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Sammanfattning 
Beslutsfattandet är en process som är central i alla företag. För att effektivisera och hantera de 
enorma datamängder som samlas in hos företag har arbetet med prediktiva modeller och 
prediktiv analys ökat lavinartat de senaste åren. Genom en gedigen datainsamling av både 
öppna och historiska data från olika tekniker exempelvis Internet of Things (IoT) -sensorer  
kan företag skapa en automatiserad prediktiv modell. Den prediktiva modellen hjälper sedan 
företaget att förutse mönster och sannolikheter som den mänskliga motsvarigheten eller 
vanlig statistik modellering inte hade klarat av på samma sätt.    

Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i informatik är att  beskriva och analysera 
företags datainsamlingsprocess, användningsprocess samt vilka affärsmässiga effekter 
företagen får med arbetssättet prediktiv analys och prediktiva modeller som ligger till grund 
för bättre beslutsfattande. För att besvara syftet har författaren valt att genomföra en kvalitativ 
studie där den empiriska insamlingen genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer. 
Vidare kopplads den empiriska insamlingen med tidigare forskning där analysmodellen står 
för strukturen. Intervjuerna har genomförts med personer på tre olika företag som besitter hög 
kunskap inom området. 

Resultatet av studien visar på att datainsamlingsprocessen ligger till grund för att arbetet med 
prediktiva modeller och prediktiv analys ska ge bättre beslutsfattande. För att effektivisera 
arbetet på bästa sätt så måste de data som samlas in hålla en hög grad av kvalité. När företag  
arbetar med prediktioner är inte alltid alla de data som samlas in intressanta för att slutföra 
uppgiften. Detta innebär att företaget måste rengöra de data som samlas in. Studien har 
kommit fram till att konsekvent data är nyckeln till att hålla kvalitén hög. För att kunna utföra 
användningen av prediktiva modeller och prediktiv analys måste det existera kunddata i olika 
former exempelvis historiska och öppna data. Slutligen uppstår det vid ett lyckat arbete olika 
affärsmässiga effekter hos företagen i form av ökad produktivitet och ökad kundnöjdhet.         

Nyckelord: prediktiv analys, prediktiva modeller, datakvalité, datarengöring, Internet of 
Things, Business Intelligence, Big Data, affärsmässiga effekter  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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet beskriver studiens problembakgrund, syfte och avlutas med studiens 
målgrupp. 
___________________________________________________________________________  

1.1 Problembakgrund 
Beslutsfattande är en central process som alltid funnits i organisationer. Ett beslut är enligt 
Eklund och Fältsjö (2013) en process som resulterar i ett val mellan olika alternativ för att nå 
ett eller flera uppsatt mål. Kahneman (2012) förklarar att mänskligt beslutsfattande som ses 
som motsatsen till arbetet med prediktiva modeller och prediktiv analys ofta är inkonsekvent 
eftersom olika beteenden hos individen spelar in vad för beslut som fattas. En prediktiv 
modell enligt Finaly (2014) är en automatiserad modell som är uppbyggd på olika data i 
former som historiska och öppna. Den prediktiva modellen används skapas först i ett 
träningssteg där den lär från historiska data och därefter kan en ny datauppsättning användas 
för att beräkna förutsägelser från den infångade relationen.   En prediktiv analys är en process 
som används för att utvinna information från enorma datamängder och sedan förutspå 
beteenden mot framtida beslut (Larose & Larose 2014). Att istället applicera ett automatiskt 
beslutsstöd som prediktiva modeller och prediktiv analys kan underlätta för företag som 
hanterar enorma datamängder eftersom uppdragen behandlas konsekvent (Finlay 2014). Med 
konsekvent behandling menar Finaly (2014) att de data som samlas in och används tar samma 
beslut hela tiden utan några påverkande faktorer.   

Det stora problemet innan datalagringssystem och enkla analysverktyg existerade var att det 
behövdes en mycket hög teknisk kompetens för att få ut relevanta delar ur en enorm mängd 
data. Ett datalagringssystem är oftast det systemet som företaget lagrar sin data i exempelvis  
ett affärssystem. Enklare analysverktyg är något som hjälper företaget att hantera och finna 
mönster i de data som hela tiden samlas in.  Det fanns endast ett fåtal välutbildade tekniker 
som satt på kompetensen och detta kostade inte endast en mycket stor summa pengar utan 
också mycket tid (Rouse 2016).    
  
Användningsprocessen kring prediktiva modeller och prediktiva analyser har de senaste åren 
växt avsevärt. Enligt en undersökning av Eckerson (2007) med 166 respondenter som 
implementerat prediktiv analys har 66% av dem sagt att det medför ”mycket högt” eller 
”högt” affärsvärde.  Enligt Computer Sweden (2017) placerar sig området med prediktiv 
analys och prediktiva modeller som studien avser att beskriva på topplistan på tekniktrender 
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2017. Computer Sweden (2017) förklarar att utvecklingen påskyndas av den enorma mängd 
data som företag besitter via olika datainsamlingstekniker, samt betydelsen av att dra 
skalfördelar av den. De vanligaste datainsamligstekniker som företag arbetar med är olika 
sensorer exempelvis Internet of Things. Internet of Things är enligt Vinnova (2016) 
nätverkssammankopplingar av vardaglig föremål, som är utrustade med små datorer eller 
sensorer. Davenport och Kim (2013) förklarar att företag använder sig av data från det 
förflutna för att förutspå framtiden.  

Bisnode (2017) menar att företag som hanterar enorma datamängder bör försöka förutspå vad 
morgondagens konsumenter kommer vilja ha för att inte försvinna på en föränderlig marknad. 
Bisnode (2017) menar också att de företag som hanterar enorma datamängder som kan 
identifiera vilka data som är lämpligast för dem och som vågar väga in trender i sina 
prediktiva modeller kommer uppleva ett större försprång på marknaden. 

Genom att gå gradvis från det traditionella beslutsfattandet till att tillämpa metoder som 
prediktiv analys och prediktiva modeller kommer utfallet till större delen påverkas positivt för 
de stora företag som hanterar enorma mängder data (Advecas 2017). Att använda sig av 
tillgänglig data för att fatta beslut är viktigt för att kunna skapa sig konkurrensfördelar  och 
ökade affärsmässiga effekter (Exsitec 2017). 

1.2 Syfte 
Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i Informatik är att beskriva och analysera 
företags datainsamlingsprocess, användningsprocess samt vilka affärsmässiga effekter 
företagen får med arbetssättet  prediktiv analys och prediktiva modeller som ligger till grund 
för bättre beslutsfattande. 
   
1.3 Målgrupp 
Målgruppen för denna kandidatuppsats är företag som arbetar med prediktiva analys eller 
prediktiva modeller. Den ska också vara inspirerande för företag som är intresserade av att 
börja arbeta med detta arbetsätt för att inte falla bort helt på en föränderlig marknad. Studien 
riktar sig även mot studenter som studerar någon form av informatikinrikting som är 
intresserad av att bredda sina kunskaper och ta lärdom av studien.   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2. Teori 
___________________________________________________________________________ 

Teorikapitlet inleds med en presentation av inledande begrepp som är relevanta för studiens 
syfte. Vidare skriver författaren för- och nackdelar med prediktiva modeller, prediktiv analys, 
risker inom prediktiv analys, dataöverflöd, datakvalité samt affärsmässiga effekter. Sist i 
teorin har författaren utformat en analysmodell som berör de viktigaste delarna av studiens 
insamlade teori med beskrivande text.  
___________________________________________________________________________ 

2.1 Business Intelligence 
Negash (2004) förklarar i sin definition att Business Intelligence (BI)-system kombinerar 
datainsamling, datalagring och kunskapshantering med analytiska verktyg för att presentera 
komplexa och konkurrenskraftig information för beslutsfattare. BI är enligt Turban et al. 
(2011) förmågan att sålla igenom enorma mängder data, utvinna det viktigaste och presentera  
för företaget som kunskap för att underlätta beslutsfattande. Moss och Atre (2003) förklarar 
sin bild av BI och de menar att med hjälp av ett verktyg eller en applikation kan information 
samlas in, bearbetas och spridas till företag för att få ett bättre beslutsunderlag.  

2.2 Vad är Big Data?  
Användningen av enorma datamängder inom informationsteknik (IT) kallas för Big Data. 
Begreppet Big Data definieras olika beroende på vem som myntar definitionen. Således 
betyder detta att det inte finns någon klar definition vad Big Data är (Ward & Baker 2013). 
Finlay (2014) förklarar att Big Data är databaser som inte endast är stora, de är enorma och 
komplexa. Big Data delas in i olika attribut som förklarar vad som ingår i begreppet. Dessa 
olika är: 
• Volym - Vilken databas som helst som är för stor för att kontrollera på en dator eller server 

kan anses vara Big Data.  
• Variation - Big Data innehåller många olika typer av strukturerad och ostrukturerad data. 

Den strukturerade data är välvårdad och väldefinierade och kan bli representerad i olika 
grupper som ålder, inkomst och kön. Den ostrukturerade data är inte väldefinierad och är 
svår att kategorisera, exempelvis mail, bloggar och webbsidor.  

• Hastighet - Vissa typer av data är statisk exempelvis en persons födelseort, kön, 
personnummer eller nationalitet. Andra typer av data ändras mer sällan och kan vara 
exempelvis en persons adress, arbetsgivare eller antal barn. Det finns även data som ändras 
över tiden exempelvis vilken musik du lyssnar på, hur snabbt du kör eller dina hjärtslag.         
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2.3 Analys och prediktiv analys 
Med olika typer av analyser menar Davenport och Kim (2013) den omfattande användningen 
av data, statistik och kvantitativ analys, förklarande och prediktiva modeller samt 
faktabaserad förvaltning för att driva beslut och skapa mervärde. Analyser klassificeras enligt 
Davenport och Kim (2013) som beskrivande, prediktiva eller föreskrivande. Den prediktiva 
analysen beskriver egenskaper hos de data och relationer mellan variabler, det vill säga 
faktorer som kan anta en rad olika värden. Företagen använder data från det förflutna för att 
förutspå framtiden. Larose och Larose (2015) definierar prediktiv analys som processen att 
utvinna information från stora datamängder och därefter göra förutsägelser och uppskatta 
sannolikheter mot framtida resultat.  

Myatt och Johnson (2009) menar att prediktiv analys hänvisar till en rad tekniker som arbetar 
med att skapa mer välgrundade beslut baserande på analys av historisk data. Chaman (2016) 
går i linje med ovanstående författare om vad prediktiv analys är. Han förklarar att prediktiv 
analys har existerat en lägre tid men det har aldrig funnits rätt teknik att utföra arbetet på. Det 
som är nytt är att, via ny teknik kan, stora mängder data lagras, processas och analyseras med 
olika algoritmer.   

Myatt och Johnson (2009) förklarar att dessa tekniker  används i de flesta typer av branscher, 
exempelvis inom läkemedelsbranschen används tekniken för att utvärdera säkerheten hos 
potentiella läkemedel innan de testas på människor. Marknadsföringsföretag använder 
tekniken för att förutsäga vilka kunder som kommer köpa en viss produkt. 

För att ge en större inblick i vad prediktiv analys är beskriver tabellen 2.1 en rad olika 
exempel från Siegel’s (2013:310) bok. 

Tabell 1: Exempel på prediktiv analys 
Källa:     Siegel (2013:310; författarens översättning) 

Vad som förutsägs? Område Vem förutsäger? Resultat

Plats - där du kommer 
att vara.

Familj och privatliv Nokia Plats förutses en dag i 
förväg inom 20 meter 
i genomsnitt.

Vänskap Familj och privatliv Facebook och 
LinkedIn

Exakta förslag för att 
förbättra dina kotakter 
med människor.

Kärlek Familj och privatliv match.com 
OkCupid 

Intelligent matchning
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2.3.1 Risker inom Prediktiv analys 
Fitzgerald (2014) förklarar att det finns ett antal risker som bör undersökas innan ett företag 
börjar arbeta med prediktiv analys. Dessa risker är något som de flesta företag stöter på i 
tidigt skede av arbetet av prediktiv analys.  

Magiskt tänkande -  
Företag ska veta vad de vill ha innan de börjar analysera och framförallt när de använder sig 
av förutsägelser. Fitzgerald (2014) förklarar att företag bygger en prediktiv modell en gång 
och sedan försöker tillämpa den överallt. Företagen behöver en ny modell för varje nytt 
område de ska analysera. Några exempel på områden som Fitzgerald (2014) förklarar är risk, 
möjlighet och efterfrågan.   

Startar på toppen - 
Företag tenderar att börja använda prediktiv analys på ledningsnivå i ett företag. För att dra 
nytta av prediktiv analys bör det användas för beslut som fattas upprepade gånger.  De beslut 
som högsta ledningen fattar är inte lämpade för prediktiv analys menar Fitzgerald (2014) detta 
eftersom de strategiska beslut är av engångskaraktär. Företag som inte förstår de typer av 
beslut kommer får det svårt att erhålla någon nytta av arbetet med prediktiv analys.  

Söker ren data- 
Fitzgerald (2014) förklarar att data av högt värde är användbart, men fokus bör inte vara där 
till en början. När företag börjar arbetet med prediktiv analys ska de precisera affärsbeslut och 

Inköp för att rikta 
marknadsföring

Marknadsföring och 
reklam

Target Ökar intäkter med 
15-20% via prediktiva 
modeller. 

Produktval från 
personliga 
rekommendationer

Marknadsföring och 
reklam

Amazon 35% av försäljningen 
kommer från 
produktrekommendati
oner. 

Bröstcancer Sjukvård Stanford University Bygg en prediktiv 
modell som 
diagnostiserar 
bröstcancer bättre än 
en doktor.

Avhopp Utbildning Netherland, 
Eindhoven University

Förutser vilka 
studenter som är 
benägna att hoppa av 
och hjälper dem med 
det.

Vad som förutsägs? Område Vem förutsäger? Resultat
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veta vad företag vill göra, sen kan de börja leta uppgifter som kan hjälpa dem att förutsäga 
resultat.   
  
 Förbättringar som bör utföras för att undvika ovan nämnda risker enligt Fitzgerald (2014) 
● Fokusera på de beslut du vill förbättra. 
● Gör analysen där du kan använda den så brett som möjligt. 
● Börja med modeller du kan få ett grepp runt.  
● Utveckla ständiga förbättringar i modellerna. Använda de flera gånger, gör de bättre 

och expandera till andra delar av verksamheten.  

2.4 Dataöverflöd  
Håkansson och Nelke (2015) förklarar att den ständiga ökningen av data ställer krav på 
förmågan att fånga relevant data, undvika databrus och för att hantera dataöverflöd. Resultatet 
av dataöverflöd resulterar i att relevant data inte används. Företagen kan inte hantera det 
växande berget av data som finns även om de misstänker att det finns relevanta delar 
begravda i det. Håkansson och Nelke (2015) menar att prioriteringar och urval av källor samt 
att använda sig av smarta sökstrategier kan minska dataöverflödet. Skulle dessa strategier 
användas och fungerar kommer medarbetarna få vara beredda på manuellt söka igenom stora 
mängder data snabbt och effektivt för att få ut användbar data. Om företaget använder sig av 
datorbaserade lösningar från en början kan det filtrera bort mycket databrus för att därefter 
kunna ta fram relevant data på ett enklare arbetssätt. 

2.4.1 Datarengöring och filtrering av data via verktyg   
Rahm och Hai Do (2000) förklarar att datarengöring även kallad datarensning handlar om att 
upptäcka och ta bort fel och inkonsekvenser från de data som samlats in för att förbättra 
datakvaliteten. Chapman (2005) i likhet med Rahm och Hai Do (2000) styrker att 
datarengöring är en process som används för att hitta felaktig, ofullständig och orimlig data. 
Detta för att förbättra datakvaliten genom korrigering av upptäckta fel och utelämnad data. 
Dessa problemen uppkommer i enstaka datainsamlingar, bland annat filer och databaser, 
exempelvis på grund av felstavningar under inmatningen av data eller annan ogiltig data.Vid 
integration av flera datakällor till exempel i datalager, förenade databassystem eller globala 
webbaserade informationssystem ökar behovet av datarengöring. Detta beror på att källor ofta 
innehåller redundant data det vill säga dubbellagring av data, i olika representationer. Rahm 
och Hai Do (2000) poängterar att det är nödvändigt att konsolidera olika datarepresentationer 
och eliminering av dubbla uppgifter för att få tillgång till korrekt och konsekvent data av hög 
kvalité. Chapman (2005) förklarar vikten av att rengöra data för att förbättra kvaliteten på 
den. Detta görs för att data ska vara lämplig för användning och genom reduceringen av fel i 
data kan företaget förbättra dokumentationen och presentationen. Rahm och Hai Do (2000) 
förklarar att det finns ett stort utbud av verktyg på marknaden för att stödja dataomvandling 
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och datarengöringsuppgifter, speciellt inom datalagring. Olika verktygen fokuserar och utför, 
till exempel finns det verktyg som utför rengöring av namn- och adressdata, andra verktyg 
analyserar och tar bort redundant data. För att komplettera dessa verktyg och ta itu med det 
breda spektrum av transformation och rengöringsproblem som finns krävs en integrering med 
andra verktyg. Ett sådant verktyg som kan tillhandahålla omfattande transformation kan vara 
exempelvis ETL. ETL står för extract, digital transformation och load och detta är ett verktyg 
som används för att flytta data från en databas till en annan.      

2.5 Prediktiva modeller 
För att bygga en prediktiv modell förklarar Finlay (2014) att kunddata måste existera. Det 
finns två typer av data som behövs för att skapa en prediktiv modell, historiska data och 
öppna data. 

Förutsägelsedata (Historiska data) - Detta är information som kommer användas för att 
förutsäga kundernas beteenden, det vill säga vad för funktion som kommer finnas i modellen. 
Historisk data, enligt TechTarget (2017) i ett brett sammanhang, är de data som samlats in om 
tidigare händelser och omständigheter som behandlar ett visst ämne. Historiska data 
innehåller de data som genereras manuellt eller automatiskt inom ett företag. Finlay (2014) 
förklarar att ett exempel är när en kund registrerar sig med kunduppgifter genom namn, ålder 
och kön. 

Beteendedata (Öppna data) - Detta är information om hur en kunds beteende är som kommer 
att förutsägas. En beteendefaktor som kan ändra en kunds vilja att konsumera är till exempel 
när det är fint väder ute kommer en glasskiosk ha en högre försäljning än om det är kallt ute. 
Finlay (2014) förklarar att yrkesmän inom området kallar detta för den beroende variabeln 
eller målvariabeln i modellen. Hall et al. (2012) förklarar att många moderna organisationer är 
beroende av data från listor över medlemmar eller tjänstemän, från finansiering, eller från 
geografisk information och kartor. De data lagras i olika databaser och kalkylblad på servrar. 
En allt större mängd data blir tillgänglig på webben som öppna data i standardformat medan 
ett ökande antal verktyg gör det möjligt för en webbanvändare att bidra och bearbeta data 
online. Öppna data enligt Hall et al. (2012) är öppna om följande kriterier uppfylls: 
• Data som görs tillgänglig online. 
• Data publicerat i ett öppet läsbart format. 
• Data är licensierat för att låta andra återanvända det. 

Prediktiv analys handlar om att förstå relationen mellan förutsägelsedatan och beteendedatan. 
Om en av dessa inte finns tillgänglig går det inte att utföra en prediktiv analys. Enligt Finlay 
(2014) är det viktigt att ha representativa exempel av varje typ av beteende så att det enkelt 
går att analysera skillnader mellan de olika typerna på beteende.               
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Figur 1: Processen för att generera och använda prediktiva modeller 
Källa:    Modifierad av Myatt och Johnson (2009:113) 

Myatt och Johnson (2009) förklarar att en modell skapas först i ett träningssteg där modellen 
lär sig från historiska data. När en modell har skapats, kan en ny datauppsättning som 
innehåller samma oberoende variabler användas i den prediktiva modellen för att beräkna 
förutsägelser från den infångande relationen. I Figur 1 är detta identifierat som steg 2 där 
modellen utvecklas och distribueras på ett bredare stadie för att sedan kunna förutsäga olika 
värden. 

2.5.1 Fördelar med Prediktiva Modeller 
Finlay (2014) menar att i olika samhällsskikt är det traditionella sättet av beslutsfattande för 
experter på området och de fattar beslut på deras expertutlåtande. Ett exempel utifrån en 
prediktiv modell gjord av Finlay (2014) beskriver hur olika faktorer som ålder, inkomst, 
bostad och förmögenhet bestämmer hur stor chans det är för olika individer att ta ett lån. Det 
argumenteras att prediktiva modeller tar bort det personliga mellan långivare och låntagare 
och menar att ett personligt möte har större träffsäkerhet än ett poängsystem som sköts vid 
huvudkontoret i ett system.  

Finlay (2014) identifierar tre fördelar för varför prediktiva modeller bör användas: 
• Snabbare att utföra 
• Ger en bättre prognos 
• Konsekvent  

Första fördelen är att det går snabbt att utföra flera uppdrag parallellt. När en prediktiv 
modell används som en del av ett automatiserat BI-system kan flera miljoner kunder få hjälp 
inom några sekunder. Detta tar bort charmen med chefens expertbeslut men i slutändan 
kommer detta resultera i bättre tagna beslut som har högre sannolikhet att lyckas.  
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Andra fördelen med att använda prediktiva modeller är att de generellt ger en bättre prognos 
än vad den mänskliga motsvarigheten hade gjort. Hur mycket bättre beror på problemet som 
ska tillhandahållas men är svårt att kvantifiera. Finlay (2014) förklarar från hans erfarenhet att 
använda ett implementerat BI-system baserat på prediktiv analys kan förväntas generera 
20-30% mer träffsäkra beslut jämfört mot den mänskliga motsvarigheten. Appliceras denna 
teori på poängsystemet som lyfts tidigare skulle det innebära att banken skulle ge 20-30% 
mindre lån till personer som skulle misslyckas med återbetalning eller ge 20-30% mer lån till 
personer som kan betala tillbaka, beroende på hur modellen skall användas. Om detta sätts i 
perspektiv förklarar Finlay (2014) att på en marknadsföringsavdelning som spenderar 20 
miljoner på direkt marknadsföring för att rekrytera 300 000 st användare /år kan fem miljoner 
kronor sparas in vid användning av prediktiv analys för att rekrytera samma mängd.  

Den sista fördelen Finlay (2014) förklarar är att det ska vara konsekvent. En prediktiv modell 
kommer alltid generera samma utfall på med samma insamlad data. Detta är något som den 
mänskliga motsvarigheten inte alltid gör. Kahneman (2012) förklarar att det finns mycket 
bevis som styrker att den mest kompetenta experten inom sitt område kommer ta olika beslut 
på grund av vad personen har för humör eller tid på dagen. Finlay (2014) menar att prediktiva 
modeller inte är påverkade av faktorer som humör eller tid på dagen och det finns alltid en 
förklaring till besluten som fattas. Förklaringen grundar sig i de faktorer som tagits upp och  
godkänts eller nekats. När ett beslut fattas hos den mänskliga motsvarigheten kan en 
förklaring vara svårare att precisera eftersom en person tar olika beslut. 

2.5.2 Nackdelar med Prediktiva modeller  
Finlay (2014) förklarar att det finns nackdelar med att arbeta med prediktiva modeller.  Det 
behöver inte alltid vara modellen det är fel på utan det kan även bero på organisatoriska eller 
kulturella  faktorer som gör att problem kan uppstå. Det finns många olika anledningar till 
varför problem uppstår och det kan placeras i följande tre underkategorier: 
● Inte redo för prediktiva modeller - Förändringar är alltid riskabelt. Människor är inte alltid 

redo att ta steget och lägga förtroendet i automatiserade modeller istället för en mänsklig 
bedömning.  

● Fel modell -  De som skapar modellen uppfattar att kunden vill ha en modell som förutser 
ett typ av beteende men vad kunden egentligen vill ha var en modell som förutsåg ett 
annat typ av beteende.  

●  Svagt styre - Ett införande av en prediktiv modell tar med nya arbetssätt att arbeta efter 
och kan göra att personer måste ändra på det rutiner. När det kommer till förändring har 
personer svårt att ta in till det inte finns andra alternativ. De behövs ett effektivs styre och 
tillsyn för att arbete med detta.  

  

!9



2.6 Internet of Things 
Internet of Things (IoT) är ett gemensamt begrepp för den utveckling som förser olika  
maskiner, kläder, varor med inbyggda sensorer och datorer som samlar in data (Vinnova, 
2017).  

När IoT började användas fokuserade företagen huvudsakligen på RFID-teknik (Atzori et al.,
2016). RFID står för Radio Frequency Identification och är en teknik som lagrar data 
elektroniskt i ett chip (Identsys 2017).  

Xia (2012) definierar IoT som nätverks-sammankopplingar av vardaglig föremål, som är 
utrustade med små datorer eller sensorer. IoT integrerar varje föremål via inbyggda system 
som leder till ett distribuerat nätverk av enheter som kommunicerar med människor och andra 
enheter. Det som hanterar interaktionen och kommunikationen mellan programvara och 
applikation kallas för API (Application Programming Interface) (TechTerm, 2017). Den 
snabba utveckling på teknologin inom IoT öppnar upp  möjligheter till nya tillämpningar som 
kommer förbättra kvalitén på våra liv genom dessa sammankopplingar (Xia 2012).  

Weber (2016) ger tre olika exempel på hur IoT redan förbättrar våra liv genom 
sammankopplingar: 
● Användandet av smartphone - i din ”smartphone” finns ett utbud på sensorer till exempel 

GPS, kompass samt video. Det finns även olika former av anslutningsmöjligheter såsom 
”Wi-Fi” och ”bluetooth”. Detta är en välutrustad IoT-produkt som är uppkopplad och som 
automatiskt kan följa dina rörelser och lokalisera din position hela tiden. 

● Personer med hjärtproblem - BodyGuardian är ett bärbart sensorsystem som kan läsa av 
en patients (EKG, hjärtfrekvens, andningsfrekvens samt aktivitetsnivå) som sedan skickar 
data till en läkare som hela tiden kan uppdateras om patientens tillstånd.  

● Belysningssystem i städer - detta system från Echelon gör en stad mer intelligent. Via IoT 
kan systemet anpassa stadens belysning efter tid på dygnet, säsong samt väderförhållande. 
Detta har enligt Weber (2016) minskat energiförbrukningen i städer med upp till 30%.       
                    

2.7 Datakvalité 
Turban et al. (2011) förklarar att en av de viktigaste faktorerna att säkerställa när företag 
arbetar med beslutsstöd är datakvalitén. Låg datakvalité leder till att verktygen för beslutsstöd 
till exempel ett BI-verktyg kan börja sprida information som inte stämmer överens med 
företagets information. Enligt Connolly och Begg (2005) uppkommer låg datakvalité i ett 
tidigare stadie när data samlas in från olika informationskällor. Låg datakvalité uppkommer 
när relationerna mellan de olika informationskällorna är felkopplade i BI-systemen. Connolly 
och Begg (2005) menar att företag bör arbeta med att säkerställa datakvalitén. 
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Wang och Strong (1996) och Lee et al. (2002) organiserar datakvalité-dimensioner i två olika 
kategorier: inneboende med hänvisning till attribut som är objektiva och vana i uppgifterna 
och kontextuella med hänvisning till attribut som är boende av de sammanhang i vilket 
uppgifterna observeras eller används.  

Dimensionerna i den kontextuella kategorin är relevans, mervärde samt kvantitet ( Wang & 
Strong, 1996) samt trovärdighet, tillgänglighet och rykte av data ( Lee et al., 2004, 2002). De 
kontextuella dimensionerna av datakvalité lämpar sig för information, eftersom dessa 
dimensioner bildas genom att placera data i en viss situation eller ett problem med ett 
specifikt sammanhang (Batini et al., 2009). 
  
Det är kvalitén på data och inte informationen i en produktionsliknande process är det som 
författaren begränsar sig till och därför förklaras dimensionerna i den andra kategorin, 
inneboende. De dimensionerna är noggrannhet, aktualitet, konsistens och fullständighet. 

Tabell 2: Dimensioner på datakvalité i kategorin, inneboende  
Källa:     Modefiering av Hazen et al. (2014:74; författarens översättning) 

Att förstå de fyra inneboende dimensionerna av datakvalité ger oss möjlighet att operativt 
definiera åtgärder för dessa dimensioner och tillämpa verktyg för att aktivt övervaka problem 
som kan uppstå med sin datakvalité ( Hazen et al. 2014). 

Dimensioner Förklaring Exempel från 
försörjningskedjan

Noggranhet Är de data felfri? Kundens leveransadress i 
kundhanteringssystemet 
matchar med adressen på den 
senaste kundordern. 

Aktualitet Är de data aktuell? Inventeringen speglar 
korrekta lagernivåer vid varje 
hyllplats. 

Konsistens Är de data presenterad i 
samma format?

Alla begärda leveransdatum 
förs in på samma sätt, 
exempel DD / MM / YY.

Fullständighet Saknas nödvändig data? Kundens leveransadress 
omfattar alla datapunkter som 
krävs för att slutföra en 
sändning, exempel namn, 
adress, stad, stat och 
postnummer. 
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2.8 Affärsmässiga effekter  
2.8.1 Kundnöjdhet 
Den allmänna uppfattningen enligt Söderlund (1997) är att företag mer och mer skapar sig en 
förståelse över betydelsen av nöjda kunder. Kundnöjdhet ses som ett tillstånd som uppstår när 
den enskilde kunden tar del av en leverantörs tjänsteerbjudande. Hanif et al. (2010) förklarar 
sin definition av kundnöjdhet som skillnaden mellan den förväntade upplevelsen, och den 
faktiska upplevelsen. Kundnöjdhet skapas när den förväntade upplevelsen uppfylls eller 
överträffas. 

Eckerson (2007) förklarar att prediktiv analys och prediktiva modeller kan öka ett företags 
intäkter som samspelar med effekten som även ökar kundnöjdhet. Han förklarar detta genom 
ett exempel där ett flygbolag använder sig av prediktiv analys för att estimera hur många 
passagerare som inte kommer till en flygning. Detta minskar överbokade flygningar som 
kräver en omstrukturering som sedan drabbar kunden och deras resa kan får bokas om. 
Prediktiv analys kan hjälpa företag att optimera befintliga processer, bättre förstå 
kundbeteende, identifiera oväntade möjligheter och förutse problem innan det händer. Detta 
kan resultera i en ökad kundnöjdhet som i sin tur även går ihop med att ett företag ökar sin 
avkastning.   

2.8.2 Produktivitet 
LaRiviere et al. (2016) förklarar att revolutionen av Big Data-analys och stora datamängder är 
nu ett aktuellt område. Företag investerar mycket pengar i Big Data-infrastruktur med målet 
att det kommer resultera i en positiv avkastning.  

LaRiviere et al. (2016) belyser ett antal olika områden där prediktiv analys har störst 
inverkan. Det första och mest omtalade de exemplifierar är prediktivt underhåll och detta 
används främst i tillverkningsbranschen. Maskiners driftstopp innebär en stor kostnad för 
företagen på grund av förlorad produktivitet och kan vara särskilt störande i komplexa 
tillverkningskedjor och konsumentprodukter. En våg av ny data som genereras av IoT kan 
tillhandahålla realtidsdata  på detaljerade aspekter av produktionsprocesser. Prediktiva 
modeller som är tränade mot denna typ av data kan sedan göra det möjligt att förutse när 
maskiner kommer att gå sönder. Enligt LaRiviere et al. (2016) används detta även inom 
flygbolag för att förutse mekaniska fel för att sedan kunna göra underhåll i tid innan det är 
försent som sedan resulterar i inställda flyg och långa förseningar. Detta kostar företagen 
mycket pengar och prediktiva modeller kommer att göra utbudskedjorna mindre spröda och 
minska effekten av störningar för många varor och tjänster. Detta kommer i sin tur att 
resultera i att företag blir mer produktiva och detta kommer öka lönsamheten åt det positiva.     
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2.9 Analysmodell 
Analysmodellen i figur 2 visar ett företags datainsamlingsprocess och användningsprocess 
med arbetssättet prediktiva modeller och prediktiv analys som resulterar i affärsmässiga 
effekter. 

Figur 2: Analysmodell över ett företags datainsamlingsprocess och användningsprocess med   
 arbetssättet prediktiva modeller och prediktiv analys som resulterar i affärsmässiga  
 effekter  
Källa:    Modifiering av Myatt och Johnson (2009:113) 

Analysmodellen (se Figur 2) visar på hur ett företag går tillväga under sin 
datainsamlingprocess och användningsprocess med arbetssättet prediktiv analys och 
prediktiva modeller. Resultatet av datainsamlings- och användningsprocesserna mynnar ut i 
den mellanliggande variabeln, bättre beslutsfattande, som sedan resulterar i den beroende 
variabeln som är de affärsmässiga effekter som uppstår. 

Inom det vänstra området i analysmodellen finns två ovaler: datainsamlingprocess och 
användningsprocess. Den undre ovalen visar på hur ett företags datainsamling går till när 
prediktiva modeller och prediktiv analys används. Till en början samlar företagen in en stor 
mängd data genom olika insamlingstekniker.  Dessa filtreras sedan i flera steg för att ta bort  
brus som företag inte vill ha. Det som återstår är därefter de data som uppfyller kraven som ett 
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företag har bestämt är hög datakvalité för det specifika uppdraget. Pilarna inne i ovalen visar 
hur processen går från att vara en större mängd data och smalnar av likt en flaskhals och 
resultatet blir de data med hög kvalité. De två ovalerna är ihopkopplade med en pil och ett 
plustecken, vilket betyder att processen går från att samla in data till att använda data i den 
övre ovalen. Mellan de två ovalerna syns ett  plustecken och det symboliserar att ju mer data 
av hög kvalité som samlas in desto bättre blir resultatet i den övre ovalen. 

Den övre ovalen visar på hur företagens användande av prediktiva arbetsätt går till när 
insamlingen är klar. Bilden visualiserar hur två datamängder: historiska data och öppna data 
används för att skapa en prediktiv modell. Den prediktiva modellen används sedan för att ett 
företag ska kunna utföra en gedigen prediktiv analys som i sin tur hjälper kunden med sitt 
problem.  

Användningsprocessen övergår till en mellanvariabel som studien definierar som bättre 
beslutsfattande som sedan resulterar i den beroende variabeln som är de affärsmässiga 
effekter som uppstår av arbetssättet.    
   
2.9.1 Datakvalité, datarengöring och datamängd 
Längst ned i modellen har författaren placerat datakvalité, datarengöring och datamängd. För 
att få så bra beslut som möjligt behövs mängder av data som håller en hög kvalité. Turban et 
al.(2011) menar att datakvalitén är en av de viktigaste faktorerna när ett företag arbetar med 
beslutsstöd. De data som samlas in kan komma från ett verksamhetssystem som besitter 
mängder av information om olika kunder eller också via IoT-sensorer. 
IoT är enligt Vinnova (2017) ett fenomen som förser olika vardagliga saker såsom maskiner, 
kläder eller gods med inbyggda sensorer och datorer som samlar in data. Detta är ett steg i rätt 
riktning för att ge möjlighet att samla in den mängd data som behövs för att bygga en 
prediktiv modell. Modellen visar att datamängden som tas in filtreras, vilket Håkansson och 
Nelke (2015) kallar för att bli av med bruset i data. Detta kan vara data som är irrelevanta 
eller data som tagits in om olika kunder och deras beteende som inte alls stämmer. Rahm och 
Hai Do (2000) styrker Håkansson och Nelke (2015) och förklarar att datarengöring även 
kallad datarensning handlar om att upptäcka och ta bort fel och inkonsekvenser från de data 
som samlats in för att förbättra kvaliteten. Studiens fallföretag förklarar att det finns flertalet 
olika verktyg som tar hand om rengöringsprocessen och oftast använder företaget olika 
verktyg för olika delar av filtreringen. Ett exempel kan vara ett verktyg som endast tar bort 
redundanta data medan ett annat endast fokuserar på felstavningar.  När detta har filtrerats 
bort finns det data kvar som har hög kvalité som kan användas. För att få ut så mycket som 
möjligt med arbetssättet prediktiv analys och prediktiva modeller krävs mycket data som 
uppfyller en hög grad av kvalité. Företag som får in för lite data att analysera får det ofta 
problematiskt och beslutens träffsäkerhet blir lägre. 
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2.9.2 Öppna data 
Finlay (2014) förklarar betydelsen av att använda sig av öppna data som också kallas för 
beteendedata. Detta är de data som alla kan ta del av oavsett företag, förutsatt att alla besitter 
samma kunskap om hur den ska tas in. Företag fokuserar på att ta in så mycket data som 
möjligt från sin omgivning exempelvis vad det är för väder, temperatur eller hur hög 
salthalten är i havet. Den öppna data som tas in sker genom två olika sätt, det första är oftast 
ifrån statliga myndigheter där du får tillgång till deras databaser genom öppna APIer, 
exempelvis kan du ta väderinformation från SMHI. Det andra sättet att samla in den öppna 
data på är att ens egna IoT- sensorer samlar in data som endast personer med nyckel kommer 
åt. Detta används tillsammans med den historiska datan och deras koppling tillsammans är 
underlag till att bygga en bra och givande modell. 

2.9.3 Historiska data  
Historiska data är de som samlats in och finns i företaget som har dåtid i sig. Negash (2004) 
förklarar i sin definition att BI kombinerar datainsamling, datalagring och kunskapshantering 
med analytiska verktyg för att presentera komplex och konkurrenskraftig information för 
beslutsfattare. De data som samlas in via BI-verktygen används sedan som en del av 
uppbyggnaden av en prediktiv modell. Historiska data kan också vara information som har 
samlats in från olika Internet of things-sensorer, exempelvis inom tillverkningsindustrin kan 
det vara alla arbetsår på en specifik maskin. Företag som arbetar med stora datamängder 
försöker även hitta relevant information i det som kallas för Big data. Finlay (2014) förklarar 
att Big data är databaser som inte endast är stora utan enorma och komplexa.  
  
2.9.4 Prediktiv modell  
Den prediktiva modellen byggs och formas av kunddata i två olika former. Det är den öppna 
datan och den historiska datan som Finlay (2014) kallar för förutsägelsedata. Modellen är 
formad som en cylinder för att visa att det är ett verktyg som används för att utföra olika 
handlingar. Som Myatt och Johnson (2009:113) visar i sin modell är det viktigt att först träna 
modellen med historisk data för att den ska kunna förutspå dessa beteenden igen vid ett annat 
tillfälle. Om en prediktiv modell har lärt sig att känna igen hur till exempel en maskin i 
tillverkningsindustrin beter sig en vecka före ett haveri kan den lugnt och stilla bli reparerad 
innan ett produktionsstopp uppkommer. Detta är något som är mycket dyrt och företagen 
undviker därför gärna det. Finlay (2014) förklarar fördelar med att använda prediktiva 
modeller och det har satts som indikatorer i modellen. De fördelar som tas upp är snabbhet 
som förklaras att fler uppdrag kan utföras samtidigt istället för att en enskild individ arbetar 
med ett uppdrag åt gången. Detta kommer med hjälp av den mängd modellen hinner få ut så 
bra information som möjligt. Den andra fördelen är att en modell alltid tar konsekventa beslut 
om samma data matas in i modellen. Kahneman (2012) förklarar att detta är något som den 
mänskliga motsvarigheten inte alltid gör beroende på tex humör eller tid på dagen.  
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En modell ger även generellt en bättre prognos och enligt Finlay (2012) kan träffsäkerheten 
på besluten öka med 20-30% vid användande av en modell. 
     
2.9.5 Prediktiv analys 
Larose och Larose (2015) förklarar prediktiv analys som processen att utvinna rätt 
information från stora datamängder som sedan kan förutsäga och uppskatta framtida beslut. 
Här har sannolikheter räknats ut på hur stor chans det är att något går händer, samt här kan 
företag förutspå olika beteenden med hjälp av de data som använts. När ett företag har 
kommit hit i modellen har de fått in rätt mängd data och detta kommer hjälpa dem att uppfylla 
mellanvariabeln som är bättre beslutsfattande.    

2.9.6 Bättre beslutsfattande 
Analysmodellens mellanliggande variabel namnges bättre beslutsfattande och styrker de 
viktigaste indikatorer som ligger till grund för ett bättre beslutsfattande. Relationspilen från 
användningsprocessen visar att beslutsfattandet blir först bättre när datainsamlingen har 
utförts på ett korrekt sätt. De viktigaste indikatorerna för att uppnå bättre beslutsfattande är att 
ett företag vet vilka beslut de ska fokusera att förbättra (Fitzgerald 2014), att ett framtida 
utfall kan analyseras och förutses samt att beslutsfattandet blir mer automatiserat genom 
prediktiva modeller (Finlay 2014).  

2.9.7 Affärsmässiga effekter       
Den beroende variabel är placerad längst till höger i modellen och benämns som 
affärsmässiga effekter. De affärsmässiga effekter som studien avgränsar sig till och beskriver 
är ökad kundnöjdhet och ökad produktivitet. Söderlund (1997) förklarar att den allmänna 
uppfattningen är att företag mer och mer skapar sig en förståelse över hur viktig betydelsen är 
av nöjda kunder. Han beskriver att kundnöjdhet är ett tillstånd som den enskilde kunden 
upplever när den tar del av leverantörens tjänst eller produkt. Hanif et al. (2010) förklarar att 
kundnöjdhet uppstår när den förväntade upplevelsen uppfylls eller överträffas.  

LaRiviere et al. (2016) förklarar den andra affärsmässiga effekten, ökad produktivitet. 
Författarna nämner att arbetet runt Big Data och analys ökar och företag investerar mycket 
pengar med målet att det kommer resultera i en positiv avkastning. LaRiviere et al. (2016) 
förklarar olika exempel där arbetet med prediktiv analys och prediktiva modeller har störst 
inverkan. Det första de belyser är prediktivt underhåll och det hjälper tillverkningsbranschen 
att förutse produktionsstopp i förtid så att service kan utföras. De förklarar att 
produktionsstopp kostar mycket pengar och med hjälp av prediktiva analyser och prediktiva 
modeller kan de istället spara in pengar och nå en ökad produktivitet. 
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet förklarar författaren studiens tillvägagångssätt i uppsatsen. Här motiverar 
och argumenterar författaren studiens olika val i uppsatsen.  
___________________________________________________________________________ 

3.1 Explorativ studie  
När en studie genomförs kan det göras olika klassificeringar utifrån hur mycket författaren vet 
om ett specifikt problemområde. Om det då finns luckor i författarens kunskap kommer 
undersökningen istället vara utforskande. En undersökning som utförs på detta sätt kallas för 
explorativ studie (Patel & Davidsson 2011). Eftersom syftet med denna kandidatuppsats 
behandlar ett nytt fenomen blir det svårt för författaren att ha god kunskap innan. Att skapa 
kunskap runt ämnet ökar hela tiden och genom den sonderande intervjun med 
Affärsområdeschefen på Elvenite öppnades många nya portar. Att behandla något nytt är svårt 
och det är därför viktigt att hela tiden vara nyfiken och vilja lära sig något nytt hela tiden.  
Eftersom det är en explorativ studie har författaren valt att introducera en rad olika begrepp 
som bör tas i beaktning innan en förståelse runt det aktuella ämnet kan greppas.  

3.2 Kvalitativt angreppsätt 
Studiens syfte är att förstå hur olika företag arbetar med prediktiv analys och prediktiva 
modeller för bättre beslutsfattande som sedan resulterar i affärsmässiga effekter för företaget. 
Författaren har utifrån sitt syfte valt att behandla följande studie med hjälp av en kvalitativ 
metod. Valet har övervägts och författaren kom fram till att utförandet av en kvalitativ metod 
passar in för att få breda och informationsrika svar.   

Patel och Davidsson (2011) förklarar att syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 
djupare  kunskap än om en kvantitativ undersökning skulle utförts som är mer delad. Jacobsen 
(2002) styrker det Patel och Davidsson (2011) förklarar om kvalitativa undersökningar. Det 
ska användas som metod när någonting ska förstås eller tolkas. Författaren har fokuserat på 
att djupare gå in på få respondenters uppfattning snarare än att det funnits ett intresse av att 
kvantifiera data (Bryman & Bell 2013).   

Det första som ska utföras enligt Jacobsen (2002 s.189) är att ställa sig frågan “ Vilken metod 
passar bäst för min problemställning?”. När författaren kommit underfund med det kan han 
välja en metod som passar just din studie. Eftersom författaren ska få en djupare och bredare 
kunskap inom ett ämne passar denna metod perfekt. En kvalitativ inriktad forskning är en 
datainsamlingsmetod som enligt Patel och Davidsson (2011) fokuserar på “mjuk” data. Med 
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mjuk data menar dem bland annat fenomen och känslor. Det finns olika former av mjuk data 
och det kan vara exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Författaren har 
därför valt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer för att besvara studiens valda syfte på 
bästa sätt.  

De kvalitativa intervjuerna har ofta en låg grad av standardisering och strukturering vilket 
handlar om hur intervjuaren ställer frågorna och hur stort utrymme det finns för de olika 
respondenterna att svara öppet (Patel och Davidsson , 2011).  Semi-strukturerade intervjuer 
har utförts för att först låta respondenterna förklara öppet vad de befinner sig och sedan gå ner 
på detaljer med specifika frågor om samma ämne.    
  
3.3 Fallstudiemetoden  
Denscombe (2009) förklarar beteckningen fallstudie som en undersökningsmetod där 
undersökningen begränsar sig till en mindre grupp eller område för att lägga fokus på studiens 
djup och inte bredd. Patel och Davidsson (2011:54) förklarar att ”ett fall kan vara en individ, 
en grupp individer, en organisation eller en situation”. Även Yin (2014) menar att fallstudier 
lämpar sig när fallen inkluderar exempelvis organisationer, individer eller olika processer som 
ska undersökas. Denscombe (2009) menar att fallstudier karaktäriseras också av studiens 
specialitet snarare än generalitet. Fallstudier lämpar sig bäst för studier som berör processer 
och relationer inom en specifik inramning för undersökningen.  

Fallstudier visar på ett helhetsperspektiv och Denscombe (2009) menar att det är nödvändigt 
att erbjuda information från mer än en enstaka källa. Yin (2014) förklarar specifikt tre olika 
typer av källor som bör användas när det kommer till att utföra fallstudier. De tre olika 
källorna är dokumentation, observationer och intervjuer. Författaren har under studien utfört 
fysiska intervjuer där han även kunnat observera hur en respondent pratar och använder sitt 
kroppsspråk. Styrkorna med intervjuer enligt Yin (2014) är att de är målinriktade och 
fokuserar direkt på vad fallstudiens ämne avser. Författaren menar att de även ger utrymme 
till möjlighet att förklara, personliga åsikter samt en uppfattad attityd. Intervjuer är en bra 
källa om fallstudien avser att fokusera på respondentens uppfattningar i en specifik 
organisation.     

Författaren har valt att utföra en fallstudie för att gå djupare på det uppsatsens syfte avser att 
beskriva. Eftersom ämnet är relativt nytt och det är svårt att komma i kontakt med 
intervjupersoner som har god kunskap på området så därför har författaren valt att gå djupare 
på färre intervjuer. Detta kommer medföra en bättre studie eftersom kvalitén hålls hög genom 
hela undersökningen. Författaren anser att färre intervjuer med högre kvalitet ger en bättre 
studie än om flera intervjupersoner med lägre kunskap skulle medverka.          
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3.3.1 Val av fallföretag och respondenter 
Studien behandlar ett ämne som är relativt nytt och detta skapar problematik när 
intervjupersoner ska hittas. Kunskapen ute hos företagen börjar sätta sig men den är 
fortfarande  varierande. 

Författaren har valt att intervjua olika företag som har olika branschfokus för att få en bredare 
kunskap hur de olika företagen tar sig an liknande problem fast i olika miljöer. Det första 
företag som intervjuats arbetar mot tillverkningsbranschen, exempelvis maskinunderhåll. Det 
andra företaget utvecklar en tjänst där de hjälper en individ att organisera och strukturera upp 
ens digitala information och det tredje företaget har inriktat sig helt på livsmedelsbranschen 
med yttersta fokus på laxodling i Norge. Dessa respondenter har noga valts ut för att de 
besitter den kunskap som berör ämnet och för att besvara syftet för studien (Merriam, 1994). 
Respondenterna har arbetat med studiens ämne en längre tid och detta ökar tillförlitligheten i 
allt som analyseras. För att få en trovärdig studie har författaren endast valt de respondenter 
som besitter såpass mycket kunskap att kunna besvara intervjuguiden (se bilaga 1 
Intervjuguide) på ett bra sätt. 

Tabell 3: Översikt över respondeter och fallföretag 
Källa:     Författaren 

Företag Roll Tid Inspelning Datum Typ av 
intervju

CGI Ansvarig för 
digital 

transformation 
i norra Sverige

60 min Ja 2017-04-03 Skarp intervju

Zynapp Senior 
software 
engineer

45 min Ja 2017-04-10 Skarp intervju

Elvenite Affärsområdes
chef på 

Business 
Intelligence 
och Analys

50 min Ja 2017-04-20 Skarp intervju

Elvenite Affärsområdes
chef på 

Business 
Intelligence 
och Analys

20 min Nej 2017-02-21 Sonderande 
intervju
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Företag A - CGI 
Första intervjupersonen är ansvarig för digital transformation i norra Sverige, han leder även 
ett kometenscommunity inom artificial intelligence (AI) samt är lösningsarkitekt för deras 
egna produkter.  

CGI har 68 000 medarbetare i Nord- Sydamerika, Asien och Europa. Dem erbjuder alla typer 
av IT-lösningar och IT-tjänster som hjälper kunden att effektivisera och utveckla sin 
verksamhet framgångsrikt. CGI har 40 år erfarenhet inom IT-branschen och har kunder på 
flera hundra platser runt om i världen. De arbetar globalt med olika kompetenscenter på fyra 
kontinenter och deras arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket betyder att de 
levererar i tid och enligt budget. CGI har kunskap inom de flesta olika branscher och med 
deras breda utbud och erfarenhet inom IT- lösningar kan de skapa framgång åt deras kunder.  

Företagets främsta fokus inom prediktiv analys och prediktiva modeller är 
tillverkningsbranschen. CGI arbetar med prediktioner i största utsträckning för att hjälpa 
kunden att motverka maskinhaveri som i sin tur leder till stopp i produktion. Detta är något 
som kostar företag  mycket pengar och CGI besitter den tekniska kunskapen för att hjälpa till.   

Företag B - Zynapp 
Andra intervjupersonen är senior software engineer på Zynapp och kom in i projektet för att 
kategorisera text och vilka taggar som ska finnas på olika texter. Zynapp är ett företag som 
utvecklar en applikation som har som mål att samla in all ens digitala information och att 
hjälpa en att organisera den på ett strukturerat sätt. Detta kan göras på olika sätt, ett sätt kan 
vara att sätta olika taggar på bilder, text, mail samt sms. Att arbeta med prediktiva analyser 
och modeller ser dem som en viktig del av deras arbete. Han säger: ”Jag har svårt att tro att vi 
kan lyckas utan prediktiva modeller”. Zynapp har ett 20-talet anställda som är lokaliserade i 
Karlstad, Stockholm och Göteborg.    

Företag C - Elvenite 
Tredje intervjupersonen är affärsområdeschef på Business Intelligence och Analys på 
Elvenites huvudkontor i Karlstad. I september 2007 startades Elvenite AB av fyra 
medarbetare med en gemensam ambition. Elvenite skulle vara en given partner för kunder 
som vill driva ett aktivt förbättringsarbete inom affärssystem och verksamhetsutveckling. Fem 
år senare har fyra medarbetare blivit till 22 och Elvenite har numera kontor i såväl Karlstad 
som Stockholm och Oslo. Elvenite levererar resultat i gränslandet mellan IT och 
verksamhetsutveckling hos några av Skandinaviens ledande livsmedelsföretag. De 
kombinerar djupt bransch- och verksamhetskunnande med drivkraften att maximera värdet av 
deras kunders affärssystem och processer. De är drivna av effektivitet, nyfikenhet och med 
omtanke strävar de alltid uppåt. De kallar sig gärna förbättringskonsulter. 
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Elvenite började arbeta med prediktiv analys och prediktiva modeller för att hjälpa en av 
deras största kunder i Norge. Kunden arbetar med laxodlingar och har därför ett stort problem 
att handskas med, ”laxlusen”. Laxlusen står för mycket tappade intäkter eftersom den förstör 
stora mängder lax i odlingen. Med hjälp av att predisera och lära prediktiva modeller med 
historiska data och öppna data kan detta problem minskas eller i framtiden helt bekämpas.       

3.4 Fördelar med att använda en analysmodell 
Att utforma en analysmodell underlättar för läsaren att grafiskt eller i berättande form förstå 
det huvudsakliga som studien ska ta fram. Analysmodellen beskriver nyckelfaktorer, 
variabler, indikatorer och hur dessa är konstruerade vilket underlättar för läsaren att se olika 
förhållanden mellan alla delar. Miles och Huberman (1994) förklarar att en analysmodell kan 
vara av olika detaljnivå, baserad på vad för teori och syfte som ska visualiseras och visas. En 
analysmodell är bättre grafiskt än i text och dess viktigaste input är tidigare teori ( se kapitel 2 
Teori) samt den empiriska undersökningen (se bilaga 3 Intervjuer) som utförts (Miles & 
Huberman 1994). 

Litteraturen som används i studien är forskningsartiklar, studentlitteratur, vanlig litteratur 
samt webbkällor. För att hitta de olika artiklarna och litteratur har författaren använt sig av 
Google Scholar och även OneSearch som är Karlstads Universitets informationsdatabas. 
Flertalet källor har tagits fram genom bibliotekssökningar på relevanta sökord som berör 
studien och de kan vara exempelvis: predictive analytics, big data analytics, decision making, 
data quality, internet of things data source, predictive models benefits, data cleaning.  

När en studie utförs är det viktigt att vara källkritisk. Vissa av studiens källor är från 90-talet 
men efter att en litteraturstudie utförts av författaren ansågs dem som relevanta. De nyare 
källorna pekade på delvis samma saker och ibland refererades det även till de gamla och detta 
betyder att det finns relevans i det som skrivs. Utöver de källorna från 90-talet och några från 
tidigt 00-tal har studien nästan enbart källor som är högst 10 år gamla och även ett antal som 
är mindre än 5 år gamla. Eftersom IT hela tiden förnyas och förbättras kommer det också nya 
källor och teorier som måste tas i beaktning.  Några av källorna har också tagits fram med 
hjälp av handledare och andra kunniga personer inom IT och detta ger studien också en 
källkritisk litteraturstudie.   

Litteraturstudien har gett författaren många olika definitioner på de flesta centrala begreppen 
som besvarar studiens syfte på bästa sätt. Författaren har därefter bestämt sig för att använda 
sig av de definitioner som nu finns angivna i studiens teorikapitel (se kapitel 2).  
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Utifrån tidigare teorier och en sonderande intervju med ett av fallföretagen kunde en 
analysmodell (se figur 2 Analysmodell) tas fram som besvarade studiens helhet. 
Analysmodellen är uppbyggd på ett grafiskt sätt som inte är för detaljerad och inte för 
abstrakt. Alla delar i analysmodellen är tydligt definierade och har en förklarande text där 
inget ska misstolkas. Med hjälp av analysmodellen har författaren sedan utformat en 
intervjuguide (se bilaga 1) samt gjort analysen ( se kapitel 4) som bygger på alla olika delar i 
analysmodellen.    

3.5 Bearbetning av data 
Patel och Davidsson (2011:87) förklarar att för att göra en ljudinspelning krävs 
intervjupersonens tillstånd. När intervjuer har genomförts har respondenterna på de olika 
fallföretagen blivit informerade om att det spelas in och det har inte varit några problem. 
Fördelen med ljudinspelningar enligt Patel och Davidsson (2011:87) är att alla svaren 
registreras exakt och det är lätt att transkribera och sedan använda detta underlag för 
utförandet av analyskapitlet (se kapitel 4 Analys). För att underlätta analyskapitlets 
utformning har författaren transkriberat och skrivit ut alla intervjuer. Författaren har märkt det 
viktigaste med märkpenna för att hitta mönster som kan analyseras i analyskapitlet (se kapitel 
4 Analys). En nackdel med ljudinspelningar kan vara att närvaron av en inspelare kan påverka 
respondenternas svar (Patel & Davidsson 2011:87). 

3.6 Etiska överväganden  
Forskning är något som både är nödvändigt och viktigt när det kommer till samhället och 
individens utveckling framåt. Detta sätter ett krav på samhället och dess medlemmar att 
forskning bedrivs och berör väsentliga frågor samt att den håller en hög grad av kvalité 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta kravet kallas för forskningskravet och det innebär att 
tillgängliga kunskaper fördjupas och utvecklas samtidigt som olika metoder förbättras. 
Individskyddskravet skyddar samhällets medlemmar mot insyn i exempelvis deras 
livsförhållanden. Enligt individskyddskravet ska medlemmar som ingår i olika studier inte  
utsättas för fysisk eller psykisk ohälsa, inte heller bli förödmjukande eller kränkta. 
Forskningskravet och individskyddskravet bör inför varje vetenskaplig undersökning vägas 
mot varandra (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppnå individskyddskravet inom forskningen krävs det att författaren förhåller sig till 
fyra grundläggande huvudkrav. De fyra huvudkraven är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

● Informationskravet handlar om att forskaren som utför studien ska informera de berörda 
personerna om studiens syfte, vad dem har för uppgift i studien samt deras villkor för 
deltagandet.  
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● Samtyckeskravet handlar om att deltagandet i en studie är helt frivilligt och deltagaren 
bestämmer själv hur länge den vill medverka och på vilka villkor. Den som utför studien 
får inte utsätta deltagaren för några som helst påtryckningar eller påverka olika beslut om 
att delta eller avbryta studien.  

● Konfidentialitetskravet handlar om att alla som deltar i en studie ska få vara helt anonyma 
om dem vill och ingen utomstående ska kunna få ta del av deras uppgifter eller kunna lista 
ut och identifiera  enskilda personer.  

● Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in från deltagarna inte får 
användas någonstans utanför forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002)      

I studien har författaren tagit hänsyn till samtliga etiska principer. Deltagarna som ställt upp 
på intervjuer har blivit väl formulerade om vilket syfte studien har och varför just de är med. 
Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mail till deltagarna där författaren informerade 
vem han var och förklarade att allt sker helt på deras villkor. Det skrevs även att om 
deltagaren vill vara anonym var det inga problem enligt kraven från Vetenskapliga rådet. 
Detta för att inga utomstående ska kunna ta del av information som deltagaren ger till studien 
om personen inte vill. För att inte visa den informationen i analyskapitlet senare kommer de 
olika intervjupersonerna kallas för rollen samt vilket företag.               

3.7 Studiens tillförlitlighet 
Patel och Davidsson (2003) förklarar att i kvalitativa forskningar behandlas de två begreppen 
validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att upptäcka förseelser, att författaren ska förstå 
innebörden av omgivningen och att kunna beskriva uppfattningar. En kvalitativ undersökning 
kan påverkas av slumpmässiga faktorer och det tyder till skillnad från en kvantitativ 
undersökning inte på låg reliabilitet. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan detta snarare bero 
på intressanta faktorer som därmed kan påverka studiens resultat, exempelvis en unik miljö 
eller situation.  

Inom den kvalitativa forskningen är begreppen validitet och reliabilitet tätt sammanfogade 
och detta resulterar i att reliabilitet sällan används (Patel och Davidsson, 2003). Detta gör att 
begreppet validitet får ett bredare fokus för att till slut säkerställa studiens kvalitet. Hela 
studiens tillförlitlighet stärks om författaren har en god förståelse för vad ämnet handlar om. 
Denna kunskap som författaren har byggt upp kan sedan användas under hela undersökningen 
och tolka svaren från den empiriska insamlingen på ett bättre sätt. Detta leder till en ökad 
kvalitet på hela studien.  

Det viktigaste för författaren som utför studien är att tillförlitligheten på studien håller hög 
kvalitet. Författaren har under hela våren blivit mer insatt på området och fått upp ett 
brinnande intresse. Detta leder senare till en allt bättre förståelse för området och kommer 
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resultera i en bättre studie. Författaren har byggt en intervjuguide (se bilaga 1 Intervjuguide) 
på den teori (se kapitel 2 Teori) som samlats in via en litteraturstudie. Detta för att säkerställa 
att författaren undersöker det han avser att undersöka utifrån det skrivna syftet. Den empiriska 
insamlingen har stärkts eftersom respondenterna har fått ta del av studiens syfte och 
sammanhang innan starten av varje enskild intervju. Att få tillgång till syfte och sammanhang 
innan intervjun startar kan underlätta för respondenten att hålla sig inom ramarna för studien. 
Patel och Davidsson (2003) förklarar att genom att vara tydlig och visa på tillvägagångssätt 
stärkts tillslut studiens tillförlitlighet. Under hela den empiriska insamlingen har författaren 
varit uppmärksam och ställt relevanta följdfrågor och upprepat frågor som har misstolkats. 
För att öka tillförlitligheten på studien har intervjupersonen varit uppmärksam på att 
respondenten förstår frågor och frågans innerbörd. Detta resulterar i en empiri insamling av 
högre kvalité.    

      
    

!24



4. Analys 
___________________________________________________________________________ 
   
I följande kapitel kommer den empiriska undersökningen (Se bilaga 3 Intervjuer) som samlats 
in genom kvalitativa intervjuer hos fallföretagen analyseras och kopplas samman med den 
teoretiska referensram med analysmodellen som struktur.   
___________________________________________________________________________ 

4.1 Datainsamlingsprocess 

4.1.1 Datamängd 
Den ansvarige för digital transformation (ADT) på CGI förklarar att det som krävs för att få in 
de datamängder som behövs är att besitta rätt teknik. I CGI:s fall kan företaget välja hur 
många enheter (exempelvis IoT-sensorer) som det behöver och data kan insamlas i alla 
hastigheter.   Vinnova (2017) förklarar att IoT kan hjälpa företag att samla in data genom att 
fästa sensorer på maskiner, kläder och gods med inbyggda chip och datorer. 
Affärsområdeschefen för Business Intelligence och Analys på Elvenite (ABIA) belyser att 
företagets insamling av öppna data handlar om att både ha tillgång till öppna data-gränssnitt 
från exempel statliga myndigheter och även ha egna IoT-sensorer som inte alla har tillgång 
till. Han förklarar att till exempel SMHI har öppna data-gränssnitt där myndigheten delar med 
sig av väderdata till alla. Som TechTerm (2017) nämner i sin förklaring om API (Application 
Programming Interface) att interaktionen och kommunikationen mellan programvara och 
applikation kan vara öppen för alla eller så finns en kod som begränsar åtkomsten till de som 
är behöriga. Senior software engineer (SSE) på Zynapp förklarar att företagets insamling av 
öppna data kopplas ihop med en förbättring av dess system snarare än den prediktiva 
modellen. Han berättar att det kan vara en bättre språkmodell som eftersöks, vilket betyder att 
den prediktiva modellen blir uppdaterad efter den senaste tekniken och dess innebörd. Zynapp 
läser in hela Wikipedia och tränar om dess prediktiva modell med den nya informationen och 
detta resulterar i en bättre och träffsäkrare språkmodell.       

Respondenterna från samtliga fallföretag förklarar att deras historiska data används som 
underlag för att få bättre beslutsunderlag och att det är data som samlats in och lagrats i någon 
form av databas eller affärssystem. De respondenterna på fallföretagen förklarar går helt i 
likhet med vad Moss och Atre (2003) förklarar angående sin uppfattning av BI. Moss och Atre 
(2003) menar att med hjälp av BI-verktyg och program kan data samlas in, bearbetas och 
spridas i företaget för att få ett bättre beslutsfattande. Ett exempel på historisk datainsamling 
inom tillverkningsindustrin enligt den ansvarige för digital transformation på CGI är när 
företaget samlar in alla arbetsår (alla år som en maskin har varit aktiv) på maskinerna och 
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även vilken service som är utförd på varje specifik maskin. Att arbeta med stora 
informationsinsamlingar som snabbt kan bli mycket stora eller enorma belyser även  Finlay 
(2014) i sin definition av Big Data. 

ABIA på Elvenite förklarar även att den datamängd som företaget söker för att göra en 
fullständig prediktion inte finns. De sensorer som Elvenite behöver för att samla in data finns 
inte för tillfället. Elvenite planerar därmed  ett samarbete med ett annat liknande företag som 
också har fokus på livsmedelsbranschen. Detta företaget har sonder som simmar runt i vattnet 
som hela tiden kopplas mot molnet.   

4.1.2 Datarengöring 
ADT på CGI förklarar att när företag arbetar med prediktiv analys får de oftast in mer data än 
vad som är intressant. Han förklarar att det första de gör är att filtrera bort bruset så att enbart 
mest relevanta data kvarstår. Att filtrera bort data som är ointressanta medför att processerna 
går snabbare att utföra. 

 ”Att filtrera data är viktigt då det kommer gå fortare att färdigställa 
analysen om irrelevanta delar tas bort i ett tidigt skede.” - ADT på CGI 

Håkansson och Nelke (2015) förklarar  att den ständiga ökningen av data ställer särskilda 
krav, inte enbart krav på förmågan att fånga relevanta data och undvika brus utan också 
avseende att hantera dataöverflöd. För att precisera vad dataöverflöd är måste företaget enligt 
ABIA på Elvenite först bestämma vad dåliga data är. Nästa steg för företaget är att filtrera 
bort de inkompletta data som inte är intressanta för det specifika uppdraget. Här höjer han 
varningens finger att inte ta bort för mycket data som skulle kunna vara intressanta. När 
företag talar om predisering poängterar de att ha så mycket data som möjligt för att göra 
prediseringen så bra som möjligt. Zynapps senior software engineer (SSE) förklarar att det 
inte är mängden GB som är det intressanta. Det som är intressant är mängden data som är 
strukturerad på ett sätt som gör den användbar. Samtliga respondenter på fallföretagen 
instämmer med Håkansson och Nelke (2015) som förklarar att det som är viktigast i början av 
ett uppdrag är att filtrera bort så mycket databrus som möjligt för att kunna ta fram relevanta 
data på ett lättare sätt.  

ADT på CGI förklarar att företag ska akta sig för att personer som inte är insatta i de data som 
ska rensas tar bort för mycket data. Han menar att en av finesserna med användning av 
prediktiva modeller är att hitta samband i data som den mänskliga motsvarigheten aldrig 
skulle ha hittat. Rahm och Hai Do (2000) menar att det finns mängder av verktyg som 
möjliggör att filtrera och rengöra data. På CGI används olika rengöringsverktyg för att ta bort 
bruset. Ett sätt att utföra datarengöring på är i en färdig miljö från Microsoft där företaget 
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använder en ”drag and drop”-funktion som rengör data. ABIA på Elvenite talar om att 
företaget inte använder några särskilda verktyg för datarengöring utan bestämmer det via ett 
dataset som analyserar vilka data som är kvalificerade eller inte. Företaget sätter upp regler 
för vilka data som ska kvalificeras och bygger sedan ett script efter det. SSE på Zynapp 
berättar att företaget inte arbetar med olika rengöringsverktyg eftersom företaget hanterar 
personlig privat information. Zynapp erbjuder en tjänst som möjliggör att kunna strukturera 
en persons digitala information. När det kommer till rengöring av en persons personliga 
information måste detta isåfall ske automatiskt och inte manuellt eftersom det handlar om att 
bevara en persons integritet. 

4.1.3 Datakvalité 
Turban et al. (2011) poängterar att en av de viktigaste faktorerna att ta i beaktning när företag 
arbetar med beslutsstöd är att de data som används uppfyller hög kvalité. Detta håller samtliga 
fallföretagens respondenter med om och kämpar dagligen för att endast arbeta med de data 
som uppfyller den kvalitet som efterfrågas.  

ADT på CGI poängterar även en annan viktig del som företag ska ta i beaktning för att nå hög 
datakvalité är att det finns konsistens i datainsamlingen. Mätinstrumentet som används är 
mycket viktigt, exempelvis kan ett företag inte byta från att mäta i tum till centimeter utan 
konsekvenser. 
  
 ”Bra datakvalité är då man har en konsistens när man samlar in data,  
 under samma tid och med samma mätinstrument.” - ADT på CGI 

Ett byte av mätinstrument medför att det snabbt kommer bli mycket svårt att hålla hög kvalité 
på sina data.  Hazen et al. (2014) förtydligar föregående problem genom sina dimensioner att 
konsistens är något av det viktigaste när det kommer till hög datakvalité. Enligt SSE på 
Zynapp är det också viktigt att företagets användare är konsekventa med hur de underlättar 
och hjälper utvecklare att kategorisera texter och bilder. Om användarna scrollar förbi 
eventuella fel drabbar det kvalitén på de data som finns om en viss kategori. 

 ”Det finns användare som scrollar förbi det och tycker att det stör mig inte 
att det ligger där. Då nästa gång vi ska träna om så vet vi inte om en 
användare tycker det va bra eller inte.” - SSE på Zynapp 

ABIA på Elvenite betonar att de data som finns i de strukturerade datakanalerna såsom i ett 
produktionssystem håller hög datakvalité. Det är de ostrukturerade datakanalerna som 
Facebook, Twitter och SMS som håller låg datakvalité i form av felstavningar och redundant 
data. I likhet med Hazen et al. (2014) anser han att det viktigaste när det gäller datakvalité är 
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att de data som samlas in är noggranna och konsekventa, med andra ord att de är felfria och 
att de är presenterade i samma format. 

4.2 Användningsprocess 

4.2.1 Historiska data 
Historiska data enligt ADT på CGI är alla de data som har samlats in vilka speglar dåtid. Det 
kan vara arbetsåren på en maskin eller hur många gånger en maskin har reparerats. Han 
förklarar att maskiner i tillverkningsbranschen har ungefär 43000 sensorer på sig och var och 
en av dem samlar in relevant information som sedan sparas ned. Sensorerna sparar även ned 
relevanta data vid varje produktionsstopp så att en prediktiv modell ska kunna känna igen 
liknande mönster. Detta använder företaget senare för att träna upp företagets prediktiva 
modeller med som senare ska underlätta deras analysarbete. Myatt och Johnson (2009:113) 
visar i sin modell att  historiska data används i ett träningsstadie för att kunna bygga upp en 
givande modell. ABIA på Elvenite anser i likhet med ADT på CGI att historiska data är alla 
de data som speglar dåtid. Han berättar även hur arbetet med historiska data sker och används 
för att bygga och träna upp företagets prediktiva modell. SSE på Zynapp styrker även han att 
alla de data som samlas in genom applikationen som en användare har lämnat efter sig vid 
knapptryckningar blir historiska data.  

Negash (2004) förklarar i sin definition att BI-system kombinerar datainsamling, datalagring 
och kunskapshantering med analysverktyg för att presentera komplex information för 
beslutsfattare. ADT på CGI betonar att det är mycket viktigt att hela tiden ha en gedigen 
insamling och lagring av denna formen av historiska data.  

4.2.2 Öppna data 
Öppna data kan definieras på två sätt enligt ABIA på Elvenite. Den första definitionen enligt 
honom är att öppna data är data som är tillgängliga för alla att konsumera. Ett exempel är när 
SMHI ger samtliga individer tillgång till dess väderdata. Hall et al. (2012) anger tre olika 
kriterier för att data ska få definieras som öppna data. Data ska vara tillgängliga online, data 
ska vara publicerade i ett öppet och läsbart format samt data ska vara licensierade för att låta 
andra återanvända dem. Den andra definitionen enligt ABIA på Elvenite är  att öppna data kan 
vara data som endast är tillgängliga för de som har behörighet. Företaget sätter därigenom ett 
lås på sina API:er så att endast de som ska kunna ha access till informationen får öppna den. 
ADT på CGI förklarar sin uppfattning om vad öppna data är med hjälp av ett exempel där 
CGI arbetar mot ett fastighetsbolag. I exemplet är CGI intresserat att titta närmre på 
energiförbrukning, värme, kylsystem och elektricitet på en byggnad. Detta åstadkommer CGI 
via användning av öppna data i olika former som därefter kombineras i de prediktiva 
analyserna. CGI analyserar till exempel om det är för varmt ute. Isåfall ska det automatiskt 
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skickas en signal till en AC som startar. Hall et al. (2012) styrker i sin teori att en allt större 
mängd data blir tillgänglig på webben och ett ökande antal verktyg exempelvis ett 
affärssystem gör det möjligt för företag att bearbeta och lagra denna information. SSE på 
Zynapp förklarar att företagets affärsidé som om att strukturera och organisera en persons 
digitala information inte för tillfället är i samma behov av de öppna data som andra mer 
nischade företag behöver. De satsar mer på att utveckla deras egna system, till exempel att 
ladda ned hela Wikipedia för att förbättra deras språkmodeller. Språkmodellen kan därefter 
användas för att hantera och strukturera olika kategorier på ett bättre sätt.          
  
4.2.3 Prediktiv modell 
För att en prediktiv modell ska kunna byggas förklarar Finlay (2014) att kunddata måste 
existera. ADT på CGI belyser att det finns en uppsättning av modeller och olika sätt att 
kategorisera dem på.  
Det första han förklarar är hur en prediktiv modell lär sig från tidigare händelser och att 
modellen sedan tränar om sig för att bli mer träffsäker när liknande händer i framtiden. Som 
Myatt och Johnson (2009:113) visualiserar i sin modell (figur 1) där det hela tiden itererar och 
tränas om. Samtliga respondenter på fallföretagen håller med om att det finns ingen modell 
som kan bli komplett. 
  
 ”Jag har svårt att se en komplett modell att så här ska den vara. Det är hela 

tiden små justeringar som gör den bättre.” - SSE på Zynapp    

 ”Som vi tittar på prediktiva modeller nu så ser vi inte att den kan bli 
komplett.” - ABIA på Elvenite 

  
 ”En prediktiv modell kommer aldrig bli komplett då det hela tiden 

tillkommer ny data som kan göra den ännu bättre.” - ADT på CGI 
  
Företag använder sig i olika samhällsskikt det traditionella sätta att sköta sitt beslutsfattande 
där experter på området fattar beslut på deras expertutlåtande. Finlay (2014) beskriver tre 
olika föredelar varför företag bör använda prediktiva modeller istället för det traditionella 
sättet att ta beslut.  

Den första fördelen handlar om att det går mycket snabbare att utföra och att flera uppdrag 
kan utföras samtidigt. ADT på CGI går i linje med teorin och förklarar att vid användande av 
prediktiva modeller blir det ett effektivare arbete om du jämför med statistisk modellering och 
du uppnår en högre träffsäkerhet. Han påpekar också att du kommer till sanningen mycket 
snabbare och billigare vi arbetet med prediktiva modeller. ABIA på Elvenite förklarar även 
han att allting går snabbare vid användning av prediktiva modeller och företaget får bättre 
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beslutsprocesser och beslutsstöd. SSE på Zynapp förklarar att snabbheten är en stor fördel. 
Han påpekar att om företaget gör processen automatiserad och inte kräver något manuellt 
arbete blir det snabbare och effektivare.  

Andra fördelen som Finlay (2014) belyser är att en prediktiv modell ger en generellt bättre 
prognos än vad den mänskliga motsvarigheten gör. ADT på CGI förklarar att vid arbete med 
prediktiva modeller kan vi vara säkra på att prognosen kommer se bättre ut, förutsatt att de 
data som samlats in är av hög kvalité. Är det rätt data från början är han säker på att detta ger 
en bättre prognos och som sedan resulterar i ett bättre beslutsfattande. På Zynapp belyser SSE 
att de inte riktigt är applicerbart för dem än eftersom de inte utför prognoser för tillfället. 
ABIA på Elvenite poängterar likt CGI att vid användning av prediktiva modeller kan de utföra 
prognoser och se hur mycket bättre beslutsfattandet kommer att vara vid ett specifikt uppdrag.  

Det sista som Finlay (2014) anser att en prediktiv modell utför positivt är att den alltid är 
konsekvent. Vid samma insamlad data kommer modellen alltid ta samma beslut vilket 
Kahneman (2012) förklarar att den mänskliga motsvarigheten inte gör eftersom det har olika 
påverkningsfaktorer som kan ge dem en annan uppfattning. ABIA på Elvenite förklarar likt 
teorin att en prediktiv modell som har samma insamlad data kommer alltid ta samma beslut. 
Detta är något som ADT på CGI också håller med om och han förtydligar också att det är en 
modell som tar besluten och därigenom kan den inte ta olika beslut med samma insamlad 
data. SSE på Zynapp förklarar att på grund av integritetsskäl kan de inte utvärdera detta. 

4.2.4 Prediktiv analys 
Larose och Larose (2015) förklarar att prediktiv analys är processen att utvinna rätt 
information från stora datamängder som sedan kan förutsäga och uppskatta framtida beslut. 
ABIA på Elvenite förklarar att de började arbeta och utföra prediktiva analyser för att hjälpa 
en kund i Norge som arbetar med laxodlingar. För att undvika det globala problemet 
”laxlusen” som står för mycket tappade intäkter började Elvenite ett projekt där prediktiv 
analys står för yttersta fokus. ADT på CGI menar att för att hela tiden vara i framkant och 
arbeta med den senaste teknologin är prediktiv analys ett arbetssätt som de verkligen kommer 
fortsätta med i framtiden.  

 ”En prediktiv analys utformas får att kunna utvärdera olika beteenden hos 
kunden och i sin tur användas för att räkna ut sannolikheter hur stor chans 
saker och ting har att inträffa” - ABIA på Elvenite  

  
Även ADT på CGI förklarar att när dem arbetar med prediktiva analyser är målet att se en 
förutsägande ingrediens som sedan ligger till grund för att kunna utvärdera sannolikheter.  
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Myatt och Johnson (2009) och Chaman (2016) förklara båda att prediktiv analys hänvisar till 
en rad tekniker som arbetar med välgrundade beslut baserat på analys av historisk data. 
Författarna förklarar att nu när den nya tekniken finns kan stora mängder data lagras, 
processas och analyseras med olika algoritmer. SSE på Zynapp förklarar även han att deras 
användning av prediktiva analyser resulterar i att de kan förutspå olika beteenden hos deras 
användare.  

Enligt Fitzgerald (2014) finns en del risker att ta i beaktning innan ett företag börjar arbeta 
med prediktiv analys. De risker som författaren tar upp går inte riktigt i linje med vad 
respondenterna på de olika fallföretagen svarade. Den första risken som Fitzgerald (2014) 
nämner är att företag måste veta vad de vill ha innan de börjar analysera och det håller 
samtliga respondenter med om. Sen skiljer det sig en del och ADT på CGI menar att den 
största risken med prediktiv analys är att de data som eftersöks inte finns. ABIA på Elvenite 
ser tillförlitligheten som den största risken. Det blir mycket dyrt om den prediktiva modellen 
skulle visa sig vara fel. 

4.3 Bättre beslutsfattande  
ABIA på Elvenite förklarar att vid användning av prediktiva modeller som är automatiserade 
kommer det leda till bättre beslutsprocesser som i sin tur leder till bättre beslutsfattande. 
Finlay (2014) beskriver att en stor fördel med att använda automatiserade prediktiva modeller 
är att kunna utföra flera uppdrag samtidigt. Även ADT på CGI menar att vid användare av 
prediktiva modeller  ökar träffsäkerheten på besluten åt det positiva. Med detta menar han att 
till skillnad från statistisk modellering sker nu allt per automatik. 

 ”Vi kommer till sanningen mycket snabbare och billigare vid arbetet med 
automatiserade arbetssätt som prediktiva modeller” - ADT på CGI 

SSE på Zynapp nämner att beslutsfattandet vid arbete med automatiserade arbetssätt 
förbättras. Om samma arbete skulle utföras manuellt hade ”fantastiska” människor krävts och 
de hade behövt vara experter på alla olika områden.  

 ”En stor fördel med den prediktiva modellen är att det går att attackera 
problemet och få en möjlighet att automatisera den processen” - SSE på 
Zynapp 

Något som Fitzgerald (2014) betonar för att inte misslyckas med arbetet med prediktiv analys 
är att företag lägger fullt fokus på de beslut som ska förbättras. Detta är något som ADT på 
CGI håller med om och förklarar att CGI förlitar sig på att det som ska utföras är det som 
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kunden behöver hjälp med mest. Detta leder till ett förbättrat samarbete eftersom CGI kan 
tekniken fullt ut och i slutändan leder det till ett bättre beslutsfattande. 

Samtliga respondenter på fallföretagen förklarar likt Larose och Larose (2015)  att för att 
uppnå ett bättre beslutsfattande är den prediktiva ingrediensen ett stort hjälpmedel. En kund 
som får ett utfall på framtiden i förtid kommer följa med i utvecklingen på den föränderliga 
marknaden.    

4.4 Affärsmässiga effekter 
ADT på CGI förklarar att rent affärsmässigt ser de en ökad produktivitet eller minskat 
produktivitetsbortfall. Att förhindra ett produktionsstopp kan hjälpa företaget att spara in 
pengar som det skulle kosta när produktionen stod stilla. ADT på CGI nämner ett exempel där 
de har en kund som får betala två miljoner i timmen om en maskin skulle stå stilla. Här 
kommer CGI in med sin tekniska kunskap och implementerar prediseringar för att undvika 
detta. LaRiviere et al. (2016) förklarar att prediktivt underhåll som CGI arbetar mot är det 
mest omtalade området i anknytning till prediktiv analys och prediktiva modeller. ABIA på 
Elvenite håller med ADT på CGI att lönsamhet eller produktivitet är den största affärsmässiga 
effekten angående prediktioner.  

Även ABIA på Elvenite förklarar ett exempel där de arbetar mot en kund i Norge där de 
försöker utrota det globala problemet ”laxlusen” som förstör stora delar av laxodlingar. Vid 
implementering av prediktiv analys och prediktiva modeller kan detta undvikas till stora delar 
och företaget sparar en mycket stor summa pengar, vilket leder till ökad produktivitet och 
lönsamhet. SSE på Zynapp har för tillfället ingen data som svarar på ifall produktiviteten ökar 
med prediktiv analys och prediktiva modeller. Han förklarar att det med störst sannolikhet 
kommer enligt hans uppfattning öka produktiviteten i slutändan.  

Den andra affärsmässiga effekten som både ABIA på Elvenite och ADT på CGI nämner är 
ökad kundnöjdhet. Söderlund (1997) förklarar att företag mer och mer har skapat sig en 
förståelse över betydelsen med nöjda kunder. Kundnöjdhet ses som ett tillstånd när kunden tar 
del av en leverantörs produkt eller tjänst. Hanif et al. (2010) belyser i sin definition att 
kundnöjdhet ses som skillnaden mellan den förväntade upplevelsen och den faktiska 
upplevelsen. Kundnöjdhet skapas sedan när den förväntade upplevelsen uppfylls eller 
överträffas. ADT på CGI förklarar att det gäller att förse kunden med fungerande 
funktionalitet annars uppfylls eller överträffas inte den förväntade upplevelsen. Ett exempel 
han tar upp är när de arbetar mot ett hissföretag med över en miljon hissar. I detta fallet 
handlar det om att hålla alla hissar igång hela tiden för att inte göra kunden missnöjd. 
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 ”Klart personer bli arga om en hiss inte fungerar så att man istället får ta      
trapporna.” - ADT på CGI 

Detta likt Eckersons (2007) exempel angående att prediktiv analys kan hjälpa ett flygbolag att 
estimera hur många personer som inte kommer till en flygning och på så sätt undvika 
omstrukturering av passagerare som kan bidra till missnöjda kunder.  ABIA på Elvenite 
styrker även han att kunden är i fokus och att det är viktigt att hela tiden uppfylla kundens 
krav så att ingen kund blir missnöjd. SSE på Zynapp är fortfarande i ett stadie där deras tjänst 
utvecklas för fullt och har inte än någon data på ökad kundnöjdhet men han är övertygad om 
att det dem gör kommer uppskattas.    

4.5 Modifiering av analysmodell    
Utifrån den empiriska insamlingen identifierades en ytterligare affärsmässig effekt vid 
användning av prediktiva modeller och prediktiv analys. Den tillkommande affärsmässiga 
effekten som har identifierats är att ett företag känner en ökad säkerhet. En av respondenterna 
konstaterar att om ett företag kan förutse exempelvis ett maskinhaveri och skicka dit rätt 
person vid rätt tillfälle ökar säkerheten. Detta ger produktionschefen ett lugn att det hela tiden 
finns en predikiv modell som visar när något börjar gå fel. Den nya affärsmässiga effekten 
återfinns i den modifierade analysmodellen (se figur 3) i den beroende variabeln. I figur 3 
visas uppsatsens teoretiska bidrag som har identifierats genom den empiriska insamlingen.     

Figur 3: Föreslagen modifierad analysmodell över företags datainsamlingsprocess och          
 användningsprocess med arbetssättet prediktiva modeller och prediktiv analys som 
 resulterar i affärsmässiga effekter. 
Källa:    Författaren  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5. Slutsatser 
___________________________________________________________________________ 

I studiens avslutande kapitel presenteras författarens slutsatser från undersökningen baserat 
på den analys som genomförts. 
___________________________________________________________________________ 
  
Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i Informatik är att beskriva och analysera 
företags datainsamlingsprocess, användningsprocess samt vilka affärsmässiga effekter 
företagen får med arbetssättet  prediktiv analys och prediktiva modeller som ligger till grund 
för bättre beslutsfattande. 

5.1 Datainsamlingsprocess 
Utifrån undersökningen kan jag konstatera att insamlingen av data är mycket viktig för att 
utförandet och arbetet med prediktiv analys och prediktiva modeller ska förbättra 
beslutsfattandet. Det som krävs är att företag besitter rätt tekniker för att samla in den mängd 
data de vill ha för att få så hög predisering som möjligt. När företag samlar in stora mängder 
data är det oftast mycket data som inte är lika intressant som de trodde från början. Detta 
behöver därigenom analyseras och se vad som är mest relevant för uppdraget som ska 
slutföras. Företagen behöver rengöra de data som samlats in och detta görs i olika verktyg 
beroende på vilket företag som utför uppdraget. Utifrån de respondeter som intervjuats har jag 
konstaterat att datarengöringen är mycket sårbar och det är viktigt att personer med kunskap 
ser över vad som är relevant och irrelevant. Det som kan gå fel i denna process är att för 
mycket intressant data tas bort som den prediktiva modellen hade kunnat behandlat på ett bra 
sätt.   

Rengöringen av data ligger till grund för att företag ska uppnå den kvalitet de eftersöker på de 
data som ska behandlas. För att kunna bestämma kvalitet på data måste företagen först 
definiera vad dålig data är för det specifika uppdraget så de har något att utgå ifrån. Om dålig 
data samlas in och den prediktiva modellen lär sig från det kommer den till slut visa fel och 
det kan ha förödande konsekvenser. Jag konstaterar att det absolut viktigaste som 
undersökningen har visat på gällande god datakvalité är, konsistensen. För att data ska hålla 
god kvalité ska de vara konsistens i insamlingen med detta menar den empiriska 
undersökningen att data samlas in under samma tid och med samma mätinstrument. 
 
5.2 Användningsprocess 
För att kunna börja arbeta och använda prediktiva modeller och utföra prediktiv analys krävs 
kunddata. Det jag kan konstatera med studien genom den empiriska insamlingen är att både 
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historiska data och öppna data krävs för ett stöd för bättre beslutsfattande. För att 
användningsprocessen ska bli så bra som möjligt utan några problem krävs det att 
datainsamlingsprocessen är av hög kvalitet. Eftersom datainsamlingen har en direkt påverkan 
på användningen krävs det att företaget lägger ner mycket tid och fokus på den delen i 
processen.  

Utifrån analysen och den empiriska insamlingen kan jag konstatera att använda sig av 
prediktiva modeller och prediktiv analys kommer effektivisera arbetet och företaget kommer 
nå sanningen snabbare. Att kunna utföra processen med prediktiva modeller och prediktiv 
analys som hittar mönster, sannolikheter och tar konsekventa beslut på flera uppdrag 
samtidigt kommer medföra att företag som inte använder arbetssättet halkar efter på 
marknaden. Jämförs detta mot den mänskliga motsvarigheten eller vanligt statistisk 
modellering skulle liknande arbete ta mycket lång tid och det skulle kosta företaget mycket 
pengar.       

5.3 Affärsmässiga effekter 
Att företag som hanterar enorma datamängder genererar affärsmässiga effekter åt det positiva 
vid arbete med prediktiv analys och prediktiva modeller är något jag kan konstatera efter den 
empiriska undersökningen. Att kunna förutse beteenden innan de inträffas leder till att företag 
kan planera och till slut kunna åtgärda innan det är försent. Att företag kan öka sin 
produktivitet och hålla exempelvis haverier eller bortfall åt sidan kommer i framtiden vara ett 
måste. Det jag kan konstatera är att företag som hanterar enorma datamängder som inte tar 
dessa sannolikheter och beteenden i beaktning kommer falla efter på den föränderliga 
marknaden som råder.   

Att hela tiden kunna leverera prediseringar av hög kvalité efter kundens behov kommer bidra 
till en ökad kundnöjdhet. Det som efterfrågas från kund är att företaget besitter den tekniska 
kunskap som efterfrågas och enligt den empiriska undersökningen finns den där. Om kunden 
kan specificera exakt vilka beslut som ska behandlas och att de data som finns är korrekt råder 
det inga tvivel att slutresultatet kommer bli bra.  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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 
1. Vilken roll har du ? 
2. Hur länge har ni jobbat med prediktiva arbetssätt? 
3. Vilken /vilka typer av branscher arbetar ni med? 

Användningsprocessen 
Prediktiv analys 
4. Hur kom ni fram till att ni skulle börja arbeta med prediktiv analys? 
5. Hur går processen till för att utföra och arbeta med prediktiva analyser? 
6. Vad ser ni för fördelar med följande arbetssätt?  
7. Utformas en prediktiv analys för att förutspå beteenden och se sannolikheter i data? 
8. Vad ser ni för risker med följande arbetssätt? 

Historiska och öppna data: 
9. Vad är historisk data för er? 
10. Hur sker insamlingen av er historiska data?  
11. Samlar ni in historiska data genom BI- input i form av verksamhetssystem? 
12. I vilken omfattning används Big data?  

13. Vad är öppen data för er? 
14. Hur sker insamlingen av er öppna data? 
15. Vad för beteendedata samlas in och genom vilka öppna APIer? 

Prediktiva modeller: 
16. Vad krävs enligt din mening för att en prediktiv modell ska vara komplett? 
17. Vilka är fördelarna med att arbeta med prediktiva modeller? 
18. Märker du någon skillnad på snabbhet? 
19. Får ni en bättre prognos vid användande av prediktiva modeller ? 
20. Om du jämför med manuellt arbete tar modellen då mer konsekventa beslut? 
21. Hjälper en modell er att visa mönster och trender?  
22. Vilka är nackdelarna med att arbeta med prediktiva modeller?  

Datainsamlingsprocessen 
23. Hur ser ni på informationsöverflöd? 
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24. Hur viktigt är det att filtrera bort brus? Om ja: Vad är det viktiga? 
25. Används något verktyg för att filtrera bort brus? 
26. Finns det svårigheter med filtreringen? Om ja: Vilka svårigheter finns? 
27. Vad anser du är bra datakvalité? 
28. Vad krävs för att få in den mängd av data som ni behöver?  

Affärsmässiga effekter 
29. Vilka affärsmässiga effekter ser ni med ert användande med prediktiva arbetssätt? 
30. Ser ni en ökad produktivitet med prediktiva arbetssätt? 
31. Ökar nöjdheten hos era kunder när ni utför ert arbete?    
32. Hur ser ni på framtiden, är detta ett framtida arbetssätt för företag att arbeta med?  
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Bilaga 2 - Begreppslista 

Tabell 4: Lista över centrala begrepp  
Källa:     Författaren 

Begrepp Definition Referens

Business Intelligence (BI) Business Intelligence -system 
kombinerar datainsamling, 
datalagring och 
kunskapshantering med 
analytiska verktyg för att 
presentera komplexa och 
konkurrenskraftig 
information för beslutsfattare

Negash (2004) 

Big data (BD) Big Data är databaser som 
inte endast är stora, de är 
enorma och komplexa.

Finlay (2014)

Dataöverflöd Fånga relevant data, undvika 
databrus samt hantera 
dataöverflöd.

Håkansson & Nelke (2015)

Internet of things (IoT), IoT - 
sensorer

Nätverkssammankopplingar 
av vardaglig föremål, som är 
utrustade med små datorer 
eller sensorer.

Xia (2012)

Prediktiv analys (PA) Processen att utvinna 
information från stora 
datamängder och sedan göra 
förutsägelser och uppskatta 
framtida resultat

Larose & Larose ( 2015)

Prediktiv modell (PM) För att bygga en prediktiv 
modell förklarar Finlay 
(2014) att kunddata måste 
existera. Det finns två typer 
av data som behövs för att 
skapa en prediktiv modell, 
historiska data och öppna 
data.

Finlay (2014)
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API De som hanterar 
interaktionen och 
kommunikationen mellan 
programvara och applikation 
kallas för API (Application 
Programming Interface)

TechTerm (2017)
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Bilaga 3 - Intervjuer 

Ansvarig för digital transformation, CGI 
Inledande frågor 
1. Vilken roll har du ? 
CGI, Ansvarig för digital transformation i norra Sverige, leder kompetenscommunity inom 
AI, lösningsarkitekt för deras egna produkter 

2. Hur länge har ni jobbat med prediktiva arbetssätt? 
10-12 års sedan började Joakim att arbeta kring detta då han tillsammans med utvecklare och 
ett gäng forskare utvecklade en prediktiv programvara åt Lantbruksuniversitetet.   
Använde traditionell matematik för att se hur skogen växer. Nu används mer Artificial 
Intelligence (AI) och machineleaning för att förutse i förtid. 

3. Vilken /vilka typer av branscher arbetar ni med?  
Branschen som han arbetar mot mest är tillverkning där området är ”predictive maintenance”, 
förutsägande maskinunderhåll. Det är det som är det hetaste området för området med AI och 
machinelearning enligt Microsoft.  

Användningsprocessen 
Prediktiv analys 
4. Hur kom ni fram till att ni skulle börja arbeta med prediktiv analys?  
Vi ligger alltid i framkant och arbetar alltid med den senaste teknologin. CGI har anställda 
som arbetar med enbart innovation och tar fram nya sätt att arbeta på som sedan testas om det 
fungerar. Detta är något som har funnits sen 90-talet och det har testats som fungerade bra 
men har aldrig kunnat användas i realtid. Det som inte fanns där var infrastrukturen, man hade 
inte kraft att processa det. Nu är vi där och har kraften och molnverktygen och kan skruva upp 
hur mycket vi vill. Behövs det mycket kraft så skruvar vi upp volymen. Alla delar har börjat 
falla på plats. Eftersom de arbetar med den senaste utvecklingen så såg dem här att här fanns 
det väldigt mycket möjligheter. Det har testats mot kunder för att se om det blev 
värdeskapande och det blev det. 

5. Hur går processen till för att utföra och arbeta med prediktiva analyser?  
Det arbetar agilt med korta avstämningar. Han förklarar att det är viktigt att ta beslut när man 
vet som mest. Exempel i början av ett projekt när man vet väldigt lite ska inte dem knivigaste 
besluten tas utan det ska göra i slutet då man kan mest. Idag arbetar de med AI och 
machinelearning (prediktiva modeller) som innehåller allting som traditionell statistiks 
modellering innehåller men den har nya häftiga modeller som ger mer det förutsägande 
ingrediensen, självlärande och är mer effektiv. Med det bygger vi prediktiva lösningar för att 
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exempel motverka produktionsstopp i en fabrik. Han förklarar att ett produktionsstopp kan 
kosta upp emot 2 miljoner / h. Det dem då gör är att läsa in data från alla maskiner och 
stoppar in det i en AI-modell för att köpa mer tid och där kan man då se att en specifik maskin 
håller på att haverera. Resultatet blir då en förutsägelse och ett recept på vad som bör göras, 
ex byta ut helt eller reparera. Kunden förlitar sig på att CGI kan teknologin, och det kan dem, 
samtidigt som CGI förlitar sig på att kunden har ett problem och rätt fokus att lösa och det har 
dem. 

6. Vad ser ni för fördelar med följande arbetssätt? 
Arbetar en med verktygslådan machinelearning som vi gör när vi bygger de predikiva 
analyserna och jämför det med traditionell statistisk modellering så först och främst går det 
mycket fortare. Med en machinelearning modell kan man släppa ner som en spindel i data 
som sedan analyserar och hittar relevanta kopplingar till varandra som inte en människa 
skulle klara av. Det skulle ta en helt evighet för dem. Det är effektivare och det blir högre 
träffsäkerhet beroende hur modellen säger rätt saker. Så man kommer till sanningen snabbare 
och billigare vid användning av machinelearning för att skapa prediktiva analyser. Kan man 
motverka ett produktionsstopp som kostar 2 miljoner /h  så är det värt allt. 

7. Utformas en prediktiv analys för att förutspå beteenden och se sannolikheter i data? 
När vi arbetar med prediktiva analyser så är huvudmålet att se en förutsägande ingrediens. 
Sen med hjälp av att göra en gedigen analys kan vi senare kolla tillbaka och senare se även se 
sannolikheter på hur stor chans saker och ting har att hända.   

8. Vad ser ni för risker med följande arbetssätt? 
Risker som kan uppstå med prediktiva analyser kan vara då man inte har all data som behövs. 
Det kan exempel vara att en fabrik har för lite data om en viss maskin så det är svårt att läsa 
modellen om avvikelser och så vidare.  Får man till en prediktiv analys så ser han inga risker 
med det. Risken är påväg dit och det finns skillnader på de olika modellerna i att dem behöver 
olika mycket data. Denna data kan behövas knådas och fixas så den funkar optimalt för varje 
specifik modell. 

Historiska och öppna data: 
9. Vad är historisk data för er? 
All data som har samlats in som har dåtid i sig. Exempel inom tillverkningsindustrin kan vara 
alla arbetsåren på maskiner, vilken service som är utförd som att en vanlig person sparar 
pappren till en besiktning på sin bil. Dem sparar även ner relevant data vid varje 
produktionsstopp. Hur stod de 43000st sensorerna när maskinen krånglade och vad dem hade 
för värden. Detta använder de sedan för att träna deras machinelearning modeller med. 
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10. Hur sker insamlingen av er historiska data? 
Se svaret på fråga 9.  

11. Samlar ni in historiska data genom BI- input i form av verksamhetssystem? 
Allt som samlas in hela tiden vad det än är blir historisk data och detta lagras i vårt system 
eller databas.  

12. I vilken omfattning används Big data? 
Big data är något som används för att förstå och strukturera den data vi har i olika kategorier 
och databaser. Big data är begreppet som förklarar fenomenet att ett system eller databas kan 
vara enorma.   

13. Vad är öppen data för er? 
Han tar upp ett exempel på ett jobb de gör åt ett fastighetsföretag. De är intresserade på att 
kolla energiförbrukning, värme, kylsystemet och elektricitet. Då använder vi öppna data i 
form av väderinformation för att kombinera i analyserna. Vi vill se vad det är för väder ute 
och hur det påverkar byggnaderna. Så exempel är det varmt ute ska ACn gå på för att hålla 
jämn temperatur inne i byggnaden. Insamlingen av denna typ av data sker via statliga 
myndigheter. Väderdata kan hämtas från SMHI och kartdata kan hämtas från lantmäteriet. 

14. Hur sker insamlingen av er öppna data? 
Insamlingen av öppna data sker via olika statliga myndigheter som har APIer som är öppna 
för alla exempel på SMHI kan vi plocka in väderdata och på lantmäterier kan kartdata samlas 
in. Det kan även hämtas från egna APIer som endast vi har tillgång till med ett lösenord.  

15. Vad för beteendedata samlas in och genom vilka öppna APIer? 
Allt som vi behöver för att göra en prediktiv modell samlas in. Det kan vara allt från väder till 
kartor eller hur hög luftfuktigheten är på ett visst ställe. Vi använder oss av både statliga 
myndigheters APIer och våra egna. 

Prediktiva modeller: 
16. Vad krävs enligt din mening för att en prediktiv modell ska vara komplett? 
En prediktiv modell kommer aldrig  bli komplett då det hela tiden tillkommer ny data som 
kan göra den ännu bättre. I machinelearning-verktygslådan finns det en uppsättning och dels 
olika kategorier av modeller. Det finns två huvudkategorier; en som behöver facitdata, det 
kategorin kallas för supervised learning. Där krävs det att om man ska förutse 
produktionsstopp på en maskin facitdata som i detta fallet är tidigare fall där det gått fel och 
vad sensorerna stod på just i det tillfället. Med detta tränas sedan modellen upp för att vid ett 
senare tillfälle ska kunna känna av detta på förtid och därför motverka ett stopp i produktion.   
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Den andra kategorin kallas för unsupervised learning. Den behöver inget facit utan där kan 
man koppla på en sån modell, läsa data i realtid från maskiner eller vad man nu vill analysera 
och då kan den ge information om att nu är det något som händer som inte brukar hända. 
Detta är en väldigt enkel modell att jobba med och den är inte lika kraftfull.  

17. Vilka är fördelarna med att arbeta med prediktiva modeller?  
Vid användande av en prediktiv modell så blir det effektivare arbete som sker automatiskt om 
du jämför med ren statistiskt modellering och du når en ökad träffsäkerhet. Han säger att man 
kommer till sanningen mycket snabbare och billigare vid arbetet med automatiserade 
arbetssätt som prediktiva modeller.    

18. Märker du någon skillnad på snabbhet? 
Se fråga 17.  

19. Får ni en bättre prognos vid användande av prediktiva modeller ? 
Vid arbete med prediktiva modeller kan vi vara säkra på att prognosen kommer se bättre ut 
om de data som samlats in från början är bra. Då är jag säker på att detta ger oss en bättre 
prognos och detta resulterar i ett bättre och träffsäkrare beslutsarbete.  

20. Om du jämför med manuellt arbete tar modellen då mer konsekventa beslut? 
Eftersom det är en modell som tar besluten från data som finns så kan den inte ta olika beslut 
med samma data. Således håller modellen mer konsekventa beslut än om du skulle jämföra 
det med vanligt mänskligt beslutsfattande eller statistik modellering.  

21. Hjälper en modell er att visa mönster och trender?  
Som jag nämnde innan så är den prediktiva modellen som en spindel som du släpper ner i den 
stora mängden data du har. Finessen med modellen då är att den kan hitta mönster och olika 
trender som ser intressanta ut och som inte en människa kanske hade kunnat hitta.  

22. Vilka är nackdelarna med att arbeta med prediktiva modeller?  
Nackdelarna kan vara som svar i fråga 8 att det finns för lite data att jobba med. Detta 
resulterar då i att det inte går att göra de som dem egentligen skulle vilja göra. Han berättar då 
att ett sätt att undvika detta på är att sätta ut fler sensorer själv och försöka fånga de data som 
behövs.    

Datainsamlingsprocessen 
23. Hur ser ni på informationsöverflöd? 
Det gör man när man arbetar med prediktiv analys och en sån modell. Då får man oftast mer 
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data än vad man tycker är intressant. Det första man gör är att filtrerar data för att få ut det 
som är mest relevant. Det kan man säga är ett informationsöverflöd. 

24. Hur viktigt är det att filtrera bort brus? Om ja: Vad är det viktiga?  
Att filtrera data är viktigt då det kommer gå fortare att färdigställa analysen om irrelevanta 
delar tas bort i ett tidigt skede. Det ska bli lätt att äta läsa för de som designar och underhåller 
modellerna. Använder bara det som är relevant.  

25. Används något verktyg för att filtrera bort brus? 
När machinelearning verktygen används kan Python användas och då används även det för att 
ta bort brus. Det finns även färdigutvecklade miljöer som kan användas från Microsoft där de 
har drag n drop funktioner där du bygger modellen. Då finns det även lådor för att ta bort 
brus. 

26. Finns det svårigheter med filtreringen? Om ja: Vilka svårigheter finns? 
Det man ska akta sig för är att om man inte är helt säker på och bekant med data är att man 
kan ta bort för mycket. Det är lite finessen med machinelearning att den modellen kan hitta 
saker som inte en vanlig person kanske skulle hittat. Tar du bort för mycket kanske du tar bort 
något som modellen hade tyckt varit intressant. Då är det farligt såklart. Känner man data 
väldigt väl kan man ta bort det men hellre att ha kvar det än att chansa. Varför man tvättar bort 
data är för att det finns modeller som är mer känsliga än andra och där vill man ta bort 
orelevant data för att inte det ska ta för mycket tid. 

27. Vad anser du är bra datakvalité? 
Bra datakvalité är då man har en konsistens när man samlar in data, under samma tid och med 
samma mätinstrument. Mätinstrumentet är väldigt viktigt, du kan exempelvis inte byta från 
tumstock till skjutmått eller från tum till centimeter så det blir inkonsekvent. Göra det på ett 
statistiskt sätt om det är inventerad data. Exempel inom tillverkningsindustrin har dem samlat 
in data en längre tid och därför håller den hög kvalité att jobba med. Så ska man börja samla 
in data själv behöver man vara väldigt konsekvent. 

28. Vad krävs för att få in den mängd av data som ni behöver? 
Det som krävs är att man besitter rätt teknik för att kunna skruva upp till så många enheter 
man behöver sen kunna ta in i alla hastigheter. Det kan vi göra på CGI med samarbete med 
Amazon. Däremot har vi statistiska problem att vi inte får in så mycket facitdata som behövs 
för att träna upp sina modeller. Exempel i fabrik när det gäller stopp i produktion. Då har man 
sparat all den facitdata över flera år i en databas och så delar vi upp alla dem fallen i tre olika 
högar. Den första högen använder vi för att träna vår modell. Den andra högen använder vi för 
att validera vår tränade modell att den fungerar och den tredje högen använder vi för att testa 
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vår validerade modell med. Kan jobba med två högar med men tre högar är något han 
rekommenderar. För att nå hög kvalité så krävs det då ett gäng olika fall som man kan jobba 
med. Har man då bara tre olika fall blir det inte hållbart och detta resulterar i dålig 
förutsägelse. 
  
Affärsmässiga effekter 
29. Vilka affärsmässiga effekter ser ni med ert användande med prediktiva arbetssätt? 
Rent affärsmässigt är det produktivitet, minskat produktivitetsbortfall om man vänder på det. 
Förhindrar man ett produktionsstopp har man förhindrat en kostnad på 2 miljoner /h. Det är 
bara i produktivitet man förlorar 2 miljoner kronor / h sen tillkommer service och reservdelar.  

Det andra vi ser som en effekt är kundnöjdhet. Vi arbetar mot ett hissföretag som har över 1 
miljon hissar. Klart personer bli arga om en hiss inte fungerar så att man istället får ta 
trapporna. Det samma i pappersbruket då de producerar detta för att en kund behöver det. Kan 
man leverera det i tid så ökar kundnöjdheten. 

Den sista är säkerhet. Kan du förutse ett maskinhaveri och skicka dit rätt person på rätt plats 
vid rätt tid så ökar detta säkerheten och arbetsmiljön blir roligare. Produktionschefen känner 
sig lugnare och serviceteknikern som är utbildad till detta gör ett säkrare jobb än att Calle som 
kan detta halvt får springa dit i stress och försöka laga något. Det är aldrig bra. 

30. Ser ni en ökad produktivitet med prediktiva arbetssätt? 
Se svar på fråga 29. 

31. Ökar nöjdheten hos era kunder när ni utför ert arbete?  
Se svart på fråga 29.   

32. Hur ser ni på framtiden, är detta ett framtida arbetssätt för företag att arbeta med? 
Ja herregud. Det är så stort tryck på detta området. Jag är ute och reser över land och rike i 
och med min roll och alla ropar efter detta. Vi har gjort en plattform på CGI. Bygger vi en 
modul för en viss sak i ett bolag kan den återanvändas i ett liknande bolag om det är samma 
process. Exempel en modul för schemaläggning som de flesta använder på ett företag.  
Vi tror på detta och satsar allt på detta på CGI.  
Det är inte bara CGI som tror på detta utan även andra stora som IBM, Google, Microsoft och 
Amazon osv kör samma. Alla bygger sin egna machineverktygslåda. Eftersom vi på CGI är en 
oberoende IT-leverantör så kan vi använda alla olika verktyglådor från de stora bolagen. Hela 
prispallen på teknologitrender 2017 handlar om machinelearning. 
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Senior software engineer, Zynapp 
Inledande frågor 
1. Vilken roll har du ? 
Kom in och började att jobba mycket med att kategorisera text och vilka taggar man ska ha. 
Nu har vi också börjat med bilder och nästa steg ska även bli att känna igen ansikten. Med 
hjälp av detta ska vi kunna via olika kontakter kategorisera ansikten till rätt person och ordna 
allt rätt. 

2. Hur länge har ni jobbat med prediktiva arbetssätt? 
Har arbetat inom Zynapp och med prediktiva arbetsätt i snart 2år. 

3. Vilken /vilka typer av branscher arbetar ni med? 
Zynapp arbetar mot alla som känner igen sig i beskrivningen av att kunna organisera all sin 
digitala information. Lanseras för att nå slutanvändaren och inte kanske företag då. 

Användningsprocessen 
Prediktiv analys 
4. Hur kom ni fram till att ni skulle börja arbeta med prediktiv analys? 
När vi tittade på vad vi skulle kunna göra när jag började med projektet så hade vi mest text. 
Användarna hade mest text. Det som är svårt där i början är att hitta något som funkar för alla 
människor. Jag kan säga såhär, inom knowledge engineering så finns det olika sätt att angripa 
dem här problemen med, ett sätt som har fungerat för företag som är väldigt nischade är att 
sätta sig ner och skriva regler. (Om det här och det här är sant så ska vi göra såhär och såhär). 
Detta kan fungera väldigt bra om man har en väldigt nischad process. Ett exempel kan vara ett 
företag som håller på med fakturor, dem kan se väldigt olika ut men det finns ett 
organisationsnummer, ett pris att betala, det kommer stå OCR någonstans. Då kan man med 
ganska enkla medel jobba med regler.  
Ska man vända sig till alla och allas information blir det snabbt väldigt många och specifika 
regler tills en användare säger ”detta funkar för mig”.  
Så vi ville ta ett större grepp och hitta kategorier som kanske inte passade alla men att iallafall 
någonting passade alla. Så då tittade vi på hur vi kunde bygga upp en struktur då med 
kategorier som gör att vi fångar in ett intresse för många olika människor och istället för att 
man sätter sig ner och skriver 100-tals specialregler för varje kategori som faktiskt kan vara 
väldigt svårt om man inte är väldigt insatt i varje kategori. Så istället tittade vi på tekniker där 
man kan använda sig av statistisk modellering för att hitta regler i data. Har man då 
träningsdata som säger att dessa dokumenten tillhör denna kategorin och dessa tillhör inte 
denna kategorin. Nu ska vi försöka få ett program att lära sig rent statistiskt om ett nytt 
dokument tillhör denna kategorin eller inte. Då lär man upp ett system, dessa kategorierna och 
förhoppningen är att om dem får många användare så kommer dem också själva sätta 
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kategorier, asså sätta taggar och organisera sin data men appen blir inte intressant om dem 
loggar in så får dem ingen hjälp alls. Vi måste ha någonting som triggar en användare att 
komma igång. Det som är intressant med sånna här projekt och program det är att ju mer 
användare, det kan bli en sån snöbollseffekt. Du gör något som funkar okej och användarna 
börjar använda detta och vi får mer träningsdata. Då behöver du inte sen sätta dig ner och göra 
för hand nya regler eller finslipa gamla. Du kan då istället köra om den där statistiska 
analysen och få ut en ny modell som är bättre än den som fanns innan. 

5. Hur går processen till för att utföra och arbeta med prediktiva analyser? 
Se fråga 4. 

6. Vad ser ni för fördelar med följande arbetssätt? 
 Man kan se på knowledge engineering och sen kolla på hur man göra det när man kör 
manuellt och när man gör det automatiserat. Gör man det manuellt behöver man ha expertis 
inom det området som du vill göra analyser på, exempel om du ska tagga upp orientering, 
karate, båtar osv. Du måste hitta människor som har koll , va är det som gör att man tror att 
det här handlar om det, vilka människor finns det som är kända, vad finns det för uttryck, 
vilka lag finns det osv. Det blir väldigt snabbt mycket data som du måste ha kunskap inom om 
du ska bygga ett manuellt system.  
En stor fördel med den här statistiska prediktiva modellen är att det går att attackera 
problemet och få en möjlighet att automatisera den processen.  
En annan fördel kan vara om du har användare som matar in sina kategorier eller korrigerar 
( tar bort en felaktig tagg ) då kan du köra om träningen utifrån var du lärt dig av användarna 
då. Medan den andra knowledge engineering som är helt manuell där kan du inte riktigt 
använda eller du kan veta att det är 100 regler som är aktiva för den där kategorin och 
användaren har tagit bort det vi har satt flera gånger. Man kan dock inte lära sig rakt av på de 
utan man får göra ett stort analysarbete och gå igenom varför det inte fungerar, är det någon 
som behöver finjustera eller behöver vi lägga till fler. Stort manuellt analysarbete, fördel på 
skalbarhet, via automatiskt genererade modellerna. En till fördel är att med en helt 
automatiserad process så kan du också garantera integritet. Det är bara ett system som rullar 
igenom den digitala data. Det finns inga människor som sätter sig ner och tittar på den. 

7. Utformas en prediktiv analys för att förutspå beteenden och se sannolikheter i data? 
Vi använder absolut analyser för att förutspå beteenden hos användare. Om en specifik 
användare har satt en viss tagg på en kategori och det förbli så kan vi hela tiden använda detta 
för att träna om modellen och tillslut kan vi förutspå och se sannolikheter på hur olika taggar 
kommer se ut och sättas.   
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8. Vad ser ni för risker med följande arbetssätt? 
En nackdel är att du måste ha expertis inom varje område. Ska du då täcka ett större område 
behöver du hitta fantastiska människor som kan allt eller en mängd människor som har en 
snäv kunskap. Sen måste du också betala dessa människor för alla dessa timmar dem kommer 
lägga ner när dem sitter och skriver ner data och regler. Regler kan säga emot varandra 
exempel om en sport använder samma uttryck som i en annan sport.  

En liten nackdel med denna typen av arbete är att det blir en något större startsträcka jämför 
då om man hade haft den expertisen och dem hade kunnat sätta sig ner och mata ner regler 
som en dator kan förstå. Då hade man kanske fått tidigare resultat med det hade behövts en 
stor skara med människor och en stor påse pengar för att betala dessa. Sen också behöva 
utveckla dessa system. Man kan ställa det mot varandra, hur mycket kostar det att samla in 
träningsdata kontra ha människor som kan skriva regler då och uppdatera dem kontinuerligt. 
Det kan vara svårt att veta vilket resultat man ska få. Så man kan ha en förhoppning att om vi 
gör så här så kommer vi få modeller som är jättebra men i slutändan måste man utvärdera 
dessa modellerna mot riktiga användare. Dem kanske inte beter sig så som man, som dem 
betedde sig som man hade träningsdata för. Det kan vara andra saker som kan vara 
problematiska som leder till att man inte får det resultatet man vill ha att det inte funkar så bra 
som man hade hoppats. Det är väldigt naturligt, det är en process. Man får sätta sig ner och 
försöka förstå vart är det vi behöver lägga tid nu, va modeller för komplex och vi hade för lite 
träningsdata, fick vi för hög varians. Ska vi förenkla modellen eller ska vi hämta mer 
träningsdata? Är det kategorin i sig som är problemet, människor är så olika. Svaret blir 
väldigt olika beroende vad problemet är. Som en process kan man säga, vi tränar modellen, vi 
utvärderar modellen och vi konstaterar vad som är flaskhalsen och vad skulle gett mest 
förbättring om vi tar det en vända till. 

Historiska och öppna data: 

9. Vad är historisk data för er? 
Vi arbetar för att vi ska kunna samla in all korrigering en användare gör och har tagit beslut 
på. Allt som har dåtid i sig. Det är historiska data för oss.    

10. Hur sker insamlingen av er historiska data? 
Den kommer in i vårt system  så fort användaren gör något i appen och sen så lagras det i vår 
databas. Sen kan våra system träna om sig mot den datan som har samlats in.  
  
11. Samlar ni in historiska data genom BI- input i form av verksamhetssystem? 
Se fråga 10. 
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12. I vilken omfattning används Big data? 
Vi samlar in data i all form och Big data är uttrycket för all den mängd data ett företag 
besitter. Det används hela tiden och det är lite där de prediktiva modellerna kommer in i 
bilden att göra något med allt det vi besitter i våra enorma databaser som skapats av allt en 
kund gör.  

13. Vad är öppen data för er? 
Vi använder det absolut och vi vill använda det ännu mer. Det som vi måste tänka på är att i 
slutändan så måste vi träna på om det är rätt eller fel också. Så öppen data har sällan 
kategorier som mappar till våra användare men man kan fortfarande använda öppen data för 
att förbättra våra system. Det kan vara att vi får en bättre modell av språket att man 
exempelvis läser in hela wikipedia och tränar på de och får en språkmodell som är mycket 
vassare. Men ovanpå den modellen som man har tränat så behöver man fortfarande sätta en 
modell som kan läsa in den här bättre språkmodellen och textdatan som man får från 
dokumentet och skapa nya så kallade features. Vi har jobbat mycket med supervised data. 
Unsupervised har vi jobbat lite med men inte i samma utsträckning. 

14. Hur sker insamlingen av er öppna data? 
Den öppna data vi samlar är sån data som alla kan samla in ifrån. Det är inget som vi göra 
själva utan tar in det som är upplagt och kan användas.  

15. Vad för beteendedata samlas in och genom vilka öppna APIer? 
Detta är något vi vill börja använda mycket mer men för tillfället samlas bara data in för att 
förbättra våra system som i exemplet innan att vi läser in hela wikipedia för att få en vassare 
språkmodell.  

Prediktiva modeller: 
16. Vad krävs enligt din mening för att en prediktiv modell ska vara komplett? 
Dem kommer aldrig vara kompletta. En modell är en förenkling av världen som per definition 
är fel så frågan är om hur mycket man behöver få in i den för att få den användbar. Där är det 
ett kontinuerligt arbete och där vill vi alltid bli bättre. Det finns nog inget slut på det, som 
Google och Apple, det kommer uppdateringar löpande. En modell kan vara väldigt komplett 
men det handlar om att få något som hjälper användaren och då tittar vi på enklare modeller 
och förenklar dem så sakteliga.  
Visionen: Kunna förstå och hjälpa vad en användare, hur en användare vill få sin data 
strukturerad och ordnad. Man får ta sig dit i steg så och man kan göra väldigt komplexa 
modeller men det kräver mer träningsdata och de är alltid en process. Man behöver 
feedbackloopar och innan man kan förbättra en modell. Detta för att man ska få en idé vad 
som kanske inte funkar så bra med dem olika modellerna. Sen får man då göra en insats om 
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samla in mer träningsdata om dem olika som behöver mer, komplettera med unsupervised 
data osv. Jag har svårt att se en komplett modell att så här ska den vara. Det är hela tiden små 
justeringar som gör den bättre och bättre. 

17. Vilka är fördelarna med att arbeta med prediktiva modeller? 
Prediktiva modeller kräver att du har en modell som du tränar upp kontinuerligt. Finns olika 
modeller och metoder och dem har för och nackdelar. Se fråga 6.  

18. Märker du någon skillnad på snabbhet? 
Snabbheten är såklart en stor fördel. Om du gör en process automatiserad som inte kräver 
något manuellt arbete så blir det snabbare och effektivare automatiskt.  

19. Får ni en bättre prognos vid användande av prediktiva modeller ? 
Vi utför inte prognoser så det är inte riktigt applicerbart för oss.   

20. Om du jämför med manuellt arbete tar modellen då mer konsekventa beslut? 
På riktig data kan vi inte utvärdera detta av integritetsskäl. 

21. Hjälper en modell er att visa mönster och trender? 
Vi använder inte våra modeller för trendanalys. 

22. Vilka är nackdelarna med att arbeta med prediktiva modeller?  
Ja det är klart det finns nackdelar, så är det. Det är inget livskritiskt system vi använder på 
något vis. Det är klart det finns inget system som får 100% rätt, det får inte människor inte 
heller. Man kommer ha lite träningsdata som också är fel så systemet kommer lära sig lite fel 
ibland. Det är en process som tar tid att leta upp vart vi har problem och varför har vi problem 
och så får man åtgärda dem när man förstår att dem finns. Det är ju som sagt inte ett 
livskritiskt system, det finns ju värre system där man gör diagnoser på röntgenbilder och sånt 
där och då är det ju riktiga risker. Processen i sig har ju risk i sig, det kan bli fel, man kanske 
samlar in kategorierna på fel sätt, man kanske har använt fel träningsdata, den kanske inte har 
blivit rensad rätt osv. 

Datainsamlingsprocessen 
23. Hur ser ni på informationsöverflöd? 
Det är ju så att det kommer ju in mycket data i systemet och då kan du titta på andra sätt än att 
göra badgeprocessing. Du kan göra online processing( dvs att man processar en sak som 
kommer in och sen så kastar man bort den saken för att man vet att det kommer så mycket 
hela tiden). Det funkar ju bra för vissa saker och funkar mindre bra för vissa saker. Så om man 
exempelvis tar språkmodellen kan det vara vanligt att man kör onlineprocessing. Det gör man 
för att man vet att man har så mycket data. När det gäller tex träningsdata om att avgöra om 
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en kategori ska bli satt eller inte. Där har vi istället väldigt lite träningsdata och det spelar 
ingen roll om en användare har miljoner mail om dem bara har taggat upp 10st mail, då har 
man bara 10st datapunkter från den användaren. Där har vi istället väldigt lite data. Det är inte 
mängden data i GB som är det intressanta utan mängden data som är strukturerad på ett sätt 
att vi kan använda den som är intressant. Då är det från fall till fall om vi har mycket eller lite. 

24. Hur viktigt är det att filtrera bort brus? Om ja: Vad är det viktiga? 
Ja det är klart att det är viktigt. Sätten vi hanterar text på till exempel handlar väldigt mycket 
om att göra en mycket mycket enkel modell idag för att över huvudtaget få det 
beräkningsbart. Då slänger man bort väldigt mycket och man slänger även bort mycket som 
har information. Men man gör det för att man ska kunna träna upp sin modell och få någon 
slags säkerhet på det med den träningsdatan man har. Det är inte att man får för mycket data 
utan det är mer att ens modeller har för lite träningsdata för att ha så många parametrar att 
man skulle kunna ta in all information man får.   

25. Används något verktyg för att filtrera bort brus? 
Vi arbetar inte riktigt på det sättet. Det kanske är något man gör i andra system och så men för 
oss, jag försöker bygga en automatiserad process här. Då när det kommer in ett mail så gör vi 
en konvertering av det mailet till en feature-vektor och i den konverteringen så tar man bort 
information men det är ingen manuell process. Vi klipper inte bort information, ex tar bort 
olika rader eller stavfel osv. Det är inget som vi gör. Vi kan inte göra detta pga flera 
anledningar, ex integritetsskäl och skalbarhetsskäl. Det kanske är något man återigen gör om 
man har något litet nischat. 

26. Finns det svårigheter med filtreringen? Om ja: Vilka svårigheter finns? 

27. Vad anser du är bra datakvalité? 
Min dröm hade varit där man fick GB av data där man visste vad en användare och hur en 
användare ville kategorisera just det mailet, eller just det dokumentet. Hur detaljerad feedback 
kan man få från en användare? Det avgör också hur mycket datakvalite man kan få i 
slutändan. Exempelvis om man har en användare som öppnar programmet och tittar i någon 
kategori och säger ja det här handlar om fotboll, mitt favoritfotbollslag, men plötsligt dyker 
det upp den del information som användaren inte tycker passar in. Om dem då tar bort dem 
där bilderna eller mailen eller vad dem har, då är det feedback till oss att ”det passa inte där”. 
Så kan vi få det som träningsdata för vi sparar även negativa. Det finns användare som 
scrollar förbi det och tycker att det stör mig inte att det ligger där. Då nästa gång vi ska träna 
om så vet vi inte om en användare tycke det va bra eller inte. Såna frågeställningar kommer 
alltid upp och detta gör att datan inte blir helt klart av bästa kvalité hela tiden. 
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28. Vad krävs för att få in den mängd av data som ni behöver? 
Det går att göra på flera olika sätt. Förhoppningen är att vi ska få in så många användare och 
hitta dem sätten som gör att en användare kanske inte ens på något krångligt sätt utan på ett 
enkelt och lekfullt sätt kan ge oss feedback om dem tycket det va bra eller dåligt. Så vår 
förhoppning är att bygga feedbackloopar och ha tillräckligt många användare för att få in 
data. I början innan användarna kommer in i bilden får man börja med folk som testar och 
bygger upp och kategoriserar data. Ett sätt att komma igång med träningen av systemet. 
Istället för att be om regler så ber man om svaret och tränar systemet med. En slags mix. Sen 
är det så också att det är en process där man lär sig att den här kategorin den är väldigt svår 
för även människor har svårt att komma överens om hur någonting ska kategoriseras i den här 
kategorin. Då får man kanske ge upp den kategorin tills man har kommit på något bättre sätt 
att identifiera det och sådär. Det är inte alltid felet i datan ibland är felet kategorin. Exempel 
Familj eller bror. En bror kan vara både ”en kompis” eller ens riktiga bror. Även familj är 
svårt att definiera, vilka ska ingå och inte?. Uppenbart för att på ytan men sen kan det bli 
krångligt.  

Affärsmässiga effekter 
29. Vilka affärsmässiga effekter ser ni med ert användande med prediktiva arbetssätt? 
Att göra användare så glad att dem ska tycka att detta är det bästa som finns och hjälper mig 
jättemycket. Sen när de gäller exakt ekonomimodell osv det är nog inte jag rätt person på. Det 
som ligger på mig är att göra användaren glad och hjälpa dem. 

30. Ser ni en ökad produktivitet med prediktiva arbetssätt? 
För tillfället har vi ingen data för att svara på detta men om jag ska ha en uppfattning så är det 
klart det har en ökad produktivitet och lönsamhet. 

31. Ökar nöjdheten hos era kunder när ni utför ert arbete?   
Vi är i ett stadie där applikationen växer så det knakar och mäter inte för tillfället 
kundnöjdheten men även här är jag övertygad om att kunderna uppskattar vad vi gör och 
utvecklar.  

32. Hur ser ni på framtiden, är detta ett framtida arbetssätt för företag att arbeta med? 
Vi har det scoopet och jag har svårt att se att Zynapp ska kunna fungera i hela världen utan att 
använda statistiska eller machine learning modeller. Sen samtidigt vill man komplettera med 
alla enkla regler man kan. Det kommer nog i slutändan bli någon slags hybrid då. Absolut, jag 
har svårt att tro att man kan lyckas utan prediktiva modeller.  
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Affärsområdeschef för Business Intelligence och Analys, Elvenite. 
Inledande frågor 
1. Vilken roll har du ? 
Affärsområdeschef för Business Intelligence och Analytics. 

2. Hur länge har ni jobbat med prediktiva arbetssätt? 
På Elvenite har vi bara arbetar med prediktioner eller prediktiva arbetssätt det senaste 6 
månaderna. Det är väldigt nytt. Jag har inte jobbat med det så mycket med algoritmer förr 
men lite mer med appar. Inte allt på den nivån som vi arbetar med det nu men det har 
fortfarande varit enklare prediktioner. Om man tar appar som byggs för konsumenter där du 
vill hjälpa ett företag att förstå vad dem behöver ha för produkter i butiken vid vissa 
tidpunkter. Det är ju en prediktion men den är inte algoritmmässig. Spår SMHI regn kommer 
det troligtvis säljas mer paraplyer och då kan man förutse det. Det behöver du inte ha någon 
svår algoritm för. I olika omfattningar har jag berört det innan men på ”riktigt” har vi gjort det 
på Elvenite i ungefär 6 månader. 

3. Vilken /vilka typer av branscher arbetar ni med? 
Food and beverage. Livsmedelsbranschen. Det är all tillverkande industri inom livsmedel 
exempelvis kaffe, bageri, Konsum, Ica, mejerier, bryggerier, producenter av mat, dricka. 

Användningsprocessen 
Prediktiv analys 
4. Hur kom ni fram till att ni skulle börja arbeta med prediktiv analys? 
Vi har en stor kund som arbetar med laxuppfödning och dem har ett stort globalt problem i 
den branschen som heter laxlus. Den här laxlusen står för väldigt mycket tappade intäkter 
eller stora höga kostnader för att bekämpa. Då har vi fått idén och pratat om att man skulle 
kunna predisera genom att använda sig av gammal historisk data men också med framtidsdata 
eller det data som man hämtar ifrån olika öppna APIer tex vattentemperaturer osv. Så att man 
kan se ett mönster att troligtvis om tre veckor kommer du komma över kurvan med tillåten 
mängd laxlus för en odling. På så sätt låta företagen sätta in åtgärder i tid eller slippa sätta in 
åtgärder för det kostar väldigt mycket pengar att göra det. Ett exempel om man missar och 
behöver slakta hela beståndet av en sån här odling så är det 60-70 miljoner norska kronor som 
går upp i rök på en gång. Det är väldigt mycket men å andra sidan så kanske det kostar 2 
miljoner att genomföra en bekämpning. Kan man göra bekämpningen av laxlusen när det är 
som högst troligt när det inträffar så kommer det att hjälpa dem att spara pengar på lång sikt. 
Så därför har vi kommit in här och börjat kolla på detta mer specifikt. Sen har vi även börjat 
kolla på övriga kunder inom mejeri, bageri, bryggeri osv att det finns saker att predisera här 
med. Kunna analyser med modeller vad som kanske kan ske.  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5. Hur går processen till för att utföra och arbeta med prediktiva analyser? 
Det är en form av en förstudie. Processen för prediktivitet, machine learning, eller avancerad 
analys skiljer sig inte så mycket från ett vanligt BI-projekt. Vi måste kolla på ett nuläge, vad 
är det kunden har för behov, vad finns det för olika typer av data. Någon form av förstudie 
och nulägesanalys behöver göras. Sen så tittar man på vad finns det, vad kan man leverera och 
däremellan hittar du ett gap som du måste fylla i form av att utveckla något kanske en 
algoritm eller kanske något verktyg som ska visualisera det. Det skiljer sig inte jättemycket 
från ett vanligt projekt. Det kanske är lite mer kopplat till ”vad är det egentligen kunden har 
behov av att se”?, det är lite mer förstudiefas lite mer analys att säkerställa att den prediktiva 
modellen verkligen uppfyller målet.  

6. Vad ser ni för fördelar med följande arbetssätt? 
Fördelar är helt klar att kunna komma med beslutstöd till kunder på ett helt annat sätt och 
kunna väga in, vad kommer att ske?. Att kunna planera i framtid och vidta åtgärder baserat på 
olika saker, alltifrån miljödata till andra saker som kan ske. Man skulle kunna tänka sig att 
man använder någon form av simulator där man använder en prediktiv modell för att 
predisera men man har en emulator där man matar in värden för att kunna se vad som händer i 
framtiden. Detta kommer hjälpa kunden att hela tiden vara ”up to date” på marknaden. På så 
sätt kunna optimera produktion. Vad händer om vi tappar såhär mycket försäljning i denna 
regionen, vad skulle det ge för utfall eller vad skulle det krävas för åtgärder i den här 
produktionsanläggningen.  

7. Utformas en prediktiv analys för att förutspå beteenden och se sannolikheter i data? 
En prediktiv analys utformas för att kunna utvärdera olika beteenden hos kunden. Detta kan i 
sin tur även användas för att senare kunna räkna på det och se olika sannolikheter hur stor 
chans saker och ting har att inträffa.  

8. Vad ser ni för risker med följande arbetssätt? 
Det som är det svåraste i denna leveranser är hur tillförlitlig är modellen. Den har inte hänt så 
du kan bara gå på historisk data. Stora uppenbara risker är att det är väldigt luddigt 
fortfarande. Vad är det egentligen och vad från man? Är det tillförlitligt?  
Det beror helt och hållet på bransch, använder du prediktiviteten i form av Netflix så är det för 
att dem vill kunna öka sin tjänst. Den är väldigt harmlös på det sättet. Det är deras egna intäkt 
som men om man ska använda detta på att bekämpa ett laxlusingrepp eller inte göra det. 
Konsekvensen blir väldigt stor om modellen är fel. Man kanske bekämpar i onödan eller man 
gör det inte ändå och man får slakta. Hur säkert är det med prediseringen? Den är ju aldrig 
säkrare än grunddatan. Där är den stora risken. Den data du har tillgång till är det du har, 
modellen kan ju inte hitta på. Om den data du har är dålig eller inte följt upp då får du en dålig 
modell som genererar ett dåligt resultat. 
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Historiska och öppna data: 
9. Vad är historisk data för er? 
Historisk data för oss är det som finns i dem affärssytemen som våra kunder arbetar med på 
ett eller annat sätt. Historisk data är allting som har skett för oss det som har dåtid i sig. 

10. Hur sker insamlingen av er historiska data?  
Det är väldigt olika hur man samlar in den. Det kan vara allt ifrån att man samlar in saker och 
ting till ett datalager i form av integrationer till att vi frågar mot öppna APIer. Oftast så sker 
insamlingen när det gäller produktionsdata om man säger så i affärssystemet. Alltifrån att 
lägga order till att skapa en produktionslina. Hela tiden samlas den in data som matas in i 
affärssystemen. Historisk data är det som har hänt liksom. 

11. Samlar ni in historiska data genom BI- input i form av verksamhetssystem? 
Se fråga 10.  

12. I vilken omfattning används Big data?  
Big data är allt det vi har i form av strukturerad data eller ostrukturerad data. Allt som finns i 
vår databas och i våra affärssystem kan vi med ett gemensamt ord kalla för Bid data och vi 
använder olika modeller för att hitta det mest relevanta i den mängden.  

13. Vad är öppen data för er? 
Det finns två definitioner på öppen data enligt oss. Den ena är att det är öppen data och med 
det menar jag att den är öppen för alla att konsumera. Som tex SMHI eller 
livsmedelsverketöppna data. Sen kan man ha öppen data för ett företag vilket menas att man 
öppnat upp sin data för att kommunicera eller utbyta informationer på ett enklare sätt via 
APIer, men med nycklar som bestämmer vilka som får öppna den. För mig är båda öppna data 
i definitionen. Att man öppnar upp det så att det ska vara enkelt att hämta och lämna data till 
källorna. 

14. Hur sker insamlingen av er öppna data? 
Insamlingen av egen öppen data kan ske via IoT sensorer som hämtar in information om man 
vill ha det. Men detta för SMHI med, om du tar SMHIs öppna datatjänst så har dem ett gäng 
IoT sensorer som hämtar in väderdata. Dem samlar in till sitt öppna data-gränssnitt som vi sen 
hämta ifrån. Så öppen data för mig är att tillgängliggöra data. Öppna upp det och inte stänga 
det. Traditionellt sätt så har du stängt saker och ting. Du har lagt in det i en strukturerad 
databas där du har ett lösenord för att komma åt det, du har en brandvägg. Det går inte att 
komma åt sakerna. Öppen data är att verkligen bara att fråga mot ett API-gränssnitt att jag vill 
ha denna informationen kombinerat med denna informationen för att 1. Det är öppen för alla, 
2. Den är öppen för dem som har en nyckel eller access för den. När du läser om öppen data i 
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dagspress så hänvisar dem till det som är öppet för alla , kommuner, landsting osv. Det är 
samma sätt att göra det på även om du bara öppnar det för ett företag eller vissa kunder. Vi har 
börjat diskutera det om det istället ska heta öppen data och sen öppna APIer. 

15. Vad för beteendedata samlas in och genom vilka öppna APIer? 
Se fråga 14. 

Prediktiva modeller: 
16. Vad krävs enligt din mening för att en prediktiv modell ska vara komplett? 
Som vi tittar på prediktiva modeller nu så ser inte vi att den kan bli komplett. Det ska lära sig 
hela tiden, utveckla den med nya aspekter, det kommer nya datakällor. Det kommer hela tiden 
nya saker man måste ta i beaktande. Det är det som är utmaningen med det att det går inte 
bara att göra en färdig lösning så är den klar att leverera till kunden och så låter man det vara 
så. Detta är något man måste jobba med kontinuerligt och förbättra hela tiden. 

17. Vilka är fördelarna med att arbeta med prediktiva modeller? 
Allting går snabbare med användning av modeller som är automatiserade, du får bättre 
beslutsprocesser och bättre beslutsstöd. En modell som har samma data hela tiden kommer ta 
konsekventa beslut eftersom allt är automatiserat och den går efter den datan som är inlagd. 
Den blir aldrig klar för att den förbättras hela tiden av mer träningsdata. Detta medför en 
bättre modell som kommer ta bättre beslut.  

18. Märker du någon skillnad på snabbhet? 
Se fråga 17. 

19. Får ni en bättre prognos vid användande av prediktiva modeller? 
Vid användning av prediktiva modeller kan vi se en tendens eller prognos att såhär mycket 
bättre kommer vårt beslutsfattande vara om en viss uppgift om vi sitter inne på rätt data. Det 
största problemet här är om vi tror att det är rätt data och vi gör en prognos men så var den 
data vi samlat in kass. Det är något som måste analyseras fram och tillbaka innan det blir 
perfekt.  

20. Om du jämför med manuellt arbete tar modellen då mer konsekventa beslut? 
Se fråga 17. 

21. Hjälper en modell er att visa mönster och trender? 
En prediktiv modell används för att själv kunna binda samman olika mängder data som inte 
en människa kanske skulle hitta. Detta ser vi som att hitta olika mönster och ja är nästan  även 
säker på att detta kan ligga till grund för att se trender framöver.   
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22. Vilka är nackdelarna med att arbeta med prediktiva modeller?  
Om modellen är fel så blir det väldigt jobbigt. När du gör en prediktion med den historiska 
datan och du vet vad som har hänt och vad som inträffat. Men sen så finns det mycket saker 
som kommer in i detta som du kanske inte har varit med om innan med din historiska data. 
Du har inte varit med om vissa kombinationer som helt plötsligt dyker upp och då kommer 
prediktionen bli fel. Då måste man utveckla prediktionen så att det kommer in nya faktorer 
som var okända. Här måste man hela tiden jobba med ett företags utveckling, vad är det dem 
vill, vad är det dem kan, vad är det dem vet om sin kund, sitt data, sin produkt, vad kommer 
för nya faktorer. Du kommer behöva facitdata från tidigare fall så att modellen lär sig av det. 
Om datan är dålig blir inte modellen sämre än vad datan är. 

Datainsamlingsprocessen 
23. Hur ser ni på informationsöverflöd? 
Först och främst få man ta reda på vad dålig data är. För mig är dåligt data att det är 
inkomplett att vi inte har tillräckligt mycket data. I projektet får man ta reda på vad dålig data 
är för just detta projekt och sen får man plocka bort dem delarna som var mindre intressanta 
eller helt värdelösa för uppdraget. 

24. Hur viktigt är det att filtrera bort brus? Om ja: Vad är det viktiga? 
Det är jätteviktigt för oss att filtrera bort det så att modellen ska kunna hålla den snabbheten 
man är ute efter. Ju mer data du ska behandla desto långsammare går det att behandla. Kan du 
minimera datamängderna och sökmängderna så går det fortare.  

25. Används något verktyg för att filtrera bort brus? 
Nej inte mer än att vi gör det via dataset. Vilken data är det som är kvalificerad , bygger dem 
scripten som strukturerar upp datan och tittar på om ett ordernummer ska vara en viss typ så 
ta bort de som inte innehåller den typen av data. Det kan vara skräp eller ofullständig 
information eller vad det kan vara, ta bort det.  

26. Finns det svårigheter med filtreringen? Om ja: Vilka svårigheter finns?  
Här är det oerhört svårt egentligen eftersom om du har en databas med strukturerad data och 
du vet vad du ska ta ut för något, du vet vad den innehåller och du vill bara flytta över den för 
att göra någon form av analys. När vi pratar predisering så vill du ha så mycket data som 
möjligt för att göra en bra predisering. Det finns en jätterisk att man tar bort information man 
egentligen inte skulle ta bort. Då brukar modellerna falla att dem blir sämre och då kan man 
testa att ta in den datan som man tog bort första gången. 
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27. Vad anser du är bra datakvalité? 
Data som innehåller den informationen som är ämnad för resultatet om man säger så. Arbetar 
du med produktionssystem så brukar det vara rätt hög kvalité från början för att databaserna 
är strukturerade. Dålig datakvalité brukar det bli i dem ostrukturerade datakanalerna asså typ 
Facebook, Twitter, SMS. Där du kan få in mycket skräp, det finns ingen styrning på vilken 
information som ska vara. Om du har en SQL databas kan du sätta vad du ska ha för 
information i varje fält. Här ska det vara siffror, här ska det vara bokstäver osv, den får vara 
såhär lång osv. Det är var man kallar för strukturerad data. Twitter är bara text liksom, men 
den datan är viktigt den också och kunna använda sig av i vissa modeller, vad folk skriver om, 
men där kan det komma in stavfel och det är dålig data. Då vet du inte riktigt vad du 
prediserar för någonstans ska du liksom förstå eller ha någon som förstår ordet. Är det 
felstavat så är det dåligt. Du får dålig data för att du inte har tillräckligt många mätpunkter och 
rapporterar inte in tillräckligt. 

28. Vad krävs för att få in den mängd av data som ni behöver? 
Det vi vet är att den datan vi behöver ha för att göra en fullständig prediktion finns inte idag, 
man samlar inte in den. Så vi behöver ha olika typer av sensorer som inte finns idag. För att 
den prediktiva modellen ska bli riktigt bra då vill man helst att vi ska samla in data hela tiden. 
Så vi tittar med samarbeten på sånna företag som har sonder som simmar omkring i 
odlingarna och skickar upp data hela tiden till ett moln. Då får du bra kvalité på datat. Då ser 
du vad som händer på ett dygn. Ett exempel idag är att när man ska räkna lössen på laxarna så 
gör man det manuellt. Man tar upp 10st laxar och räknar hur många löss det finns på dem. Då 
får man ett snitt. Problemet är att det finns över 60.000st laxar i odlingen så hur stor kvalité 
blir det av att kolla på 10? Sen hur säker kan du vara på att den fösta laxen du plockar upp 
inte heller är den sjätte laxen du plockar upp. 

Affärsmässiga effekter 
29. Vilka affärsmässiga effekter ser ni med ert användande med prediktiva arbetssätt? 
Lönsamhet och produktivitet. Du kan tjäna och spara pengar. Producerar du någonting och 
vill undvika att något kostar eller havererar eller i detta fallet med lax, dör så genom att 
predisera det undvika det. På så sätt får du inte en kostnad eller ett intäktsbortfall. Väljer du 
mot konsument som Netflix eller Konsum Värmland så skulle dem kunna använda sig av 
prediktiva modeller för att uppskatta hur mycket behöver vi ha i lager för att öka sin 
omsättning, öka sin tjänst. Det värsta som finns för företag är att för mycket eller för lite av en 
produkt att man måste kasta den tillslut, man säljer den inte eller att den kostar för mycket 
pengar för lagerkostnaden. Det bästa är att ha precis det som efterfrågas och då måste du 
nästan börja kolla på prediktiva modeller och sen vad som kommer hända framåt. Ser även en 
ökad kundnöjdhet. Finns produkterna så är du nöjd. Du vill inte åka tillbaka dagen efter för att 
dem är slut. Om du går in i en butik och så har inte butiken det du ska köpa så går du ofta till 
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nästa butik och då har den första butiken tappat dig som kund.  

30. Ser ni en ökad produktivitet med prediktiva arbetssätt? 
Se fråga 29.  

31. Ökar nöjdheten hos era kunder när ni utför ert arbete? 
Se fråga 29. 
   
32. Hur ser ni på framtiden, är detta ett framtida arbetssätt för företag att arbeta med?  
Absolut. Det kommer bara bli större och större hela tiden. Ta man det inom medicinindustrin 
och sjukvården eller resevården kommer det bra explodera. Det kommer säkert vara nyckeln 
för att få SJ att komma i tid genom att predisera sitt underhåll på ett bra sätt. 
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