiska avståndet:

de(xi, xj) =

vuut
nX

k=1

| (xk � yk)2 | (5)

3.3.2 manhattanavståndet:

dm(xi, xj) =
nX

k=1

| xk � yk | (6)

3.3.3 cosinusavståndet:

cos↵xi,xj =
xi · xj��xi

����xj

�� (7)

Förhoppningen med denna metod är att skapa kluster
av de olika klasserna utifrån träningdatans n-dimensionella
vektorrum. När en testobservation då ”placeras” i det n-
dimensionella vektorrummet ska man kunna utläsa vilket
kluster den är placerad i.

3.4 Vokaturi
Vokaturi utvecklar toppmodern mjukvara för

känsloigenkänning av mänskligt tal. De utvecklar flera
bibliotek i både C och Python, där utvecklare kan integrera
känsloigenkänning från tal i deras applikationer [26].

För att analysera den paralingvistiska delen av ljudfilerna
har denna studie använt Vokaturis Open-Source-tjänst OpenVo-
katuri. OpenVokaturi har en träffsäkerhet på 66.5%. Modellen
analyserar rösten utifrån ett antal olika attribut:

• Genomsnittlig tonhöjd
• Förändringar i tonhöjd över tid
• Genomsnittlig intensitet (dB)
• Föränderlig intensitet över tid
• Spektrallutningen, det vill säga relationen mellan energi

och frekvens mätt i dB.
Klassificeringen sker sedan med hjälp av ett neuralt nätverk av
tre lager och nämnda attribut [27]. För träning av algoritmen
har Vokaturi använt en databas bestående av ljudinspelningar
annoterade med den talandes känsla eller den känsla upp-
levd av en panel av lyssnare. Ljudinspelningarna består av
skådespelare som yttrar några meningar med en avsedd känsla.
De inspelningar som avvisats av panelen har exkluderats från
databasen [28].

Resultaten från OpenVokaturi uttrycks som en kombination
av Paul Ekmans sex grundkänslor [29] (förutom avsky och
överraskad) tillsammans med neutralitet. Med andra ord så
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tilldelas ilska, rädsla, lycka, sorg och neutralitet ett värde
mellan 1 och 0. Värdet representerar den specifika känslans
vikt där samtliga känslors värde summeras till 1.

4 METOD

Detta avsnitt beskriver inledningsvis studiens
tillvägagångssätt följt av en mer detaljerad beskrivning
om del ett respektive del två av studien samt en förklaring
till hur resultaten utvärderats.

4.1 Tillvägagångssätt
Metoden för utfört arbete har i huvudsak bestått av:
• Bearbetning och justering av ljudfiler samt enkätsvar
• Byggande av program för behandling av ljudfiler och

enkätsvar
• Utvidgning av program och skapande av klassificerings-

modell
• Analys av resultat
Mer ingående klipptes ljudfiler och enkätsvar för att passa

in i kommande modell. Vidare skapades ett program, skrivet
i Python, för inläsning av samtliga ljudfiler samt insamling
av enkätsvaren i vektorform. Ljudfilerna analyserades sedan
med Vokaturi, vars öppna källkod implementerades i Pyt-
hon-koden, för framtagning av känsloattribut i vektorform.
Sedan skapades en träningsmodell av dessa vektorer med
hjälp av de tre maskininlärningsalgoritmerna; LG, k-NN och
RF. Träningsmodellen bestod av ca 90% av tillgänglig data.
Resterande 10% användes till testdelen för att testa given
modell. Algoritmerna implementerades med hjälp av scikit-
learn som är en maskininlärningsmodul till Python. Avslut-
ningsvis analyserades resultatet från modellen utifrån de fyra
prestationsmåtten; accuracy, recall, precision och F-score.

4.2 Del 1
Datan till denna studie tillhandahålls av Furhat Robotics och

Olov Engwall, Professor på KTH Royal Institute of Technology
i Stockholm. Den består av 100 inspelade ljudfiler där den
sociala roboten Furhat har agerat moderator för två SFI-elever
som svarar på allmänna frågor och diskuterar med varandra
i syfte att förbättra sin svenska. Varje inspelad ljudfil har
en tillhörande enkätsundersökning som deltagande person har
svarat på efter samtalet med Furhat. Enkätundersökningen
består av 13 olika frågor som berör hur deltagarna upplevde
samtalet med roboten och vad de anser om sina nuvaran-
de svenskakunskaper. För denna studie har inte alla frågor
bedömts vara relevanta. Sex stycken frågor som ansågs ha en
starkare koppling till känsloyttringar i talet valdes ut för att
genomföra studien.

4.2.1 Ljudfiler: Ljudfilerna som användes bestod som
ovannämnt av inspelande konversationer mellan den sociala
roboten Furhat och två SFI-elever. Varje elev hade en egen
mikrofon så att personerna kunde särskiljas, men trots detta
hördes både roboten och den andra personen i samma ljudfil,
det var även långa stunder av tysnad i samtalen som inte
gav någon givande information. Det är problematiskt för att
det påverkar Vokaturis resultat och det är endast personen

med tillhörande enkätssvar som studien vill analysera. För
att undvika detta problem klipptes tysta stunder och de andra
rösterna bort från alla ljudfiler.

4.2.2 Enkätsundersökningar: De frågor som bedömdes ha
en koppling till känslomässiga yttringar i talet och därför
relevanta för studien var:

• How would you rate the session from a learning per-
spective? ( ”Poor”, 0 – ”Excellent”, 5)

• How friendly was the robot? (”Unfriendly”, 0 – ”Very
friendly”, 5)

• How personal was the robot? (”Keeping a distance”, 0 –
”Too personal”, 5)

• Who had the initiative in the dialogue? (”Always the
robot”, 0 – ”Always the human learners”, 5)

• How would you rate the robot’s behaviour as a conver-
sation participant? (”Extremely poor”, 0 – ”Excellent”,
5)

• How would you describe the robot’s behaviour as a
conversation participant? (”Extremely machine-like”, 0 –
”As a human”, 5)

Frågorna besvarades med en siffra i en sexgradig skala 0-
5, med förklaringar ovan. Eftersom studien tillämpar binär
klassificering behövde dessa sexgradiga svar översättas till
binär form. Detta skedde genom att beräkna ett medelvärde
för varje fråga som då tolkades som en baslinje. Var svaret
högre än baslinjen översattes svaret till 1 och 0 i annat fall.

Att ta fram medelvärdet för svaren på varje enkätfråga
möjliggjorde en enkel och effektiv analys, samtidigt som
de på ett smidigt sätt anpassades för de binära maski-
ninlärningsalgoritmerna. Å andra sidan kan metoden medföra
en risk att försämra studiens resultat, eftersom den ej tar
hänsyn till att enkätsvaren är subjektiva. En deltagare kan svara
fyra gånger på varje fråga (en gång för varje personlighet hos
roboeten) och ha olika åsikter varje gång men ändå svara över
medelvärdet.

4.3 Del 2
De 100 ljudfiler som förbehandlades och klipptes i del ett

användes även i del två. Istället för att klassificera ljudfiler-
na med avseende på de tillhörande enkätsvaren annoterades
ljudfilerna av författarna själva.

Varje ljudfil delades upp i fem lika stora segment baserat
på ljudfilens längd, vilket resulterade i nya ljudfiler med en
varierande längd på ca tio sekunder till drygt en minut. Totalt
blev det 494 ljudfiler. Vidare utfördes genomlyssning av dessa
segment där författarna själva försökte avgöra om personerna
lät engagerade/positiv eller oengagerad/negativ. Märkningen
av ljudfilerna valdes att göra i binär form då författarna ansåg
att flerskaliga känslovärden vore för svårt att gissa sig till.
Författarna antog att ett bättre resultat kunde uppnås genom
att genomföra märkningen binärt.

Av de 494 ljudfilerna noterades 263 som engagerad/positiv
och 231 som oengagerad/negativ, en fördelning på 53 %
respektive 47%.

4.4 Utvärdering av resultat
För utvärdering av resultaten användes fyra prestationsmått;

accuracy, recall (R), precision (P) och F-score (F1). Måtten
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baseras på klassificeringmetodernas utfall, det vill säga, antalet
true positives (TP), false positives (FP), true negatives (TN)
och false negatives (FN). Accuracy har bedömts vara det
mest lämpade prestationsmåttet för denna studie då mängden
korrekta klassificeringar anses vara det mest väsentliga. Jämför
klassificering av tumörer där en felaktig klassificering kan
ha allvarliga konsekvenser. Då är R och P bättre lämpade
prestationsmått. R, P och F1 tas fortfarande med för att få
en bredare bild av resultaten.

Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(8)

R =
TP

TP + FN
(9)

P =
TP

TP + FP
(10)

F1 =
2PR

P +R
(11)

Utöver dessa prestationsmått togs en mänskligt framtagen
baslinje fram för att kunna jämföra resultaten. Baslinjen togs
fram genom att författarna själva lyssnade igenom tio samtal
vardera för att sedan försöka gissa vad deltagarna svarade på
enkätfrågorna. Det resulterade i en baslinje på 46%, något som
träffsäkerheten hos modellerna kunde jämföras mot.

På grund av det låga antalet datapunkter användes också
k-fold cross validation för att testa modellerna på olika data-
punkter. Då träningen av modellen skedde på 90% av all data
testades den på 10%. Dessa 10% roterades tio gånger igenom
datasetet för att testa och träna modellerna på olika datapunkter
och därmed minimera risken för slumpartade resultat.

5 RESULTAT

Nedan presenteras studiens resultat. Figur 3-8 representerar
respektive fråga i enkätundersökningen (del ett). Figur 9 visar
resultaten från del två av studien.

Resultaten för accuracy är relativt likartade för samtliga
frågor och maskininlärningsalgoritmer. Recall och precision
varierar desto mer, från 0% till 98%. Förekommande nollor
leder således till 0-resultat för F-score på samma fråga. Detta
förekommer endast vid användandet av LG som ML-metod
men en viss fluktuation observeras för de andra modellerna
också.

Figur 3. How would you rate the session from a learning perspective?

Figur 4. How friendly was the robot?

Figur 5. How personal was the robot?

Figur 6. Who had the initiative in the dialogue?

Figur 7. How would you rate the robot’s behaviour as a conversation
participant?

Figur 8. How would describe that the robot’s behaviour as a conversation
participant?

Figur 9. Egen-annoterade ljudfiler. Engagerad/positiv eller oengagerad/nega-
tiv.

6 DISKUSSION

Del 1 behandlar resultaten från figurerna 1-8 och del 2 figur
9. Vidare analyseras Vokturi och dess påverkan på resultaten
och sedan disktueras studien utifrån ett företagsekonomiskt
perspektiv.

6.1 Del 1
6.1.1 Enkätfrågor: Svaret på frågan huruvida det går att

förutspå vad en deltagare svarar på en enkätundersökning
efter ett språkcafé-samtal är svår att besvara med säkerhet.
Resultaten från del ett visar en genomsnittlig träffsäkerhet
(accuracy) på ca 62% (bäst resultat med LG). Det pekar
visserligen på att någon form av prediktion är möjlig men det
är svårt att avgöra om det finns ett samband mellan deltagarnas
röst och enkätsvaren eller om det är en slump på grund av det
låga antalet datapunkter. Ingen fråga verkar heller vara lättare
att förutspå än någon annan (standardavvikelse på ca 6%).

Värt att nämna är också att enkätfrågorna för det mesta
besvarar robotens agerande. Det är möjligt att ett tydligare
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samband hade funntis om enkätfrågorna istället speglade del-
tagarens upplevda känslor under samtalet.

En jämförelse mellan resultatet som modellen producerade
och den mänskliga baslinje (accuracy: 46%) visar att modellen
presterar bra. Å andra sidan är det svårt för en människa
att bedöma vad en deltagare svarar på en enkätfråga utifrån
dennes röst, något som visade sig vara sant vid framtagandet
av baslinjen. Det är därför svårt att avgöra om detta är en
pålitlig baslinje.

6.1.2 Data: Ett problem med denna studie var det be-
gränsade antalet datapunkter. Även om metoder som k-fold
cross validation användes för att träna och testa modellerna
på olika datapunkter gav det inget förbättrat resultat. Å andra
sidan behöver få datapunkter inte innebära att det är omöjligt
att klassificera dem. I en studie av Shaikhina et al. som gick
ut på att bygga ett neuralt nätverk för att klassificera risken
för benfraktur på bara 35 datapunkter samt ett Decision Tree
för att klassificera risken för att en njurtransplantation avvisas
av mottagaren på bara 85 datapunkter uppnåddes en precision
på 98.3% respektive 85% [30]. Detta talar för hur viktigt valet
av klassificeringsmetod är.

Det är svårt att på förhand avgöra vilken metod som är mest
lämpad för given data, därav valet att testa tre olika metoder.
Med det sagt ska det påpekas att resultaten skulle kunna ha
förbättrats med andra klassificeringsmetoder.

Det noterades också i resultaten att recall och precision
kunde variera mellan 0% och 98% (LG). Detta beror på stor
sannolikhet av det låga antalet datapunkter. I de frågor vars
svar resulterade i låg recall och precision var fördelningen av
true positives (enkätsvar över medelvärdet) och true negatives
(enkätsvar under medelvärdet) cirka 35% respektive 65%. I de
frågor med högre recall och precision var fördelningen istället
cirka 65% respektive 35%. Detta innebär att sannolikheten
för modellerna att förutspå true positives i det förstnämnda
fallet är betydligt lägre än i det sistnämnda och i kombination
med det låga antalet datapunkter kan det leda till att inga
testobservationer klassificeras som true positives, således lägre
recall och precision.

6.2 Del 2

Denna del av studien tar ej hänsyn till enkätsvaren. Del två
ämnar istället besvara frågan vad en deltagare tycker om ett
språkcafé-samtal baserat på om deltagaren lät engagerad/posi-
tiv eller oengagerad/negativ.

Resultatet visar att modellen kan förutspå vad en deltagare
tycker om ett språkcafé-samtal med träffsäkerhet på 61% (LG)
vilket liknar resultaten i del ett och pekar också på att någon
form av prediktion är möjlig. Visserligen har denna del fler
datapunkter att träna på men samtidigt är det svårt att avgöra
om de annoterade ljudfilerna verkligen speglade deltagarnas
upplevda känslor.

Precis som vid framtagandet av baslinjen i del ett visade det
sig även vara svårt att urskilja en deltagares känsla utifrån dess
röst. Några tydliga attribut för en oengagerad/negativ person
observerades inte i stor skala, suckningar och problem med
formuleringar tolkades som icke-engagemang men detta kan
istället ha varit ett resulat av frustration över språksvårigheter.

De egen-noterade ljudfilerna (engagerad/positiv och oen-
gagerad/negativ) har en fördelning på 53% respektive 47%.
Hade modellen hela tiden gissat på engagerad/positiv hade
en träffsäkerhet i genomsnitt på 53% uppnåtts. Resultatet
från studien visar en något högre träffsäkerhet vilket återigen
indikerar att en viss prediktion är möjlig, men fortfarande inte
till en tillfredsställande nivå.

6.3 Vokaturi
Det finns i efterhand anledning att till viss del ifrågasätta

OpenVokaturi som klassificerare av känsloattribut i denna
studie. Vokaturi använder ett antal audiella faktorer för att
identifiera och klassificera en känsla. Dessa bygger till viss
del på kontinuitet på tonhöjd och intensitet (dB). Vid genom-
lyssning av ljudfilerna märks tydliga brister i kontinuitet av
tal och intensitetsförändringar förekommer först och främst i
form av stakningar och viss form frustrerande suckar. Detta
kan vara något som stör programmets klassificering.

Det som talar för Vokaturi är att den tar hänsyn till tystnader
och exkluderar bakgrundsljud [27]. Dessa bakgrundsljud har
i möjliga mån försökts klippa bort men vissa kvarstår än.
Mer specifikt talar roboten i bakgrunden och de mänskliga
deltagarna pratar ibland med varandra och andra personer i
rummet. Hur dessa faktorer påverkar Vokaturis förmåga att
klassificera är svårt att uppskatta utifrån givna resultat.

Det noterades också att ett av de fem elementen i vektorerna
producerade av OpenVokaturi nästan alltid utgjorde ca 80%
av vektorns totala viktfördelning. Det dominerade elementet
varierade mellan de fem grundkänslorna beskrivna i del 4.4.
I en ljudfil kunde det exempelvis vara ilska, i en annan
lycka. Detta undersöktes i ljudfilerna men inga signifikanta
attribut för dessa känslor noterades vilket kan ifrågasätta
OpenVokaturis pålitlighet.

Med hjälp från Vokaturi kunde en jämförelse av fem ljudfiler
göras med VokaturiPlus vilket visade en jämnare distribution
av vektorns element och speglade till viss nivå ljudfilernas
innehåll bättre. Med detta sagt är det möjligt att tydligare
samband hade funnits om VokaturiPlus istället hade använts i
denna studie.

En annan faktor att ta hänsyn till när det gäller Vokaturi är
det faktum att den är tränad på skådespelar-röster utan brister
i språket. Visserligen ska semantiken i talet inte spela någon
roll, men däremot är det lätt att språksvårigheter leder till hack-
ningar i talet i form av suckar eller problem med formuleringar.
Detta är något som givetvis kan ha påverkat resultatet och
en liknande studie utan personer med språksvårigheter kanske
hade visat ett tydligare samband än det denna studie visar.

6.4 Resultatet ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Studien ämnar, utöver att finna ett samband mellan en

deltagares röst och åsikt om ett språkcafé-samtal, också svara
på frågan huruvida SER vore en effektiv metod för insamling
av användaråsikter i en customer feedback loop. Som tidigare
analyserats i del 6.1, 6.2 och 6.3 lyckades studien och pro-
grammets resultat inte ge ett fullständigt eller pålitligt svar på
frågan. Det går att påstå att programmet i nuvarande form
inte skulle fungera som insamlingsmetod för användardata.
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Analysen nedan bygger istället på, med stöd från tidigare
studier, en funktionell SER-metod på allmän data med viss
analys av data från Furhat.

I bakgrunden presenteras ett flertal studier där SER använts
och tillämpats på olika marknader med lyckade resultat. Med
tidigare studier som grund och vetskapen om varför SER-
metoderna för denna studie inte fungerade, borde en funge-
rande SER-metod vara ett bra sätt för insamling av data i en
customer feedback loop. Detta påstående gäller i rätt miljö.
Det är en förutsättning att användaren i fråga för ett muntligt
samtal med tjänsten och därmed roboten. Exempel på sådana
sammanhang:

• Kundservice och beställningstjänster där användaren ring-
er in per telefon borde vara väl lämpade för detta.

• Moderna vårdtjänster där användaren söker fysisk och
psykisk vård via videosamtal. Även nödsamtal till olika
utryckningstjänster.

• Komplement till mer utvidgade telefonundersökningar.
Nedan diskuteras en fungerande SER-modell utifrån tre

faktorer: tid, kostnad och tillfälle. Ett problem som togs upp i
bakgrundsdelen var att användaråsikter ofta tenderar att åldras
för snabbt, då insamlingen av dessa tar allt för lång tid med
traditionella metoder som enkätundersökningar och digitala
frågeformulär. En SER-metod har möjlighet att i realtid samla
in emotionell data och direkt skicka den till vidare analys.
Metoden är inte beroende av att data samlas in under en
specifik period, då användardata samlas in vid nyttjande av
tjänst. Programmet i denna studie utgick från redan inspelade
ljudfiler och analyserade ca 100 filer á 5 minuter på ett par
sekunder. Ett effektivare program skulle kunna göra detta ännu
snabbare och dessutom i realtid, något som undersöks och
bekräftas i en studie från International Journal of Advanced
Research in Artificial Intelligence [18]. Detta var till viss del
motivet till varför del två av studien utfördes.

Detta skulle medföra ett betydligt kortare förstasteg i custo-
mer feedback loop, jämfört med mer traditionella metoder.
Det finns å andra sidan en begränsning vid snabb insamling
av känsloattribut. Informationen som går att utvinna vid en
analys är betydligt mer begränsad jämfört med mer utförliga
undersökningar där användaren aktivt delar med sig av sina
åsikter. Vokaturi identifierar fem känsloattribut och klassifice-
ringsmodellen omvandlar dessa till ett binärt resultat, positivt
eller negativt. Nuvarande modell har inte någon möjlighet
att beskriva varför användaren uttrycker sig som den gör,
bara att den gör det. En fördel med detta är dock att SER-
metoden har möjlighet att samla in större mängder data.
Kanske lämpar sig därför SER-metoden för att snabbt ställa
regioner eller områden mot varandra, likt Enterprises tvåfråge-
undersökning nämnd i bakgrundsdelen, men att semantik och
aktivt deltagande från användaren krävs för att besvara frågan
om varför användaren tycker något.

Hur står sig SER-modellen mot traditionella insamlings-
metoder ur ett kostnadsperspektiv? Likt kostnadskurvan
vid digitalisering, torde denna metod ha en relativt hög
ingångskostnad. Kostnaden för produktion och implemente-
ring av maskininlärningsmetoder beror på flera faktorer men
huvudsakligen baseras den på hur lång tid det tar att utveckla
modellen [31]. Tidsåtgången beror i sin tur på valet av algoritm

och huruvida det finns tillräckligt med data för att träna
upp modellen eller hur lång tid det tar att samla in denna.
Den data som hämtats från språkcafé-samtalen med roboten
Furhat är relativt speciell, då de mänskliga deltagarna talar
mycket begränsad svenska och mycket liten del består av
kontinuerligt tal. Detta är å ena sidan en av fördelarna med
paralingvistisk analys, man behöver inte ta hänsyn till vilka ord
som talas. Å andra sidan är det osäkert om de nervösa skratt
och stakningar som uppstår genererar rätt känsloattribut. För
att detta ska fungera effektivt kan man tänka sig att modellen
som tar fram känsloattribut behöver tränas upp på liknande
ljudklipp. Så är inte fallet idag. I fallet Furhat skulle detta
kunna skapa en ökad kostnad för insamling och träning av
nya ljudfiler. Valet av algoritm är också förenat med kostnader.
Effektiva algoritmer för specifika utgifter kräver finjustering
och detta är tidskrävande och därmed kostnadstungt. Man kan
med säkerhet säga att den initiala kostnaden för en SER-
metod är högre jämfört med till exempel skapandet av en
enkätundersökning.

Steg två av en customer feedback loop består av analys
av insamlad data, för att sedan implementera denna i pro-
duktionsstadiet. Detta är ofta en essentiell men tids- och
kostnadstung del för företag. Ett företag kan inneha stora
mängder data, men den fyller ingen funktion utan kunskapen
om hur den bör analyseras. Fördelen med SER-metoden är,
ännu en gång, det binära resultatet och möjligheten att få stora
mängder kontinuterlig data. Det binära resultatet, positivt eller
negativt, gör det lättare att analysera vilka regioner, marknader
eller delar av företaget som urskiljer sig från resten. Detta
uppmuntrar i sin tur till vidare analys om varför segmentet
urskiljer sig.

En fördel med SER-metoden är att användardata kan samlas
in utan att personen aktivt lämnar sina åsikter som i en
enkätundersökning. Detta gör att insamling av data kan ske
i realtid när personen faktiskt använder tjänsten. I traditionella
metoder finns det kostnader bundna till utformandet av frågor
och byggandet av plattformar för dessa, något SER-metoden
har möjlighet att undvika.

6.5 Slutsats
Denna studie ämnade svara på frågan huruvida det går

att förutspå vad en deltagare tycker om ett språkcafé-samtal
utifrån känslo-identifiering av dennes röst. Studiens resultat
visar att den framtagna modellen, byggd på given data, inte
har tillräckligt hög träffsäkerhet för att antas vara pålitlig. Det
går därför inte att förutspå vad en person tycker om språkcafé-
samtalet utifrån dennes röst.

För att generera ett positivt resultat på den vetenskapli-
ga frågan behövs en större mängd data som bättre speglar
deltagarnas upplevda känslor. Det är också möjligt att en
starkare korrelation funnits vid användandet av andra känslo-
identifieringsprogram tränade på den specifika typen av data.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv får SER anses vara
en god metod för generering av stora mängder lättanalyserad
data. Detta baseras på tidigare studier och på den nuvarande
trenden av snabba och kärnfulla undersökningsmetoder. Studi-
ens framtagna modell kan dock inte anses tillräckligt pålitlig
för att användas som insamlingsmetod av användaråsikter.
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