
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2019

Klassificering av 
engagemangsnivå hos en 
samtalsdeltagare med hjälp av 
maskininlärning

LINNEA MÅNSSON

MIKAEL LJUNG

KTH
SKOLAN FÖR ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP



1 
BACHELOR THESIS IN COMPUTER SCIENCE AND INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT STOCKHOLM, SWEDEN 2019 

Abstract− The work presented in this study is based on the 

long-term goal of developing a social robot that can be 

involved in leading a conversation in a language café. In 

detail, the study has investigated whether it is possible to 

classify involvement with a conversation participant based 

on its facial expression and gaze - two factors that previous 

studies have shown to be central to human engagement. To 

perform the assessment, the software Openface has 

extracted said parameters from a previous field study which 

has then been processed with the machine learning model 

Support Vector Machine. After a lot of hyperparameter 

tuning, the final model managed to predict engagement on 

a three-point scale with 54.5% accuracy. 

Furthermore, the study has also examined the 

potential of the new technological paradigm that the social 

robot represents. The potential has been analyzed on the 

basis of Dosi’s four dimensions: technological possibilities, 

appropriability of innovation, cumulativeness of technical 

advances and properties of the knowledge base. The analysis 

clarifies that the paradigm has the potential to revolutionize 

a number of industries as a result of its technological 

opportunities and worldwide stakeholders, but also faces 

challenges in the form of technical and ethical difficulties. 

Sammanfattning− Arbetet som presenteras i den här 

studien grundar sig i det långsiktiga målet att utveckla en 

social robot som kan vara med och leda samtalssessioner på 

ett språkcafé. I detalj har studien undersökt om det går att 

klassificera engagemang hos en samtalsdeltagare utifrån 

dess ansiktsuttryck och blickriktning – två faktorer som 

tidigare studier visat sig vara centrala för människans 

engagemang. För att utföra bedömningen har mjukvaran 

Openface extraherat nämnda parametrar från en tidigare 

fältstudie vilka sedan har processats med 

maskininlärningsmodellen Support Vector Machine. Efter 

gedigna försök att finna optimala värden på 

hyperparametrar till modellen lyckades den slutligen 

predicera engagemang på en tregradig skala med 54,5% 

accuracy. 

Vidare har studien också undersökt potentialen för 

det nya teknologiska paradigmet som den sociala roboten  

utgör. Potentialen har analyserats med utgångspunkt i 

Dosis fyra dimensioner: teknologiska möjligheter, möjliga 

vinster från innovation, kumulativ höjd på teknologiska 

framsteg och egenskaper i kunskapsbasen. Analysen klargör 

att paradigmet har förutsättningar att revolutionera ett 

flertal industrier till följd av dess teknologiska möjligheter 

och världsomfattande intressenter, men står också inför 

utmaningar i form av tekniska och etiska svårigheter.  

Nyckelord— Engagement, Facial Action Units, Machine 

learning, OpenFace, Paradigm, Social robot, Support 

Vector Machine. 

I. INTRODUKTION

På ett decennium har antalet asylsökande till Sverige 

tiodubblats vilket har lett till integrationsutmaningar för ett 

flertal av Sveriges kommuner [1]. Efterfrågan på 

språkundervisning har ökat dramatiskt och bibliotek, kyrkor 

och icke-statliga organisationer har börjat arrangera språkcaféer 

där människor kan konversationsträna med varandra för att 

understödja språkinlärningen. Dessa språkcaféer kräver en 

svensktalande moderator som är med och sätter upp riktlinjer 

för hur samtalsträningen ska vara utformad, och där återfinns 

ett problem, utbudet på moderatorer understiger efterfrågan.  

En potentiell lösning till problemet återfinns i sociala 

robotar som är en gren inom robotik som vuxit sig allt starkare 

de senaste åren. En väl fungerande social robot har förmågan 

att revolutionera en mängd industrier med en uppsjö av olika 

tillämpningsmöjligheter - men än är vi inte där. De robotar som 

finns på marknaden idag har många hinder att ta sig förbi innan 

de kan anses vara ett mänskligt substitut. 

Företaget Furhat Robotics har utvecklat en social 

robot, Furhat, som Olov Engwall, José Lopes och Anna Åhlund 

har testkört för att utvärdera dess förmåga att agera moderator 

på ett språkcafé [2]. Studien konstaterade elva 

förbättringsåtgärder hos Furhat, varav en av dessa avhandlade 

vilken samtalsmottagare som roboten fokuserade på under 

sessionen. Vad som visades var att roboten skiftar fokus mellan 

deltagare i konversationen betydligt mer sällan än vad en 

mänsklig samtalsledare gör. Det är ett problem därför att ju 
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längre en samtalsdeltagare är passiv i en konversation desto 

större risk löper den för att förlora intresset för samtalet. Till 

följd av det finns ett behov av att göra roboten mer medveten 

om dess omgivning, för att i förlängningen ge Furhat förmågan 

att identifiera individer som har tappat intresset.  

Den här studien kommer följaktligen att ta vid och 

undersöka möjligheten att implementera denna funktionen hos 

en social robot. Problemformuleringen som studien ämnar 

utreda lyder därför som följande:  

 

”I vilken utsträckning kan en social robot avgöra 

engagemangsnivån hos en samtalsdeltagare i en 

konversation?” 

 

Vidare kommer studien också att analysera potentialen för ett 

framtida teknologiskt paradigm i den sociala roboten. Den 

andra problemformuleringen för studien är därför: 

 

”Vilken potential har sociala robotar som ett nytt teknologiskt 

paradigm?” 

A. Syfte och intressenter 

Studiens syfte ämnar till att undersöka möjligheten att skapa en 

maskininlärningsmodell för att bedöma engagemangsnivån hos 

en samtalsdeltagare. Om det är möjligt kan modellen användas 

som ett verktyg i en social robot för att göra den mer mänsklig. 

Utveckling av en mänsklig robot är vidare av politiskt intresse 

sett till den potentiella samhällsnytta som den skulle kunna 

medföra i Sverige. Roboten skulle exempelvis kunna förbättra 

integrationsarbetet genom att leda språkcaféer, förbättra 

jämställdhetsarbetet genom att vara delaktig i rekrytering eller 

låta roboten agera sällskap för den åldrande befolkningen i 

landet. Till följd av dessa möjligheter att förbättra samhället 

ämnar studien också till att undersöka potentialen för att 

tekniken ska realiseras i större skala och anammas av företag 

som annars vanligtvis tenderar till att vara tröga för förändring 

[3]. 

B. Hypotes 

Sannolikheten för att en robot ska lära sig tyda 

engagemangsnivån hos samtalsdeltagare tros vara god. Hur 

noggrann en maskininlärningsalgoritm kan lyckas identifiera 

detta beror i stor grad till mängden och kvalitén på den data som 

tillhandahålls – varpå en konkret precisionsnivå är svår att 

förutse. Om data är av god kvalité förväntas studien generera 

en modell med betydligt högre träffsäkerhet än baseline. Vad 

berör den andra frågeställningen beror den delvis på resultatet 

av den tidigare frågan; vilka möjligheter det finns att förbättra 

de sociala robotarna. I övrigt tror författarna att 

potentialen för de sociala robotarna är stor, vilket talar för ett 

paradigmskifte, men tror samtidigt att det finns andra krafter, 

likt teknikfientlighet, som kan komma att fördröja 

utvecklingen. 

C. Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast analysera samtalsdeltagare 

som bär en passiv roll i samtal med Furhat. Med passiv innebär 

att deltagaren inte interagerar med varken roboten eller någon 

annan individ under språksessionen. Avgränsningen är 

utformad på så sätt för att kunna skapa en mer träffsäker modell 

på individer som löper störst risk för att bli oengagerade. 

D. Arbetets relation till kunskapsfronten 

Studien kommer att kombinera faktorer som tidigare forskning 

visat vara indikatorer för engagemang för att skapa 

maskininlärningmodellen. I detalj kommer blicken och 

ansiktsuttryck att analyseras, en kombination med parametrar 

som tidigare forskning inte har analyserat tillsammans. Vidare 

används en programvara för att extrahera dessa parametrar, 

Openface, som endast har testat på ett begränsat antal studier 

tidigare. Med det som grund har arbetet en vetenskaplig 

signifikans som kommer att förbättra kunskapsfronten inom 

området. 

II. RELATERAT ARBETE TILL KLASSIFICERING AV   

ENGAGEMANGSNIVÅ 

Under det senaste decenniet har studier för att klassificera 

känslor hos människor utifrån ansiktsuttryck ökat avsevärt. Det 

är en naturlig följd av det stora intresset för att skapa en 

mänsklig robot. Bland dessa studier är det relativt få som 

fokuserar på ansiktsuttryck i samband med ett samtal, och än 

färre fokuserar på den som lyssnar istället för den som talar. Ett 

begränsat antal studier finns dock som avhandlar 

engagemangsnivån hos en deltagare i ett samtal, både som 

talare och som lyssnare: 

Levitski har undersökt den icke-talande parten i ett 

samtal och dess engagemangsnivå tillsammans med två andra i 

en gruppkonversation [4]. I studien klassificerades engagemang 

binärt som antigen engagerad eller passiv, där det analyserades 

hur talande blicken var för den tyste deltagarens engagemang. 

Studien visar att blickriktningen är en viktig indikator för om 

en person är engagerad eller inte. Att blicken är central styrks 

även av en studie skriven av Oertel som visar att den är i direkt 

korrelation med hur aktivt personen lyssnar, och därmed hur 

engagerad personen är [5]. Deras studie visar att en person som 

fäster blicken längre stunder är tecken på ointresse, medan en 

högre frekvens är tecken på motsatsen. 

I Grafsgaards rapport kunde det konstateras vilka 

ansiktsuttryck som korrelerar med nivån på inlärning [6]. 

Studien visar att höjning- och sänkning av ögonbryn, om 

mungipor pekar uppåt eller nedåt och att spänningar i ögonlock 

är indikatorer på vilken sinnesstämning som en person befinner 

sig i. De ansiktsuttryck som författarna har identifierat vara 

relaterade till inlärning inkluderar tristess, förvirring, 

engagemang och frustration. 
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Whitehill har genomfört en studie som bygger på att 

skapa en modell som klassificerar engagemangsnivån utifrån 

ansiktsuttryck [7]. Detta utfördes genom att klassificera 

engagemang hos testpersoner och sedan använda det som 

träningsdata för olika maskininlärningsmetoder. Nivån på 

engagemang klassificerades in i fyra kategorier: oengagerad, 

nominellt engagerad, engagerad och väldigt engagerad. Studien 

visade att för binär klassificering, det vill säga mycket 

engagerad kontra lite engagerad, gav 

maskininlärningsalgoritmen Support Vector Machine (SVM) 

jämförbar noggrannhet med mänsklig klassificering. 

Studierna ovan ger en fingervisning om vilka 

indikatorer hos människan som är centrala för att bedöma 

engagemang. Whitehills studie påminner dessutom i stor 

utsträckning om detta arbetet och kan därför utgöra en riktlinje 

att jämföra studiens slutliga modell med. 

III. TEORETISK BAKGRUND 

Följande stycken framhäver den teoretiska bakgrunden för att 

genomföra studien. Det inleds med en förklaring av teorin kring 

maskininlärning och hur det kan implementeras med SVM som 

klassificeringsmetod och Openface för att extrahera 

information. Därefter presenteras utvärderingsmetoder och 

mätverktyg för att bedöma hur väl klassificeringsmodellen 

fungerar. Avslutningsvis introduceras Dosis modell för att 

analysera ett paradigm som utgångspunkt för studiens andra 

frågeställning. 

A. Maskininlärning 

Begreppet maskininlärning har under det senaste decenniet 

blivit ett populärt ord med många definitioner i samband med 

dess framgångsrika utveckling. Wikipedia definierar begreppet 

enligt följande: ”Machine learning gives computer the ability to 

learn without being explicitly programmed" [8]. Definitionen är 

aningen förenklad och en bättre definition går att finna på KTH 

inom deras kurs för maskininlärning, där begreppet beskrivs 

enligt följande: “The scientific discipline of Machine Learning 

focuses on developing algorithms to find patterns or make 

predictions from empirical data” [9]. Maskininlärning handlar 

om att förse en dator med stora mängder data som den, med 

hjälp av utvalda algoritmer, tränas på för att lära sig finna 

mönster. Dessa mönster utgör sedan grunden för den 

sannolikhetsbedömning som datorn gör för att predicera okända 

datapunkter [10]. Det finns tre huvudtyper av 

inlärningsmetoder för datorer: övervakad inlärning, oövervakad 

inlärning samt förstärkt inlärning [10]. De två senare är inte 

relevanta för studien varpå ingående teori kring dessa kommer 

att utelämnas i rapporten. 

B. Övervakad inlärning 

Övervakad inlärning går ut på att skapa en funktion som givet 

ett värde kan förutse dess utdata baserat på fördefinierade 

datapar [11]. I detalj genereras nämnd funktion genom att 

datorn för varje indata predicerar ett sannolikt utdata-värde, och 

blir sedan korrigerad de gånger den avviker från dataparet. På 

så sätt kan datorn lära sig från sina misstag tills dess att den 

uppnått en efterfrågad precisionsnivå. Problem som övervakad 

inlärning kan lösa är vidare grupperade i två underkategorier: 

regression och klassifikation. Båda grupperna har som mål att 

kategorisera datapunkter, men där en regressionsanalys 

genererar ett numeriskt värde medan en klassifikation istället 

kategoriserar utdata till en av många givna kategorier. 

Oberoende undergrupp brukar dessa 

maskininlärningsalgoritmer realiseras med neurala nätverk och 

beslutsträd [12].  

C. Support Vector Machine 

Support Vector Machine är en uppsättning av övervakade 

maskininlärningsmetoder som används till klassificerings- och 

regressionsproblem. Idén med SVM är att associera varje 

datapunkt till ett n-dimensionellt rum för att finna ett hyperplan 

som differentierar datapunkter med olika klasstillhörighet, som 

olika engagemangsnivåer, från varandra. Om datapunkterna 

inte går att separera på detta sätt är datasetet linjärt oseparerbart. 

I dessa fall försöker algoritmen lägga till nya dimensioner 

genom att avbilda datapunkterna över en funktion för att på sätt 

addera nya vinklar att kunna separera datapunkterna från 

varandra. Denna metoden att transformera datapunkterna kallas 

för the kernel trick. Radial basis function (rbf), polynomial och 

linear function är samtliga exempel på vanliga funktioner för 

att transformera datapunkter. Valet av vilken funktion som ska 

användas för transformeringen beror av träningsdata och det 

finns ingen enkel metod för att bestämma vilken som är mest 

effektiv. Av den anledningen behöver det testas olika 

funktioner och jämföra resultatet för att finna vilken som 

fungerar bäst i varje unikt fall [13].  

D. Support Vector Machines: Hyperparametrar 

Utöver kernel funktionerna finns det två hyperparametrar som 

behöver finjusteras för att bygga en SVM-modell: C-

parametern och gamma-parametern. C-parametern kontrollerar 

hur straffbart det ska vara för algoritmen att felklassificera en 

datapunkt [14]. Ett lågt värde på C innebär att hyperplanet kan 

differentiera datapunkter med mindre marginal till följd av att 

det inte är lika straffbart för modellen att felklassificera en 

datapunkt. Med motsatt resonemang för ett högt värde på C 

försöker modellen istället minimera antalet felklassificerade 

punkter på bekostnad av risk för overfitting. Vidare beskriver 

gamma-parametern vilket inflytande respektive datapunkt ska 

ha för klassificeringen [14]. Ett högt värde innebär ett litet 
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inflytande vilket har som följd att datapunkter måste ligga 

väldigt nära varandra för att modellen ska identifiera att de 

tillhör samma klass. Ett lågt värde innebär istället att två 

datapunkter kan skilja sig åt i större utsträckning men trots det 

klassificeras på samma sätt.  

E. Openface 

Openface är ett verktyg för att bearbeta och förstå innehåll i 

ansiktsbeteenden från bild och videosekvenser. Verktyget har 

förmågan att identifiera blickriktning, huvudriktning, 

ansiktsuttryck och lokalisering av nyckelpunkter i ett ansikte. I 

studien har verktyget använts för att extrahera parametrar som 

beskriver blickriktning och ansiktsuttryck från videosekvenser 

med Furhat, egenskaper som Openface presenterar enligt 

följande:   

  

1.    Blickriktning 

För att beskriva blickriktningen genererar verktyget 

två normaliserade tredimensionella-vektorer som 

beskriver ögats riktning. Utöver dessa vektorer 

extraherar också verktyget två vinklar som beskriver 

hur båda ögonen är riktade i x- (vänster och höger) 

respektive y-led (uppåt och neråt). 

  

2.    Ansiktsuttryck 

För att beskriva ansiktsuttrycket använder verktyget 

facial action units (FAC). FAC är en uppsättning av 

28 ansiktsmuskler varav Openface kan identifiera 18 

av dessa. Musklerna redovisas genom att mjukvaran 

beskriver binärt om den är synlig (0/1), och vilken 

intensitet som muskeln används på en femgradig skala 

(0–5). 

 

  
Figur 1: Till vänster visas en lista med de action units som 

Openface kan identifiera med tillhörande beskrivning. 

Figur 2: I bilden till höger har Openface identifierat att AU6 

är synligt med intensiteten 2.16. 

F. K-fold cross validation 

För att bedöma resultatet av en klassificeringsmodell, likt den 

som skapats i den här studien, kan metoden K-fold Cross 

validation användas. Metoden innebär att datan delas upp i k 

delar, tränar modellen på k-1 delar och använder den sista delen 

för testning. Därefter roteras vilken del som är test tills dess att 

det har testat på samtliga k delar. Resultatet utgörs av summan 

av respektive modells precision dividerat med k; på så sätt 

minimeras modellens varians [15].  

G. Confusion matrix och nyckeltal 

En confusion matrix sammanställer information om 

förhållandet mellan predikterad och verklig klasstillhörighet 

hos en datapunkt. Matrisen är uppbyggd av samma antal rader 

och kolumner som antalet möjliga utfall hos 

klassificeringsmodellen, vilket illustreras i bilden nedan. 

Genom att matrisen har denna dimension kan det illustreras hur 

respektive datapunkt prediceras relativt dess verkliga 

klasstillhörighet.  

 

 
Figur 3: Ett exempel på en confusion matrix. 

Från matrisen återfås nyckeltal för modellen i form av 

precision, recall, F1-score och accuracy. Precision beskriver 

modellens säkerhet att datapunkten tillhör den angivna klassen 

och beräknas matematiskt med följande formel: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

TP+FP
∗ 100 

 

Recall beskriver istället hur många av den angivna klassen som 

modellen lyckas predicera och beräknas på följande vis: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

TP+FN
∗ 100 

 

F1-score är ett viktat medelvärde mellan precision och recall 

och har ett värde mellan 0 och 1 där 1 är optimalt. F1-score 

definieras enligt nedanstående: 

𝐹1 =
2 ×Precision×Reall

Precision+Recall
 

 

Slutligen beskriver accuracy modellens generella förmåga att 

predicera datapunkter. En perfekt accuracy betyder således att 

modellen lyckas predicera samtliga datapunkter till rätt 

klasstillhörighet. Accuracy är definierad som följande: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
TP+TN

TP+TN+FP+FN
∗ 100 

 

H. Kuhns och Dosis definition av ett paradigm 

Ett vetenskapligt paradigm definierades enligt Kuhn som 

riktlinjer för vilka frågor, svar och experiment som forskare 
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inom ramen för ett paradigm ska undersöka. Forskare som är 

verksamma inom ett paradigm arbetar med att verifiera dess 

trosföreställningar för att stärka paradigmets fundament och på 

så sätt skydda den mot falsifiering. Att falsifiera ett paradigm 

innebär att forskare ställer frågor som verktygen för paradigmet 

inte kan besvara, vilket resulterar i en anomali. Ett paradigm 

som konfronteras med anomalier riskerar att överges till förmån 

för ett nytt paradigm efter en period av kris, som beskriver 

verkligheten på ett bättre sätt [16].  

På 80-talet presenterade Dosi en teknologisk tolkning 

av Kuhns vetenskapliga paradigm som tar uttryck i teknologisk 

utveckling som är beroende av en kombination av 

affärsmässiga och marknadsmässiga aspekter. Dosi menade att 

forskare inom ramen för ett teknologiskt paradigm väljer 

trosföreställning baserat på det paradigm som har störst 

potential. Potential som tar uttryck i följande fyra dimensioner: 

Teknologiska möjligheter, Möjliga vinster från innovation, 

Kumulativ höjd på teknologiska framsteg och Egenskaper i 

kunskapsbasen [17].  

IV. METOD OCH DATA 

Tillvägagångssättet för hur klassificeringsmodellen 

framställdes sammanfattas i sex steg för att därefter 

presenteras i detalj. 

 

1) Intervjuerna med Furhat sammanställdes till en 

uppsättning med kortare filmklipp. 

2) Filmsekvenserna märktes upp på en femgradig skala 

beskrivande deltagarens engagemangsnivå. 

3) Attribut från sekvenserna extraherades. 

4) Dessa attribut förbehandlades genom att 

standardiseras och klustras. 

5) En klassificeringsmodell konstruerades med den 

extraherade datan och de uppmärkta klippen. 

6) Avslutningsvis konstruerades två riktlinjer att 

jämföra klassificeringsmodellen med. 

A. Videoklipp 

Data för studien är baserad på 15 stycken samtalssessioner med 

Furhat som har filmats på ett språkcafé i Stockholm. Dessa 

samtal har klippts ner till en uppsättning av fem sekunder långa 

ljudlösa klipp på den passive samtalsdeltagaren i linje med 

studiens avgränsning. Längden på fem sekunder beslutades 

efter att olika tidsramar utvärderats; en längre tidsram innebar 

att det var svårt att märka klippen med endast en 

engagemangsnivå och med en kortare tidsram var det 

utmanande att hinna uppfatta attityden hos deltagaren. Totalt 

sammanställdes 353 stycken filmklipp.  

B. Uppmärkning av data 

För att klassificera datan skapades ett gränssnitt där filmklippen 

spelades upp i slumpvis ordning. Användarna som analyserade 

klippen fick ange i vilken utsträckning de upplevde att 

deltagaren var engagerad genom att märka sekvenserna med 

någon av följande nivåer: väldigt oengagerad, oengagerad, 

neutral, engagerad eller väldigt engagerad. Därefter översattes 

betygen till ett numeriskt värde mellan ett till fem för att 

beräkna ett medelvärde på respektive sekvens.  

 
Figur 4: Bild på gränssnittet som användes till uppmärkning 

av filmsekvenserna. 

C. Feature extraction 

Information om filmsekvenserna extraherades med Openface 

som konverterar klippen till en serie av 150 stillbilder för 

analys. I denna process utelämnades de klipp där mjukvaran 

hade misslyckats med att extrahera information i mer än 20 

procent av fallen; kvar återstod klipp där minst fyra sekunder 

(120 bilder) kunde analyseras. Med utgångspunkt i tidigare 

studier hämtades information rörande action units och 

blickriktning från datan vilket sparades ner i ett CSV-

dokument. I ett senare skede testades olika uppsättningar av 

dessa features för att avgöra vilken sammansättning som 

genererade den bästa klassificeringsmodellen. Den bästa 

modellen formades med parametern som beskriver den 

vertikala vinkeln på blicken samt med alla action units som 

beskriver intensitet. En ingående tabell över vilka features som 

gav bäst resultat återfinns i appendix. 

D. Förbehandling av data 

Förbehandling av datapunkterna genomfördes på två sätt: 

klustring och standardisering. 

1) Klustring av klasser 

För att generera en mer överskådlig modell sammanställdes 

de två yttre klasserna till dess tillhörande granne vilket 

resulterade i en slutlig modell som beskriver de tre nivåerna: 

oengagerad, neutral och engagerad. 

2) Standardisering 

I ett sista steg innan klassificeringsmodellen tog form 

standardiserades all data. Att standardisera data är en 

nödvändighet för att maskininlärningsmodellerna ska ge ett 

bra resultat och finns för implementation bland Scikit-learns 

funktioner för förbehandling av data. Metoden innebär att 
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datapunkterna centreras relativt varandra för att skapa en 

normalfördelning där respektive feature har en varians av 

samma storleksordning. Det här är viktigt för en Support 

Vector Machine som implementeras med en radial basis som 

kernel funktion [18].  

E. Konstruera en klassificeringsmodell 

För att skapa klassificeringsmodellen tillämpades SciKit-learns 

maskininlärningsbibliotek och modellen SVM. 

Hyperparametrarna och uppdelning av tränings- respektive 

testdata genomfördes på följande vis:  

1) Hyperparametrar 

Värden på hyperparametrarna till algoritmen beslutades 

efter tester med modulen Grid Search från samma 

bibliotek. Grid search bygger upp flera modeller med olika 

värden för att kunna jämföra vilken som presterar bäst. I 

studien undersöktes följande värden på hyperparametrar 

till SVM: 

 

• kernel ∈ {rbf, linear, polynomial} 

• C ∈ {1, 2, …, 10}  

• gamma ∈ {auto, scale} 

 

De två bästa modellerna formades med en linjär (1) 

respektive en radial basis (2) som kernel funktion samt med 

C-faktorns värde till 1 och gamma till auto. 

2) Tränings- och testdata 

För att träna upp modellen användes metoden k-fold cross 

validation som i varje iteration testar modellen på en 

samtalsdeltagare som den inte tränat på under iterationen. På 

så sätt säkerställer studien att modellen inte är beroende av 

att träna på samma individ som den bedömer, vilket gör 

modellen mer generell.  

F. Kombinerad klassificering  

Efter att det kunde konstateras att två olika modeller lyckades 

klassificera engagemang med snarlik precision undersöktes 

möjligheten att kombinera dessa till en bättre gemensam 

modell. Två olika kombinationer skapades och dessa 

konstruerades på följande sätt: 

• En kombination skapades genom att respektive modell 

fick välja vilken engagemangsnivå som modellen 

ansåg att videoklippet tillhörde. De två rösterna 

sammanställdes därefter i ett medelbetyg som utgjorde 

den kombinerade modellen. 

• Den andra kombinationen skapades efter att det 

identifierats att modell (1) klassificerat många 

datapunker som neutrala, men hade hög precision i de 

övriga klasserna. Av den anledningen fick modell (1) 

utgöra fundamentet i den gemensamma modellen men 

där modell (2) korrigerade de datapunker som modell 

(1) klassificerat som neutral. 

Den andra kombinationen gav bäst resultat varpå det är denna 

som studien syftar till som “kombinerad modell” framöver i 

rapporten. 

G. Utvärdering av klassificeringsmodell 

Studiens resultat ställs i relation till två riktlinjer: inter-

annotator agreement och baseline. Inter-annotator agreement 

består av fyra testpersoner som bedömt 20 filmsekvenser vilka 

ställts i relation till hur majoriteten har bedömt samma 

datapunkter. Baseline baseras istället på en klassificerare som 

bedömer samtliga filmsekvenser som den klass som majoriteten 

av träningsdata tillhör, det vill säga den mest frekventa klassen.  

H. Metod för att analysera paradigmet 

För att besvara studiens andra frågeställning har en 

litteraturstudie genomförts med syfte att kartlägga det 

teknologiska paradigmets potential. Potentialen för paradigmet 

grundas i Dosis definition av ett teknologiskt paradigm med 

tillhörande fyra dimensioner. I detalj har följande fyra frågor 

inom respektive dimension besvarats för att konkretisera 

analysen: 

 

● Teknologiska möjligheter -  

Är tekniken mogen eller ny? Vilka problem inom vilka 

användningsområden kan den nya tekniken lösa?  

● Möjliga vinster från innovation -  

Vem tjänar pengar på den tekniska innovationen och 

på vilka grunder? 

● Kumulativ höjd på framsteg -  

Har tekniken möjlighet till långvarig inkrementell 

utveckling? 

● Egenskaper i kunskapsbasen -  

Beskriv kunskapsbasen. Är kunskapen generell, 

kodifierad, tyst eller erfarenhetsbaserad? 

V. RESULTAT 

I följande stycken presenteras fördelningen på hur filmklippen 

bedömts, resultat för de tre bästa modellerna och en confusion 

matrix för den bästa modellen. Därefter presenteras riktlinjer till 

resultatet i form av baseline och inter-annotator agreement. 

Avslutningsvis presenteras analysen över det tekniska 

paradigmet utifrån Dosis fyra dimensioner. 

A. Fördelning av data 

Det samlades in totalt 654 stycken åsikter om filmklippen från 

fem olika användare med varierande fördelning bland 

klasserna: 47 stycken klassificerades som väldigt oengagerad, 

166 som oengagerad, 225 som neutral, 175 som engagerad och 

41 som väldigt engagerad.  
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Figur 5: Bilder på deltagare från sessionen med Furhat. 

Deltagarna klassificerade från vänster enligt följande: väldigt 

oengagerad, oengagerad, neutral, engagerad och väldigt 

engagerad. 

B. Resultat av klassificeringsmodeller 

De två initiala modellerna som konstruerades med linear 

respektive radial basis som kernel funktion resulterade i en 

accuracy på 51,71% respektive 50,4%. Genom att kombinera 

dessa lyckades den slutliga modellen uppnå en accuracy på 

54,53%. Till följd av att den kombinerade modellen gav bäst 

resultat kommer följande stycken att analysera den djupare. 

 

Modell Accuracy  

Kernel: Linear 51,71 % 

Kernel: Radial basis 50,40 % 

Kombinerad 54, 53 % 

Tabell 1: Tabell som beskriver accuracy för de tre 

modellerna. 

C. Confusion matrix 

Som det går att utläsa i tabell 1 skiljer sig nyckeltalen för de 

olika klasserna åt. Klassen neutral var den klass som modellen 

hade svårast att klassificera med ett F1-Score på 23,661%. 

Klassen oengagerad fick högst F1-Score på 63,725 % medan 

klassen engagerad hade bäst precision på 59,366 %.  

 

  Oengagerad Neutral Engagerad 

Recall 79,095 % 55,994 % 30,155 % 

Precision 53,356 % 15,000 % 59,366 % 

F1-Score 63,725 % 23,661 % 39,995 % 

Tabell 2: Tabell som visar recall, precision och F1-score för 

de tre olika klasserna oengagerad, neutral samt engagerad. 

 

 
Figur 6: Confusion matrix för den slutliga kombinerade 

modellen med klassificering av samtliga datapunkter i 

datasetet. Varje siffra motsvarar en klassificerad bild. Den 

horisontella axeln beskriver hur modellen predicerat data och 

den vertikala axeln beskriver den korrekta märkningen av 

datapunkterna.  

D. Resultatet i relation till riktlinjer 

Studiens framtagna modell klassificerade samtliga filmklipp 

utom ett bättre än baseline. Det slutgiltiga resultatet, vilket 

beräknades genom det viktade medelvärdet av respektive 

filmklipp, resulterade i 54,53%. Samma siffra för baseline 

respektive inter-annotator agreement hamnade på 38% 

respektive 65%.   

 

Filmklipp Studiens 

modell 

Baseline Inter-

annotator 

agreement 

sc53.sc52.personal.sc52 49,9 % 20,0 % - 

sc.56.sc57.personal.sc5

6 

57,0 % 0,0 % - 

sc.56.sc57.personal.sc5

7 

38,2 % 25,0 % - 

sc58.sc61.personal.sc61 54,7 % 5,9 % - 

sc59.sc60.personal.sc59 55,2 % 30,4 % - 

sc59.sc60.personal.sc60 51,1 % 42,3 % - 

sc62.sc63.personal.sc63 35,9 % 12,5 % - 

sc66.sc67.personal.sc66 50,8 % 50,0 % - 

sc66.sc67.personal.sc67 62,3 % 65,8 % - 

sc74.sc75.personal.sc74 75,0 % 0,0 % - 
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sc74.sc75.personal.sc75 68,7 % 64,0 % - 

sc76.sc77.personal.sc76 64,2 % 62,1 % - 

sc76.sc77.personal.sc77 54,1 % 43,8 % - 

sc82.sc83.personal.sc83 27,0 % 18,8 % - 

sc84.sc65.personal.sc65 47,0 % 26,9 % - 

Total 54,5 % 38,0 % 65,0 % 

Tabell 3: Tabellen återger accuracy för respektive filmklipp.  

E. Dosis fyra dimensioner 

Litteraturstudien inom ramen för studiens andra 

frågeställningen har behandlat en mängd publikationer, där 

merparten publicerats de senaste åren. Utöver de vetenskapliga 

artiklarna har också intervjuer och rapporter från framträdande 

aktörer inom industrin varit grunden för analysen. 

Sammanfattningen av dessa presenteras med utgångspunkt i 

Dosis fyra dimensioner: 

 

1) Teknologiska möjligheter 

Sociala robotar är i en tidig fas i innovationscykeln och har 

många potentiella användningsområden i framtiden. I 

kommande stycken presentera fyra områden där sociala robotar 

kan komma att lösa problem till vilka vi idag inte har teknik, 

redskap eller arbetskraft att lösa på egen hand. 

Det finns förhoppningar om att den sociala roboten ska 

förbättra diagnostiken, behandlingen och förståelsen för 

människor med autism [19]. Studier visar på att den sociala 

roboten kan motivera dessa människor att samtala om ämnen 

vilka de ogärna talar om med en mänsklig terapeut [20]. Den 

stora förhoppningen med sociala robotar inom denna kontext är 

vidare att de ska kunna förbättra autisters sociala kompetens. 

Genom att roboten har förmågan att reglera dess beteende, på 

ett sätt en mänsklig terapeut har svårighet att göra, är 

förhoppningen att kunna uppnå en form av inkrementell terapi 

där autister lär sig sociala förmågor en efter en [19].  

Ett annat område som det har experimenterats med 

sociala robotar är inom äldrevården, en sektor som är 

synnerligen intressant för Sverige och västvärlden som 

förväntas få brist på vårdpersonal [21]. Från en studie 2016 

utvärderades en social robot och dess förmåga att påminna 

människor med demens på ett äldreboende att göra sig i ordning 

inför måltider. Syftet var att frigöra tid åt den ordinarie 

personalen genom att frigöra dem från repetitiva uppgifter. 

Resultat av fältstudien var positivt, och deltagarna upplevde 

roboten som hjälpsam [22]. Inom samma spår finns det studier 

som pekar på att sociala robotar kan fungera som ett verktyg för 

att få äldre att känna sig mindre ensamma och på bättre humör 

[23]. Känslor av ensamhet och isolation är ytterligare ett 

problem som den äldre befolkningen upplever, likt samhället i 

stort. Dessa problem förutspås dessutom växa i framtiden, och 

ett land som Storbritannien har tillsatt en ensamhetsminister för 

att åtgärda problemet [24].  

Sociala robotar som ett verktyg inom undervisning 

förutspås bli ytterligare ett tillämpningsområde för tekniken. 

Roboten har i pilotprojekt visat sig vara lika effektiv som 

mänskliga lärare när det kommer till kognitiv inlärning [25]. 

Dessa resultat har uppmätts när robotar testats inom restriktiva 

och väldefinierade områden. De sociala robotarna har inte 

samma förmåga att lära ut i en mer generell miljö, vilket en 

människa är kapabel till att göra, och ännu finns det inga tecken 

på att robotar ska anamma den förmågan i framtiden [25]. Det 

främsta syftet med sociala robotar som lärare är vidare att 

minska antalet elever per lärare, vilket har bevisad effekt på 

inlärningen. I Sveriges fall är de också relevanta för att 

bemanna språkcaféer med robot-moderatorer för att förbättra 

språkinlärningen bland nysvenskar. 

Ett avslutande tillämpningsområde för roboten 

återfinns i de visioner om den som ett verktyg för att reducera 

fördomar i samband med rekryteringsprocesser [26]. En social 

robot kan med enkelhet hålla samma blick och ton på rösten 

oberoende vilken kandidat det är som söker en tjänst, ett 

opartiskt bemötande som en människa har svårt att upprätthålla. 

En helt fördomsfri sociala robot är dock inget som förväntas 

vara möjligt i framtiden, utan fördomar kommer sannolikt 

indirekt att leta sig in i robotens algoritmer. Oberoende detta 

tror forskare att en social robot med dess transparens kommer 

att vara ett positivt tillskott för att motarbeta orättvisor i 

samhället [26].  

 

2) Möjliga vinster från innovation  

Det finns tre olika typer av intressenter som kommer att gynnas 

av innovation inom social robotik. Dels är det de 

teknikintensiva företagen såsom robotteknikindustrin, tal- och 

språkteknikindustrin, sensor- och Internet of Things-industrin 

samt telekomindustrin som är med och utvecklar sociala robotar 

[27]. Den andra typen av intressenter är de företag som 

använder sociala robotar i sina produkter, exempelvis 

datorspelsindustrin, underhållningsindustrin samt 

turistindustrin [27]. Den tredje typen av intressenter är 

slutanvändarna av sociala robotar vilket inkluderar företag, 

privatperson och den offentliga sektorn. 

Det finns förhoppningar om att den sociala roboten i 

framtiden ska kunna användas för att förbättra livskvalitén för 

privatpersoner [28]. Roboten förväntas kunna användas i ett 

brett utbud av aktiviteter från hushålls- och tjänsteuppgifter till 

pedagogiska och medicinsk hjälp [28]. Enligt en rapport från 

Merrill Lynch står vi inför en "robotrevolution" som kommer 

att förvandla den globala ekonomin de närmaste 20 åren. De 

menar vidare att alla branscher redan har påverkats av robotar 

och att det kommer bli en integrerad del av människors dagliga 
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liv [29]. Det ligger därmed i allmänhetens intresse att dessa 

robotar utvecklas vilket har givit uttryck i att EU investerat 

betydande summor i forsknings- och utvecklingsprojekt inom 

sociala robotar de senaste åren [30]. Det som sker i samhället 

skapar ofta en dominoeffekt på skolväsendet och forskare 

menar att robotar i förlängningen har potential att bli en del utav 

utbildningsinfrastrukturen precis som papper, datorer och white 

boards har i dagsläget [25]. Sociala robotar skulle då avlasta 

lärare vilket i förlängningen skulle ge ekonomiska vinningar i 

form av minskade lönekostnader. 

Det är inte bara inom skolväsendet som sociala robotar 

har potential att minska lönekostnader. I en rapport av 

McKinsey Global Institute menar författarna att de globala 

lönekostnaderna kommer att minska när robotar och datorer tar 

över både lågutbildade jobb, såsom monteringsarbete, men 

även kunskapsintensiva arbeten som att analysera 

konsumenters kreditbetyg eller ge ekonomisk rådgivning [31]. 

Vidare förutspår de att effektiviteten inom vissa branscher 

kommer att öka markant till följd av utvecklingen av sociala 

robotar [31]. Därmed finns det anledning hos företagsledare att 

lägga resurser på FoU av sociala robotar, vilket är något som 

flera världsledande företag redan har anammat [30][32][33]. 

 

3) Kumulativ höjd på teknologiska framsteg 

Med tanke på syftet med sociala robotar är kvalitén på 

människa-robot-interaktion avgörande. I dagsläget är sociala 

robotar långt ifrån att simulera mänsklig interaktion [34]. De 

tekniska områden där det finns stor förbättringspotential är 

därför inom språkteknologi, simulering av känslor samt 

robotens design och utformning [35].  

Användningsområden för sociala robotar har ökat 

markant de senaste åren och inom vården ställs det helt nya krav 

på mjukvaran [30]. Jämfört med traditionella service- eller 

industrirobotar måste dessa robotar ha förmågan att interagera 

och uppträda socialt. De behöver någon form av förståelse för 

mänskligt beteende och empati för att kunna agera på ett 

lämpligt sätt. Psykologer kallar denna typ av förmåga “social 

intelligens", vilket huvudsakligen bygger på känslor [36].  En 

viktigt teknisk utveckling för sociala robotar är därför att 

utveckla en känslomässig grund som den sociala intelligensen 

kan baseras på [34][37]. För att människor ska kunna interagera 

med robotar är det också avgörande att de kan kommunicera 

med varandra. Mycket forskning finns inom språkteknologi 

men det är ett komplext område där det finns stor potential för 

förbättringar inom språkgenerering hos sociala robotar [35].  

När det kommer till design och utformningen av 

roboten finns det också där potential för förbättring. Begreppet 

uncanny valley identifierades först 1970 av den japanska 

robotprofessorn Mashiro Mori. Uncanny valley syftar till att 

robotar som är lika människor, men inte identiska, uppfattas 

som obehagliga [38]. För att undvika att negativa känslor 

framkallas av roboten måste en designer antingen bygga en 

robot som är så pass mänsklig att den är praktiskt taget oskiljbar 

från en faktisk människa eller välja en mer abstrakt design. Med 

en abstrakt design kan roboten framkalla positiva känslor på 

samma sätt som ett husdjur eller tecknad seriefigur gör [39]. 

Forskning visar att en robots design och storlek påverkar vilka 

förväntningar människor får på roboten. Sammantaget finns det 

stor utvecklingspotential inom designen av robotar och många 

tillverkare testar sig därför fram för att se vilken design som får 

bäst respons [39] [40].  

      

4) Egenskaper i kunskapsbasen 

Kunskapsbildningen inom ramen för utvecklingsarbetet och 

produktionsprocessen av den sociala roboten är i stor 

utsträckning tacit knowledge, vilket kännetecknas av dess 

oförmåga att kodifieras och på ett enkelt sätt översättas till 

andra människor. Tekniken som robotarna bygger på ligger i 

den absoluta framkanten, och människor som är med i 

produktionsprocessen är experter inom sitt respektive område. 

I själva verket är många av de ledande företagen inom industrin 

ursprungligen initierade som olika forskningsprojekt, men som 

på senare dagar har kommersialiserats. Vidare involverar 

utvecklingen av sociala robotar ett brett kunskapsområde som 

kräver samarbete mellan tvärvetenskapliga områden: teknik, 

datavetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, design och 

konst. Det ställer till med svårigheter i utvecklingsarbete till 

följd av skillnader i begreppsramar och metoder för forskning 

[41]. 

 

VI. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

A. Resultatet i relation till tidigare studier 

Studiens modell lyckades klassificera engagemang på en 

tregradig skala aningen sämre än vad de fyra testpersonerna 

lyckades klassificera densamma. Ställs resultatet i relation till 

tidigare studier är det något sämre än det Whitehill presenterade 

vars modell predicera engagemang i linje med en människa. 

Whitehill modell bygger dock på binär-klassificering varpå 

modellerna inte är direkt jämförbara. Vidare är resultatet i linje 

med studiens hypotes om att modellen skulle prestera bättre än 

baseline, men skillnaden är inte större än 16.5 procentenheter 

och samma siffra mellan baseline och inter-annotator 

agreement är 27 procentenheter. Dessa siffror tyder på att det 

är relativt svårt att klassificera engagemang hos en människa. 

Studien har identifierat två tänkbara förklaringar till detta:  

● Somliga människor är i sin natur uttryckslösa under 

samtal med andra vilket försvårar uppgiften att tyda 

dess engagemang. Ett exempel på detta återfinns i 

figur 7 som har flera sekvenser med i studien som har 

bedömts väldigt olika.  

● Att bedöma engagemang är en sak av subjektiv 

karaktär vilket tog uttryck i diskussioner under 

uppmärkningsdelen av studien. Vad en människa 
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upplever som tecken på engagemang menade en annan 

var tecken på motsatsen. Det var särskilt svårt att 

särskilja om en samtalsdeltagare var ointresserad eller 

koncentrerad i de fall deltagaren avvek med blicken. 

 

 

Figur 7: Kvinnan i fotot var svår att bedöma. Fyra användare 

bedömde bilden på fyra olika sätt inom intervallet väldigt 

oengagerad till engagerad. 

B. Implementera modellen i Furhat 

Sett till modellens tänkta praktiska implementation, att förbättra 

språkinlärningen på språkcaféer, är det positivt att de bästa 

nyckeltalen återfinns inom klassen för oengagerad. Med 

modellen skulle Furhat kunna identifiera om en 

samtalsdeltagare är oengagerad med en relativt hög 

träffsäkerhet, för att därefter försöka återvinna dess intresse. 

Kombineras det konstaterandet med Grafgaards slutsats om att 

engagemang korrelerar med inlärning har vi ett logiskt samband 

som tyder på att studiens modell hade förbättrat 

språkinlärningen för SFI-studenterna. Att förbättra språket är 

vidare av stor betydelse för att de ska integreras i samhället. Det 

är en betydande komponent för möjligheter på 

arbetsmarknaden, social delaktighet och för att knyta nya 

sociala relationer i landet [42]. Men för att dessa effekter ska 

realiseras behöver de sociala robotarna utgöra en större del av 

samhället, vilket leder in på studiens andra frågeställning med 

slutsatser kring teknikens potential. 

C. Slutsatser utifrån analysen av Dosis fyra dimensioner  

Från analysen med utgångspunkt i Dosis fyra dimensioner är 

det tydligt att den sociala roboten har stor potential som ett 

framtida teknologiskt paradigm. Styrkorna för tekniken 

återfinns i synnerhet inom dimensionerna teknologiska 

möjligheter och möjliga vinster från innovation där tre 

nyckelfaktorer kan utrönas från den förstnämnda dimensionen: 

teknikens förmåga att motarbeta ensamhet, understödja 

personalen på äldreboenden och främja jämställdhet. Teknikens 

potential att lösa dessa samhällsproblem har resulterat i viktiga 

intressenter för paradigmet i form av den överstatliga 

organisationen EU och av världsledande företag som Google, 

Amazon och Disney. Det centrala för paradigmet blir således 

att teknikens kumulativa höjd realiseras så att det får utlopp för 

dess påtänkta potential. Skulle det under utvecklingsprocessen 

visa sig att den stora men osäkra kumulativa höjden inte kan 

infria den vision som finns för den sociala roboten skulle det 

vara ett kritiskt bakslag för paradigmet.  

 

D. Etiska aspekter 

Dosis teknologiska analys brister i dess oförmåga att se till 

etiska och moraliska aspekter i utvecklingen. Dessa faktorer har 

potential att influera paradigmet, och framträdande människor 

inom industrin har redan artikulerat oro över vad ett 

paradigmskifte skulle innebära. Om den sociala roboten lyckas 

infria dess kumulativa höjd riskerar den att substituera 

människan och försätta dem i arbetslöshet - ett faktum som kan 

ge upphov till teknikfientlighet. Utöver det behöver ingenjörer 

som utvecklar tekniken ett etiskt-regelverk som vägleder dem i 

vilken riktning som tekniken ska utvecklas. Utan ett sådant 

riskerar den kumulativa höjden att begränsas, vilket som är 

nämnt tidigare, är kritiskt för hela paradigmet. 

 

E. Förslag till vidare forskning inom området 

Avslutningsvis uppmuntrar författarna till vidare forskning 

inom området genom att lista de faktorer som kan ha begränsat 

studiens klassificeringsmodell. Dessa punkter kan ses som 

förbättringsåtgärder och kan med fördel utgör grund för 

kommande arbeten: 

● Filmsekvenserna som studien bygger på skulle 

eventuellt behöva beskäras så att de endast visar 

ansiktet. Som studien är uppbyggd nu finns det en risk 

att användare klassificerar engagemangsnivån till följd 

av en parameter som studien inte analyserar. Genom 

att beskära filmsekvenserna minimeras den 

sannolikheten. Detta löper dock med risken att 

respektive filmklipp blir svårare att klassificera. 

● Som studien är uppbyggd tolkas varje bild från varje 

filmsekvens oberoende av varandra. Istället skulle 

bilderna kunna analysera som en serie, vilket ligger 

närmare hur användaren klassificerar klippen. Det kan 

med fördel implementeras med ett neuralt nätverk. En 

sådan studie kräver dock en större mängd data än det 

som denna studien lyckades erhålla. 

● I den här studien har en generell modell konstruerats 

men en individanpassade modell skulle eventuellt ge 

ett bättre resultat. En sådan modell lär sig att 

klassificera engagemang på en särskild individ vilket 

ger utrymme för personliga uttryck som är associerade 

till engagemang. 
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VIII. APPENDIX 

 

Feature Description 

AU01_r Inner brow raiser 

AU02_r Outer brow raiser 

AU04_r Brow lowerer 

AU05_r Upper lid raiser 

AU06_r Cheek raiser 

AU07_r Lid tightener 

AU09_r Nose wrinkler 

AU010_r Upper lip raiser 

AU012_r Lip corner puller 

AU014_r Dimpler 

AU015_r Lip corner depressor 

AU017_r Chin raiser 

AU020_r Lip stretched 

AU023_r Lip tightener 

AU025_r Lips part 

AU026_r Jaw drop 

AU045_r Blink 

Gaze_angle_y Eye gaze direction in y-

angle 

Appendix 1. Tabell över de features som användes för att 

konstruera studiens modell. 
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