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Sammanfattning 

Denna studie presenterar Part-of-Speech tagging som metod för identifiering av nyckelord samt en marknadsanalys för en 
konverserande robot att leda språkkaféer. Resultatet evaluerades med hjälp av svar från enkäter utskickade till 30 anonyma personer 
med svenska som modersmål. Resultatet visar att metoden är rimlig och kan implementeras i en konverserande robot för att öka 
dess förståelse av det talade språket som förekommer inom språkkaféer. Marknadsanalysen indikerar att det existerar en marknad 
för den konverserande roboten. Roboten behöver dock förbättras för att kunna bli en ersättning för mänskliga språkledare inom 
språkkaféer. 
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Abstract — This study presents Part-of-Speech tagging as 
a method for keyword spotting as well as a market research 
for a conversational robot to lead a language café. The 
results are evaluated using the answers from 30 anonymous 
Swedish native speakers. The results show that the method 
is plausible and could be implemented in a conversational 
robot to increase its understanding of the spoken language 
in a language café. The market research indicates that there 
is a market for the conversational robot. The conversional 
robot needs, however, improvements to successfully become 
a substitute for human language teachers in language cafés.  
 

Index Terms — Part-of-Speech Tagging, Keyword spotting, 
Language café, Robotics. 
 

I. INTRODUKTION 

tt använda talande robotar som substitut för mänsklig 
arbetskraft är ett omdiskuterat ämne. Lopes et al [1] skriver 

exempelvis att robotar skulle kunna användas som språkledare 
på språkkaféer, som en lösning till den brist på arbetskraft som 
råder inom området. Det är högaktuellt då behovet av 
språkledare växer, som ett resultat av det ökande antalet 
immigranter. Ett språkkafé är ett samlingsområde där individer 
från olika länder ges möjlighet att öva på språk under spontana 
samtal i smågrupper. Robotar som lärare i ensidiga 
konversationer har tidigare gett lovande resultat [2]. 

För att robotarna skall kunna delta i mer interaktiva 
konversationer krävs dock mer forskning [1]. Detta av 
anledningen att interaktiva konversationer kräver insikt i de 
talade ämnena samt mer avancerad svarshantering. 

Furhat är en talande robot utvecklad av Furhat Robotics. Som 
språkledare har roboten i dagsläget fyra personligheter. Den 
första är en intervjuare (interviewer) som ställer korta frågor 
och fokuserar på en elev i taget. Den andra är en egocentrisk 
berättare (egocentric) som frågar om återkoppling men inte tar 
hänsyn till elevernas svar. Den tredje är en opersonlig 
diskussionsledare (therapist) som ställer öppna frågor. Den 
fjärde är en interlokutör (personal) som är mer personlig och 
försöker få eleverna att kommunicera med varandra [3]. 

Att roboten skall kunna användas i språkkaféer är ett av 
företagets mål. Det ligger därmed i företagets intresse att 
roboten skall kunna hitta nyckelorden i det som sägs och ge 
lämpliga svar.  

Det önskade resultatet med arbetet är att hjälpa Furhat förstå 
talad dialog genom att identifiera nyckelord. De företag och 

kommuner som lägger ned resurser på språkkaféer i form av 
arbetskraft, pengar och tid kommer att kunna dra nytta av detta. 
 

A. Frågeställningar 

1. Hur kan man med tillämpning av Part-of-Speech 
tagging identifiera nyckelord? 

2. Vilka externa och interna styrkor och svagheter har 
Furhat som språkledare? 

B. Utmaningar 

Furhat kan idag föra enkla samtal. Men för att Furhat skall 
föra ett samtal utifrån vad eleverna på språkkaféet har sagt, 
måste den först kunna ta fram kärnorden (nyckelorden) i deras 
uttalanden. För att kunna lösa detta med hjälp av Part-of-Speech 
tagging (POS tagging) finns det följande utmaningar: 

 
1. I talspråk är det vanligt att man ångrar sig mitt i en 

mening och börjar prata på nytt. Detta gör att 
meningarna inte alltid stämmer överens med den 
svenska grammatiken. 
 

2. Kärnan i varje mening måste kunna bestämmas. Det 
gäller att kunna avgöra och välja ut rätt nyckelord från 
varje talad mening. 

 
3. I och med att ett ord kan tillhöra flera ordklasser måste 

ordet klassificeras med rätt ordklass efter situationen. 
 

4. I ett lexikon står inte alla grammatiska former av ett ord. 
Att slå upp ord i rätt form utgör en utmaning. 

C. Avgränsningar 

Furhat har redan idag en viss svarshantering. En av 
metoderna kallas för ”Wizard of Oz” och innebär att en 

människa väljer frågor och svar åt Furhat. Roboten har själv inte 
en väl fungerande förståelse av talad dialog. Av denna 
anledning ligger företagets intresse främst inom förståelse-
delen, det vill säga att hitta en algoritm som kan tolka meningar 
i textformat och sedan ta fram nyckelorden i varje mening.  

På grund av tidsbrist är den tekniska delen av arbetet 
avgränsad till POS tagging som en huvudmetod för att ta fram 
nyckelord från språkkafé-dialoger. Den tekniska delen antar 
vidare att felen som uppstår på grund av talarnas brytning är 
försumbara. Den ekonomiska delen är avgränsad till Furhats 
marknadspositionering som en språkledare för språkkaféer. 

A 
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II. BAKGRUND 

A. Teori 

1) Maskininlärning med träningsfas och testfas 

Maskininlärning är ett område som handlar om att förutse 
och bestämma ett programs nästa steg utifrån tidigare statistik 
[4]. Ett maskininlärningsprogram delas oftast in i en 
träningsfas och en testfas. T. Shah [5] beskriver träningsfasen 
som en process där ett program skapar en modell utifrån en 
träningsmängd och testfasen en process för att testa 
programmet. Efter testfasen kan man hitta möjliga 
förbättringar utifrån resultatet från testfasen. Detta inkluderar 
diverse smoothings som till exempel Laplace smoothing [6]. 

 

2) Symboliska och statistiska metoder 

För att kunna hitta nyckelord, måste texten först analyseras 
[7]. Inom naturlig språkhantering finns det två 
huvudkategorier av metoder för detta [8]. Den första utgörs av 
statistiska metoder, där texter analyseras med hjälp av 
statistik. Den andra utgörs av symboliska metoder, där texter 
analyseras med hjälp av explicit skrivna regler [8]. Statistiska 
metoder bygger på ytliga analyser som ordräkning [7]. 
Följaktligen kan de tillämpas på ett brett användningsområde. 
Nackdelen är att de är begränsade till ytliga analyser och 
ignorerar viktiga detaljer. Symboliska metoder kan däremot 
extrahera just den relevanta informationen, men är då 
begränsad till ett smalare område där reglerna är giltiga och 
relevanta [8]. 

Statistiska metoder är således bra för att utföra en 
översiktlig analys på text i bredare sammanhang, medan 
symboliska metoder är mer anpassade för djupare analys av 
text i ett specifikt ämnesområde [8]. 

 

3) ”Core words” 

Khoury et als [8] formulerade en teori - att man kan 
klassificera ordklasser i olika kategorier [8]. Dessa super-
lexikala kategorier är av typerna ”core words”, ”modifier 
words” och ”function words”. ”Core words” syftar på 
kärnorden i en mening. Dessa motsvarar ord som är viktiga för 
meningen och som har oberoende vikt i förhållande till 
resterande ord. Till denna kategori tillhör substantiv, verb och 
lånord. ”Modifier words” syftar på ord som modifierar andra 

ord. Hit tillhör ord som adjektiv, adverb, interjektioner och 
hjälpverb. ”Function words” är ord som inte har oberoende 
vikt i frånvaro av andra ord och uppfyller en funktion enbart 
inom meningen. Till denna kategori tillhör räkneord, 
konjunktioner och vissa pronomen (determiners).  

 

4) Part-of-speech tagging i regelbaserad algoritm 

Part-of-speech tagging är en teknik i naturlig språkhantering 
[8] som har varit fokus i korpusbaserade språkanalyser [9]. 
Grundidén är att först hitta lämpliga ordklasser som reflekterar 
ett ords syntaktiska och semantiska roll i en mening [10]. 
Detta kan göras med hjälp av ett lexikon som anger vilka 
möjliga kategorier varje ord kan anta. Därefter väljer tekniken 
en kategori som är mest sannolikt i sammanhanget [11]. 
Tekniken är på så sätt användbar för talsyntes, syntaktisk 
analys [6] och för att hitta nyckelord i text [8]. 

 

5) Hidden Markoc Model (HMM) och Viterbi-algoritmen 

HMM är en vanlig modell för POS tagging. Genom att se 
varje ord som en observation och varje ordklass som ett dolt 
tillstånd, kan man använda modellen för att identifiera ett ords 
ordklass i en mening. Detta görs med hjälp av två olika 
sannolikheter. Den första är sannolikheten att ett visst tillstånd 
förekommer, givet att en viss uppsättning av tillstånd har 
förekommit. Denna beräknas vanligtvis med hjälp av en n-
gram-modell som, i detta fall, anger sannolikheten att ett visst 
tillstånd följer efter en viss uppsättning av n stycken tillstånd. 
Den andra är sannolikheten att en observation orsakas av ett 
visst tillstånd [6]. I POS tagging innebär detta att man vill 
beräkna sannolikheten att ett visst ord får en viss ordklass utan 
hänsyn tagen till sammanhanget.  

Modellen brukar kombineras med en Viterbi-algoritm som 
hittar en uppsättning av tillstånd med den största möjliga 
sannolikheten med hjälp av backpointers [6]. Här består 
träningsfasen av att beräkna sannolikheterna som förekommit i 
en uppsättning av träningsdata medans testfasen innebär 
taggandet av ord i testdatan. A.J. Viterbi [12] beskriver 
algoritmen som att den producerar maximum likelihood av 
successiva states av en finite-state machine.  

 

6) Precision, recall och accuracy 

Junker et al skriver att precision, recall och accuracy är 
lämpliga mått för utvärdering av en algoritms prestanda [13]. 
Formeln för precision, accuracy och recall är som följer: 

 
Precision = TP / (TP + FP)       (1) 
Recall = TP / (TP+FN)       (2) 
Accuracy = TP+TN / (TP+TN+FP+FN) (3)  [8] [6]. 

 
TP (true positive) står för antalet sanna identifierade 

nyckelord, FP (false positive) är antalet ord som felaktigt 
identifierats som nyckelord, TN (true negative) är antalet ord 
som korrekt identifierats som ordinära ord och FN (false 
negative) är antalet nyckelord som felaktigt identifierats som 
ordinära ord [8] [6].  

För arbetet skulle precision innebära andelen identifierade 
nyckelord som faktiskt är korrekt identifierade. Recall skulle 
innebära andelen av de sanna nyckelorden som blivit korrekt 
identifierade. Slutligen skulle accuracy innebära andelen 
nyckelord och vanliga ord som korrekt identifierats.
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7) Web-scraping 

På nätet finns det hemsidor som är läsbara för ett mänskligt 
öga men inte för en maskin. Web-scraping är en teknik som 
kan åtgärda detta [14]. Web-scraping kan göras på flera olika 
sätt, men huvudpunkterna är att hämta en sida och sedan 
extrahera innehållet. Den söker oftast efter ett särskilt innehåll. 
Detta innehåll samlas sedan i ett strukturerat data-set. Efter att 
ha rensat bort onödig information kan innehållet användas till 
flertalet ändamål [14]. 

 

8) SWOT-analys 

SWOT-analys är en analysmodell som vanligen används av 
ett företag för sin strategiska positionering. Modellen 
analyserar ett företags position utifrån fyra aspekter – 
strengths, weaknesses, opportunities och threats. Medan 
Strengths och Weaknesses handlar om företagets interna 
styrkor respektive svagheter, handlar Opportunities och 
Threats om möjligheter och hot som finns i företagets 
omgivning. Det har funnits substitut till SWOT-analys, men 
SWOT-analys är populär bland företag tack vare dess enkelhet 
och tydlighet [15].  
 

B. Koppling till kunskapsfronten 

Den tekniska delen av arbetet är kopplad till 
maskininlärning och taligenkänning. I dagsläget existerar 
tekniker för att identifiera nyckelord inom dessa områden. 
Exempel på detta är bland annat Khoury et als arbete kring 
ordklasser [8]. Inga studier i området har dock utförts för 
nyckelordsidentifikation på dialog bestående av svenska som 
andraspråk. Vilket är den form dialogerna från språkkaférna 
ofta antar. Studierna är vitala för Furhats framtid inom 
språkkafé-branschen. Utveckling och justeringar av 
existerande tekniker är nödvändiga för att hantera 
utmaningarna inom arbetet. 

 

C. Tidigare arbeten och forskning 

1) Part-of-speech tagging som metod för att hitta nyckelord 

År 2013 utfördes en studie där man tillämpade POS tagging 
som en metod för att hitta nyckelord i en sentimentanalys av 
spontana kommentarer i tal och skrift. Man utgick från 
tidigare studier om vilka ordklasser som utgör viktiga 
indikatorer och tog ut ord som har dessa ordklasser för att 
sedan utföra en sentimentanalys med hjälp av metoden 
maximum entropy-modellering. Resultatet blev 95% accuracy 
på texter och 82% accuracy på Youtube-filmer [16].  

År 2008 utförde Khoury et al en studie där man 
identifierade nyckelord med hjälp av POS och en uppsättning 
av regler för hur man hittar predikat, verb och objekt som 
nyckelord i en mening. Resultatet visade att det går att 
använda metoden för att få en djupgående textanalys utan att 
vara begränsad till ett specifikt ämnesområde [8].  

 

2) Andra metoder för att hitta nyckelord 

Ghosh och Valveny utförde en studie där de analyserade 
texter med hjälp av tekniken sliding window för att sedan hitta 
nyckelorden med hjälp av en annan metod [17]. Mitchel 
Weintraub kombinerade likelihood-metoden med HMM och 
Viterbi-algoritmen för att hitta nyckelord [18].  

 

3) Robot som lärare och språkledare 

Lopes et al [1] utförde en studie där barns talförmåga 
förbättrats via interaktion med robotlärare. Edwards och 
Cheok skriver i en artikel att en icke-mänsklig lärare besitter 
en ekonomisk fördel i och med att de inte påverkas av humör 
och trötthet. Vidare skriver Mcgauphy att en sådan lärare, som 
fördel, även saknar det mänskliga behovet av vila, belöning 
och tillfredsställande arbetsmiljö. Denna essentiella egenskap 
har prioriterats av arbetsgivaren då den driver artificiell 
intelligens framåt [19].  

Lopes J et als [1] nämner att språkkaféer, i likhet med 
utbildningsbranschen, är en bransch som drabbas av bristande 
arbetskraft. Vidare skriver författarna [1] att det finns ett 
ökande antal immigranter i Sverige, vilket ytterligare ökar 
behovet av språkledare.  
 

4) Furhats prestanda som språkledare i jämförelse med 
mänskliga lärare 

År 2017 utfördes en undersökning kring roboten Furhats 
prestation i jämförelse med mänskliga språkledare. Resultaten 
visade att deltagarna som tidigare varit på språkkaféer tyckte 
bättre om mänskliga språkledare. Detta av anledningen att 
mänskliga språkledare har bättre förmåga att förstå och hjälpa 
dem vid svåra situationer. Deltagarna tyckte även att de hade 
lättare att allmänt förstå en mänsklig språkledare. Följaktligen 
kan man ur resultaten ta fram några egenskaper som kan 
förbättras: robotens talförståelse, talsyntes, responstid, 
ämnesval och interaktionsstil, som idag består av att tala med 
deltagarna en och en snarare än att interagera med samtliga 
talare på samma gång [1]. 

En annan nackdel som hittats var Furhats enkla 
samtalsstruktur som gjorde att den inte är anpassad för elever 
som redan börjat behärska språket och har behov av en mer 
avancerad session. Detta kan innebära en problematik då det i 
språkkaféer är möjligt att man får elever som pratar svenska 
på medelsvår nivå [1]. 

 

5) Furhats styrka i jämförelse med andra robotar 

Lopes et al skriver i en artikel att Furhat har en 
marknadsfördel i och med att den använder sig av ett 
datoranimerat ansikte projekterat på en 3D-mask. Eftersom 
ansiktet är animerat, kan roboten enkelt härma en mänsklig 
talares ansiktsuttryck. Detta anses vara en viktig fördel som 
gör den mer mänsklig och kontaktbar för deltagarna som 
kommer till språkkaféet för att lära sig svenska [1].  
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III. METODER 

A. Metodik för den tekniska delen 

Som tidigare nämnts är Part-of-Speech tagging en bra 
teknik för att utföra en djupgående analys av text utan att 
behöva avgränsa sig till ett visst ämnesområde. Vidare är 
Viterbi-algoritmen en algoritm som möjliggör detta med hjälp 
av HMM. Av denna anledning har projektet valt att använda 
Viterbi-algoritmen som en central lösningsmetod. En annan 
metod, krävs dock för att specialisera algoritmen mot 
nyckelordsidentifiering. Här har Khourys teori om ”core 
words” använts. Denna beskrivs och motiveras tydligare i 
sektion 3.B. 

För att underlätta undersökningen av frågan ”Hur kan man 
med tillämpning av machine learning identifiera nyckelord?” 
kan man dela in den tekniska delen i flera steg. 

 

1) Skapandet av träningsdata 

Detta steg handlar om att ta fram en uppsättning av data 
som skall användas som statistik i senare steg. Här är det 
viktigt att datan är av samma bakgrund som den skall 
användas i. Detta för att modellerna, som ska skapas vid 
senare steg, ska anpassas efter samma dialogmönster som de 
sedan ska användas i. Det talade språket i dessa språkkaféer är 
inte på hög nivå och innehåller oftast många 
meningsbyggnadsfel och grammatiska fel. Andra typer av 
dialoger kan därför inte användas i detta syfte. Av denna 
anledning har åtta filer om ungefär hundra meningar rättats 
(2637 ord) för hand och ordklass-klassificerats. Vad som 
menas med ordklass-klassificeringen är att korrekt bestämma 
ett ords ordklass i ett vist sammanhang, då ett ord kan anta 
flera ordklasser. Filerna består av text-till-tal-transformerade 
dialogsekvenser från språkkaféer. 

 

2) Skapandet av modeller 

Detta steg handlar om att skapa en språkmodell med hjälp 
av träningsdatan. Syftet bakom detta är att skapa ett underlag 
för beräkning av sannolikheten att ett visst ord får en viss 
ordklass i ett visst sammanhang. Denna statistik görs med 
hjälp av ett Pattern_handler-program som beräknar antalet 
gånger ett visst ord klassificerats som en viss ordklass och 
antalet gånger som en viss ordklass har förekommit efter en 
viss sekvens av ordklasser. 

 

3) Part-of-Speech tagging  

När språkmodellen är skapad handlar det om att identifiera 
ordklasserna i testdatan med hjälp av HMM och Viterbi-
algoritmen. 

För att maximera programmets flexibilitet mot nya ord har 
web-scraping använts. Detta för att hitta vilka ordklasser ett 
ord kan anta med hjälp av ett online-lexikon. När detta är 
gjort, kan programmet beräkna sannolikheten att ett visst ord 
får en ordklass baserat på antal gånger som ordet har fått 
samma ordklass under träningsfasen och vilka ordklasser ordet 
kan ha. Det mest sannolika mönstret bestäms.  

Som tidigare nämnts följer inte testdatat det vanliga 
språkmönstret av flera anledningar. Detta kan leda till att 
algoritmen, för varje ord, enbart väljer det första elementet 
från ordklasslistan. 

Den valda lösningen till problemet var att låta algoritmen ta 
bort det första ordet i meningen när alla kombinationer av 
ordklasser ger för låga sannolikheter. 

Resonemanget bakom detta är att människor oftast ångrar 
sig mitt i en mening för att sedan börja om. I tal-till-text 
innebär detta att meningar kan se ut på följande vis (exempel 
taget från testdatat från fil: sc59.sc60.personal.sc60.txt):  

 
“Har du hur länge har du lärt dig svenska”. 
 
Efter att programmet har tagit bort några ord (den ångrade 

biten), kommer ett mönster att stämma:  
 
“Hur länge har du lärt dig svenska”. 
 
För att algoritmen inte skall ta bort för många ord 

implementeras ett undantag. Detta är om algoritmen har gått 
igenom över hälften av meningen och stöter på ett ord som 
leder till att meningen inte längre ger en kombination av ord 
med högre sannolikhet än den förutbestämda undergränsen. I 
detta fall kommer algoritmen att istället ta bort det enstaka 
ordet som leder till att samtliga kombinationer får en för låg 
sannolikhet.  

Resonemanget bakom detta är att mönstret hos meningen 
ibland inte matchar någon av modellerna av anledningen att 
inspelningsapparaten tar in ett orelaterat ord från omgivningen 
eller att personen upprepar sig.  

Algoritmen kunde förbättras genom att spara samtliga utfall 
och välja det utfall som bevarar flest ord. Denna förbättring tar 
dock tid och kräver mer datorminne än vad projektet har råd 
med. 

 

4) Keyword spotting 

Sista steget skulle vara att välja ut nyckelord från 
meningarna. Detta görs med hjälp av en algoritm baserad på 
Khoury et als [8] teori om ”core words”, vilken bestämmer 
nyckelorden med hjälp av motsvarande ordklasser. Eftersom 
Khoury et als idé var baserad på det faktum att meningarna var 
kompletta och grammatiskt korrekta, passar inte den 
algoritmen detta arbete fullt ut. Kärntankarna har därför 
extraherats från artikeln och nyckelorden blir i detta arbetes 
fall alla substantiv som kan vara predikat, objekt, 
samtalsämnen och personnamn, verb som inte ligger strax före 
ett annat verb (verb som förekommer strax före andra verb är 
ofta inom svenskan hjälpverb [20] eller verb som talaren har 
valt att ersätta), adverb som står före/efter ett verb, adjektiv 
och sista ordet i en predikatsfyllnad. Är fallet att meningen 
enbart är ett ord långt, där ordet också är en interjektion, anses 
interjektionen också vara ett nyckelord. 
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5) Utvärderingssteget - mänsklig jämförelse 

Efter de tekniska stegen skall arbetet evalueras. Här kan 
möjliga felkällor identifieras för justering av framtida arbeten. 
Som tidigare beskrivits är begreppet nyckelord vagt och inte 
tydligt definierat. Vid detta steg behövs därför en mänsklig 
bedömning.  

Av denna anledning har 30 enkäter skapats där var och en 
motsvarar en testfil och varje testfil innehåller 20 meningar 
från källmaterialet. Därefter skickades enkäterna till 30 
mänskliga volontärer (jury) som skulle identifiera nyckelorden 
i meningarna. Sammanlagt ger detta då totalt 600 meningar. 
Detta jämförs sedan med programmets resultat. De två olika 
uppsättningarna av nyckelord (programmets valda och de 
mänskligt valda) evalueras sedan för att ta reda på dess 
precision, accuracy och recall, där de mänskliga utvalda 
nyckelorden ses som de ”korrekta” nyckelorden. 

Bedömningen i sig är relativt simpel. Då 
jurymedlemmarnas bedömning betraktas som facit, ger varje 
ord i programmets bedömning antingen ett rätt eller fel. Med 
detta kan sedan TP, FP, TN och FN avgöras (se sektion 2.a.6). 
Från dessa kan sedan prestationsmåtten precision, accuracy 
och recall bestämmas över varje testfil.  

 

B. Motivering till valet av metod 

1) Valet av Part-of-Speech tagging  

Enligt litteraturstudien fanns det ett flertal möjliga metoder 
för att identifiera nyckelord. Majoriteten av dessa skulle dock 
kräva alldeles för mycket statistik som saknas för att kunna 
implementeras till dialog från språkkaféer. Motiveringen 
bakom detta uttalande är att en vanlig statistisk metod kräver 
stora mängder data för att kunna känna igen ett nyckelord 
oavsett metod. Finns det inte en stor nog datamängd blir detta 
inte särskilt exakt. På grund av att det talade språket på 
språkkaféer är annorlunda och vanlig statistik inte kan 
användas, måste en regelbaserad metod som kräver mindre 
data användas. Det skulle dessutom krävas mycket tid för att 
forska efter hur varje metod skulle implementeras. Med dessa 
begränsningar i åtanke valdes enbart en undersökning av Part-
of-Speech tagging som metod för nyckelordsidentifiering. 
Detta utgör fokus för arbetet. 

 

2) Metod för keyword spotting 

Det finns två kategorier av metoder för keyword spotting. 
Dessa är statistiska och symboliska metoder. Statistiska 
metoder har ett brett användningsområde men har en nackdel i 
och med att analyser blir ytliga. Regelbaserade symboliska 
metoder är å andra sidan mer djupgående med nackdelen att 
den har ett smalt användningsområde [8].  

Khoury et al utvecklade en metod som kombinerar 
statistiska och symboliska metoder. Denna nya metod för 
keyword spotting ger därmed bättre resultat än en metod som 
är baserad enbart på statistiska eller symboliska metoder. 
Eftersom den är regelbaserad är det möjligt att hitta nyckelord 

utifrån meningars struktur snarare än sammanhanget och 
eftersom den också är statistisk är den möjlig att applicera på 
flertalet områden. Den skall av denna anledning ge bättre 
recall, accuracy samt precision vid POS tagging [8].  

Khoury et als [8] använde dock även en POS-hierarki som 
inte på ett korrekt sätt kan implementeras i detta arbete. Syftet 
med detta arbete är att få roboten att förstå vad som menas i 
ovanligt och inte alltid grammatiskt korrekt talat språk, där 
hierarkin inte riktigt stämmer. Av denna anledning har 
metoden modifierats.  
 

3) Metod för den ekonomiska delen 

Den centrala delen av den ekonomiska frågeställningen är 
att bestämma de interna och externa styrkor och svagheter 
Furhat har som språkledare. Till detta syfte passar då SWOT-
analysen väldigt väl.  

Det är, som tidigare nämnts, en analysmodell som 
förespråkas av de flesta företagen. Anledningar till detta beror 
på dess enkelhet och tydlighet.  

En marknadsundersökning får göras genom en 
litteraturstudie. Detta koncentreras sedan i form av en SWOT-
tabell.  
 

C. Källmaterial 

Språkkafé-dialogerna som användes för träningsdatan och 
testdatan kommer från forskningsprojektet “Collaborative 

Robot Assisted Language Learning”. Projektet drivs med stöd 

av Vetenskapsrådet (projekt 2016-03698). 
För att kunna utvärdera programmet har mänskligt utvalda 

nyckelord samlats in från totalt 30 utskickade enkäter. Varje 
enkät består av 20 meningar från testdatan och motsvarar totalt 
600 meningar. Personerna som svarade på enkäterna är 
anonyma. 

 

IV. RESULTAT 

30 enkäteter samlades in från en mänsklig jury för att hitta 
de ”korrekta” nyckelorden i motsvarande testfil. På grund av 
brist på volontärer och tid skickades varje enkät enbart ut till 
enskilda personer. Av den anledningen går det ej att jämföra 
skillnaden från person till person eller bestämma en inter-
ratio-agreement. Svaren från enkäterna jämfördes sedan med 
algoritmens identifiering av nyckelord. Med hjälp av dessa har 
precision, recall och accuracy beräknats för varje testfil (se 
tab. 1. i bilaga 1). Här har då det totala snittet för precision, 
recall och accuracy över alla filer cirka 0,71, 0,72 och 0,72. 
Maximal prestation nådde upp till 0,81, 0,88 och 0,80. 

Efter att de tre måtten använts för att bedöma hur väl 
programmet bestämt nyckelord undersöktes sedan möjliga 
felkällor för förbättring av algoritmen eller för framtida 
användning av programmet.  

En av de möjliga felkällorna som undersöktes var 
enkäternas genomsnittliga meningslängd (se fig. 1, 2, 3). 
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Fig. 1. Relationen mellan meningslängd och accuracy per enkät.  

  

 
Fig. 2. Relationen mellan meningslängd och precision per enkät. 
 

 
Fig. 3. Relationen mellan meningslängd och recall per enkät.  
 

Vid observationer av filerna med långa rader upptäcktes 
existensen av sammanflätade meningar. Relationen mellan 

antalet ord från sammanflätade meningar per enkät och 
precisionen undersöktes för att avgöra hur mycket resultatet 
kan påverkas av den potentiellt felande faktorn (se fig. 4, 5). 
 

 
Fig. 4. Relationen mellan precision och andelen sammanflätade meningar per 
enkät. 
 

 
Fig. 5. Relationen mellan precision och antal ord från sammanflätade 
meningar. 

 
Flera potentiella felkällor undersöktes. En potentiell felkälla 

som undersöktes var hur nyckelorden bestämdes – huruvida 
jurymedlemmarnas sysselsättning påverkade bedömningen av 
nyckelorden. Tanken var att tankesättet hos studerande 
respektive arbetande möjligtvis var annorlunda och avgjorde 
vad som menas med nyckelord annorlunda. Programmets 
prestanda jämfördes därför också med avseende på om fallet 
att testpersonen var studerande eller arbetande (se fig. 6).  
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Fig. 6. Programmets medelprestanda som funktion av juryns 

sysselsättning. Diagrammet beskriver programmets precision, recall och 
accuracy på två grupper av testfiler.  
 
En fjärde potentiell felkälla som undersöktes var robotens 
personlighet (se fig. 7). Syftet var att undersöka fallet att det 
finns ett samband mellan robotens sätt att leda ett samtal och 
hur svårt det är att hitta nyckelorden i samtalet.  
 

 
Fig. 7. Programmets medelprestanda för varje robotpersonlighet. 
 

V. DISKUSSION OCH ANALYS 

A.  Tekniska delen 

1) Meningslängd och sammanflätade meningar 

Observerar man filerna som genererat lägst resultat är det 
noterbart att dessa innehåller komplexa meningar som 
sammanslagits. Dessa sammanslagna eller sammanflätade 
meningar har oftast en mycket längre meningslängd än 
normen. I filen med sämst accuracy fanns det exempelvis en 
mening med 54 ord från flertalet ofullständiga meningar (se 
tab. 1 och tab. 2 i bilagan). Samma sak gäller filen som gav 
sämst recall och precision (se tab. 2 i bilagan). Tittar man på 
dessa meningar kan man se att fenomenet till stor del beror på 
att inspelningen av datan inte var tillräckligt noggrann.  

Detta kan motverkas med hjälp av antingen en bättre 
inspelningsapparat eller ljudisolering. En annan lösning skulle 
vara att implementera en algoritm som skulle gå igenom och 
“rätta” varje mening och kapa eller dela upp sammansatta 

meningar. När detta är gjort, kan meningarna matas in i 
projektets algoritm för att hitta nyckelord. 

Resultatet av POS tagging som metod för 
nyckelordsidentifiering har utöver de sammanflätade 
meningarna visats vara lovande. I denna studie fick metoden 
ett medelvärde av precision på 71%. Viktigt att notera är att 
medelprecisionen påverkats av filerna med sammanflätade 
meningar. Samtliga filer som gav sämre resultat innehöll 
också dessa meningar. Genom att motverka dessa med hjälp 
av de tidigare nämnda åtgärderna skulle man således kunna få 
ännu bättre resultat utan att behöva ändra algoritmen.  
 

2)  Den mänskliga faktorn och den vaga definitionen av 
nyckelord 

Som tidigare nämnts är de “korrekta” svaren baserade på 
vad enskilda individer tycker. Eftersom begreppet nyckelord 
är vagt, kan dessa individers val av nyckelord variera stort då 
svaren blir subjektiva. Problemet försvåras av att projektet 
lidit av tidsbrist och brist på ett större antal volontärer. Alla 
volontärer har fått bedöma var sin text; önskvärt skulle ha 
varit om fler volontärer hade kunnat bedöma samma texter. Så 
att de 30 enkäterna bedömts mer än en gång. På så sätt skulle 
man kunna bedöma skillnaden mellan personers bedömningar 
och även jämföra den med skillnaderna från robotens 
bedömning. 

Något intressant är emellertid att studenter verkar ge en 
bedömning som är mer likt algoritmens. Detta skulle kunna 
förklaras av att en student, i jämförelse med en person som 
arbetar, är mer påverkad av vad som enligt litteraturen är 
kärnan i en mening. Huruvida detta verkligen stämmer är dock 
ett område man behöver vidare utforska.  

För att fastställa vad som räknas som nyckelord finns det tre 
möjliga lösningar. Det första skulle vara att låta en expert 
bestämma vilka ord som anses vara nyckelord. Det andra är att 
låta en stor grupp testpersoner välja ut nyckelord ur samma 
text och sedan välja ut de ”korrekta” nyckelorden baserat på 
vad majoriteten tycker. Det tredje är att låta talarna på 
språkkaféer själva välja ut nyckelorden, då dessa personer 
förmodligen förstår texten mer än alla andra.  

 

3) Robotens personlighet 

Generellt kan man se att samtliga personligheter leder till 
ungefär samma prestanda. Det finns inget av dem som har 
högst prestanda på samtliga mått. Detta kan användas för att 
bekräfta faktumet att prestanda har dragits ned dramatiskt på 
grund av dålig inspelning, vilket i sin tur gör att andra faktorer 
spelar mindre roll.  

Något intressant är att personligheten personal (engelska 
namnet) eller interlokutören (svenska namnet) leder till minst 
precision och recall och näst minst accuracy. Detta kan bero 
på att denna personlighet låter eleverna på språkkaféet 
kommunicera med varandra vilket ökar chansen för 
sammanflätade meningar. En annan möjlig anledning till detta 
är att denna personlighet gör att en större del av texten består 
av elevernas uttalande - om man tittar på resultatet från 
taligenkänning ser man att inspelningar även tar in robotens 
egna uttalande. Att detta leder till mindre prestanda beror på 
att roboten talar mer formellt än eleverna på språkkaféet 
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samtidigt som roboten, till skillnad från en människa, inte 
upprepar sig själv. 
 

4) Algoritmens precision, recall och accuracy 

Utifrån ekvation (1) ser man att precisionen anger andelen 
av de ord som programmet anser vara positiva verkligen är 
positiva. Att programmets precision avtar med meningarnas 
medellängd kan således bero på att den stora mängden av 
meningar har lett till en större sannolikhet att programmet 
felaktigt väljer ett ord som nyckelord. Detta innebär att om 
man har en algoritm som kapar av de sammanflätade 
meningarna, eller använder en bättre inspelningsutrustning, 
kommer programmets precision bli mycket högre – det är 
ovanligt att en mening i en dialog skulle vara 50 ord lång. 

Utifrån ekvation (2) kan man se att recall anger andelen 
”faktiska” nyckelord av orden som programmet bestämt vara 
nyckelord. Att programmets recall avtar med meningarnas 
medellängd beror således på att längre meningar har gjort att 
flera oviktiga ord blivit utvalda som nyckelord. Detta kan ses 
som en indikation på att programmet behöver bli bättre på att 
sålla bort oviktiga ord. Förslag på hur det kan göras är med 
hjälp av en lista/dictionary med statistik över oviktiga ord. 

Med hjälp av ekvation (3) kan man se att accuracy anger 
hur bra programmet är på att identifiera ifall ett ord är ett 
nyckelord. Att programmet har en proportionerligt ökande 
accuracy mot tilltagande meningslängd kan vara en indikation 
på att programmet fungerar för att avgöra huruvida ord är 
viktiga respektive oviktiga. 
 

5) Nästa steg 

Som tidigare nämnts finns det flera sätt att förbättra 
resultatet. Arbetet är avgränsat till POS tagging, vilket innebär 
att ett bättre resultat skulle kunna tas fram med hjälp av en 
teknik som projektet inte har utforskat.  

Projektet är vidare endast ett mellansteg för att hjälpa 
Furhat föra ett samtal som en mänsklig språkledare. Hansen et 
al [16] har exempelvis lyckats göra en sentimental 
nyckelordsidentifiering på röstfiler genom att applicera 
maximum-entropy-modelling på de nyckelord som de hittat 
via POS tagging.  

På liknande sätt skulle man kunna använda maximum-
entropy-modelling, eller en annan klassificeringsmodell, för 
att hitta lämpliga respons baserad på nyckelorden från POS 
tagging. 

Nästa steg för Furhat skulle sammanfattningsvis vara att 
koppla den framtagna kärnmeningen med en lämplig respons 
från dess svarsbank. Med detta kan roboten leda ett samtal 
samt ge lämplig respons till talad dialog. Utvecklar man 
svarsbanken ytterligare, efter lämpliga ämnesområden som 
språkkaféer oftast hanterar, får man en robot som kan leda 
sådan undervisning.  
 

B. Ekonomiska delen 

Furhat, har som tidigare nämnts, i jämförelse med andra 
robotar en styrka i att den kan imitera mänskliga talare med 
hjälp av dess 3D-mask. Roboten har idag en svaghet i och med 

att den inte kan anpassa sina responser efter talarnas svar. 
Robotens samtalsstruktur är vidare anpassad för nybörjare.  

I jämförelse med en mänsklig språkledare har roboten en 
fördel i att den kan massproduceras och arbeta dygnet runt. 
Roboten påverkas inte heller av ett humör och tidigare 
erfarenhet av människor med olika bakgrund. Dock saknar 
roboten förmågan att förstå vad som sägs och automatiskt hitta 
lämplig respons.  

Det ökande antalet immigranter i Sverige kan ses som en 
möjlighet för Furhat. 

Viktigt att notera är att Furhat är först ute på språkkafé-
marknaden. Detta ger de olika fördelarna och nackdelarna som 
nämnts i Schillings teori om “first mover advantage” och “first 

mover disadvantage” [21]. Dessa inkluderar teknologiskt 
ledarskap, möjlighet för inlåsningseffekt som höjer 
inträdeströskeln för nya konkurrenter och osäkerhet kring 
marknadens efterfrågan [21].  

Något som ytterligare hotar Furhats position kan vara nya 
robotar från andra företag och applikationer som erbjuder 
språkundervisning, som exempelvis Duolingo. 
 Dessa fördelar och nackdelar besvarar den ekonomiska 
frågeställningen. Utifrån dem kan en SWOT-analys på Furhats 
marknadspositionering i språkkaféer se ut så här: 
 
Strengths: 

• Kan imitera en mänsklig talare 
• Har inget behov av att vila och kan outtröttligen 

fortsätta lära ut med konstant entusiasm. 
Weaknesses 

• Kan inte ge välanpassad respons 
• Endast anpassad för nybörjare 

Opportunities 
• Ökande antal immigranter som ökar behovet av 

språkledare 
• Avsaknad av konverserande robotar på området 
• Inlåsningseffekt 

Threats 
• Nya robotar från andra företag 
• Applikationer som erbjuder språkundervisning 

 

C. Etik och samhällsaspekter 

Skulle arbetet hjälpa Furhat att förstå talad dialog kan det 
uppstå diverse etiska eller samhällsenliga problem. Etiska 
aspekter som direkt påverkas av arbetet skulle kunna vara 
frågor som “Är det etiskt korrekt att ersätta människor med 
robotar för rollen som språklärare/språkledare?”. Detta kan 
dock motargumenteras med det faktum att flera språkledare 
idag arbetar gratis [22]. Ett annat motargument är att arbetet 
inte “förstör” arbeten, utan ändrar specifikationerna för dessa - 
istället för folk som lär ut språk, behöver man istället folk som 
kan koda detta. Man möjliggör helt enkelt att fler kan lära sig 
språk med färre resurser. 

Detta arbete förväntas påverka alla företag och 
organisationer inom både industrin för konverserande robotar 
likväl som branschen för språkkaféer. Detta inkluderar bland 
annat Furhat Robotics och dess konkurrenter, då dessa delar 
den potentiella marknaden. Eftersom efterfrågan på 
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språklärare ökar i och med den ökande immigrationen till 
Sverige, är en kvalificerad gissning att kommuner och 
språklärande företag skulle uppvisa ett ökat intresse för denna 
potentiella lösning. 

 

VI. SLUTSATS 

Ett svar till den datatekniska frågeställningen till arbetet, 
skulle enligt givet resultat kunna vara genom använd metodik. 
Detta innebär att först klassificera och tilldela varje ord i ett 
sammanhang en ordklass genom statistiska metoder som n-
gram baserad HMM med en Viterbi-algoritm. Efter det skall 
nyckelord identifieras med hjälp av en regelbaserad algoritm 
anpassad efter området. Detta tillåter en, med relativt hög 
prestanda, att korrekt identifiera nyckelord.  

Ett svar till den ekonomiska frågeställningen kan hittas i 
SWOT-analysen under diskussion (se sektion 5.B). 

Eftersom arbetets implementering av POS tagging som 
metod för att identifiera nyckelord fungerar, är detta en 
tänkbar applicering till Furhat. Med algoritmen skulle roboten 
sedan kunna förstå vilket ämne som talaren pratar om. Efter 
det gäller det bara att koppla ihop ämnen till svar i dess 
databank. 

I takt med teknikens utveckling skulle en förutsägelse för 
framtiden vara att Furhat skulle kunna användas som ett bra 
substitut för det alltmer fallande antalet tillgängliga 
språkledare. En robot som lyckas agera språkledare borde 
kosta mindre, i jämförelse med mänsklig arbetskraft, tack vare 
låga krav på vila och avsaknad av belöningsfaktorer. Detta 
innebär dock inte att roboten är ett bra substitut för dagens 
mänskliga språkledare. Detta då arbetet som språkledare 
kräver att man måste anpassa sig efter situationen. Furhat 
saknar denna process i dagsläget. Detta inkluderar också 
förmågan att anpassa sina svar efter elevernas situation, 
identifiera signaler från elever för hjälp och förmågan att veta 
när och hur snabbt man skall prata. Projektet har dock lagt god 
grund för vidare forskning inom detta. 
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Tab. 1. Jämförelse mellan programmets (machine) och människans (human) svar på den längsta meningen i enkät 5. Enkät 5 är enkäten som har fått lägst resultat 
i accuracy. Enkät 5 är baserad på källfilen sc53.sc52.personal.sc52.txt.

 

Tab.2. Resultat från trettio enkäter  
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