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Sammandrag

I detta arbete presenteras hatfulla kommentarer på internet som ett sam-
hällsproblem som vi bör göra något åt. Webbplatsen Exponerat.net presen-
teras som en källa till hatfulla kommentarer. Med hjälp av ett förenklande
antagande om att de kommentarer som finns på Exponerat kan utgöra en
god representation för hatfulla kommentarer på internet konstruerar vi en
klassificerare. Klassificeraren utvärderas i två steg; det ena med hjälp av
tiofaldig korsvalidering och det andra manuellt. Klassificeraren uppvisar
acceptabla precision/recall-värden i det första utvärderingssteget men faller
kort i det manuella. Arbetet avslutas med en diskussion om rimligheten i
det förenklande antagandet att använda en enda källa.

Abstract

Hate speech on the internet is a serious issue. This study asks the question:
"Is it possible to use machine learning to do something about it?". By
using crawled comments from the blog Exponerat.net as a representation
of “hate” and comments from the blog Feber.se as “not-hate” we try to
construct a classifier. Evaluation in done in two steps; one using 10-fold
cross validation and one using manual evaluation methods. The classifier
produces an acceptable result in the first step but falls short in the second.
The study ends with discussions about if it is even to train a classifier using
only one source of data.
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1 Introduktion

Den allmänna diskussionen sker idag i allt större utsträckning på internet. Även
om diskussioner pågår i öppna forum på bibliotek och över en kopp kaffe
på lunchrasten är det ändå på internet som åsikter verkligen kan nå ut till de
breda massorna. Tidigare fanns en större makt hos mediernas redaktörer att
göra ett urval av vad som skulle publiceras. Nu existerar istället mer trend-
känsliga medier. “Alla är journalister” hävdade (Karlsten, 2011) och menade
att redaktörernas hegemoni var över. Mediernas öron är närmare marken än
tidigare och helt vanliga Facebookinlägg kan vara med och diktera ämnet i TVs
stora debattprogram. Det går att argumentera för att hjälper det demokratiska
samhället; folket får mer makt över medierna. Där det tidigare fanns redaktörer
och programchefer som valde innehåll finns nu hela sidor ägnade åt att ta in
allmänhetens åsikter. Men när tröskeln för att höras i det allmänna blir lägre
kan det vara på både gott och ont. Även de mindre toleranta och mer hatiska
åsikterna tar sin plats när scenen är fri ((Petersson och Robertsson, 2013)). En
av dessa scener är kommentarsfälten, vars hatiska innehåll har diskuterats på
flertalet platser de senaste åren.

Projektet i korthet

Sedan terrorattentatet i Oslo 2011 har näthat på internet diskuterats flitigt.
Framförallt har den lättvindighet med vilken hatet sprids i kommentarsfält varit
av intresse. (Hagren Idevall, 2014b, s. 78) En plats där hatfulla kommentarer
sprids är Exponerat.net; en nyhetsblogg med en politisk agenda. Exponerat har
ett aktivt kommentarsfält, med ibland över 100 kommentarer per artikel. Detta
arbete bygger på det mycket förenklade antagandet att alla kommentarer som
publicerats på Exponerat är typiska representationer för näthat. Genom att
samla in dessa kommentarer och bearbeta dem till vektorrepresentationer kan
vi bygga ett system för klassificering. Denna modell är sedan tänkt att kunna
söka igenom inkommande kommentarer och klassificera dem som “hat” eller
“icke-hat”. Andra arbeten har inspirerat detta arbete och det är på intet sätt unikt.
Däremot är det ensamt om sin placering i en svensk kontext och antagandet om
att en specifik bloggs kommentarer kan användas som representation för näthat.

Problemformulering

Arbetets uppgift är att undersöka möjligheten att använda en enda bloggs
kommentarsfält som representation för näthat i konstruktionen av ett klassi-
ficeringssystem. Detta system kommer sedan att utvärderas på kommentarer
hämtade från ett verkligt scenario. De verktyg som kommer användas är en
modifierad crawler, ett databassystem samt WEKA.
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Syfte

Hat på internet är ett stort problem och det finns ett intresse i att motarbeta det.
Arbetet kommer att konstruera antagandet att kommentarerna på bloggen Ex-
ponerat.net innehåller typiska exempel på näthat. Dessa kommentarer kommer,
baserat på antagandet, att användas som en representation för “hat”. Arbe-
tet kommer också att presentera en annan blogg, Feber.se, vars kommentarer
kommer utnyttjas som exempel på “inte-hat”. Kommentarerna från dessa sidor
kommer att användas för att träna en klassificeringsmodell. Målet med modellen
är att den ska kunna skilja på vad vi definierar som “hat” och “icke-hat”. Syftet är
att konstruera ett system som automatiskt kan märka upp kommentarer baserat
på huruvida de anses vara hat eller inte. Detta för att förenkla för mänskliga
moderatorer av kommentarsfält. För att uppnå detta mål behöver vi definiera
vad vi anser vara näthat. Syftet med arbetet är alltså inte att konstruera en
helautomatisk fungerande modell, utan endast att utvärdera vårt antagande och
huruvida vårt tillvägagångssätt ens är rimligt. Tillvägagångssättet för insamling
och bearbetning av data samt systemkonstruktion kommer att redovisas. Arbe-
tet avslutas med en utvärdering av resultaten, i enlighet med hur väl de skulle
fungera i tre verkliga scenarion samt förslag på framtida förbättringar.
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2 Bakgrund

Detta bakgrundskapitel syftar till att beskriva den kontext och de centrala
begrepp som ligger till grund för detta arbete. Kapitlet kommer fokusera på vad
hatkommentarer är, var vi hittar dem och hur vi kan använda maskininlärning
för att identifiera dem. Vi kommer titta på definitionen av kommentarsfält samt
tidigare arbeten kring dem. Sist kommer vi att beröra vad maskininlärning är
och hur vi kan använda det till vår fördel.

2.1 Kommentarsfält
En av de mer tillgängliga mediekanalerna är kommentarsfälten till populära ny-
hetsartiklar. Som kommentarsfält definieras en för allmänheten öppen del av en
webbsida som finns i direkt anslutning till ett av webbsidan publicerat innehåll.
Tanken är att dessa fält ska kunna fyllas med innehåll som besökarna producerat
(Bylund och Koselnik, 2014). Vem som helst med ett internetabonnemang
och en digital enhet kan skapa ett konto och börja kommentera. Individer som
skrivit kommentarer kommer vi att benämna som “kommentarsförfattare”. Med
kommentarsfältens placering, som bihang till populära artiklar, tillåts kommen-
tarsförfattaren att åka snålskjuts på den publicitet som artiklarna själva fått.
Ibland får själva kommentarsfälten och dess aktivitet ett större rampljus på sig
än själva artiklarna. Ett exempel kan skådas i (Karlsten, 2012).

Vanligt är att webbplatser använder externa leverantörer av kommentarsfält.
Efter att flertalet webbplatser ändrade sina regelverk för kommentarer (mer om
detta nedan) blev företaget Disqus en populär leverantör av kommentarsfälts-
tjänster. Systemet som Disqus tillhandahåller tillåter nämligen webbplatser och
bloggar att enkelt lägga till kommentarsfält som kräver att användaren skapar
ett konto för att kommentera. Till skillnad från exempelvis Facebook behöver
Disquskonton inte vara länkade till en fysisk person; som identifikationsmetod
används kontoinnehavarens e-postadress. Detta får bieffekten att en person som
har flera olika e-postadresser kan ha flera konton.

I och med att kommentarsfält tenderar att layoutmässigt vara placerade
under de artiklar de hör till kommer vi i denna artikel säga att de är placerade
“under” artiklarna de tillhör.

2.2 Moderering och datorstödd moderering
De kommentarsfält som existerar idag är ofta modererade. Moderering är
processen att kontrollera innehåll, tillåta eller neka publicering av det samt
disciplinera användare som missköter sig. Moderering är ofta ett manuellt
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arbete, även om tekniska hjälpmedel ibland används. Tekniska hjälpmedel kan
bestå av enklare ordlistesystem, där kommentarer automatiskt blockeras ifall de
innehåller ord som moderatorn anser olämpliga. Förekommande är också system
byggda på sentimentsanalys, där kommentarer genomsöks och rankas efter hur
många positiva vs. negativa ord de innehåller. (Säkerhet, 2016). Denna metod
kräver dock ständig uppdatering då den språkliga uppfinningsrikedomen är stor
hos kommentarsförfattare. Om ett ord svartlistas uppfinns snabbt nya. (Erjavec
och Kovacic, 2012, s. 909) Så även om tekniska hjälpmedel finns tillgängliga
är moderering ett manuellt resurskrävande arbete, utfört till största delen av
människor.

I Funcke (2016) publicerad av Internetstiftelsen i Sverige tas ansvarsfrågan
upp; vem bär det publicistiska ansvaret för vad som publiceras i ett kommen-
tarsfält? Här presenteras två vanliga förhållningssätt. Det ena är att kommen-
tarsfältet modererats av en utsedd moderator. Moderatorn granskar kommen-
tarerna och godkänner eller tar bort dem, i enighet med uppsatta riktlinjer. I
detta fall är det publicisten som utsett moderatorn som bär ansvaret för vad
som står i kommentarsfältet. Det andra förhållningssättet är att ha omodererade
kommentarsfält. I detta fall ligger ansvaret istället hos kommentarsförfattaren,
då publicisten avsagt sig ansvaret genom att inte moderera kommentarsfältet
alls. Vilket förhållningssätt som gäller ska anges tydligt i anslutning till kommen-
tarsfältet. De fall då kommentarerna innehåller allvarliga lagöverträdelser faller
dock ansvaret i slutändan på publicisten. Vilken angreppsmetod som väljs finns
det alltså alltid risken att någon a). kan uppleva obehag kring vad som publiceras
i kommentarsfälten b). råkar ut för legala konsekvenser i enlighet med lagen om
ansvar för elektroniska anslagstavlor ((Författningssamling, 1998)). Därför väljer
ofta sidor som skriver om ämnen som tenderar att producera många hatfulla
kommentarer att förhandsmoderera sina kommentarsfält; vilket blir arbetsinten-
sivt i perioder då sidorna har stora mängder inkommande kommentarer. Vidare
blir det också en försämrad upplevelse för kommentarsförfattaren, som måste
vänta på att få sin kommentar publicerad.

2.3 Näthat
Kommentarsfält på nyhetsartiklar populariserades i och med att internet skulle
bli mer interaktivt. Besökarna går ifrån att vara passiva observatörer till att
vara aktiva deltagare. I dess enklaste form kunde kommentarsfält jämföras med
de gästböcker som var populära på det tidiga internet. Vem som helst kunde
anonymt skriva i princip vad som helst. Anonymiteten lockade till sig flertalet
ljusskygga figurer som spred hatfulla texter kring sig. I och med nyhetsrappor-
teringen kring terrorattackerna i Oslo 2011 nåddes en brytpunkt i samtalet
om kommentarsfälten då det framkom att Breiviks manifest spridits anonymt
via forum och kommentarsfält. Kommentarsfälten till artiklar om attackerna
fylldes med hatfulla kommentarer. I (Hagren Idevall, 2014a) undersöks ett
kommentarsfält under en artikel publicerad 2012 på ledarplats i Aftonbladet.
Hagren Idevall detaljstuderar alla kommentarer och konstaterar att flertalet
har ett främlings- och kvinnofientligt innehåll. Vidare belyser författaren att
kommentarsfält tenderar att fyllas med diskussioner kring ämnen såsom in-
vandring, mångkultur och rasism; inte sällan är åsikterna som torgförs av den
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mer främlingsfientliga och uppviglande typen. I (Gröndahl och Good, 2012)
undersöks kommentarsfälten till 9 artiklar skrivna på bloggen Exponerat och
författarna ser ungefär samma mönster som Hagren Idevall; kommentarerna rör
sig tydligt inom en hatdiskurs.

Efter terrorattackerna 2011 stängde flera tidningar tillfälligt sina kommen-
tarsfält i ett försök att stävja hatet (Linderborg, 2012; Mattsson, 2011). Vissa
kommentarsfält stängdes så sent som i år (TT, 2016). Modererade eller stängda
kommentarsfält är idag standard. Hatet i kommentarsfälten sprids ofta av en
liten, men högljudd, minoritet (Bylund och Koselnik, 2014; Wåg och Nilsson,
2013). Denna minoritet drivs av idéer om total yttrandefrihet och att de därför
ska få skriva vad de vill. Det är inte ovanligt med metadiskussioner innehållan-
des hat riktat mot moderatorer. (Hagren Idevall, 2014b, s. 87) Trots att det är
så få människor som faktiskt sprider hat aktivt allokerar moderation mänskliga
resurser som skulle kunna ha använts till annat.

2.4 Att känna igen hatfulla kommentarer
Vad som klassas som hat är ingen objektiv sanning. I vårt arbete kommer
vi göra det förenklande antagandet att alla kommentarer som publicerats på
Exponernat.net går att klassa som näthat. För att stärka vårt antagande och
för att möjliggöra vår manuella utvärdering krävs det att vi definierar vad vi
ser som näthat. Detta gör vi genom att sätta upp några riktlinjer.I (Erjavec
och Kovacic, 2012) studerar författarna kommentarer under 362 slovenska
nyhetsartiklar. Studien fokuserar på att undersöka språket i kommentarsfältet
i populära slovenska nyhetssidor. Fokusen ligger på diskurs och att identifiera
vilka roller kommentatorerna spelar gentemot varandra. Författarna konstaterar
att även om det är svårt att strikt definiera hatfullt språk så finns det vissa
allmänt vedertagna riktlinjer för vad som anses vara hatfullt. Genomgående i
diskussionerna kring hat nämns att a) det bör innehålla formuleringar som är
riktade mot en viss grupp eller individ och att b) dessa formuleringar används
för att smäda, skada eller hota denna grupp/individ med våld. (Erjavec och
Kovacic, 2012, s. 900) Den omtalade gruppen kan definieras utefter ras, klass,
kön eller etnisk härkomst. För att definiera hat i detta arbete kommer vi låna
denna definition.

Kommentarsförfattare tolkar innehållet i artikeln den kommenterar och
texten i kommentaren är en reflektion av hur kommentarsförfattaren upplever
artikelns verklighet i relation till sin egen (Potthast, 2009). Ett retoriskt grepp
som ofta används av argumenterande och påverkande krafter är att försöka
förskjuta diskurser. Genom att förändra vad vi kan och får säga om saker kan vi
också förändra hur vi ser på dem. Detta utnyttjas frekvent av kommentarsför-
fattare vars mål är att sprida hat. Genom att förskjuta diskurser i den önskvärda
riktningen blir det möjligt att prata om sådant som tidigare setts som tabu, vida-
re går det också att diskutera det som tidigare ansetts som bortum diskussion
eller mot god sed. I en slutgiltig fas uppnå konsensus kring det som tidigare bröt
mot normer. För att ens kunna sprida hat måste diskursen tillåta det vilket inte
alltid är helt vanligt. I de sammanhang där hatfulla åsikter torgförs öppet tillåter
diskussionen spridandet av hat. Men dessa diskurser är begränsade till vissa plat-
ser. Därför krävs det oftast ett strategiskt tänkande hos de kommentarsförfattare
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som vill förändra diskursen så att de kan sprida hat. (Hagren Idevall, 2014b, s.
87)

Diskursförskjutning görs oftast med hjälp av vanliga retoriska strategier.
Strategier jämförbara med de vi använder när vi vill förhandla med andra,
påverka deras åsikter eller framställa vår egen ståndpunkt som den riktiga.
Den första strategin handlar om att skapa ett vi och dom. Omtalade grupper
som ogillas av kommentarsförfattarna reduceras ut ur diskursen till att bli de
andra"eller de omtalade"(Erjavec och Kovacic, 2012, s. 907). Den andra strategin
handlar om att skapa en tydlig polarisering. Konflikter förstärks och förenklas
till den grad att det finns två tydliga sidor, exempelvis “högern” och “vänstern”
som är varandras totala motsatser. De två kan aldrig försonas och deras mål är
oförenliga (Erjavec och Kovacic, 2012, s. 907). Den tredje strategin bygger på
personifiering och objektivitet. Enskilda individer får stå som representanter för
de engagemang de har. En myndighets tillkortakommanden kan till exempel
skyllas på generaldirektören. Påståenden och rapporter från myndigheten är inte
objektiva utan reflekterar generaldirektörens personliga åsikter och så vidare
(Erjavec och Kovacic, 2012; Hagren Idevall, 2014b, s. 907,s. 86). Den fjärde
och sista strategin handlar om att kraftigt baktala de personer man just lyft fram
i och med personifieringen (Erjavec och Kovacic, 2012, s. 908). Med hjälp av
dessa fyra strategier kan diskursen omförhandlas och det bereds plats för en
hatfull diskussionen. Det är förekomsten av dessa fyra strategier och de ovan
nämnda innehållskrav vi kommer använda när vi utvärderar ifall en kommentar
kan klassas som hat eller inte.

2.5 Maskininlärning
Maskininlärning innebär att låta en maskin konstruera ett system som givet
indata a, med hjälp av en modell, ger oss utdata b. Ett fungerande system bör
bearbeta indata a på ett lämpligt sätt och konstruera en modell som producerar
en användbar utdata b. För att skapa modellen krävs träningsdata, som i sin tur
kan ses som ett facit. Vi säger att vi vill att maskinen ska ge oss ett system som
sorterar röda frukter ner i en röd korg och blå frukter ner i en blå korg. Då bör
vår träningsdata bestå av röda frukter i röda korgar och blåa frukter i blåa korgar.
Vårt system bör förstå att det är färgen som är det attribut vi vill sortera efter, inte
storleken eller smaken etc. ((Alpaydin, 2010)). Maskininlärning kan användas
för allt från taligenkänning till stavningskontroll. Men i detta arbete kommer vi
undersöka hur maskininlärning kan användas för klassificering. Närmare bestämt
ska vi låta ett maskininlärningssystem besvara frågan "Hur skiljer vi A från B?".
Exempel på klassificeringsproblem kan vara automatisk taggning av nyhetstext,
bot-detektion eller spamfiltrering. I fallet med spamklassificering matas systemet
med träningsdata bestående av spam-mail och riktiga mail. Vi kallar den del
som innehåller spam för vår spam-klass och den delen med riktiga mail för vår
ham-klass. Mail som klassificerats som spam kallar vi för “spam” och mail som
inte klassificerats som spam kallar vi för “ham”. Vi kallar den totala mängden
data för vårt dataset och enskilda mail kallar vi för instanser.

Systemet har en metod för att extrahera “attribut” från datan, dessa attribut
kan vara alltifrån vilka ord och hur många gånger de förekommer till antalet
länkar eller bilder. Vanligt är att orden i mailen används som attribut. Målet är
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att se om det finns attribut som särskiljer de olika klasserna från varandra, kanske
innehåller spam-klassen attributen “rabatt”, “strumpor” och “köp” oftare. Vanliga
mail kanske innehåller “möte”, “kompis” och “sommar” oftare. I träningssteget
samlar systemet in alla attribut och dess eventuella påverkan på vilken klass en
instans tillhör i en modell. I testningssteget matas vårt system med osedd data.
Systemet extraherar attribut från de nya instanserna och modellen producerar
en gissning för varje instans; spam eller ham. Det som är avgörande för om ett
klassificeringssystem producerar bra resultat är flera saker. Speciellt kritiskt är
att förmågan att extrahera lämpliga attribut från instanserna samt att hitta ett
samband mellan att inneha vissa attribut och att tillhöra en viss klass.

Klassificering kan implementeras på olika sätt. Allt ifrån att en instans tas
bort om den klassificeras som spam till att ett hjälpsamt meddelande visar
vad instansen klassificerats som. I detta arbete kommer vi att titta närmare
på tre implementationer; hård klassificering, flaggning och meddelande. En
klassificerare vars resultat styr vad som visas för användaren kan vi kalla för
"hård klassificering". Här ställs krav på att modellen är av hög kvalité och det
med nästan hundra procents säkerhet går att visa på att den sällan tar bort
något viktigt. Fördelen är att modellen kan arbeta under längre tid, då processen
kan ske i bakgrunden. Därför går det att implementera klassificeringen med
mer resurskrävande modeller och förbearbetningsmetoder. Vidare kan en sådan
modell helt ersätta mänsklig arbetskraft.

Flaggning innebär instanser som klassificerats som tillhörande en viss klass får
en “flagga” på sig. Det kan handla om att instanser i ett mailprogram flyttas till en
viss mapp märkt “misstänkt spam”. Flaggning har samma resursmässiga fördelar
som borttagning; processen kan ske i bakgrunden och ta lite längre tid. Processen
håller instanserna från användaren tills de är färdigklassificerade. Här är kraven
på träffsäkerhet något lägre, då användaren själv kan gå in och avflagga felaktigt
flaggade instanser, till exempel flytta tillbaka mailet från mappen “misstänkt
spam”. Borttagning och flaggning har fördelen att modellen får arbeta “offline”
eller i “batchläge”. Jämför det med en återvinningscentral; en bil kommer
in fullastad med skräp och personalen tar sin tid med att lasta ur och sortera
innehållet. I fallet med en klassificerare som arbetar med “meddelande” är kraven
de motsatta. Nu är det inte längre lika viktigt att modellen uppnår lika hög
träffsäkerhet utan det är istället hastigheten som spelar roll. Klassficiering bör ske
“online”. En instans klassificering visas bredvid instansen i fråga, gärna i samma
sekund som användaren tittar på den. I vårt exempel med återvinningscentralen
kan detta jämföras med att personalen sorterar skräp som kommer på löpande
band. Det är accepterat att det blir fler ibland, eftersom skräpet kan flyttas i
efterhand. Det som är viktigt är att flödet på bandet inte stoppas.
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3 Data och metod

I detta kapitel tittar vi närmare på metoderna samt vad för typ av data som ska
användas.

3.1 Metoderna

3.1.1 WEKA och maskininlärning

Weka ((Hall m.fl., 2009)) är en mjukvaruverktygslåda ämnad för maskininlär-
ning och dataanalys. WEKA inkluderar verktyg för att läsa in och förbearbeta
flertalet olika datafiler. I detta arbete kommer vi arbeta med WEKAs modul
för CSV-inläsning. De kommentarer som ska bearbetas i detta arbete finns i
CSV-filer. Efter inläsning i WEKA kommer de att bearbetas till vektorrepre-
sentationer med TF/IDF-vägda attributvärden. Klassificering och utvärdering
kommer också att ske i WEKA, i det grafiska gränssnittet KnowledgeFlow.
KnowledgeFlow är ett intuitivt gränssnitt där varje modul representeras av en
grafisk ikon. In- och utdata representeras av pilar som användaren själv ritar. Det
gör att verktyget är väldigt användbart i ett fall som vårt, där två olika dataset
och flertalet förbearbetningsmetoder ska användas.

3.1.2 SVM

SVM, eller Support Vector Machines har länge varit en populär och enkel
inlärningsalgoritm för klassificering ((Drucker m.fl., 1999)). En stor fördel med
dessa algoritmer är att befintliga modeller kommer med default-inställningar
som brukar fungera off-the-shelf. Det går snabbt att få användbara resultat
utan större parameterjusteringar. Vi kommer använda en variant av SVM i en
wrappermodul som finns inkluderad i WEKA; denna kallas LIBSVM.

För att indata ska kunna hanteras av SVMs krävs att den representeras
av vektorer. Vektorrepresentation är en typ av särdragsmodell, som förklaras
enklast med nedanstående exempel.

Vi har meningarna [Hej!] och [Adjö!] och vill representera dem som vekto-
rer. Vi börjar med att skapa en vokabulär.

1. Hej!

2. Adjö!

Utifrån denna vokabulär kan vi sedan skapa vektorrepresentationer av formen
[Hej!,Adjö!], där varje ord ersätts med ett värde som visar om orden är när-
varande i den aktuella meningen eller inte. Varje ord i vår vokabulär ses som
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ett attribut. En vektorrepresentation av meningen [Hej!] skulle i sådana fall
se ut som [1,0]. Meningen [Adjö!] representeras som [0,1]. Meningen [Hej!
Hej! Ajdö! Hej!] kan representeras med [3,1] och en helt tom mening som
[0,0]. Vektorer är egentligen en typ av koordinatbeskrivningar, vilket gör att
det går att representera våra meningar i en tvådimensionell rymd enligt formen
[x,y]. Baserat på meningarnas innehåll, antal [Hej!] eller [Adjö!] gör att de får
olika placeringar i vår modell. Meningar med ett stort antal [Adjö!] placerar
sig längre ut på y-axeln och meningar med ett stort antal [Hej!] längre ut
på x-axeln. Vi tänker oss att vi ska bygga en klassificierare som kan skilja på
hälsningsfraser och avskedsfraser. Det vi behöver är en modell som kan sätta
upp en skiljelinje mellan de meningar med ett stort antal [Hej!] från de med
ett stort antal [Adjö!].

I verkligheten där vi har fler än två attribut räcker inte två dimensioner
till, utan vi behöver lika många dimensioner som attribut. Vi pratar om att
sätta in våra meningar i ett “hyperspace”. I fallet med SVMs är det en så kallad
kernel, eller kärna, som skapar mappningen mellan värdena på en menings
attribut och dess placering i ett hyperspace. Det som sedan skapar den raka
linjen, eller vår klassificering, är användandet av så kallad Support Vectors".
Teorin bakom är att om en klassificerare är bra på att hantera de svåraste fallen
av klassificiering mellan två klasser, borde den klara av de lättaste utan större
problem. I fallet med [Hej! Adjö!] är det de meningar som placerar sig närmast
varandra i rymden. Dessa är våra support vectors. SVMs använder dem för att
placera ut sin skiljelinje. För att välja vilken av punkterna att använda och för
att skapa en så god klassificiering som möjligt så försöker SVM att välja den
skiljelinje med störst marginal mellan punkterna. (Bennett och Bredensteiner,
2000)

Detta angreppssätt, att inte se på hela datan utan bara de svåraste fallen,
gör att SVMs är snabba klassificeringsalgoritmer. De har även hög tålighet för
så kallad “overfitting”, där modeller blir jättebra på att klassificera enbart sin
träningsdata men för generaliserande för ny data. Vidare går det att arbeta med
ett stort antal attribut. (Joachims, 1998) Det gör SVMs utmärkta att använda
i vår studie. Den språkliga uppfinningsrikedomen hos personer som skriver
hatkommentarer är hög (Erjavec och Kovacic, 2012, s. 908), vilket kommer
resultera i ett stort antal attribut som förekommer få gånger. För att verkligen
fånga bredden och maximera chanserna för att göra en bra klassificering är det
därför önskvärt att använda ett så stort antal attribut som möjligt. Denna studie
kommer även att undersöka vilka effekter förbearbetning såsom attributsurval
och stoppordlistor kan få för effekt på klassificeringen.

Vi kommer använda LIBSVM som finns inkluderat i WEKA och är ett biblio-
tek med SVM-algoritmer. LIBSVM kommer att köras med standardinställningar
och modellen utvärderas med tiofaldig korsvalidering.

3.1.3 Utvärdering

Utvärderingen kommer ske i två steg. I det första steget försöker vi hitta den
kombination av förbearbetning, dataset och modell som producerar de bästa
resultaten enligt två utvärderingsmått. För att hitta den optimala kombinationen
kommer flera körningar att göras. Varje körning innebär två steg; ett inlärnings-
steg och ett utvärderingssteg. Utvärdering sker med hjälp av ett testset. I vårt
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första utvärderingssteg har vi inget renodlat testset utan kommer använda oss
av tiofaldig korsvalidering. Detta innebär att datasetet delas upp i 10 delar. Vid
varje körning tränas modellen på 9 delar av datasetet och utvärderas på den
10de. Detta upprepas tills varje del av datasetet fått agera utvärderingsdataset.
Utvärderingsmåtten visas som en sammanvägning av resultatet för varje körning.
Detta är ett snabbt och effektivt sätt att testköra modeller då testset saknas.
(Daume, 2015, s. 63)

I vårt fall utvärderas varje körning med måtten precision och recall. Precision
visar på hur många av de fall som klassificeras som exempelvis Klass A tillhör
just Klass A. Recall berättar hur många av det totala antalet i Klass A som
klassificeras som Klass A. Oftast handlar utvärdering av precision och recall
om att man gör en avvägning av dem, vid högre värden för recall tenderar
värdet för precision att bli lägre och vice versa. Detta ter sig intuitivt, om
klassificeraren klassificerar alla kommentarer som “hat” är chansen hög att hat-
klassen får en högre recall. Risken finns dock att utav de fall som den klassificerat
som hat att det däribland finns kommentarer som borde klassificerats som
tillhörande ickehat-klassen istället, därav får vi lägre precision. Om vi tänker
oss ett scenario där vår klassificerare används av en kommentarsfältsmoderator,
vilka mått bör vi fokusera på? Vad utgör en bra modell? Modellens mål är ju
att se till att stoppa så många hatkommentarer som möjligt och i de fall det är
möjligt minska arbetsbördan för en mänsklig moderator. I ett idealfall borde en
människa inte behövas alls. Vilka mått bör vi då försöka maximera? Intuitivt
kommer vi ta den modell som producerar högst precision och recall med minsta
möjliga förbearbetning. Detta för att få en bra balans i hur aggressivt vår modell
klassificerar kommentarer som tillhörande hat-klassen.

Den modell som producerat högst värden enligt våra mått låter vi gå vidare
till nästa utvärderingsteg. Vi tränar om den på hela datasetet. Där efter låter vi
modellen klassificera vårt separata testdataset. Utvärdering sker nu manuellt, i
enlighet med hur vi tror att modellen skulle prestera i tre realistiska scenarion.
Det första scenariot innebär “totalt automatiserad kommentarsfältsmoderering”;
modellen körs på alla kommentarer som är tänkta att publiceras under en artikel.
De kommentarer som klassificeras som “hat” publiceras inte. Det andra scenariot
innebär att “kommentarerna flaggas och förflyttas till en speciell gransknings-
lista”; modellen körs på alla som är tänkta att publiceras under en artikel. De
kommentarer som klassificerats som “hat” flyttas till en granskningslista där
en moderator granskar och beslutar ifall de publiceras eller inte. Det tredje
scenariot innebär “användarstöd”; Användaren får sin kommentar granskad av
modellen när hen trycker på publicera. Om kommentaren klassas som “hat”
får användaren upp ett hjälpsamt meddelande som upplyser om att hens kom-
mentar kan upplevas som stötande. Modellens prestation i dessa tre scenarion
kommer användas som riktlinje för hur väl vårt förenklade antagande och övriga
arbete kan anses vara korrekt. Vidare kommer modellen att utvärderas generellt
efter hur många kommentarer den klassat som hatfulla i testdatasetet. En ideal
modell bör klassa få kommentarer som hatfulla. Detta då vi har skäl att anta att
det bör finnas ett litet antal kommentarer som är hatfulla, då testdatasetet är
hämtat från ett modererat kommentarsfält. Mer om detta på sidan 18.
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3.2 Datan
För att träna vår modell kommer vi använda kommentarer från bloggarna
Exponerat och Feber. Alla kommentarer som samlats in från Exponerat kommer
användas som exempel på “hat” medan alla kommentarer från Feber.se kommer
att användas som exempel på “icke-hat”. I verkligheten behöver det självklart
inte vara så. Det kan mycket väl finnas hatfulla kommentarer på Feber.se
och icke-hatfulla kommentarer på Exponerat; Att använda dessa sidor är ett
förenklande antagande. Detta förenklade antagande gör att vår modell redan
innan den ens är byggd kan antas inte prestera särskilt väl i realistiska scenarion,
utan bör ses på som ett utvärderande av antagandet och den arbetsprocess som
lett fram till konstruktionen av modellen.

Träningsdatan har samlats in vid två tillfällen, ett i februari 2016 och ett i
april 2016. Detta för att fånga in de snabba språkliga förändringarna som sker
i kommentarsfält. Vid båda tillfällena har kommentarerna till de 50 senaste
artiklarna från Exponerat samt de 100 senaste från Feber hämtats ned till en
databas med hjälp av av en crawler. Exponerat tenderar att ha fler kommen-
tarer per artikel och för att väga upp detta har fler artiklar med medföljande
kommentarer hämtas från Feber.

Testdatan har samlats in under två tillfällen i Maj 2016. 100 kommentarer
hämtades vid varje tillfälle. Datasetets storlek är vald med hänsyn till att det ska
vara stort nog för att ge en förhandsvisning om hur modellen generaliserar, men
litet nog för att utvärdera manuellt.

I de följande avsnitten kommer Exponerat och Feber att presenteras mer i
detalj, med fokus på varför kommentarer från Exponerat används för att repre-
sentera hat på internet. Även testsetet kommer att presenteras och motiveras.

3.2.1 Insamling av data

För att kunna träna en maskininlärningsalgoritm krävs det stora mängder data.
Denna data kommer vi samla in från kommentarsfält med hjälp av en crawler.
En crawler, eller spider, används för att hämta ner stora mängder information
från webbsidor. I sin mest förenklade form så använder en crawler en lista med
webbadresser, besöker dessa webbadresser och sparar ner all data på den givna
adressen. Crawlern bearbetar datan för att extrahera fler webbadresser och
besöka och fortsätter på så sätt sitt sin aktivitet. Datan som hämtas sparas ner
i en databas. Webbadresserna som extraherats kan användas för att kartlägga
länkningsstrukturen sidor emellan (Manning m.fl., 2008).

Vår crawler kommer enbart arbeta utifrån fördefinierade listor med webb-
platser att besöka och kommer därför inte extrahera webbadresser. Dessa webb-
platser är utvalda artikelsidor på två nyhetsbloggar. Datan bearbetas av crawlern
för att hitta kommentarer samt extrahera metadata . Den extraherade datan
skickas slutligen vidare till en databas för lagring.

I Hammer m.fl. (2013) diskuterar författaren möjligheterna med att bygga
en web crawler för att spara ner webbkommentarer. I och med att program-
meringsspråken HTML och javascript blir allt mer avancerade tillåter det att
webbplatserna utvecklas med dem. Allt fler sidor har så kallat “hidden content”
som aktiveras och visas först när en användare utför något på webbplatsen.
Ett typexempel på sådant material kan vara bland annat sociala interaktions-
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funktioner, bilder, formulär eller kommentarsfält. Genom att bygga sidorna på
detta sätt kortas den ursprungliga inladdningstiden ner och sidan blir mindre
mottaglig för crawlers. För att kunna hämta allt material på dessa sidor krävs
att även crawlers utvecklas för att aktivera detta “hidden contet”. I artikeln
presenterar författarna en crawler som simulerar en användares beteende för att
“lura” webbplatserna att visa materialet.

Den crawler som används i denna uppsats bygger på samma princip och
är en utveckling av en crawler framtagen av (Guitton, 2016). Crawlern är
huvudsakligen skriven i programspråket Python. Den använder sig av paktetet
scrapy som i sin tur använder sig av Scrapinghubs Splash för att rendera Java-
script. Detta för att skapa en förenklad version av den användarsimulation som
nämndes i tidigare stycke. Crawlern körs via Terminalen och matas med en lista
med URL:er till artiklar med kommentarsfält som vi vill spara innehållet ifrån.
Iterativt går den igenom listan, renderar sidorna och hämtar sedan alla kommen-
tarer för artikeln. Dessa kommentarer skickas via en tappning körd i Pymongo
till en instans som hanterar en MongoDB-databas. Kommentarerna exporteras
från databasen i form av kommaseparerade filer (CSV) via mongoexport. Dessa
CSV-filer förbearbetas genom att alla citationstecken samt fri text-komman tas
bort. Detta för att inte störa WEKAs CSV-inläsning. Förbearbetningsskriptet
finns bifogat i appendix 6.1. För att skapa de dataset som bara innehåller kom-
mentarer längre än 100 tecken användes ett pythonskript. Detta skript skapar
en ny fil som den fyller med de linjer från CSV-filerna som är över 100 tecken
långa. Detta dataset kommer vi referera till som 100-setet.

För att skapa test-datasetet krävdes en kommentarsfältscrawler byggd för att
hämta Facebookkommentarer och spara ner dem i en CSV-fil. Crawlern bygger
delvis på originalkod av Arian Pasquali 1. Det är ett enkelt pythonskript som tar
ett ID-nummer på en facebookpost och hämtar de 100 första kommenterna.
CSV-filerna bearbetades manuellt för att städa bort eventuella tecken som kan
orsaka WEKAs CSV-läsare att inte fungera; oväntade nyradstecken, citationstec-
ken och malplacerade komman. Här skapades också två dataset, ett orignalset
och ett som bara innehåller kommentarer bestående av minst 100 tecken.

3.2.2 Om Exponerat

Exponerat.net är en svensk blogg som publicerar inlägg av nyhetskaraktär.
Bloggen säger sig verka inom kategorin älternativ media". Bland ämnen som
tas upp finner vi bland annat: "Invandringspolitik", "Kriminalitet", "Korrupt
media och journalistik", "Välfärds politik"(sic) samt "Viktiga relaterade utrikes
nyheter"(sic). (Exponerat, 2016) Inlägg består ofta av saker hämtade från andra
nyhetskällor, med redaktionens kommentarer.

Varför utnyttjas Exponerat-kommentarer som representation för
hat?

Nedan är några titlar på artiklar vars kommentarer kommer att användas i detta
arbete

1Hämtad från https://github.com/arianpasquali/facebook-crawler, besökt 2016-05-03
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“Flera vuxna män ‘som talade utländskt språk’ sexofredade 13-åriga
flickor i Oskarshamn”

“Vänstermedia: ‘Svensk’ gripen för mordförsök i Norge - Sanningen:
‘Svensken’ heter NN [Namn borttaget av författare.]”

“Tre afrikaner dömdes till fängelse och utvisning ? gruppvåldtog en
svensk kvinna”

Artiklarna innehåller flertalet exempel på hatisk diskurs som vi tog upp på
sidan 9. Oftast manifesteras den i form av rasism, xenofobi samt homofobi.
Kommentarer på Exponerat reflekterar den diskurs som finns i artiklarna. Att
artiklar innehåller rasistiska termer eller nedsättande ord är inte ovanligt och
oftast är denna retorik förstärkt i kommentarerna. Enligt (Wåg och Nilsson,
2013) är toppkommentatorerna på bloggarna Avpixlat, Exponerat, Fria Tider
och Realisten till 80% män och 20% kvinnor. Exponerat tillämpar ingen för-
handsgranskning av sina kommentarer, utan det är upp till läsarna själva att
anmäla kommentarer som de upplever som stötande. Enligt Exponerat själva
bör kommentarsförfattare “inte bryta mot svensk lag eller goda seder”2. Det
finns dock indikationer på att Exponerat inte upprätthåller denna policy. Ex-
ponerat använder sig av kommentarssystemet Disqus. Alla kommentarer på
Exponerat är därför publicerade av kontoinnehavare på Disqus. Under 2013
briserade en skandal i svenska medier då Researchgruppen länkat en stor mängd
disquskonton till fysiska personer med hjälp av e-postadresser. Dessa konton ha-
de använts för att skriva hatfulla kommentarer på bland annat exponerat. (Wåg
och Nilsson, 2013; Baas och Holmén, 2013) I April 2016 fick en sverigede-
mokratisk ledamot i Habo kommunfullmäktige avgå efter att ha kopplats ihop
med hatkommentarer på internet, flera av dessa skrivna på exponerat (Britts,
2016).Under 2013 kopplar Researchgruppen ihop flertalet anonyma nätalias
med riktiga personer. Dessa personer hade skrivit flertalet hatfulla kommentarer,
bland annat på exponerat. I (Gröndahl och Good, 2012) visar författarna på att
flertalet kommentarer på exponerat innehåller explicita rasistiska formuleringar.
Kommentarerna har en tydlig uppdelning i “vi” och “andra”, vilket används för
att skilja på infödda svenskar och invandrade sådana. Det är samma mönster
som vi kan se i Erjavec och Kovacic (2012). Det bör dock påpekas att det inte
med säkerhet går att säga att alla kommentarer på Exponerat kan definieras som
“hat” enligt de kritierier vi satt upp.

Se exempelkommentarer från Exponerat i appendix 6.1

3.2.3 Om Feber

Feber är en sida som främst publicerar nyheter som på olika sätt är relaterade
till teknik. Sidan ägs och förvaltas av Bonnier Tidskrifter AB. Feber bygger
på WordPress-arkitektur och liknar därför en traditionell blogg, under varje
artikel finns ett kommentarsfält. Likt Exponerat har Feber också ett livligt
kommentarsliv. Dock publiceras inte lika många kommentarer per artikel. En
Feber-artikel handlar ofta om en ny typ av produkt eller tjänst, framtaget av
ett företag. En typisk kommentar innehåller ofta en åsikt eller påstående om

2“Kommentarsregler” på Exponerat.net http://www.exponerat.net/kommentarsregler/, be-
sökt 2016-05-16
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det som artikeln eller tjänsten som nämns i artikeln. I fallet med produkter är
kommentarer som visar kommentatorns relation till produkten eller företaget
vanliga. När det handlar om tjänster visa ofta kommentatorer vilken relation de
har till tjänsten, om de använt den eller liknande. Kommentatorer kan ibland
påstå att de äger produkter som presenteras, att de ser fram emot lanseringen av
en viss produkt eller vad de har för tycke om företaget som tillverkar produkten.
Ibland hårdnar diskussionerna kring företag och produkter. Ofta delas komme-
natorerna in i läger, detta är inte ovanligt när det kommer till konkurrerande
företag; exempelvis Apple och Google. På intet sätt är dock tonen lika rå på
Feber som den är på Exponerat. Personangrepp sker inte lika ofta och negativa
sentiment är oftare riktade mot företagen eller deras produkter. Feber kommen-
tarsfältssystem bygger, likt Exponerat, på Disqus. Detta tillåter återanvändning
av den crawler som tagits fram för detta arbete. Besökarna på Feber.se är till
80 procent män, vilket stämmer bra överens med den målgrupp som presen-
terats för Exponerat och liknande sidor. (Tidskrifter, 2016) Fördelningen över
boende i storstad och övriga landet är ungefär 50/50. Diskursen på Feber är
långt ifrån den som existerar i de artiklar publicerade på Exponerat, vilket bör
smittas av på hur kommentarer formuleras. Kombinationen av smidigheten i
att Feber använder Disqus, att diskursen inte är hatisk och att det finns ett rikt
kommentarsliv är det främsta anledningarna till Feber-kommentarer används
som representationer för “icke-hat” i detta arbete.

Se exempelkommentarer i appendix 6.1

3.2.4 Testdatan

Testdatasetet består av kommentarer gjorda i kommentarsfältet till två kvälls-
tidningsartiklar, delade på Aftonbladet respektive Expressens facebooksidor. 3.
Artiklarna berör två i dagsläget aktuella ämnen. Aftonbladets artikel handlar
om en ministers uttalanden kring att badhus inför separata badtider för kvinnor
och män. Expressens artikel är en debattliknande artikel där en svensk media-
profil uttrycker åsikten att svenska politiker har brist på moral. Artiklarna är
valda utefter att ha ett någorlunda liknande innehåll till det som publiceras
på Exponerat; båda ämnena rör upp åsikter kring invandring, brott och svensk
inrikespolitik.

Eftersom kommentarerna är hämtade från Facebooksidor finns anledning
att anta att de är efterhandsmodererade. Både av Aftonbladet och Expressens
respektive sidansvariga samt av användarna själva. Medlemmar på Facebook
har möjlighet att anmäla kommentarer som de upplever som hotfulla, hatiska
eller som på något annat sätt bryter mot Facebooks communitystandarder.4 Vi
kommer alltså göra antagandet att välfungerande modell inte bör klassa en stor
del av testsetet som hat.

Två hämtningar av data gjordes, en för varje artikel. Vid varje tillfälle häm-
tades de 100 senaste kommentarerna. Även i detta fall skapades två dataset, ett

3“Ministerns kritik mot skilda badtider”, besökt 2016-05-13
(https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1234613773215489). “Jag har ald-
rig skämts så mycket för vuxnas totalt brist på moral”, besökt 2016-05-
13,(https://www.facebook.com/expressen/posts/10153762968295345)

4Om Facebooks communitystandarder, https://www.facebook.com/communitystandards,
besökt 2016-05-16
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obearbetat och ett som endast innehåller kommentarer längre än 100 tecken.
Karaktärer som stör WEKAs CSV-inläsning togs bort enligt samma metoder
som används för träningsdataseten.
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4 Träna och testa modell

I detta kapitel tränar vi och testar modellen. Modellen kommer tränas i en Weka
Knowledgeflow-miljö. Modellen utvärderas automatiskt av måtten Precision
och Recall. Dessa redovisas separat för varje klass, samt sammanvägda för båda
klasserna.1 Den modell som uppvisar högst värde för precision och recall samt
krävt den minsta mängden förbearbetning väljs som den bästa. Denna modell
tränas sedan en gång till på hela datasetet för att skapa en modell att utvärdera
på det separata testsetet. Kapitlet med en analys av resultatet av körningen på
testdatasetet.

4.1 Träna modellen
Vi tränar och testar modellen på två olika dataset. Testerna är gjorda på en
Macbook Pro (tidig 2011) med 2,7ghz Intel Core i7 samt 16GB ram. Program-
met som används är Weka 3.7 och träningsmodulen är LIBSVM 1.0.8. Båda
dataseten är förbearbetade med de ovan angivna metoderna. Det som skiljer
dataseten åt är att det ena datasetet är filtrerat för att bara innehålla kommenta-
rer som är minst 100 tecken långa. Detta för att studera effekterna av vad som
händer om modellen får mer information, alltså fler attribut, att arbeta med per
kommentar. Korta kommentarer tenderar att innehålla väldigt få attribut vilket
kan göra klassificeringssteget mycket krävande, om inte nästanintill omöjligt för
kommentarer som endast innehåller ett enda ord. 2

På grund av att Exponerat tenderar att ha fler kommentarer per artikel har
vi tillgång till mer data för Exponerat-klassen än för Feber-klassen. Trots att
vi samlat in kommentarer för dubbelt så många Feber-artiklar som Exponerat-
artiklar har vi ändå fått snedfördelade dataset. Därför viktas datasetet i LIBSVM-
modulen för att skapa en jämn fördelning. Detta görs för att undvika att mo-
dellen gör felaktiga antaganden kring disponeringen av de två klasserna. Om
95% av vår träningsdata är negativa fall och endast 5% är positiva kan en modell
välja att klassificera alla fall som negativa och ändå få godtagbara resultat sett till
traditionella mätmått. Eftersom vi inte vet något om den verkliga disponeringen
av de kommentarer modellen kan tänkas klassificera så viktar vi datasetet enligt
antagandet att den är 50/50 (Akbani m.fl., 2004). Att vikta datan är bara en av
många lösningar på detta problem, andra lösningar är att bygga om sitt dataset;
antingen genom att ta bort data eller crawla mer data. Att vikta är dock den
lösning som fungerar bäst för vårt dataset, både tidsmässigt och innehållsmässigt.

1Måtten F1 kunde även använts i detta fall, men har uteslutits på grund av att precision och
recall ger tillräcklig information.

2Hur vi hanterar kommentarer kortare än 100-tecken diskuteras på sidan 27.
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För att få den korrekta vikten för det större datasetet dividerar vi storleken
på det mindre datasetet med det större datasetet. Det mindre datasetet får
vikten 1. Vid körningar med det stora datasetet viktas klasserna 1 till 0,747 för
Feber respektive Exponerat. I 100-datasetet blir vikterna 1 till 0,562 för Feber
respektive Exponerat.

LibSVM kommer tränas på båda dataseten med fyra olika inställningar.
Dessa beskrivs i korthet nedan.

Riktmärke Modulen LIBSVM används som klassificerare. Modulens omodifie-
rade standardinställningar kommer användas så långt som möjligt för att
skapa ett bra riktmärke. Den enda modifikationen av modulinställningarna
är användandet av viktning. Vidare används modulerna NominalToString
och StringToWordVector som förbeararbetningsmoduler. Även dessa körs
med standardinställningar så långt som möjligt, med några undantag.
StringToWordVector körs med AlphabeticTokenizer istället för WordTo-
kenizer då detta vid tidiga experiment gav bättre resultat. Inspektioner
av data visade att en stor del länkar fanns med i kommentarernas löptex-
ter. De stödtecken som användas av länkar (“http”, “//” etc) tas bort av
AlphabeticTokenizer. Vidare körs StringToWordVector med inställningen
“WordsToKeep” satt till 2000 istället för 1000 för att få fler attribut. Detta
görs för att fånga in den språkliga kreativiteten bättre.

Attributsurval Inställningarna är de samma som för riktmärket, men med
WEKA-modulen Ättribute selectionäktiv. Modulen använder paketet
"ClassifierAttributeEvalmed NaiveBayes som klassificerare och Rankerss-
om sökmetod. NaiveBayes används för dess snabbhet. Även om LIBSVM,
som tidigare nämnt, traditionellt inte behöver attributsurval använder vi
det i denna testmiljö för att kunna observera resultatet.

Stoppordlista En stoppordlista framtagen med BASH-kommandon som ger
de 25 vanligaste orden i datasetet. Dessa används sedan som stoppord i
modulen StringToWordVector.

Stoppordlista och attributssurval En kombination av de två ovanstående.

Kommentarer Feber Exponerat Totalt
Riktmärke 2312 3092 5404
100 1060 1885 2945

Tabell 4.1: Statistik för korpusen

21



5 Utvärdering

I denna del utvärderar vi vilken kombination av förbearbetning och dataset som
ger oss de bästa värdena för precision och recall. Resultaten för varje körning
presenteras och kommenteras i korthet. Den modell som presterat bäst enligt
våra mått går vidare till nästa utvärderingsteg. Där utvärderas den enligt hur väl
den skulle fungera i tre realistiska scenarion.

5.1 Utvärdering av körning med tiofaldig
korsvalidering

Det går uteslutande att se att de modeller tränade på 100-datasetet producerade
de bästa resultaten. Svaret för detta ter sig intuitivt då kortare kommentarer ten-
derar att innehåller mindre information att basera klassificeringen på. Intressant
att notera är att recall för Feber-klassen tenderar att bli lägre ju mer förbearbet-
ning vi gör. Modellen med attributurval och stoppord tränad på 100-datasetet
producerar det chockerande låga värdet 0,349 i recall för Feberklassen. Detta
kan tolkas som att en alldeles för aggressiv förbearbetning städar bort viktiga
attribut. Vilket i sin tur kan bero på den snedfördelning som finns i datasetet,
där feber-klassen är avsevärt mindre (speciellt i 100-datasetet). En aggressiv
attributsurvalsmodul får färre attribut att arbeta med som representerar feber
och ger därför enskilda attribut alldeles för stor vikt i att avgöra om något
tillhör feber-klassen. Exempelvis så kan teknikrelaterade ord, som är vanliga
i Feberklassen men som nämns i långtifrån alla kommentarer däri, få alldeles
för hög vikt. Attributsurvalsmetoden gör alltså så att LIBSVM-modulen gör en
alldeles för enkel generalisering.

Modellen tränad på originaldatasetet med attributsurval får även den märk-
bart sämre resultat än den tränad på 100-datasetet. En liknande förklaring

P. Feber R. Feber P. Expo. R. Expo. P. båda R. båda
Riktmärke 0,745 0,800 0,842 0,796 0,801 0,798
Riktmärke 100 0,859 0,740 0,864 0,932 0,862 0,862
Stoppord 0,750 0,782 0,831 0,806 0,797 0,795
Stoppord 100 0,876 0,711 0,853 0,943 0,861 0,860
Attributurval 0,684 0,865 0,875 0,701 0,793 0,771
Attributurval 100 0,900 0,628 0,821 0,961 0,850 0,841
Attributu.+stoppord 0,733 0,775 0,824 0,789 0,785 0,783
Attributu.+stoppord 100 0,974 0,349 0,731 0,995 0,818 0,762

Tabell 5.1: Resultat från Weka
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som den ovan kan förmodligen härledas till den språkliga uppfinningsrikedom
som finns hos kommentarsförfattare. Det finns en stor mängd ord som bara
används en eller några få gånger. Dessa ord (och i förlängningen attribut) kan då
väljas bort av en attributsurvalsalgoritm. När kommentarer blir kortare än 100
tecken kan dessa enstaka ord vara kritiska för att kunna bedöma vilken klass en
kommentar tillhör.

Den stora vattendelaren i tabellen är, som märkbart, skillnaden mellan
original- och 100-datasetet. Det ter sig intuitivt att kommentarer längre än
100 tecken är lättare att klassificera av den enkla anledningen att de innehåller
mer information att basera klassifikationen på. Kortare kommentarer kan ju
ta formen av enordsyttranden och därför vara alldeles för ambiguösa för att
klassificera. För att tolka så korta yttranden krävs kunskap om kommentarens
kontexten och det är rör sig utanför detta arbetets horisont.

Modellen som vi kallar för “Riktmärke 100” producerade det bästa resultatet
sett till våra utvärderingsmått och vi väljer därför att använda den i nästa steg.

5.1.1 Test med testset

Vi tränar om modellen “Riktmärke 100” på hela 100-datasetet. Därefter låter
vi modellen klassificera den version av vårt testdataset som endast innehåller
kommentarer som är längre än hundra tecken. Resultatet utvärderas sedan
utifrån hur bra modellen skulle prestera i tre möjliga scenarion. Det testdataset
vi ska använda innehåller 93 kommentarer. Av 93 exempel har 16 klassats som
tillhörande Feber-klassen; dessa kommer vi kalla för “icke-hat”. 77 kommentarer
har klassats som tillhörande Exponerat-klassen; dessa kommer vi kalla för “hat”.
Genom att göra vår utvärdering på detta sätt, med scenarion, kan vi testa vårt
förenklande antagande. Kan vår modell baserad på detta antagande generalisera
tillräckligt väl för att användas i verkliga scenarion? Detta svarar i förlängningen
på frågan i fall vårt antagande ens är rimligt.

I denna utvärdering saknar vi ett facit, vi kan inte med säkerhet säga att en
kommentar skulle upplevas som innehållandes hat, rent objektivt sett. Vi kan en-
bart spekulera. Det vi däremot kan göra är att undersöka hur väl kommentarerna
stämmer överens med den definition av näthat som vi presenterade tidigare1.
Nedan ser vi två kommentarer från datasetet som modellen klassificerat som
“icke-hat”.

Oj oj här går det undan dom stänger redan badhuset här för svenskar
när dom ska bada Fattar inte riktigt men antar dom kallar det integ-
ration. Undrar lite vad kommer next? kanske stänger Ica butiken 2h
par kvällar i veckan då vi handlar inte samma varor? Kanske dom
tar bort köttet på ica för vissa äter inte kött?. Skulle så vilja veta om
Svenskar tvingades fly till något land hade dom med ändrat fan allt
för oss?

Nä men har bollibumpatjejen2 vaknat och plötsligt fått lite sunt
förnuft? :o Inte en dag för tidigt Alice dock så har många sagt det

1Läs mer på sidan 9
2“bollibumpatjejen” syftar på Alice Bah Kunke, Sveriges kultur- och demokratiminister när

detta skrivs.
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innan men då blivit kallade både det ena och det andra men det
slipper du. Det hela är väldigt enkelt man tar seden dit man kommer
(oavsett vilket land man kommer från och till) och passar inte de
normer värderingar och kultur då får man så klart söka sig till länder
där man mer hör hemma.

Dessa kommentarer innehåller tydliga spår av ett vi-och-dom-skapande,
polarisering samt smutskastning mot en enskild person. “Svenskarna” i den
första kommentaren (som är skriven under Expressenartikeln) syftar tydligt
på en grupp som skiljer sig ifrån de som ska bada, handla andra varor och
inte äter kött. Kommentarsförfattaren målar upp en tydlig konflikt mellan det
“svenskarna” vill göra och de “dom” vill tillåta. Kommentarsförfattaren antyder
att “svenskarna” har “ändrat fan allt” för den grupp som hen definierar som
“dom” och uttrycker ett starkt missnöje mot det. De förändringar i samhället
som kommentarsförfattaren säger sig uppleva kan då till synes vara genomförda
för att gagna personerna definierade som “dom” och kommentarsförfattaren
motsäger sig detta.

Den andra kommentaren är skriven under aftonbladets artikel. Den hand-
lar om uttalanden gjorda av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke.
Här använder kommentarsförfattaren benämningen “Bollibumpatjejen” som
kan anses vara en nedsättande referens som anspelar på Bah Kunkes tidigare
karriär som barnprogramledare. Vidare anspelas indirekt på att det finns en
grupp personer som inte “tar seden dit man kommer”. Dessa personer tycker
kommentarsförfattaren bör söka sig “till länder där man mer hör hemma”. Detta
borde modellen ha flaggat som hatfullt. Låt oss titta på ett motsatt exempel;
Följande fem kommentarer har klassificerats som “hat”.

Bara för att man har burka döljer man väl ändå inte en bomb? Kons-
tigt argument. Med det argumentet måste vi ju förbjuda vinterjackor
också vem vet vad som döljer sig under? Det kommer inte fungera.
Det hör du väl själv?

En stor eloge till dig Pernilla som uttrycker det vi alla tycker och
tänker. Det vill säga vi som har moral och sunt förnuft !!! ??

Ett bevis på att Pernilla kan mer än att skriva låtar musik och sjunga.
Bra skrivet.

Hon e klok ??ända gången ja skulle kunna tänka att dom ska vara
skilda åt är väl att när barnen går i skolan å då bara för att tjejer
kommer ofta i andra hand pga att killar oftast tar mer plats (oftast
)?? men inte av nån annan anledning ??

Jätte bra skrivet det är så svårt att förstå hur dom tänker om dom
tänker

Här innehåller flertalet kommentarer positiv respons. Vidare ser vi inga spår
av hatstrategier, annat än ett svagt vi-och-dom-skapande. Dessa borde modellen
märkt som “icke-hat”. Här är ytterligare fem kommentarer som klassificerats
som hat.

D-a skitland har Sverige blivit!! Fy f-n för våra dåliga och opålitliga
politiker!! Avskyvärt!!
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Handlar inte så mycket om moral/etik längre utan mer om att sko
sig så mycket man kan innan skutan kappsejsar! Tyvärr fortplantar
sig detta beteende direkt in i andra underliggande organisationer i
Sverige. Det är så lågt att man skäms på deras vägnar.

Dagens politiker arbetar knappast åt för folket numera...vad är
socialismen och rättvisan?

Jag själv har slutat att rösta efter 40 år. Man blir bara proppad med
lögner om vad ska göras sedan så är det bara politiker som åker på
räkmackor.

De skulle platsa i Gittans nostalgirevy eller nej de är faktiskt inte så
roliga bara tragiska.

Ovanstående kommentarer har inte en jättetrevlig ton, dessutom ser vi ett
uttryck av systemförakt. Hatet riktas inte direkt mot en utsatt grupp, utan
riktas mot den mer allmängiltiga gruppen “politiker”. I en kontext där gruppen
“politiker” vore utsatt för systematiskt förtryck och förföljelser vore detta möj-
ligtvis problematiskt. Dessa kommentarer lämnar helt enkelt öppet för tolkning,
speciellt när de som i detta fall inte ses tillsammans med sin kontext. På detta
sätt är det flesta kommentarer i vårt testdataset, de lämnar öppet för tolkning.
Vad betyder då detta faktum för vår modell sett till de testscenarion vi har?

Hela 82% av alla kommentarer i vårt testdataset klassades som “hat” av vår
modell. Eftersom vi gjort antagandet att både Expressens och Aftonbladets
facebooksidor är modererade så kan vi säga att modellen är alldeles för aggressiv
i sin klassificering. Sett till hur väl modellen fungerat i en av våra tre scenarion;
“totalt automatiserad klassificering” så hade resultatet blivit misslyckat: Av alla 93
kommentarer skulle endast 16 ha godkänts av vår modell. 2 av dessa godkända
har vi till och med konstaterat innehåller näthat. Därför är modellen inte särskilt
väl lämpad för “totalt automatiserad klassificering”. Samma resonemang kan
appliceras på scenariot “Flaggning och förflyttning till speciell granskningslista”.
Då vår modell klassificerade en så stor del av alla kommentarer som “hat” så
blir tidsbesparingen inte särskilt stor. Dessutom har vi redan konstaterat att
modellen släpper igenom hatiska kommentarer.

I scenariot med “Flaggning för bedömning av kommentarsförfattaren” skul-
le modellen i dagsläget riskera att förvirra kommentarsförfattaren. Några av
de kommentarer som felaktigt klassificerats som hat berömde till exempel
artikelförfattaren. Därför är modellen olämplig för användning även här.
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6 Diskussion

Detta kapitel diskuterar vad vi kan utläsa från resultaten, om allt vi arbete vi
just lagt ner ens är rimligt samt vad det kan användas för i framtiden.

6.1 Resultaten
Resultaten lämnar en del övrigt att önska. Modellen ansågs inte kunna göra
någon större nytta i någon av de testscenarion vi satte upp. Varför har det
blivit så? Vi tittar på träningsdatan. Bland kommentarerna som vi hämtade från
Exponerat fanns flertalet kommentarer som vi enligt vår definition skulle klassa
som hatiska. Vad vi däremot inte vet är hur många av dessa kommentarer vi
inte skulle klassa som hatiska. Samma resonemang fast omvänt går att applicera
på kommentarerna hämtade från Feber; det kan finnas kommentarer där som
vi hade klassat som hatiska. Vidare kan det till och med vara så att det finns
kommentarer i Exponerat-klassen som innehåller samma attribut som de i
Feber-klassen, alltså är identiska med varandra. Detta gör klassificering mycket
svårt. Resultaten hade förmodligen blivit bättre om en kontrollerad källa använts
istället.

Eftersom Feber är en blogg som skriver till stor del om produkter och
tjänster relaterade till teknik är det inte ett otänkbart antagande att göra att flera
kommentarer på Feber innehåller teknikrelaterade ord1. Det kan mycket väl vara
så att vår modell tränats så att kommentarer som inte innehåller teknikrelaterade
ord har en större chans att klassas som hatiska. Det hade alltså varit klokt att
undersöka möjligheten i att använda en annan källa för kommentarer som ska
representera “icke-hat”.

Vi kan alltså ställa oss frågan om hur korrekt vårt antagande är; Kan vi
lära en maskininlärningsmodell att känna igen näthat med hjälp av en enda
källa? Baserat på de resultat vi fått så kan det antas att svaret är nej. Vårt
förenklande antagande om att Exponerat är en god källa för kommenaterer
som kan representera hat och att Feber är en god källa till respektive motsats
var inkorrekt. Vi bör också vidare ställa oss frågorna: Kan vi konstruera ett
dataset så komplett med både hatiska och icke-hatiska exempel? Kanske måste
dataset och modell anpassas efter vilken domän de ska verka i? Kan vi hitta en
metod att manuellt konstruera dataset så kompletta och aktuella att de fångera
kommentarsförfattarnas ständigt föränderliga språk?

Även om det är denna modell baserat på våra antaganden kan anses vara
för undermålig för verklig användning anser författaren ändå att det kan finnas

1och därför också teknikrelaterade attribut

26



material att hämta från denna domän. Maskininlärning har redan idag använts
mer eller mindre för att förbättra och förenkla flertalet tjänster online.

Utvecklingsområden

En enklare ordlistebaserad sentimentsanalysmetod skulle kunna användas istäl-
let. Ordlistan skulle kunna byggas med hjälp av dataset liknande det vi sett i
detta arbete. Med hjälp av attributsurvalsmetoder plockas de mest användbara
attributen ut och används sedan för att visa på ifall en kommentar tenderar att
innehålla ett negativt sentiment. En sådan sentimentsordlista skulle även kunna
bli så liten och överblickbar att manuell granskning av den inte skulle bli för
konstadskrävande. En ordlistemetod bör också vara den smidigaste metoden att
hantera kommentarer kortare än 100 tecken. Ett meddelande bör då presen-
teras för användaren i stil med “Vi misstänker att din kommentar innehåller
ett hatiskt språk...”. En trevlig bieffekt av att utveckla en ordlistemodell med
hjälp av crawlade kommenaterer är att vid periodiska körningar, exempelvis
varje vecka, så matar modellen ut en lista med veckans mest använda hatord.
En sådan kan säkerligen tyckas användbar i forskningssyfte. I detta fall återstår
dock endast problemet med att hitta en god källa för kommentarer som kan
representera “hat”. Den mest önskvärda metoden hade varit ett kurerat dataset,
så att modellen med säkerhet kan sägas matas med “hat” för ena klassen och
“icke-hat” för den andra. Kanske kan datan hämtas ifrån verkligheten, från kom-
mentarsfält som idag modereras av människor. Genom att titta på kommentarer
som människor klassificerat som “hat” och “icke-hat” kan vi hoppas på att en
modell kan lära sig att härma de mänskliga moderatorerna.

Finns intresset för att fortsätta med modeller liknande den som används i
denna studie föreslår författaren att resurser riktas mot att ta fram ett bättre
dataset. På så sätt kanske man slipper göra förenklande antaganden som sedan
visar sig vara för förenklade.
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CSV-skript

#!bin/bash
echo "Exporterar Feber"
mongoexport -d disqus -c feber -f "forum,raw_message" --type csv \
| sed s/[\",\']//g | sed "s/^feber/&,/g"| sed "s/^forum/&,/g" | tr "\n" " " \
|gsed "s/feber,/\n&/g" > comments.csv

echo "Exporterar Febertest"
mongoexport -d disqus -c febertest -f "forum,raw_message" --type csv \
|sed s/[\",\']//g | sed "s/^feber/&,/g"| sed "s/^forum/&,/g" | tr "\n" " " \
|gsed "s/feber,/\n&/g" > febertest.csv

echo "SÃ¤tter ihop filer och stÃ¤dar."
echo \n >> comments.csv
tail -n +2 febertest.csv >> comments.csv
rm febertest.csv

echo "Exporterar Exponerat"
mongoexport -d disqus -c exponerat -f "forum,raw_message" \
--type csv |sed s/[\",\']//g | sed "s/^exponerat/&,/g"| sed "s/^forum/&,/g"\
| tr "\n" " " |gsed "s/exponerat,/\n&/g" > exponerat.csv

echo "SÃ¤tter ihop filer och stÃ¤dar."
echo \n >> comments.csv
tail -n +2 exponerat.csv >> comments.csv
rm exponerat.csv

echo "Exporterar Exponerattest"
mongoexport -d disqus -c exponerattest -f "forum,raw_message" --type csv \
|sed s/[\",\']//g | sed "s/^exponerat/&,/g"| sed "s/^forum/&,/g" | tr "\n" " " \
|gsed "s/exponerat,/\n&/g" > exponerattest.csv

echo "SÃ¤tter ihop filer och stÃ¤dar."
echo \n >> comments.csv
tail -n +2 exponerattest.csv >> comments.csv
rm exponerattest.csv

echo "Klar!"
echo "sÃ¶ker efter konstigheter"
grep ".*,.*," comments.csv
echo "Ã¤r det tomt ovan fanns det inga konstigheter! Bra jobbat!"
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10 slumpmässigt utvalda kommentarer från Feber.se

Nog gav Prometheus obehagliga känslor men det var inte på grund av
3Dn. :p

X2000 lutar just inåt i en kurva...

Är det verkligen någon som piratkopierar spel nowadays? Steam är ju
otroligt smidigt och med G2A är det inte dyrt att spela.

Synd att danskarna inte säljer vad vi i Sverige anser vara Wienerbröd.
Dom gjorde det på det gamla anrika bageriet i Helsingör som sedan lades ned
för några år sedan. Sen det har jag scoutat mer eller mindre hela Köpenhamn
efter wienerbröd man hitta snurror diplomater osv men inga klassiska
wienerbröd. :-

Kickstarter/Crowdfunding har verkligen ballat ur. Gillade idén från bör-
jan och backar gärna mindre projekt men numera känns det som att många
använder det som marknadsföring men skiter i att faktiskt skeppa den
produkten de försöker kickstarta alt. får ut produkten till retail innan sina
backers. Kan även rekommendera: https://www.reddit.com/r/shittykickstarters
(de har crowdfunding från andra sajter än bara kickstarter)

Ah på så vis :P Ninja-Simon faller inte sådana fällor ;)

Ser riktigt ballt ut. Väldigt taggad!

Om jag inte använder min iPhone 6 så håller den bra längre än 48h

Så obeskrivligt underbart nördigt!

Bara jag som hörde underrubriken med Stefan Löfvéns röst? Eller det
kanske var meningen? :)

32



10 slumpmässigt utvalda kommentarer från Exponerat.net

Vilken misslyckad hycklare han har ingen egen politik sen häver han ur
sig rasist fascist och nazist till Jimmie Å i debatter det går bra att kopiera
SD:s åsikter om denna fruktansvärda importering den här slusken ska avgå
omedelbart.

Finns bara ett val. Hon kan hålla hård politik. Men sen gäller ändå Alli-
ansen så vad hon håller på med är röstfiske.

Bara en tidsfråga innan vi har Svenska nyhetsuppläsare som talar Arabiska
utan svensk textning - som när jag frågade busschauffören som svara på arabiska.

Nu är jag av den tron att gud inte existerar i alla fall inte den gud som
kyrkan förespråkar då det är bevisat bortom allt tvivel att den guden inte är
något annat än ett påhitt men ja människan är en parasit som tar utan att ge och
har för länge sedan förlorat sin rätt till dena planet. Jorden klarar sig betydligt
bättre utan flera miljarder idioter som bara tänker på sig själva.

Beslagta alla mobiler och sätt gevär i händerna på svenskarna!

Det kan inte vara så svårt att finna de skyldiga. Om de är minderåriga
så ska de in på ungdomsvård där de får rätt uppfostran som föräldrarna tydligen
struntat i av kulturella skäl. Innan inlåsningen ska skadegörelsens återbetalning
delas upp på berörda ungdomars familjer. När det påverkar bidragen så kanske
de uppfostrar sina telningar lite bättre och lär dem respekt för andras och
gemensamma ägodelar. Lyssnar varken ungdomar eller föräldrar så blir det
utvisning.

Mycket bra skildring av ett sjukt Sverige som tyvärr måste bli ännu
mer absurt innan det sunda förnuftet åter normaliserar saker och ting. Mer
sånt!!!

Merkel var kommunist i DDR jag tror inte att hon någonsin haft en
kristen tro..som vanligt arbetar kommunisterna genom infiltrering...du ska
få se att det väntar ett totalt meningslöst toppjobb efter att hon avslutat sin
politiska karriär ..! Titta bara på vår gamle vän Fredrik Reinfeldt han fick ett
säkerligen välbetalt jobb som senior advicer på bank of america vad nu han
kan om ekonomi mig veterligt har inte Reinfeldt någon ekonomiexamen..! Då
återstår bara att fråga sig vad fick han jobbet för har han sökt det eller har han
bara givits det...och vem har givit honom jobbet hur ser ägandeförhållandet ut
på Bank of America...m.m..m.m....?! Det är så det går till...nä nä det är inga
mutor här inte...att någon får ett jobb är väl ingen muta eller är det...?? I min
värld kan ett jobb vara en muta..speciellt när man ser vem som får det och vem
som ger det...!!

Jag sätter väldigt högt värde på sanningen så tala nu om för alla fega
svenskingar vad just du gör åt saken? vad gör du förutom att spy galla över
etniska svenskar?
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Exakt varför blanda in någon av de abrameiska religionerna? Sverige
skall vara svenskt helt enkelt. Det räcker.
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