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Sammanfattning 

 

Åsiktsdynamik handlar om hur åsikter hos personer, även kallade agenter, i en grupp 

förändras med tiden. Syftet med arbetet var att ta reda på om det är möjligt att använda 

maskininlärning med artificiella neuronnät för att utifrån ett givet initialtillstånd beräkna hur 

åsiktsdynamiken kommer se ut för agenterna i gruppen. Tusentals initialtillstånd för 

agenternas åsikter slumpades fram och dynamiken beräknades enligt en modell från R. 

Hegselmann och U. Krause. De beräknade lösningarna användes sedan som data för träning 

av artificiella neuronnät.  

När de tränade neuronnäten sedan användes på helt nya initialtillstånd kunde dessa, med 

varierande resultat beroende på metod och antal agenter, återskapa åsiktsdynamiken och ge 

lösningar som låg nära de rätta lösningarna. Antalet agenter som undersöktes var mellan två 

och tio. Bäst resultat blev det när grupper med två agenter undersöktes. Ju fler agenter som 

fanns i gruppen desto större blev felen i lösningarna med maskininlärning, men lösningarna 

hade ändå tillräckligt små fel för att de kan anses ha lyckats med att återskapa 

åsiktsdynamiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Opinion dynamics is about how opinions of people, also called agents, in a group changes in 

time. The aim of this report was to find out if it is possible to use machine learning with 

artificial neural networks to, from a given initial condition, compute the opinion dynamics for 

the agents in the group. Thousands of random initial conditions were generated and the 

dynamics were calculated using a model from R. Hegselmann and U. Krause. The solutions 

were then used as data to train artificial neural networks.  

When the trained neural networks were used on new initial conditions it was found that these 

could, with varying results depending on the method and number of agents, recreate the 

opinion dynamics and give answers that were close to the real solutions. The number of 

agents used were between two and ten. The best results were obtained when groups with two 

agents were examined. When the number of agents increased the errors in the solutions with 

machine learning also increased, but the errors were still small enough so that the solutions 

can be considered as good recreations of the opinion dynamics. 
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1. Inledning 

Åsiktsdynamik handlar om hur åsikterna hos en grupp personer utvecklas med tiden. Gruppen 

kan vara av olika storlek och bestå av endast ett fåtal personer, eller vara ett helt samhälle. 

Genom att det sker en interaktion mellan gruppmedlemmarna påverkas personernas åsikter av 

varandra. Beroende på vilka åsikter personerna har och hur de påverkar varandra kan det efter 

en tid leda till en uppdelning i flera kluster av åsikter, eller konsensus där alla har samma 

åsikt. 

Det finns olika modeller för åsiktsdynamik. Den som används i den här rapporten är en 

modell från R. Hegselmann och U. Krause [1] med begränsat konfidensintervall (opinion 

dynamics with bounded confidence). Genom att låta åsikter representeras av tal i intervallet 

[0, 1] kan tidsutvecklingen bestämmas med beräkningar enligt modellen.  

Syftet med rapporten är att ta reda på om det går att skapa en modell för åsiktsdynamik med 

maskininlärning. Maskininlärning är ett sätt för en dator att ”lära sig” hur något fungerar 

genom att bara använda data. Frågan är alltså om det går att med maskininlärning kunna 

återskapa åsiktsdynamiken och förutse tidsutvecklingen genom att bara använda data och inte 

någon annan information om hur dynamiken går till. Antalet personer i gruppen som studeras 

begränsas till som högst tio och det minsta antalet personer som testas är två.  
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2. Teori och modeller 

2.1 Modell för åsiktsdynamik med begränsat konfidensintervall 

 

Varje person i gruppen som studeras kallas för agent och har en åsikt 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [0, 1] vid tid 𝑡. 

Om gruppen består av 𝑛 agenter ges hela åsiktsprofilen för alla agenter vid tid 𝑡 av 

𝑥(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), … , 𝑥𝑛(𝑡))                                                       (1) 

I Hegselmann-Krause-modellen (HK-modellen) med begränsat konfidensintervall [1] kommer 

agenterna endast påverkas av andra agenter som har en åsikt som ligger tillräckligt nära den 

egna åsikten. Den maximala skillnaden mellan två agenter som påverkar varandra är 

konfidensnivån 𝑑 och varje agent som ligger inom intervallet har samma viktning. Den 

originala HK-modellen ges av 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) =  
1

𝐾𝑖
∑ 𝑥𝑗(𝑡)

𝑗: |𝑥𝑗(𝑡)−𝑥𝑖(𝑡)| ≤ 𝑑

                                                 (2) 

Där 𝐾𝑖 är antalet agenter som uppfyller |𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)|  ≤  𝑑. 

Vid varje tidssteg får agenterna alltså en ny åsikt som motsvarar medelvärdet av åsikterna hos 

alla agenter som ligger inom konfidensintervallet. Två agenter som har för stor åsiktsskillnad 

mellan sig kommer inte påverka varandra alls. Ett par exempel på hur dynamiken ser ut för ett 

system med olika antal agenter och initialtillstånd med 𝑑 = 0.2 syns i figur 2.1.a och 2.1.b. 

 

                                                 Figur 2.1.a                                                                                     Figur 2.1.b 

Exempel på åsiktsdynamiken med slumpmässiga initialtillstånd för fem agenter (2.1.a) och 20 agenter (2.1.b). Löst med HK-
modellen enligt ekvation (2). 
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Den originala HK-modellen ger lösningar i diskret tid med det stora tidssteget 1. För att få 

lösningar som kan efterlikna dynamiken i kontinuerlig tid behöver problemet lösas som en 

differentialekvation med mindre tidssteg.  

 

�̇�𝑖(𝑡) =  
1

𝐾𝑖
∑ 𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)

𝑗: |𝑥𝑗(𝑡)−𝑥𝑖(𝑡)| ≤ 𝑑

                                        (3) 

Ekvation (3) kan lösas numeriskt. För samma exempel som i figur 2.1.a och 2.1.b, men löst 

enligt ekvation (3) med ODE45 i Matlab med tidssteg 𝑑𝑡 =  10−5 blir lösningarna för 

åsiktsdynamiken enligt figur 2.2.a och 2.2.b. 

 

                                                 Figur 2.2.a                                                                                            Figur 2.2.b 

Exempel på åsiktsdynamiken med slumpmässiga initialtillstånd för fem agenter (2.2.a) och 20 agenter (2.2.b). Löst med HK-
modellen enligt ekvation (3). 

 

 

2.2 Maskininlärning med neuronnät 

Maskininlärningen handlar om att använda modeller och algoritmer för att lösa en uppgift 

utan att få några instruktioner om hur. Istället används träningsdata för att hitta mönster och 

för att på så sätt kunna göra förutsägelser och ta beslut så att uppgiften kan lösas [2]. 

I det här projektet används maskininlärning med artificiella neuronnät. Neuronnät är en 

samling algoritmer som är utformade för att efterlikna de biologiska neuronnät som finns i till 

exempel hjärnor hos djur [3].  
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Neuronnätet består av olika lager där varje lager innehåller något antal neuroner. Neuronerna i 

varje lager är sammanlänkade med neuronerna i föregående och nästföljande lager, vilket 

bildar ett neuronnät. Den grundläggande strukturen för neuronnät syns i figur 2.3.  

 

Figur 2.3 Ett neuronnäts grundläggande struktur. Bildkälla: [3] 

 

Tränade nätverk använder sig av redan kända indata och utdata. Indata matas in i det första 

lagret för ett sedan genomlöpa ett antal dolda lager och slutligen producera utdata i det sista 

lagret. Varje neuron beräknas genom en viktad summation av neuronerna i det föregående 

lagret och en ”bias”. En icke-linjär aktiveringsfunktion används sedan som en slags ”av och 

på knapp” för att efterlikna biologiska neuroner. Det finns olika aktiveringsfunktioner, men de 

går ofta ut på att ändra tillståndet med avseende på något tröskelvärde. Till exempel kan 

tillståndet ändras från 0 till > 0 när input är över ett visst värde [4]. 

Indata matas in och genomlöper neuronnätet som gör beräkningar enligt de vikter som finns. 

Vid det sista lagret ger neuronnätet utdata. De utdata som neuronnätet ger jämförs sedan med 

de utdata som egentligen skulle erhållas enligt träningsexemplen. Skillnaden beräknas med en 

förlustfunktion och resultatet används för att uppdatera vikterna i neuronnätet för att minska 

förlusten så att neuronnätet presterar bättre. Hur mycket vikterna uppdateras beror på 

träningshastigheten, vilket är en parameter som kan ställas in efter behov [5]. 
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När neuronnätet används beräknas utdata genom att använda indata i modellen enligt ekvation 

(4). 

𝑢𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎)                                                      (4) 

 

När neuronnätverket är skapat och träningsdata finns återstår det att träna neuronnätet. All 

indata får genomlöpa neuronnätet och de tillhörande utdata beräknas. Förlusten beräknas och 

vikterna uppdateras. Eftersom en iteration endast ger en liten förändring av vikterna krävs 

flera iterationer för att förlusten ska bli liten. Processen upprepas därför ett önskat antal 

gånger och när förlusten har blivit tillräckligt liten är neuronnätverket färdigtränat [6]. 

 

2.3 Metoder för att lösa åsiktsdynamiken med maskininlärning 

Innan träningsdata används med ett neuronnät för träning måste det också bestämmas vad det 

är som modellen med maskininlärning ska lära sig. Två olika metoder används och data 

hämtas vid stickprovspunkter för lösningar enligt HK-modellen. 

 

2.3.1 Stickprovspunkter 

Åsiktsdynamiken med HK-modellen enligt ekvation (3) löses numeriskt. Om ett litet tidssteg 

används kan lösningen bättre fånga upp den komplexa dynamiken när många agenter finns i 

systemet. Däremot blir det många punkter i lösningen och för att minska mängden data tas 

därför stickprov ur lösningen. Hur litet tidssteg som används och hur många stickprov som tas 

ut väljs efter behov. Ett mer komplext system med många agenter kan behöva ett mycket litet 

tidssteg medan ett system med färre agenter kan lösas utan små tidssteg. 

Hela lösningen ges av (𝑥(0), 𝑥(𝑑𝑡), 𝑥(2𝑑𝑡), … 𝑥(𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡)) och stickprovspunkterna väljs ut 

enligt (𝑥(0), 𝑥(𝑎), 𝑥(2𝑎), … 𝑥(𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡)), där 𝑎 = 𝑘 ∗ 𝑑𝑡 för något heltal 𝑘 och 𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡 är den sista 

tidpunkten som studeras. Hur litet 𝑑𝑡 som används och vilket 𝑘 som används kan varieras för 

att få en bra lösning och det önskade antalet stickprovspunkter.  
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2.3.2 Alla-tillstånd-metoden (AT-metoden) 

Alla-tillstånd-metoden går ut på att ta initialtillståndet 𝑥(0) som indata och använda bara det 

för att förutse hur alla tillstånd 𝑥(𝑡) vid stickprovspunkterna kommer se ut. Indata är alltså på 

formen 𝑥(0) och utdata är på formen (𝑥(𝑎), 𝑥(2𝑎), … , 𝑥(𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡)), där 𝑎 är tidsskillnaden 

mellan stickprovspunkterna och 𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡 är den sista tidpunkten som studeras. Framöver kommer 

denna metod att kallas för AT-metoden. 

 

2.3.3 Hastighetsmetoden 

Hastighetsmetoden går ut på att titta på varje tillstånd 𝑥(𝑡) som indata och ge hastigheterna 

som utdata. Varje gång ekvation (3) löses fås indata med tillhörande utdata för var och en av 

tidpunkterna 𝑡 = 0, 𝑎, 2𝑎, … , 𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡 − 𝑎. Hastigheten beräknas enligt 𝑣(𝑡) =
𝑥(𝑡+𝑎)−𝑥(𝑡)

𝑎
. Till 

skillnad från AT-metoden ger alltså varje nytt initialtillstånd flera nya indata och utdata, 

istället för endast en ny indata och utdata. Eftersom den här metoden tränas till att beräkna 

hastigheten vid vilket tillstånd som helst kan tillståndet vid nästa stickprovspunkt då ges av 

𝑥(𝑡 + 𝑎) = 𝑥(𝑡) + 𝑎𝑣(𝑡). 
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3. Metod 

 

3.1 Producering av data 

För att kunna använda maskininlärning behövs data. Det hämtades genom att numeriskt lösa 

HK-modellen enligt ekvation (3) för tusentals slumpmässiga initialtillstånd. På grund av att 

det finns ett antal parametrar som påverkar dynamiken ställdes dessa in i förväg och den 

träningsdata som skapades var enbart baserad på dessa inställningar. Parametrarna som 

ställdes in var antalet agenter i systemet, 𝑛, konfidensnivån, 𝑑, och tidssteget som användes i 

den numeriska lösningen, 𝑑𝑡. Initialtillståndet 𝑥(0) = (𝑥1(0), 𝑥2(0), … , 𝑥𝑛(0)) slumpades 

fram med funktionen rand() i Matlab, så att varje agent fick en åsikt från en likformig 

sannolikhetsfördelning i intervallet [0, 1].  

För att lösa ekvation (3) användes ODE45 i Matlab. Om många agenter studeras kan det vara 

nödvändigt med ett mycket litet 𝑑𝑡, men eftersom antalet agenter begränsades till tio valdes 

𝑑𝑡 = 0.01 för alla tester. Det var tillräckligt litet för att ge en bra lösning samtidigt som 

mycket data kunde genereras på rimlig tid. Konfidensgraden valdes i alla tester till 𝑑 = 0.2. 

Varje framslumpat initialtillstånd sparades tillsammans med alla stickprovspunkter i 

lösningen för alla agenter i det tidsintervall som undersöktes. Mängden träningsdata valdes 

oftast till 10 000, men justerades vid behov (se sektion 5.3). All data sparades för vidare 

användning med maskininlärning. 

 

3.2 Skapande och träning av neuronnät 

För att genomföra maskininlärning med neuronnät användes PyTorch. Det är en samling 

paket och bibliotek i programspråket Python som ger bra förutsättningar för att skapa 

neuronnät.  

Det första som gjordes var att definiera hur neuronnätet skulle vara uppbyggt. Det som skulle 

finnas med var ett lager för indata, ett lager för utdata och något antal dolda lager. De dolda 

lagren skulle ha något antal neuroner som behövde väljas. Med PyTorch byggdes neuronnätet 

upp med paketet nn och den tillhörande modulen sequential. I sequential finns andra moduler 
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i sekvens som motsvarar lager i neuronnätet. Sequential byggdes upp av den vanliga linjära 

modulen linear som gör beräkningar med vikt och bias som beskrivits om lager i sektion 2.2 

och en aktiveringsfunktion som valdes till ReLU. Som förlustfunktion användes MSE som 

beräknar det genomsnittliga kvadratiska felet. 

En svårighet med att bygga upp neuronnät är att det inte går att veta i förväg hur många dolda 

lager som behövs eller hur många neuroner som varje dolt lager ska innehålla. Varje problem 

som ska lösas kan ha en unik uppsättning lager som passar bäst till just det problemet [7]. 

Tillvägagångsättet som användes till att hitta en bra struktur för neuronnätet var att testa för 

att hitta en uppbyggnad som fungerade bra till problemet. När ett bra nätverk skulle hittas 

utgicks det från att antalet dolda lager skulle vara mellan ett och fem, medan antalet neuroner 

skulle vara mellan tio och 1000 i varje lager. Som grund valdes lagren till att vara lika stora, 

för att sedan justeras och se om det blev någon förbättring.  

Eftersom dynamiken ser olika ut beroende på valet av parametrar som beskrivits i sektion 3.1 

kan också neuronnäten behöva vara olika beroende på vilka parametrar som väljs. Genom att 

titta på hur stort felet blev med maskininlärning med ett visst neuronnät gick det att jämföra 

olika nät och på så sätt finna ett som fungerade bra. 

För AT-metoden hämtades lösningen för alla tidpunkter genom att ta 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑥(0)) =

(𝑥(𝑎), 𝑥(2𝑎), … 𝑥(𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡)). För hastighetsmetoden var 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑥(𝑡)) = 𝑣(𝑡), vilket gjorde att 

lösningen för alla tidpunkter hämtades genom att ta 𝑥(𝑎) = 𝑥(0) + 𝑎 × 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑥(0)), 

𝑥(2𝑎) = 𝑥(𝑎) + 𝑎 × 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑥(𝑎)) och så vidare. 

För att sedan verifiera hur bra maskininlärningsmodellerna var användes helt nya testdata med 

initialtillstånd som inte använts tidigare. Antalet nya testdata valdes till 1 000 och för dessa 

beräknades felen i varje stickprovspunkt för alla agenter jämfört med den rätta lösningen 

enligt HK-modellen, både med det genomsnittliga kvadratiska felet (MSE) och det 

genomsnittliga absoluta felet (MAE). På så sätt erhölls tydliga värden över hur noggranna 

lösningarna är. 
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4. Resultat 

 

4.1 Två agenter 

Problemet löstes med maskininlärning enligt AT-metoden och hastighetsmetoden för olika val 

av antal stickprovspunkter och olika uppbyggnad av neuronnäten. 

Tid mellan 

stickprovspunkter 

AT-metodens dolda lager Hastighetsmetodens dolda 

lager 

𝑎 = 1 Två lager med 50 neuroner i 

första och 100 i andra 

Två lager med 20 neuroner i 

varje 

𝑎 = 0.1 Två lager med 100 neuroner 

i första och 200 i andra 

Två lager med 40 neuroner i 

varje 

Tabell 4.1: Neuronnätens uppbyggnad för de olika metoderna med två agenter. 

 

Några exempel på lösningar för de både modellerna med maskininlärning och den rätta 

lösningen med den vanliga HK-modellen syns i figur 4.1. Exemplen som visas är medvetet 

valda till att ha en åsiktsskillnad som ligger nära 𝑑 för att visa på lösningarnas noggrannhet 

även för initialtillstånd nära gränsen. 

 

 𝑥(0) = [0.4, 0.59] 𝑥(0) = [0.4, 0.61] 

HK-

modellen 

 

𝑎 = 1 
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AT-metoden 

 

𝑎 = 1 

  

Hastighets-

metoden 

 

𝑎 = 1 

  

HK-

modellen 

 

𝑎 = 0.1 

  

AT-metoden 

 

𝑎 = 0.1 

  

Hastighet-

metoden 

 

𝑎 = 0.1 

  

Figur 4.1: Två exempel på dynamiken för två agenter beräknad med olika metoder. 

 

Felen för de olika metoderna för 1000 nya testdata ges i tabell 4.2. 
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Metod MAE MSE 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 4.75 × 10−4 8.84 × 10−6 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 4 × 10−4 2.19 × 10−6  

Hastighetsmetoden, tidssteg: 𝑎 = 0.1 4.5 × 10−4 2.27 × 10−5 

Hastighetsmetoden tidssteg: 𝑎 = 0.1 1.6 × 10−3 7.08 × 10−5 

Tabell 4.2: Felberäkningar för två agenter för de olika metoderna. 

 

4.2 Fem agenter 

Problemet löstes för fem agenter med de båda metoderna för maskininlärning och med olika 

val av antal stickprovspunkter och neuronnät enligt tabell 4.3. 

 

Tid mellan 

stickprovspunkter 

AT-metodens dolda lager Hastighetsmetodens dolda 

lager 

𝑎 = 1 Tre lager med neuroner i 

ordning: 300, 300, 500 

Tre lager med 300 neuroner 

i varje 

𝑎 = 0.1 Tre lager med neuroner i 

ordning: 300, 300, 500 

Tre lager med 100 neuroner 

i varje* 

Tabell 4.3: Neuronnätens uppbyggnad för de olika metoderna med fem agenter. 

 

* Större lager kan ha gett en bättre lösning, men för att använda samma mängd träningsdata 

som övriga metoder krävdes ett mindre neuronnät på grund av den stora mängden minne som 

annars skulle krävas vid datorberäkningarna 

Några exempel på lösningar för de både modellerna med maskininlärning och den rätta 

lösningen med den vanliga HK-modellen syns i figur 4.2. Där finns ett exempel på när det blir 

konsensus (vänster kolumn) och ett exempel på när det blir en uppdelning av åsikter (höger 

kolumn). 
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 𝑥(0) = [0.2, 0.3,0.4, 0.5,0.6] 𝑥(0) = [0.1, 0.25,0.55,0.8,0.9] 

HK-modellen 

 

𝑎 = 1 

  

Hastighets-

metoden 

 

𝑎 = 1 

 
 

AT-metoden 

 

𝑎 = 1 

 
 

HK-modellen 

 

𝑎 = 0.1 

 
 

Hastighetsmet

oden 

 

𝑎 = 0.1 
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AT-metoden 

 

𝑎 = 0.1 

  

Figur 4.2: Två exempel på dynamiken för fem agenter med olika metoder. 

 

Felberäkningarna för 1000 nya testdata med fem agenter syns i tabell 4.4. 

 

Metod MAE MSE 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 0.0189 0.00090 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 0.0197 0.000090 

Hastighetsmetoden, tidssteg: 𝑎 = 0.1 0.01464 0.00096 

Hastighetsmetoden, tidssteg: 𝑎 = 0.1 0.0254 0.00180 

Tabell 4.4: Felberäkningar för fem agenter för de olika metoderna. 

 

4.3 Tio agenter 

Slutligen löstes problemet med tio agenter. Uppbyggnaden för neuronnäten som användes 

syns i tabell 4.5. 

 

Tid mellan 

stickprovspunkter 

AT-metodens dolda lager Hastighetsmetodens dolda 

lager 

𝑎 = 1 Fyra lager med 300 neuroner 

i varje 

Fyra lager med 200 neuroner 

i varje 

𝑎 = 0.1 Fyra lager med 300 neuroner 

i varje 

Fyra lager med 300 neuroner 

i varje 

Tabell 4.5: Neuronnätens uppbyggnad för de olika metoderna med tio agenter. 
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För att få så bra resultat som möjligt användes här mer träningsdata än tidigare. Den största 

mängden träningsdata som datorn klarade av med valet av neuronnät var 50 000 när tidssteget 

mellan stickprovspunkterna var 𝑎 = 1. När 𝑎 = 0.1 användes istället 5 000 träningsdata 

eftersom mängden information då är tio gånger så stor. 

Några exempel på initialtillstånd och lösningar för metoderna med 𝑎 = 1 syns i figur 4.3. 

 

 Exempel 1 Exempel 2 

HK-modellen 

𝑎 = 1 

  

Hastighetsmetoden  

𝑎 = 1 

  

AT-metoden  

𝑎 = 1 

  

Figur 4.3: Två exempel på dynamiken för tio agenter med olika metoder 

 

Felberäkningarna med 1000 nya testdata för metoderna syns i tabell 4.6. 
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Metod MAE MSE 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 0.0292 0.00300 

AT-metoden, tidssteg: 𝑎 = 1 0.0598 0.00633 

Hastighetsmetoden, tidssteg: 𝑎 = 0.1 0.0231 0.00182 

Hastighetsmetoden, tidssteg: 𝑎 = 0.1 0.0562 0.005918 

Tabell 4.6: Felberäkningar för tio agenter för de olika metoderna. 

 

4.4 Felberäkningar för olika mängd data 

En observation som gjordes var att hur bra lösningen blev var starkt beroende av mängden 

träningsdata som användes. Hur stora felen blev för olika val av träningsdatamängd syns i 

figur 4.4.a och 4.4.b. Metoden som användes var hastighetsmetoden med tio agenter och 

tidssteg 𝑎 = 1. 

 

                                                   Figur 4.4.a                                                                                              Figur 4.4.b 

MAE (4.4.a) och MSE (4.4.b) för olika mängd träningsdata. 
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5. Diskussion 

 

Resultaten visar att det går att använda maskininlärning för att lösa åsiktsdynamiken. Hur bra 

resultatet blir skiljer sig åt mellan olika lösningsmetoder, mängden träningsdata som används 

och antalet agenter i systemet.  

 

5.1 Lösningarnas noggrannhet 

För två agenter blev resultaten mycket bra för alla metoder som testades. Från tabell 4.2 

framgår det att exempelvis det absoluta felet MAE var 4 × 10−4 för den bästa metoden. Med 

tanke på att åsiktsintervallet är [0,1] motsvarar det ett genomsnittligt absolut fel på endast 

0.04 % av hela intervallet. De exempel som valdes ut i figur 4.1 hade åsiktsskillnader på 0.19 

och 0.21 mellan agenterna, men trots närheten till konfidensgraden 𝑑 = 0.2 lyckades alla 

metoder mycket bra med att ge rätt lösning till båda dessa gränsfall. 

En observation som gjordes under testerna med två agenter var att speciellt MSE kunde 

variera stort från en iteration till en annan för samma metod. Det förekom därför stora 

variationer i felet under själva träningen av neuronnätet, vilket kunde förändras med ungefär 

en faktor tio. Resultaten som syns i tabellen är de bästa resultat som observerades, men på 

grund av stora variationer kan det vara svårt att dra några slutsatser om precis vilken metod 

som var bäst i det här fallet. Anledningen till de stora variationerna kan vara att felen var så 

pass små att den relativa skillnaden från en iteration till en annan blev stor, trots att den 

faktiska skillnaden inte var särskilt stor. 

När fler agenter användes blev det svårare att uppnå lika små fel som för två agenter. Det är 

ett rimligt resultat eftersom dynamiken i grupperna blir mer komplex ju fler agenter som finns 

med. Den bästa metoden för både fem och tio agenter var hastighetsmetoden med 𝑎 = 1, 

vilket framgår av tabellerna 4.4 och 4.6. För dessa metoder blev exempelvis MAE 0.01464 

för fem agenter och 0.0231 för tio agenter. Från figur 4.2 och 4.3 framgår det att metoderna 

lyckas återskapa åsiktsdynamiken tillräckligt bra för att lösningarna ska vara mycket lika de 

rätta lösningarna med HK-modellen, men det går också att se skillnader. Hur bra lösningarna 

blir skiljer sig också mellan olika initialtillstånd. En metod kan fungera mycket bra på ett 

initialtillstånd men sämre på ett annat.  
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5.2 Tidsstegets betydelse 

I tabell 4.2 och 4.4 framgår det att tidsteget 𝑎 har liten betydelse för AT-metodens 

noggrannhet. För två agenter fanns det visserligen en skillnad mellan MSE för olika val av a, 

men det kan bero på att det i allmänhet blev stora variationer i MSE för två agenter från en 

iteration till en annan under träningen. För fem agenter är både MAE och MSE mycket lika. 

Med hastighetsmetoden visar feltabellerna att bäst resultat erhölls när 𝑎 = 1. 

Att resultatet blev så för AT-metoden är förståeligt. Eftersom bara initialtillståndet används 

som indata och ger alla framtida tillstånd vid varje stickprovspunkt bör felet vid något 𝑡 vara 

lika stort oavsett hur många stickprovspunkter som lösningen har innan och efter. Även 

hastighetsmetodens resultat är rimligt. Eftersom lösningen vid varje ny tidpunkt beräknas 

enligt 𝑥(𝑡 + 𝑎) = 𝑥(𝑡) + 𝑎 × 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙(𝑥(𝑡)) som beskrivet i sektion 3.2 kommer eventuella 

fel som modellens beräkningar har att ”följa med” vid varje nytt tidssteg. Med ett mindre 𝑎 

sker fler beräkningar och för varje beräkning kan felet antas öka. 

 

5.3 Datamängdens betydelse 

Det visade sig att resultatens noggrannhet var starkt beroende av mängden träningsdata som 

användes. I tabell 4.6 framgår det att felen när 𝑎 = 0.1 var mycket större än felen när 𝑎 = 1. 

En av anledningarna till det kan vara att mängden träningsdata som användes var tio gånger så 

stor när 𝑎 = 1, som beskrivet i sektion 4.3.  

I figur 4.4.a och 4.4.b syns tydligt att både MSA och MSE minskar med ökande mängd 

träningsdata. Den största mängden träningsdata som användes var 50 000, men det är rimligt 

att anta att felen kommer fortsätta minska om ännu mer data används. 

Det är naturligt att mer data ger bättre tränade neuronnät. Med mer data innebär det att näten 

kan tränas med fler exempel och på så sätt kan de ”lära sig” mönster lättare. 

 

 

 



18 
 

5.4 Svårigheter och förbättringar 

Resultaten är tillräckligt bra för att visa att det går att använda maskininlärning för att beräkna 

åsiktsdynamiken. Däremot finns det förbättringar som kan göras för att lösningarnas 

noggrannhet ska kunna öka. 

Som beskrivet i sektion 3.2 är det svårt att veta vilken struktur ett neuronnät ska ha för att lösa 

ett problem på bästa sätt. Under arbetets gång testades olika alternativ av antal dolda lager och 

storleken på dessa för de olika metoderna tills ett tillfredsställande resultat kunde erhållas. 

Eftersom det ofta tar lång tid för ett neuronnät att tränas blir det svårt att prova många olika 

storlekar på nät och därav kunde inte allt för många alternativ undersökas. Därför är det också 

troligt att det finns andra val av neuronnät än de som har använts här som ger bättre resultat. 

En ytterligare begränsning som påverkar resultatet är mängden data som kan användas. Som 

beskrivet i sektion 5.3 bör resultaten bli bättre om mer träningsdata används. Det som 

begränsar mängden träningsdata som kan användas är datorns kapacitet att hantera stora 

mängder data. Med stora neuronnät och mycket träningsdata tar det både lång tid för datorn 

att utföra beräkningar och det tar mycket minne. För att få så bra resultat som möjligt 

användes den största mängden träningsdata som datorn klarade av för tio agenter, men med en 

bättre dator bör det gå att få ännu bättre resultat. 
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