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Sammanfattning—Det svenska företaget Furhat Robotics

har skapat en robot kallad Furhat vilken är kapabel till att

interagera med människor i srpåkcafé-liknande miljöer. Syftet

med den robotledda konversationen är att utveckla deltagarnas

språkkunskaper, vilka efter varje konversation får svara på en

enkät om vad de tyckte om samtalet med Furhat. Ur detta

har frågan huruvida det är möjligt att förutspå vad deltagarna

tyckte om samtalet baserat på konversationens struktur

uppstått. Syftet med denna rapport är att analysera huruvida

det är möjligt att kvantifiera konversationerna och förutspå

svaren i enkäten med hjälp av maskininlärning. Det dataset

som rapporten baserar sig på erhölls från tidigare studier

i Kollaborativ Robotassisterad Språkinlärning (Collaborative

Robot Assisted Language Learning). Resultaten visade på ett

RMSE högre än variensen för medelvärdet av enkätsvaren

vilket indikerar att den framtagna modellen inte är särskilt

effektiv. Modellen presterade dock bättre i vissa förutsägelser då

varje enskilt enkätsvar förutspåddes var för sig. Detta antyder

att modellen skulle kunna användas till vissa frågeformuleringar.

Abstract - The Swedish company Furhat Robotic have created

a robot called Furhat, which is able to interact with humans in a

language café setting. The purpose of the robot led conversation

is for the participants to develop their language skills. After the

conversation the humans will answer a survey about what they

thought about the conversation with Furhat. A question that has

arisen from this is if it is possible to predict the survey answers

based on just the conversation. The purpose of this paper is

to analyze if it is possible to quantify the conversations linked

to the survey answers, and by doing so be able to predict the

answers in new conversations with a machine learning approach.

The data set being used was obtained from an earlier study

in Collaborative Robot Assisted Language Learning. The result

returned a RMSE that was greater than the variance of the

average conversation score which indicates that the model is not

very effective. However, it excelled in some predictions trying to

give scores to each separate survey answer, indicating that the

model could be used for certain question formulations.

Index Terms—Furhat, machine learning, RALL, robot, nearest

neighbor, text quantification

I. INTRODUKTION

R
OBOTARS närvaro har under de senaste åren ökat inom
många olika områden, inte minst inom industrin där olika

processer i allt större utsträckning automatiseras. Med detta
kommer även diskussionen om denna utveckling är positiv
eller inte. För många blir det en skräckblandad känsla där
undersökningar visar att drygt 70% av USAs befolkning är

något eller mycket rädda för att robotar ska ta över våra liv[1],
medan Monhanbir Sawhney, professor i marknadsföring och
teknologi, menar att robotar och människor kommer arbeta
tillsammans i framtiden[2].

I takt med teknologins och robotikens snabba utveckling un-
dersöks hur användningsområdena för robotar kan breddas och
användas i fler situationer. Ett relativt nytt forksningsområde
är Robot-Assisted Language Learning (RALL), vilket innebär
att människor interagerar med robotar för att lära sig språk.

En av de senare undersökningar som gjorts inom detta
område är Robot interaction styles for conversation practice
in second language learning[3]. Syftet med denna studie var
att utvärdera hur väl en robot presterar som lärare, eller värd, i
en konversation mellan två deltagare som ska lära sig ett and-
raspråk, i detta fall svenska. I undersökningen programmerades
Furhat[4], en robot med axelparti och huvud med ett mycket
människolikt ansikte, att uppträda med fyra olika interaktions-
stilar baserade på iakttagelser och enkätsvar om hur mänskliga
värdar beter sig i samma situation. Andraspråkstalarna som
deltog i testet fick efter att ha medverkat i samtal med roboten
svara på enkäter vilken sedan låg till grund för att utvärdera
hur väl robotens olika stilar uppfattades ur flera aspekter, bland
annat ur lärosynpunkt och hur människolik roboten verkade.
Specifikt går en session ut på att två personer, de som ska
utveckla sina språkkunskaper, sitter tillsammans med Furhat
och blir ombedda att diskutera och svara på frågor på det
språk som de syftar att lära.

Denna rapport grundar sig i ovan nämnd studie med dess
insamlade data i form av ljudinspelningar av samtalen samt
deltagarnas enkätsvar. Frågeställningen lyder:
Hur väl kan en deltagares åsikter om ett givet samtal
förutspås, i form av hur nöjda de är med samtalet på en
skala 0-5, genom att analysera dess innehåll med hjälp av
maskininlärning.
Syftet är alltså att förutspå hur nöjd en deltagare är med
samtalet och avses göras genom att hitta attribut i samtalets
uppbyggnad och innehåll, likt meningslängd och antal frågor,
som bidrar till hur ett samtal uppfattas. Det finns inga tidigare
antaganden om vilka attribut som faktiskt påverkar ett samtal
positivt respektive negativt. Enkla slutsatser kommer vara
svåra att dra då olika personer kan komma att ha olika
preferenser om vad som anses vara ett bra samtal. Exempelvis
skulle en person möjligtvis kunna föredra fler frågor från
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Furhat, medan den andra personen föredrar mer engagerade
diskussioner mellan de två deltagarna. Skulle detta vara ett
verkligt exempel skulle det vara mycket svårt att göra båda
deltagarna nöjda och därmed skulle ett positivt resultat från
ena personen resultera i ett negativt från den andra. Ytterligare
svårigheter kommer uppstå då resultaten ska klassificeras.
Detta eftersom resultaten måste korrelera med enkätsvaren.
För ett bra resultat måste det alltså gå att urskilja skälet varför
ett enkätsvar fastställdes.

Arbetet riktar sig till forskare och företag som ägnar sig
åt forskning respektive utveckling av robotar inom RALL.
Potentiellt skulle ett väl fungerande uppskattningsprogram
kunna användas för att öka användarnöjdheten. Genom att
analysera dialoginnehållet fram till och med given tidpunkt
i en konversation kan en indikation ges huruvida deltagaren/-
deltagarna i samtalet uppfattat det som ett bra respektive dåligt
samtal. Att under samtalets gång få denna indikation baserat
på vad som sagts möjliggör anpassning av robotens fortsatta
uttalanden och sätt att leda konversationen på, vilket potentiellt
kan generera bättre samtal och således högre användarnöjdhet.
Arbetet skulle även kunna gynna företag som använder sig av
en chat-bot - exempelvis E-handlare, sjukhus etc - där samma
program skulle kunna appliceras då analysen av samtalet är
textbaserat. Efter att ha tränat en modell på typiska chat-samtal
för given situation skulle chat-boten kunna anpassa sitt sätt
att föra konversationen vidare baserat på hur användaren har
skrivit fram till och med given tidpunkt.

II. RELATERADE ARBETEN

Textklassificering är ett välkänt och beprövat område. Det
specifika området som vårt arbete berör saknar dock studier,
vilket troligen beror på dess specifika karaktär och att det är
ett relativt nytt område. Dock finns det flertalet studier och
artiklar som diskuterar textklassificering mer generellt. Det
finns en mängd olika arbeten inom området, både från forskare
och stora aktörer likt Google, som exempelvis har tagit fram
en mall för generell textklassificering [5]. Mallen går, inled-
ningsvis, igenom metoden av att klassificera mail som antingen
önskvärda mail eller spam-mail. Eftersom vår frågeställning är
relativt öppen, kommer ett brett utbud av tidigare studier vara
av intresse. Analytics Vidhya är ett forum som förmedlar kun-
skap om olika analysmetoder. De har publicerat en artikel av
Shivam Bansal, som går igenom metoder för textklassificering
av texter i Python [6]. Artikeln är intressant för vårt arbete då
den går igenom olika klassificeringsmetoder likt Naive Bayes
respektive linjära klassificerare. Den betonar även vikten av
att behandla den text som hanteras. Förbehamdlingen sker
exempelvis genom att ta bort så kallade “stop-words”, det vill
säga punkter och kommatecken. En annan omfattande studie
har gjorts av Fabrizio Sebastiani där han går igenom olika
angreppssätt, när det gäller textklassificering. [7]. I studien
diskuteras dessa angreppssätt ur olika perspektiv och blir
därför användbar för vår studie när val av klassificeringsmetod
ska väljas.

III. TEORI

A. Träna modell
Inom maskininlning är det vanligt förekommande att en

modell tränas upp baserad på data. Tränandet av en modell kan
liknas vid lärandeprocess hos en människa - den information
som tidigare har givits en människa kommer ligga till grund
för hur denne svarar på framtida frågor. På samma sätt bygger
datorn upp en modell utifrån given träningsdata. När datorn
ställs en fråga eller ombeds göra något baseras dess svar
respektive agerande utifrån modellen. Exempelvis; datorn ges
information att händelse A resulterar i utfall B sju av tio gånger
och utfall C tre av tio gånger. En modell byggs upp baserat
på denna information. När datorn ställs frågan vad händelse A
ger som utfall kommer den svara B då det är det mest troliga
utifrån vad den vet sedan tidigare. [8]

B. Textklassificering
Modeller kan tränas i olika syften och på olika sätt för

att fungera med önskvärd maskininlärningsmetod. En vanlig
metod är textklassificering vilken används för att tilldela en
text markeringar eller klassa den till en viss kategorier. Det
är en välanvänd metod inom Natural Language Processing
(NLP) som ofta återfinns vid spam-filter och rubriksättning.[9]
Textklassificering används vanligen för att jämföra dokument
och dess innehåll med varandra för att hitta likheter texterna
emellan. Dessa texter är ofta ostrukturerade och informella där
exempelområden är när mail ska klassificeras som spam-mail
eller inte.[10]

För att kunna jämföra texterna måste först egenskaper eller
attribut i texterna identifieras. Exempel på attribut i ovan
nämnda exempel om mail-klassificering skulle kunna vara att
leta efter summor av pengar, länkar eller felstavningar i mai-
let. För att jämföra dokument med varandra kan exempelvis
förekomsten av olika ord räknas.

Dessa attribut eller karaktärsdrag används sedan för att
representera de olika texterna. Det är sedan dessa represen-
tationer som används när texter ska jämföras med varandra.

C. Nearest neighbors
Det finns olika tillvägagångssätt när textrepresentationerna

ska jämföras. En metod är Nearest Neighbors som är hämtad
från scikit-learn’s modul sklearn.neighbors. Denna er-
bjuder funktionalitet för både övervakade (supervised) och
oövervakade (unsupervised) maskininlärningsmetoder. Princi-
pen bakom grannmetoder (neighbour methods) är att hitta
ett fördefinierat antal punkter ur träningsdatat som ligger
närmst den nya punkten och utifrån dessa förutspå punktens
ettiket/tillhörighet. Metoderna tillhör icke-generaliserande ma-
skininlärningsmetoder eftersom att de endast ”kommer ihåg”
all träningsdata och inte skapar en generaliserande modell.

Metoden bygger upp ett vektorrum utav given tränigsdata.
Den datapunkt, också en vektor, som man sedan vill klas-
sificera jämförs med det skapade vektorrummet och det
fördefinierade antalet närmsta vektorerna, grannarna, retur-
neras. Avståndet vektorerna emellan kan generellt sätt vara
vilket metriskt mått som helst. Det vanligaste förekommande
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Tilldelat

nummer
Fråga

1 How would you rate the session from a
learning perspective?

2 How friendly was the robot?

3 How personal was the robot?

4 Who had the initiative in the dialogue?

5 How would you rate the robot’s behaviour as
a conversation participant?

6 How would describe that the robot’s
behaviour as a conversation participant?

Tabell I
ENKÄTFRÅGOR MED TILLDELAT NUMMER. FRÅGORNA ÄR DIREKT

HÄMTADE FRÅN ENKÄTEN DELTAGARNA BESVARADE

är dock Euclidean distance följt av Manhattan- och Cosine
distance.[11]

D. RMSE - Root mean square error

För att evaluera de förutspådda enkätsvaren med de fak-
tiska enkätsvaren krävs ett mått för att mäta felet för varje
förutspådd vektor. RMSE är ett mått på den genomsnittliga
spridningen av avvikelserna, vilket baseras på ett antal obser-
verade datapunkter.[12]

RMSE =

r
1

n
⌃n

i=1

⇣
di � fi

⌘2
(1)

• n är antal datapunkter som observeras
• di är ett framtaget värde
• fi är ett faktiskt värde som jämförs med di

IV. METOD

A. Dataset

Den data som ligger till grund för projektet baseras på
de samtal som hölls under språkcafé-liknande samtal mellan
roboten Furhat samt två deltagare vars syfte är att förbättra
sin svenska. De inspelade ljudfilerna hämtades som .wav-
ljudfiler. Filerna transkriberades manuellt genom att lyssna på
ljudfilerna och anteckna samtalen i olika dokument. Furhats
uttalanden hämtades ur en log-fil tillhörandes varje enskilt
samtal. Samtliga enkätsvar återfanns i ett Google Sheets vilken
hämtades hem som en csv-fil från vilken svaren till sex frågor
(Tabell I) hämtades för respektive samtal.

B. Behandling av data

Datan behandlades innan modellen hanterade den. Först
för hand och sedan som del av modellen. De transkriberade
ljudfilerna var döpta enligt sc53.sc52.egocentric.txt där de två
första parametrarna, sc53 respektive sc52 representerar de två
deltagarna som samtalar med Furhat. Egocentric beskriver den
inställning Furhat hade under samtalet. Dessa filer innehöll
alltså de båda deltagarnas uttalanden i samma fil, likt;

sc53: Vad menar du med det?
sc53: Jag kommer från Frankrike.
sc52: Vad tycker du om för mat?

sc52: Det gillar jag också.
sc53: Hejdå.

Fil sc53.sc52.egocentric.sc52.txt
Jag kommer från Frankrike.

Det gillar jag också.

För att kunna hantera varje deltagares uttalanden enskilt
kördes varje textfil genom ett program som delade varje textfil
i två olika dokument, ett tillhörande varje deltagare:

sc52 och sc53 i slutet av respektive filnamn representerar
vilken deltagare filen tillhör.

Utöver filer med deltagarnas uttalanden behandlades även
filerna med Furhats uttalanden. Filerna var fyllda med
överflödig information för uppgiften i fråga vilken sorterades
bort. Ett exempel på hur de obehandlade log-filerna kunde se
ut illustreras nedan.

Från log-filerna hämtades först både själva uttalandet och
tillhörande tidsstämpel. Då det vid senare tillfälle bestämdes
att tidsstämplarna inte var relevanta för uppgiften filtrerades
dessa bort och endast uttalandena behölls. Log-filerna gjordes
även om till txt-filer. Exempel på hur den behandlade datan
ser ut illustreras enligt följande tabell.

C. Träna modell

Det dataset som tagits fram delades upp i två delar
- träningsdata, som utgjorde ca 90% av hela datasetet,
samt testdata vilken utgjorde resterande 10%. Med hjälp av
träningsdatat byggdes sedan en modell upp.

För att träna modellen analyserades ett samtal i taget. De
tre textfiler tillhörandes samtalet, det vill säga uttalanden för
de båda deltagarna och Furhat, samt varje deltagares enkätsvar
för givet samtal lästes in. Utifrån dessa skapades två Person-
objekt, ett för respektive deltagare. Person-objekten består
av attribut som avser återge samtalets struktur, se Tabell II.

För att ge värden till attributen tillhörandes ett Person-
objekt analyserades de inlästa text-filerna tillhörandes det
givna samtalet. För ett givet samtal är Furhats uttalanden
desamma för båda deltagarna och attributen relaterade till
Furhat för de båda Person-objekten som skapas kommer
således att ha samma värden.

Attributen short_statements_by_person
och long_statements_by_person respektive
_by_Furhat anger hur många korta respektive långa
uttalanden deltagarna samt Furhat gjorde. Vad som
räknas som ett kort respektive långt uttalande bestäms
av hyperparametrarna words_in_a_short_statement
och words_in_a_long_statement, vilka avgör hur
många ord ett uttalande max respektive minst/ får/måste
innehålla för att räknas som ett kort respektive långt
uttalande. En hyperparameter är en typ av fördefinierad
parameter som avgör hur modellen tränas. Dessa sätts
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Fil sc53.sc52.egocentric.sc53.txt
Vad menar du med det?

Jag kommer från Frankrike.
Hejdå.

Fil sc51-sc50-interviewer-events.log
2018-03-07 08:43:25: wizard action.text {gesture”:
, timestamps”: [name”: åizard”, departed”:
1520408605.1269407], state”: ”intro”, text”: ”Hej
och välkomna! Jag heter föör hatt; vad heter ni?”,
sequence”: True”}

Fil sc51.sc50.interviewer.events.txt
2018-03-07 08:43:25: Hej och välkomna! Jag heter föör
hatt; vad heter ni?

manuellt av användaren och bör ges lämpliga värden för att
maximera nyttan av träningsmetoden [13].

Attributet data_points_vector innehåller en kon-
textvektor (context vector), en numerisk representation av
Person-objektet självt. Kontextvektorn representerar alltså
de värden som attributen i varje personobjekt har givits i ett
vektorformat. Det är sedan dessa kontextvektorer som används
av Nearest Neighbour metoden neighbors.fit() för att
bygga upp vektorrummet som används för att jämföra nya
Person-objekt mot.

Slutligen kopplades varje Person-objekt till ett enkätsvar,
vars värde representeras av medelvärdet av sex frågor som alla
har ett värde mellan noll till fem.

D. Test

När modellen väl byggts upp användes testdatat för att
testa huruvida modellen lyckades förutspå ett värde mel-
lan noll till fem, vilket motsvarar spannet för enkätsvaren.
Processen börjar med att en data_points_vector från
testdatat hämtas. Denna jämförs sedan med vektorrummet
uppbyggt av neighbors.fit() med hjälp av metoden
neighbors.kneighbors(). Denna metod tar bland annat
inparametrar som anger hur många grannar som ska returneras
samt vilket metriskt mått som ska användas då avståndet
datapunkterna emellan ska beräknas. I testet användes cosine
distance. Två tester utfördes i olika omgångar.

1) Prediktion av sammanvägt enkätsvar: Det första
testet avsåg att ta fram den kombination av hyper-
parametrarna k, words_in_a_short_statement och
words_in_a_long_statement som gav det minsta felet.
Förtydligande hur felet beräknades ges i Sektion IV-E. I de fall
där fler grannar än en returnerades beräknades medelvärdet av
deras enkätsvarsmedelvärde, vilket fick representera prediktio-
nen.

De valda intervallen för hyperparametrarna (se Tabell
III) grundar sig i en analys av all transkriberad data, vilken
genererade följande:

• Medellängden för ett uttalande var åtta ord.

Attribut Förklaring

name_and
_type_of
_conversation

beskriver vem deltagaren är samt Furhats inställning
i samtalet

characters
_said _by
_person

antal tecken deltagaren uttryckt

questions_by
_person

antal ställda frågor

number_of
_statements
_by _person

antalet uttalanden som gjorts under samtalet. Utta-
lande definieras som en sammanhängande ordföljd,
oavsett längd

short
_statements
_by_person

antal uttalanden kortare än x ord i följd

long
_statements
_by_person

antal uttalanden längre än y ord i följd

answer
deltagarens sammanvägda bedömning av samtalet,
hämtat från enkätsvaret

characters
_said
_by_Furhat

antal tecken Furhat uttryckt

questions_by
_Furhat

antal frågor från Furhat

number_of
_statements
_by_Furhat

antal uttalanden av Furhat

short
_statements
_by_Furhat

antal uttalanden kortare än x ord i följd

long
_statements
_by_Furhat

antal uttalanden längre än y ord i följd

data_points
_vector

context vector baserad på ovan attribut

Tabell II
LISTA ÖVER ATTRIBUT TILLHÖRANDE VARJE PERSON-OBJEKT

• Det längsta uttalandet var 123 ord långt.

Att antalet ord i ett kort respektive långt uttalande tillåts
överlappar varandra gjordes medvetet för att se hur detta
påverkade resultatet.

För varje parameterkombination tränades mo-
dellen om på nytt då de två hyperparamet-
rarna words_in_a_short_statement och
words_in_a_long_statement direkt påverkar
attributen som sedan bygger upp varje Person-objekts
data_points_vector, som i sin tur är det som bygger
upp modellen. All testdata testades för alla kombinationer av
hyperparametrar. Resultatet för varje körning noterades för
att sedan analyseras i efterhand.

2) Prediktion av de sex enkätsvaren var för sig: Det andra
testet som gjordes syftade till att försöka förutspå svaren till
de sex enkätfrågorna enskilt, det vill säga utan att beräkna
deras medelvärde. Anledningen till detta var att se om det
gick att förutspå någon av dessa med större precision än
det sammanvägda svaret för de sex frågorna. Utifrån dessa
resultat kan sedan slutsatser dras huruvida någon, eller några,
av frågorna är enklare att förutspå utifrån samtalets struktur.
För att genomföra dessa tester var varje Person-objekt tvung-
et att modifierades. Detta gjordes genom en ändring under
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Hyperparameter Förklaring Värde
k Antal grannar som returneras 1-5
words_in_a
_short
_statement

Max antal ord per uttalande för
att räknas som ett kort uttalan-
de

1-10

words_in_a
_long
_statement

Minst antal ord per uttalande
för att räknas som ett långt
uttalande

8-123

Tabell III
FÖRKLARING AV HYPERPARAMETRAR OCH TESTADE VÄRDEN

modellbyggandet så att varje objekt refererade till en lista
innehållandes de sex enkätsvaren istället för deras medelvärde.
Själva testerna utfördes sedan enligt samma procedur likt ovan.

E. Evaluering
För att evaluera hur väl modellen förutspådde ett enkätsvar

användes Root Mean Sqaure Error (RMSE) vilket definieras
enligt Ekvation 1. Värdena di och fi motsvarar de svar
som förutspåddes av modellen respektive de korrekta svaren
som tillhörde varje testdatapunkt. Värdet n motsvarar antalet
datapunkter i testdatat, det vill säga antalet samtalsbetyg som
försökte förutspås.

De resultat som noterades under testen analyserades sedan
i Google Sheets för att på så sätt hitta de hyperparameterkom-
binationer som gav bäst resultat.

För att kunna analysera hur väl modellen förutspådde
enkätsvaren beräknades även medelvärdet och varians för de
sammanvägda enkätsvaren samt för de sex frågorna var för
sig.

V. RESULTAT

A. Kombinationer av hyperparametrar för enkätsvarsmedel-
värde

Resultatet för det första testet där olika kombinationer
av hyperparametrar testades för att förutspå det
sammanvägda enkätsvaret presenteras i Tabell IV.
Varje cell i tabellen motsvarar en kombination av
k och words_in_a_short_statement där det
presenterade värdet är det minsta som genererades då
words_in_a_long_statement varierades mellan 8-123.
De kombinationer som genererade det minsta RMSE-värdet
var:

• k = 3
• 8  words in a short statement  10
• 21  words in a long statement  123

Den modell som byggts upp har ett RMSE som är högre
än variansen för medelvärdet av de sammanvägda enkätsvaren
med en differensen på 0, 2331. Resultaten visar alltså på att
modellen inte förutspår motsvarande enkätsvar i någon vidare
utsträckning (Tabell VI).

B. Kombinationer av hyperparametrar vilka minimer RMSE
för varje enskilt enkätsvar

Testet där de sex enkätsvaren skulle förutspås var för sig
gav mer spridda resultat där det förekom en stor variation

words_in_a
_short
_statement

k

1 2 3 4 5

1 1,1208 0,8156 0,7935 0,8157 0,8163
2 1,3287 0,9052 0,7935 0,8157 0,8163
3 1,3460 0,8682 0,7935 0,8157 0,8163
4 1,3460 0,8113 0,7935 0,8157 0,8163
5 1,2754 0,8207 0,7787 0,8157 0,8163
6 1,3287 0,9404 0,7787 0,8157 0,8163
7 1,2826 0,9404 0,7787 0,8157 0,8163
8 1,3287 0,8544 0,7742 0,8157 0,8163
9 1,3287 0,8544 0,7742 0,8157 0,8163

10 1,3287 0,8544 0,7742 0,8157 0,8163

Min-värde 1,1208 0,8113 0,7742 0,8157 0,8163
Tabell IV

RMSE FÖR OLIKA HYPERPARAPETERKOMBINATIONER. RMSE SOM
VISAS I TABELLEN ÄR DET MINSTA SOM GENERERADES AV ALLA VÄRDEN

FÖR WORDS_IN_A_LONG_STATEMENT GIVET K OCH
WORDS_IN_A_SHORT_STATEMENT

Parameter Värde

k 3
words_in_a
_short_statement

8-10

words_in_a _long_statement 8-123
Tabell V

HYPERPARAMETERKOMBINATION SOM GAV BÄST RESULTAT FÖR FÖRSTA
TESTET

av hur bra resultaten var och vilka parameterkombinationer
som minimerade RMSE, se Tabell VII. Resultaten påvisar
att modellen presterar bättre än variansen för alla frågor
förutom fråga fem och sex (Tabell VIII). Fråga ett och fyra
förutspåddes med minst RMSE, det vill säga de förutspåddes
med störts korrekthet, medan modellen var störst överlägsen
för fråga tre relativt variansen för medelvärdet för frågan.
Fråga fem var den med störst RMSE och som även presterade
sämst relativt de faktiska svarens varians.

VI. ANALYS OCH DISKUSSION

A. Parameterkombinationer
Resultaten visar inte på någon enskilt överlägsen parameter-

kombination vilken bäst estimerar hur bra ett samtal uppfattas.
Detta gör det något svårt att analysera resultatet. Någon form
av tydliga resultat kunde dock observeras under det första
testet där det sammanvägda resultatet för samtalet skulle
förutspås. Det andra testet gav dock vitt skilda resultat för de
sex olika frågorna. Nedan diskuteras de olika parametrarnas
inverkan på resultatet.

Medelvärde av samtalens be-

tyg

2,8414

Varians 0,5411
RMSE från test 0,7742

Varians-RMSE -0,2321
Tabell VI

GENOMSNITTLIGT SAMTALSBETYG MED TILLHÖRANDE VARIANS
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Fråga

1 2 3 4 5 6

k 2 2 2 4 5 1
words_in_a
_short
_statement

3 , 5 8-10 5 1-10 1-10 1

words_in_a
_long
_statement

8-123 8-123 8-123 8-123 8-123 8-123

RMSE från
test

0,7817 0,7993 0,7817 1,5679 1,6152 1,5635

Tabell VII
MINSTA RMSE FÖR ENSKILDA ENKÄTSVAR OCH TIKLLHÖRANDE

HYPERPARAMETERKOMBINATION(ER)

Enkätfråge-

nummer

1 2 3 4 5 6

Medelvärde 3,3010 3,2524 2,7184 1,9320 3,0194 2,8252
Varians 1,1340 1,0533 1,1847 1,8483 1,0781 1,4594
RMSE

från test

0,7817 0,7993 0,7817 1,5679 1,6152 1,5635

Varians-

RMSE

0,3523 0,2540 0,4029 0,2804 -0,5372 -0,1041

Tabell VIII
MEDELVÄRDE OCH VARIANS FÖR DE ENSKILDA ENKÄTSVAREN

1) Antal ord i korta och långa uttalanden:
Som visas i Tabell V gav värdena åtta till tio för
words_in_a_short_statement bäst resultat för första
testet där det sammanvägda enkätsvaret skulle förutspås.
Generellt kan dessa värden anses vara rimliga för ett kort
uttalande då två personer konverserar med varandra. Dock kan
resultatet tolkas utifrån två olika vinklar beroende på vilket
perspektiv man väljer att utgå från. Ser man till ett generellt
samtal mellan två som talar språket flytande är denna längd för
ett kort uttalande rimligt, medan om man utgår från datasetets
medellängd - som tidigare nämnts är åtta - på uttalande
kan längden åtta till tio inte längre anses som kort. Denna
undersökning grundade sig i ett perspektiv utifrån datasetet
och värdena för words_in_a_short_statement som
minimerade RMSE borde möjligen egentligen varken tolkas
som ett kort eller långt uttalande.

Ser man till words_in_a_long_statement var det
inget av värdena som gav ett bättre resultat än de andra
vilket skulle kunna visa på att denna parameter inte är av
någon större vikt då ett samtal kvantifieras. Ur ett teoretiskt
perspektiv kan dock både antalet korta och långa meningar
en deltagare yttrar anses vara talande för hur väl samtalet
uppfattas. Ett rimligt antagande är att ju fler långa uttalanden
en person använder sig av desto bättre uppfattas samtalet
i och med att det påvisar en konversation som flyter på
där deltagaren kan uttrycka sig mer eller mindre obehindrat.
På samma sätt kan det argumenteras för att om ett samtal
till större del består av korta uttalanden borde detta samtal
uppfattas sämre då det blir mer korthugget och hackigt.

För andra testet där de sex enkätsvaren skulle förutspås
var för sig fanns ingen tydlig kombination av parametrar som
bäst förutspådde alla sex enkätsvar utan olika kombinationer
anpassade modellen bättre för olika enkätsvar, se Tabell VII.

Även för dessa tester var resultatet oberoende av värdet på
hyperparametern words_in_a_long_statement vilket
ytterligare styrker att denna parameter inte är av någon vikt
då ett samtal kvantifieras med de valda attributen. Vidare var
RMSE för de olika frågorna väldigt spritt med ett intervall på
0,7817-1,6152, även fast dessa värden representerar olika pa-
rameterkombinationer som genererade minst RMSE för varje
fråga. Detta kan dock anses rimligt då vissa frågor troligen
bättre korrelerar med den kvantifiering av samtalen som har
gjorts, vilket diskuteras vidare i sektion VI-B.

Oavsett hur stor inverkan dessa parametrar har på resul-
taten i fråga är de intressanta ur ett perspektiv där roboten
används för att anpassa samtalet till dess samtalspartner. Med
en välfungerande modell kan roboten anpassa hur den för
samtalet vidare. Ges exempelvis endast korta svar på frågor
som ställs av roboten kan den anpassa sig att ställa fler direkta
frågor, istället för öppnare sådana, och på så sätt effektivare
få ut de svar som söks. En sådan funktion hade kunnat vara
applicerbar exempelvis för en kundtjänst där viss information
om ärendet är viktigt att få fram.

2) Antal grannar: Den parameter som hade absolut störst
påverkan på resultatet var antalet grannar som returnerades
då enkätsvaret skulle förutspås. För det första testet var tre
grannar det värde som utan konkurrens gav bäst resultat
oavsett värde på de andra parametrarna, vilket visas i tabell IV.
Antalet grannar påverkar dock inte hur modellen byggs upp
utan denna parameter kommer först in i ekvationen då ett svar
ska förutspås. Ett resonemang kring dess påverkan på resultatet
är att dess värde är korrelerat till träningdatans storlek. Finns
det fler vektorer i modellens vektorrum är sannolikheten större
att den vektorn som jämförs med modellen har en vektor som
är lik denne. Huruvida detta skulle resultera i att färre eller fler
grannar hade varit optimalt är svårt att förutse. För ett större
dataset bör nya tester och evalueringar utföras.

B. Varians och RMSE

Tabell VI och VIII visar medelvärde, varians, RMSE och
differensen RMSE � V arians för första respektive andra
testet. Det första testet där det sammanvägda enkätsvaret skulle
förutspås resulterade i ett RMSE som var nästan 30% sämre än
variansen. Att gissa på medelvärdet för enkätsvaren hade alltså
med större sannolikhet varit närmre det riktiga enkätsvaret än
om den skapade modellen hade använts.

Det andra testet gav mer spridda resultat. Det var dock
övervägande del av frågorna som modellen förutspådde med
bättre precision än genom att endast gissa på medelvärdet.
Lägst RMSE hade fråga ett och tre tätt följt av fråga två, vilka
alla tre hade ett RMSE mellan 24-34% lägre än variansen.
Detta antyder att hur vänlig och personlig roboten var under
samtalet samt hur lärorikt samtalet var representeras bättre av
den kvantitativa representation som modellen bygger upp. Det
kan mycket väl vara så att de valda attributen för att kvantifiera
samtalen just motsvarar dessa frågor bättre än de andra och att
andra attribut hade gett andra resultat. Fråga fyra, fem och sex
har alla en varians på över ett, där variansen för fråga fyra är
över 1,8. Det är möjligt att parametrar som ålder, kön, natio-
nalitet samt vana att samtala i språkcaféliknande sammanhang
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bättre representerar de frågorna. Hade dessa tagits i beaktande
är det möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut.

VII. FRAMTIDA ARBETE

Att avgränsa arbetet till ett specifikt scope har krävt ig-
norerande av flera fall som hade varit relevanta att studera.
Arbetet har även get upphov till ett intresse för att studera
och inkludera ett bredare scope för att förbättra resultatet.

• Ett fall som hade varit intressant att utveckla är im-
plementation av en realtidsfunktion. I och med detta
skulle programmet inte bara kunna förutspå enkätsvar.
Furhat skulle även kunna besluta i realtid vilken set-
ting som passar för den aktuella människan i fråga.
En implementation skulle exempelvis kunna se ut en-
ligt följande; alla parametrar behöver sättas i rela-
tion till samtalets momentana storlek. Alltså behöver
de nuvarande parametrarna sättas om från exempel-
vis 16 words_in_a_short _statement till 16
words_in_a_short _statement av 25 möjliga
uttalanden. I och med att sätta kvoten som parameter
istället hade förmodligen Furhat kunna ta beslut i realtid.

• Analysera samtalsinställningarna var för sig och inte
tillsammans. I nuvarande situation finns inte tillräckligt
mycket datapunkter för att göra ett allt för omfattande
arbete med specifika kategorier av de olika samtals-
inställningarna. Dock hade det varit önskvärt, speciellt i
fallet där Furhat skulle ta beslut i realtid. Detta eftersom
att Furhat då skulle kunna ta beslut om vilken samtals-
inställning som skulle vara relevant att byta till om det
är troligt att samtalet inte uppfattas på ett bra sätt.

• Möjligheter att titta på fler parametrar. Då scopet för
denna rapport endast innefattar parametrar som går att
extrahera från texten, exkluderas möjligt relevanta para-
metrar. Möjliga parametrar som skulle kunna ha betydelse
är ansiktsuttryck, tonläge, ålder och respektive bakgrund.
Med dessa parametrar inkluderade skulle det kunna dras
fler slutsatser om vilka parametrar som är relevanta
för studien. Detta skulle förmodligen leda till ett mer
omfattande omfång av parametrar.

• Mer omfattande behandling av de existerande parametrar-
na. Kvantifieringen av konversationerna som behandlats
består av frekvensen i vilken mån olika parametrar dyker
upp. Ett sätt som möjligtvis skulle kunna ge ett bättre
resultat är att vikta de befintliga parametrarna baserat
på dess relevans. För att möjliggöra detta skulle varje
parameters relevans behöva testas för sig själv för att
sedan ranka dessa baserat på dess RMSE. Därefter skulle
en viktning kunna utföras och därmed påverka resultatet.

VIII. AFFÄRS- OCH BRANSCHRELATERADE ASPEKTER

Furhat är inte den som förväntas möta vid inbjudan till ett
möte eller samtal. Robotar har introducerats i olika former,
exempelvis i våra hem som dammsugare, gräsklippare eller
köksredskap.[14] Även fast robotar redan idag är en stor
del av vår vardag finns förmodligen inte den riktiga roboten
än. I I alla fall inte i den form som förklarats sedan långt
tillbaka. Roboten som öppnar dörrar hemma, hjälper oss med

Styrkor Svagheter

• Diskriminerar inte
• Mekaniskt underhåll
• Mjukvaruutveckling
• Hög skalbarhet

• Saknar empati
• Klarar inte oförutsägbara

händelser
• Stora inledande utvecklings-

kostnader

Möjligheter Hot

• Blue ocean-marknad • Allmän rädsla
• Inte accepterad av

allmänheten

Tabell IX
SWOT-TABELL

läxor eller viker vår tvätt. Furhat är alltså ett försök till
skapandet av en ny design, ett substitut som kan vända upp
och ner på flertalet branscher, en social robot. Introduktion till
allmänheten av Furhat kommer diskuteras och redas ut med
hjälp av en SWOT-analys samt en State of the Art analys
(SOTA). Furhat kommer antas vara helt fungerande. Ännu ett
antagande kommer vara att Furhat ska agera inom en bransch
där samtal mellan individer är det som skapar värde.

A. SWOT-analys
En nulägesanalys för Furhat kan beskrivas genom att reda

ut dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen görs
ur ett perspektiv där en robot är ett möjligt substitut för en
människa där den värdeskapande processen är konversationen
mellan två parter. Exempel på applicerbara områden är
chattbotar, språkcaféer eller kundservice via telefon.[15]

Styrkor:
• Inledningsvis är en styrka hos roboten att den inte diskri-

minerar. Eftersom roboten kan programeras på flera sätt
och ta hänsyn till olika önskade parametrar går det att
låta roboten helt bortse från kön, ålder, ursprung etc.[16]
Roboten kräver endast underhåll i form av mjukvaru-
utveckling och mekaniskt underhåll. Det positiva med
detta är att vid en redan fungerande robot är kostnaderna
låga och skalbarheten hög. Kostnaderna är i jämförelse
med en vanlig människas lön i liknande sammanhang.
Skalbarheten är hög då samma recept kan användas flera
gånger vid produktion av flera robotar.

Svagheter:
• Ibland finns det vissa kvalitéer som människor besitter

som i princip är omöjliga att replikera hos en robot.
Empati är en av dem och en situation där det krävs
skulle en människa vara mer användbar än en robot. Ett
exempel på en sådan situation är ett samtal mellan en
individ och en kurator. En oförutsägbar händelse skulle
även kunna vara svår att ge önskad respons till. Detta
medför att olikheterna mellan en robot och människa blir
för stora för att en robot ska accepteras som substitut
av allmänheten. Framtagandet av dessa robotar kräver
även höga utvecklingskostnader, inledningsvis med hög
risk för att resultatet är oanvändbart.
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Möjligheter:
• Eftersom robotar ännu är relativt okänt inom marknader

där värdeskapabdet ligger i konversationen mellan två
individer är möjligheterna stora. Detta innebär att att varje
sådan konversation skulle kunna bytas ut mot en konvera-
tion där ena parten är en robot, på grund av denna ”blue
ocean”-marknad[17]. Det finns redan diverse chattbotar,
exempelvis viss kundtjänst. Ofta har dessa brister som
gör att de inte fulklt ut fungerar som substitut för en
människa. Om teknologin skulle vara tillräcklig skulle
det finnas fördelar med att introducera dessa robotar till
olika marknader.

Hot:
• Hotet för introduktion av robotar i olika marknader skulle

kunna vara att det skulle innebära ett paradigmskifte.
Detta skifte skulle kräva hög acceptans av allmänheten.
Det finns även en allmän rädsla för robotar som skulle
kunna stå i vägen för robotar som substitut.

Ett genomgående tema av ovanstående punkter är att sämre
mänskliga kvalitéer kan kompenseras med en robot. På sam-
ma sätt kan en robots brister kompenseras med mänskliga
kvalitéer. Exempelvis kan problemet med en människas
förutfattade meningar lösas med hjälp av en robot medan
en robots avsaknad av empati kan lösas med hjälp av en
människa. Ur en ekonomisk aspekt är robotar mer lönsamt
om resurserna för utveckling finns.

B. SOTA-analys

Ett bevis på att utvecklingen kring chat med AI kommit en
bit på vägen är Mitsuku; en chattbot som vunnit ett Leobner
Prize för sin funktionalitet. Priset går till den chattbot som är
mest människolik[18]. Den genomgår alltså ett Turingtest. En
motivering till vinsten av priset är att det går att skriva i princip
vad som helst till chattboten och få ett mänskligt svar.[19] En
konversation kan se ut enligt följande:

Mitsuku:hi
Me: What is going on?
Mitsuku: nothing much you?
Me: Great
Mitsuku: Glad to hear it. Can I help you with something?
Me: I want to book a bus.
Mitsuku: You should contact the buss company then.
Me: Can’t you do it for me? Please
Mitsuku: No because I don’t know where you want to
go or when or what your credit card details are.

C. Potentiella användningsområden för lösning

Den framtagna lösningens syfte har varit att kunna förutspå
en människas tycke om ett samtal mellan människan i
fråga samt en robot. Utifrån detta finns det flera lönsamma
möjligheter för en robot med sådan funktion. Skulle roboten
kunna utföra gynnsamma beräkningar i realtid skulle det vara

av ytterst relevans för serviceyrken, exempelvis inom kund-
tjänst. Exempelvis skulle roboten i telefonen kunna anpassa
sina uttryck baserat på hur algoritmen anser att människan
tycker att samtalet är. Servicen hos kundtjänsten i fråga skulle
då kunna erbjuda alla kunder individanpassad service. En
robotkurator skulle kunna anpassa sina uttryck så att patienten
skulle känna sig så bekväm som möjligt. Det skulle finnas
synergier från förmodligen de flesta situationer där det är en
konversation mellan en robot och en människa. Då denna rap-
port bygger på konversationer i ett språkcaféliknande samman-
hang en moderator, Furhat, och två människor som ska lära sig
språket, finns det synergier även i detta fall. Skulle gynnsam-
ma beräkningar kunna göras möjliggörs samtalförbättringar
i realtid vilket med stor sannolikhet gynnar lärandet. Även
momentet där de som lär sig språket fyller i en enkät skulle
kunna tas bort.

D. Paradigmskifte
En värdeskapande process där två individer konverserar är

idag accepterat av allmänheten och kan ses som ett erkänt och
fungerande paradigm. Exempel på detta är som tidigare nämnts
kundtjänst, kurator, moderator på språkcafé och lärare. Enligt
Porters femkraftsmodell finns det en konkurrenskraft som är
substitut till den existerande varan respektive tjänsten[20].
Ett sådant substitut samt paradigmskifte skulle kunna vara
utvecklingen från konversation mellan individ och individ, till
konversation mellan individ och robot. Flera aktörer har redan
försökt introducera dessa substitut som exempelvis chattbotar
eller Furhat. På grund av bristande lösningar är det dock ännu
inte helt användbart att introducera robotar för konversationer
med individer. Marknaden skulle även förändras ur flera per-
spektiv ifall detta paradigmskifte skulle ske. Det skulle exem-
pelvis blir mycket högre inträdesbariärer på grund av de höga
utvecklingskostnaderna till skillnad från idag när kundtjänst
består av telekomunikation mellan två individer. Det finns även
introduktioner som Siri, Alexa och Google Home som styrs
av röstkommandon för att utföra en viss uppgift eller svara på
frågor. Då utvecklingen hela tiden inkrementellt ökar utan att
det sker ett tydligt paradigmskifte väntar förmodligen en tid
framöver där fler och fler användare accepterar dessa robotar
som integreras i vardagen. Ett användarvänligt sätt att fasa
in i robotar i vardagen skulle kunna göras på samma sätt
som matbutiker i Stockholms innerstad har gjort med deras
självscanning. De låter kunden välja själv ifall de ska ta den
vanliga kassan eller självskanningen vilket gör att de hela tiden
har valet att testa den då nya lösningen. I och med detta kan
kunden själv göra en avvägning om den själv vill bli hjälpt av
en människa eller en robot. Förmodligen kommer det kräva att
roboten fungerar bättre eller lika bra som en människa för att
teknologin ska accepteras. Utifrån det här resonemanget går
det att dra slutsatser kring paradigmskiftet. Att det fortfarande
krävs mer accepterande från allmänheten och att det är ett
paradigmskifte som skulle underlätta för att acceptera en robot
som substitut.

IX. SLUTSATS

Studien undersökte hur väl det går att förutse en persons
uppfattning av ett samtal mellan en robot och två deltagare
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med hjälp av maskininlärningsmetoder relaterat till textklassi-
ficering. Den data som låg till grund för studien kommer från
tidigare studier inom Collaborative Robot Assisted Learning
och bestod av 48 inspelade konversationer samt tillhörande
enkätsvar. Samtalen analyserades och representerades av ett
antal attribut i syfte att kvantifiera dem för att sedan träna
en modell med dessa. Resultaten visade på att modellen
förutspådde poängen för samtalen i sin helhet relativt dåligt
där bättre resultat hade erhållits genom att alltid gissa på
enkätsvarens sammanvägda medelvärde. Däremot presterade
modellen bättre då de sex enkätsvaren förutspåddes enskilt.
För fyra av sex frågor gav modellen mer tillförlitliga predik-
tioner än om medelvärdet för respektive fråga hade gissats.
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