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I 

Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en 
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt 
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 
förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall 
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en 
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, 
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna 
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet 
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig 
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 
forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, 
samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I 
examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat 
examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på 
delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator 
rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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IV 

Abstract 
Forecasting is considered a key process affecting all aspects of a business and by 

effectively applying forecasts several advantages can be obtained, including increased 

availability of products to consumers and reduced inventory levels throughout the supply 

chain. In the fast-moving consumer goods sector, with its rapid product turnover, 

changing consumer needs and diverse product sustainability, it is particularly necessary 

to constantly stay ahead. 

 

ICA Sverige AB is currently the main actor in the Swedish fast-moving consumer goods 

sector with just under one half of the market share. Like many other major businesses, 

ICA Sverige AB applies forecasting to predict future sales volumes. The difference is that 

the business is not just applying forecasts towards consumers, but towards the ICA 

retailers. One important business activity is the promotions conducted towards consumers 

but primarily to the ICA retailers. Their current process for promotion forecasting 

comprises manual planning and estimates of future promotions’ extent, which is 

extremely difficult.  

 

This study aims to examine a number of different forecasting techniques, from the fields 

of data mining and machine learning, and their ability to create accurate promotion 

forecasts. The study also compares the performance of the forecasting techniques against 

ICA's existing manual promotion forecasts. 

 

The results of the study show that it is possible to achieve a high accuracy on promotion 

forecasts for the fast-moving consumer goods sector through the use of forecasting 

techniques. Most of the studied forecasting techniques also achieved a higher accuracy 

than ICA's existing manual promotion forecasts. 
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V 

Sammanfattning 
Prognostisering anses vara en nyckelprocess som påverkar alla delar av en verksamhet 

och genom att effektivt applicera prognoser kan ett flertal fördelar erhållas, däribland 

ökad tillgänglighet av produkter till konsumenter och minskade lagernivåer genom hela 

leveranskedjan. Inom dagligvaruhandeln, med dess snabba varuomsättning, skiftande 

konsumentbehov samt varierande produkthållbarheter är det särskilt nödvändigt att 

ständigt ligga steget före. 

 

ICA Sverige AB är idag den dominerande aktören inom svensk dagligvaruhandel med 

knappt hälften av marknadsandelarna. Likt många andra större koncerner tillämpar ICA 

Sverige AB prognoser för att förutse framtida försäljningsvolymer. Vad som skiljer sig är 

att verksamheten inte endast applicerar prognoser mot konsumenter utan även på 

försäljningen mot ICA-handlarna. Ett viktigt affärsområde för verksamheten är de 

kampanjer som dels bedrivs mot konsumenter och dels, i första hand, mot ICA-

handlarna. Verksamhetens nuvarande process för kampanjprognostisering innefattar 

manuell planering och uppskattning av framtida kampanjers omfattning, vilket är extremt 

svårt.  

 

Denna studie syftar till att undersöka ett antal olika prognostiseringstekniker, från 

områdena informationsutvinning (eng. data mining) och maskininlärning, och deras 

förmåga att skapa träffsäkra kampanjprognoser. I studien jämförs även 

prognostiseringsteknikernas prestanda mot ICA:s befintliga manuella kampanjprognoser.    

 

Studiens resultat visar att det är möjligt att uppnå en hög träffsäkerhet på 

kampanjprognoser för dagligvaruhandeln med hjälp av prognostiseringstekniker. Flertalet 

av de studerade prognostiseringsteknikerna uppnådde dessutom en högre träffsäkerhet än 

ICA:s befintliga manuella kampanjprognoser. 
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 Inledning 1
Kapitlet avser introducera läsaren till det studerade ämnet med en övergripande 

bild av problemområdet och vidare med en detaljerad beskrivning och motivering 

för det specifika problemet. Här preciseras forskningsfrågorna och de viktigaste 

forskningsbidragen vilka är grunden för studien. Förekommande begrepp förklaras 

och rapportens vidare upplägg förbereder läsaren för kommande kapitel. 

 

1.1 Introduktion 

För att möta kunders alltjämt ökande krav och för att erhålla fördelar gentemot 

konkurrenter är verksamheter, oavsett bransch, i ständigt behov av utveckling. I 

många fall gäller det att anpassa sig efter rådande marknadssituation samtidigt som 

det i andra fall kan finnas tillfällen och möjligheter att själv visa vägen med 

innovationer och nytänkande. Att alltid ligga steget före, genom att känna av 

marknadens tendenser och skapa prognoser, möjliggör planering och förberedelse 

för kommande behov och situationer. 

 

Inom dagligvaruhandeln, med dess snabba varuomsättning, skiftande 

konsumentbehov samt varierande produkthållbarheter är det särskilt nödvändigt att 

ständigt ligga steget före (Meulstee & Pechenizkiy, 2008). Inkludera därtill 

branschens kampanjintensivitet samt säsongs- och väderberoenden så tydliggörs 

behovet och kravet att kunna skapa träffsäkra prognoser. I en intressant studie 

(Adebanjo & Mann, 2000) granskade en expertgrupp bestående av erfarna 

prognosmakare femtio livsmedelsföretag, där det framgick att 48 % av företagen 

medgav att de är dåliga på prognostisering. Expertgruppen i studien ansåg därtill att 

prognostisering är en nyckelprocess som påverkar alla delar av en verksamhet och 

genom att effektivt applicera prognoser kan ett flertal fördelar erhållas, däribland: 

 Ökad tillgänglighet av produkter till konsumenter 

 Minskade lagernivåer genom hela leveranskedjan 

 Effektivare utnyttjande av tillgångar/kapital 

 Tydligare identifiering av framtida kapitalbehov  

 

Informationsutvinning eller data mining (DM) är utforskning och analys av stora 

mängder data för att upptäcka betydelsefulla mönster och regler (Berry & Linoff, 

2004, s. 7). Mer konkret innebär DM att man kan utvinna information och kunskap, 

i regel automatiskt, ur data som är för omfattande eller inte är direkt greppbar för 

människan. Det är exempelvis inte ovanligt att större verksamheter upprätthåller 

databaser med detaljerad försäljningsdata insamlad under flera års tid. Att göra 

djupare manuella analyser av en sådan omfattande datamängd, t.ex. med syftet att 

finna korrelationer mellan två produkters försäljning eller att upptäcka 

säsongstrender, är i princip en omöjlighet. Med hjälp av datorers 

beräkningskapacitet och DM-tekniker kan detta problem dock överkommas. 
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Inom DM delas de studerade problemen in i två kategorier, prediktion (eng. 

Prediction) och kunskapsupptäckande (eng. Knowledge Discovery), varav den 

förstnämnda undersöktes i denna studie. Prediktion definieras i termer av specifika 

mål som uppnås genom att från tidigare insamlad och känd data härleda svar på nya 

okända exempel. Flera tillämpningar av prediktion på verkliga problemområden 

som exempelvis identifiering av bedrägerier, riktad marknadsföring och 

investeringsanalyser har visat sig vara framgångsrika. (Weiss & Indurkhya, 1998, 

ss. 7-8) 

 

Ett annat datavetenskapligt fält som oftast knyts ihop, ibland rent av förväxlas, med 

DM är maskininlärning (eng. Machine Learning), ML. Flertalet av de tekniker som 

används inom DM kommer från ML, därav den starka kopplingen mellan de två. 

Centralt i ML är träning och modellering av ett lärande beteende hos en maskin 

eller ett datorprogram. Huvuduppgiften är att konstruera datorprogram som genom 

erfarenhet automatiskt kan förbättra sig själv (Mitchell, 1997). Artificiell 

intelligens, statistik och informationsteori är exempel på områden som influerat 

delar av ML-domänen.  

 

Kombinationen av DM och ML är exceptionellt kraftfull. I omfattande 

datamängder kan till synes dolda och komplexa mönster upptäckas och utnyttjas. 

Med träning kan dessutom teknikernas prestationsförmåga höjas ytterligare för att 

åstadkomma exempelvis mer träffsäkra prognoser eller starkare beslutsunderlag 

som i längden kan ge företag resultat i form av ökad försäljning, reducerade 

kostnader samt försprång gentemot konkurrenter. ML-tekniker och statistiska 

tekniker, såsom beslutsträd, modellträd, artificiella neuronät, multipel linjär 

regression och ensembler samt deras förmåga att skapa träffsäkra 

kampanjprognoser undersöktes i denna studie.   

 

1.2 Bakgrund 

Den idag dominerande aktören inom svensk dagligvaruhandel är ICA Sverige AB 

med knappt hälften av marknadsandelarna. Koncernen drivs av de enskilda 

butikernas ägare, vilka ingår i ICA-handlarnas Förbund. Medlemmarna i förbundet 

styr gemensamt investmentbolaget Hakon Invest AB som tillsammans med Royal 

Ahold N.V, en nederländsk dagligvaruhandelskedja, äger ICA Sverige AB.  

 

Likt många andra större koncerner tillämpar ICA Sverige AB prognoser för att 

förutse framtida försäljningsvolymer. Mot konsumenter appliceras prognoser 

baserat på historisk försäljning. En skillnad ligger i att verksamheten även 

applicerar prognoser mot ICA-handlarna, baserat på historisk försäljning från lager. 

För att möjliggöra detta används en prognosmotor som kan skapa prognoser på 

produktnivå för olika tidsintervaller under normala perioder. Genom en sådan 

modellering av handlarnas köpbeteenden kan ICA säkerställa en rimlig lagernivå, 

upprätthålla ett eftertraktat och aktuellt sortiment samt vara kostnadseffektiva 

gentemot leverantörerna. 
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Inför kampanjer genomförs samma typ av automatgenererade prognostisering som 

för normala perioder vilket betyder att de speciella förutsättningarna som en 

kampanj innebär inte inkluderas i prognosen. 

 

ICA-koncernen arbetar med fyra olika butiksprofiler, Maxi, Kvantum, Supermarket 

och Nära, där storlek på butik och sortiment, läge och tillgänglighet särskiljer de 

olika formaten. De olika ICA-butikerna drivs genom ett franchise-koncept där varje 

handlare äger och driver sin egen butik. Det speciella med ICA:s affärsmodell är att 

handlarna tillsammans driver koncernen medan större affärsområden som 

marknadskommunikation, gemensamma inköp och logistik hanteras på central nivå 

av ICA Sverige AB.  

 

På central nivå hanteras ytterligare ett viktigt affärsområde, nämligen kampanjer. 

Dessa är dels riktade mot konsumenter genom marknadsföring, som exempelvis 

direktreklam och medlemserbjudanden, och dels mot handlarna själva. Från ICA 

Sverige AB sett är i själva verket handlarna och butikerna huvudmålen. Faktum är 

att handlarna enligt avtal är skyldiga att delta i dessa kampanjer men avtalen anger 

inte i vilken utsträckning. Handlarna har även friheten att genomföra individuella 

kampanjer.  

 

Figur 1 nedan förklarar en kampanjs flöde genom delar av organisationen. 

Kampanjplanerare på ICA Sverige AB planerar och prognostiserar idag dels 

manuellt och dels med den befintliga prognosmotorn inför kommande kampanjer. 

Inköpen av kampanjvaror från leverantörer görs därefter med stöd av underlaget 

från kampanjplanerarna. Från leverantörerna transporteras sedan beställningarna ut 

till ICA:s olika lager, kallade distributionsenheter (DE), på helpall, halvpall eller 

mixpall vilka även kallas Store Orderable Item, SOI.  

 

ICA Sverige AB

DE

ICA Maxi

ICA Kvantum

ICA 
Supermarket

ICA Nära

DE

DE

Kampanjplanerare

Inköpare

Kampanjvaror

SOI
Helpall
Halvpall
Mixpall

Leverantör ICA Maxi

 
 

Figur 1 ICA Sverige AB:s upplägg för kampanjer mot konsumenter och butiker. 
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Sammankopplingar mellan butiker av samma format görs genom så kallade kluster 

(blå cirkel i figur 1), vilka logiskt samordnar tillhörigheterna i marknadsföring, 

kampanjer och DE. Varje butik kan vara kopplat till flera kluster och ett kluster kan 

vara kopplat till en eller flera DE.  

1.3 Problemdiskussion 

ICA Sverige AB använder i nuläget en prognosmotor för att prognostisera 

försäljning mot handlare under normala perioder men anpassade verktyg och 

funktionalitet saknas för försäljningsprognostisering under kampanjperioder. 

Nuvarande process för kampanjprognostisering innefattar manuell planering och 

uppskattning av framtida kampanjers omfattning, vilket är extremt svårt och 

medför en varierande kvalitet på prognosernas utfall.  

 

Enligt Adebanjo & Mann (2000) ansågs kampanjer representera en av 

huvudorsakerna till tillverkningsineffektivitet, för låga alternativt för höga 

lagernivåer, dålig kundservice och i slutändan missnöje hos kunder. Ofta resulterar 

kampanjer och även andra speciella perioder i ett varierande konsumentbehov. I 

slutändan innebär detta i många fall en brist på berörda produkter vid periodens 

början och överflöd vid periodens slut. (Meulstee & Pechenizkiy, 2008) 

 

 
 

 

 

Figur 2 ovan illustrerar oönskade effekter av ICA:s befintliga prognosers ojämna 

utfall. Observera att diagrammet skapats för att ge en tydlig bild över 

problematiken, siffrorna är fiktiva. Inför kampanjperioder (start v.4 i figur 2) ökar 

lagernivån på de aktuella varorna hos berörda DE för att svara upp till den 

kommande kortvariga försäljningsökningen. När sluttiden för respektive kampanj 

nåtts (v.7 i figur 2), ska lagernivån i det optimala fallet vara tillbaka på normal 

nivå.  

  

Figur 2 Lagernivåförändringar hos DE under kampanjperioder 
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Detta uppnås dock sällan med den nuvarande prognostiseringen vilket leder till 

ökad lagerbindning, hantering och svinn (grått område i figur 2). I vissa fall leder 

det även till utförsäljning av kvarvarande kampanjvaror.  

 

Tidigare nämnda överprognostiseringar är problematiska, dock förekommer även 

underprognostiseringar vilka har en omvänd negativ effekt. Minskad försäljning 

innebär tappad förtjänst och slut i lager innebär ett förmodat missnöje hos handlare 

och konsumenter, vilket betraktas som ett allvarligare problem än 

överprognostiseringar.  

 

Franchise-konceptet och den speciella kampanjprocessen är skälet till varför den 

nuvarande prognosmotorn inte kan utnyttjas för kampanjprognostisering, I vanliga 

fall är det konsumenterna som i slutändan styr försäljningen men eftersom 

handlarna i detta fall verkar som en mellanhand, och själva bestämmer över 

mängden av aktuella kampanjvaror som ska köpas in, påverkar konsumenterna 

endast försäljningen indirekt. Handlarnas frihet att bedriva egna kampanjer 

försvårar också prognostiseringen. Detta, och de redan nämnda negativa effekterna 

kring lagerhantering, kostnader och kundnöjdhet tydliggör behovet av en förbättrad 

automatiserad kampanjprognostisering.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilken prognostiseringsteknik kan uppnå högst träffsäkerhet på 

kampanjprognoser?  

a. Hur beror prognostiseringsteknikernas träffsäkerhet på mängden 

kampanjhistorik? 

b. Gör prognostiseringsteknikerna en över- eller underprognostisering? 

2. Vilka prognostiseringstekniker kan uppnå högre träffsäkerhet än ICA:s 

befintliga manuella kampanjprognoser? 

a. För vilka av ICA:s varugrupper kan prognostiseringsteknikerna uppnå 

högre träffsäkerhet än befintliga manuella kampanjprognoser? 

b. Hur stor andel av kampanjartiklarna prognostiseras med en högre 

träffsäkerhet än befintliga manuella kampanjprognoser? 

 

1.5 Syfte 

Studien syftar till att undersöka möjligheten att, med hjälp av 

prognostiseringstekniker, tillämpa och utvärdera försäljningsprognoser för 

kampanjer riktade mot ICA-handlare. Vidare är avsikten att med hjälp av nämnda 

prognostiseringstekniker kunna göra mer korrekta bedömningar av kampanjernas 

genomslag. Denna förbättring skulle då medföra en effektivisering av ICA 

Sverige AB:s lagerhantering och därmed minska lagerbindning, hantering samt 

svinn av kampanjvaror.  
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1.6 Viktigaste forskningsbidrag 

Det viktigaste forskningsbidraget berör utvärdering av prognostiseringsteknikers 

förmåga till träffsäkra kampanjprognoser inom dagligvaruhandeln, inte direkt mot 

konsument utan mot butiker. Detta faktum gjorde studien intressant och 

motiverad då försäljningsprognostisering ofta görs mot konsumenter eller mot 

andra verksamheter under normala perioder. ICA:s speciella franchise-koncept 

och komplexa kampanjprocess bidrar med ytterligare en dimension till 

forskningen. 

 

1.7 Målgrupp 

Studien är skapad åt och i sammarbete med ICA Sverige AB. En stor del av 

rapporten är därför specifikt inriktad mot ICA med dess relativt speciella 

affärsmodell. Innehållet kan likväl vara till stort intresse för verksamheter med 

liknande affärsmodell då prognostisering av kampanjer mot egna butiker ännu är 

ett tämligen outforskat område. Studien riktar sig även till personer med intressen 

för prognostisering men framförallt för forskare inom DM som är engagerade i 

prognostisering mot dagligvaruhandeln. 

 

1.8 Begreppsdefinition 

Nedan listas i rapporten förekommande begrepp, uttryck och tillhörande 

förkortningar som är viktiga att förstå för att få en klar helhetsbild.  

 

Data mining (DM):   Benämns som en process där utforskning och 

analysering av stora mängder data för att upptäcka 

betydelsefulla mönster och regler är i fokus. Kan 

översättas till informationsutvinning men det 

etablerade begreppet är data mining och kommer 

därför hädanefter att användas. 

 

Distributionsenhet (DE):  ICA:s definition av ett större lager som 

tillhandahåller varor för distribution ut till ICA-

butikerna runt om i Sverige. Idag finns det 15 

stycken DE. 

 

Kampanj:    Är en tidsperiod som innefattar specifika varor och 

tillhörande erbjudanden som dels är riktat mot 

konsumenter och dels mot ICA-handlare. Utåt sett, 

mot konsumenter, kan exempel på kampanjer vara 

”köp två för en” eller ”få X % rabatt på vara Y” 

med flera. 
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Kluster:  Samling av butiker som på något vis har en 

samhörighet. Exempel är att butiker av likadana 

format med samma DE tillhör ett och samma 

kluster. 

 

Maskininlärning (ML): Definieras som uppgiften att konstruera 

datorprogram som genom erfarenhet automatiskt 

kan förbättra sig själva (Mitchell, 1997).  

 

Prognostisering:  Ett allmänt begrepp för att skapa prognoser, ofta 

inom försäljning. Inom DM används begreppet 

prediktion för att benämna vissa problem och 

uppgifter inom problemdomänen där regression 

med tidsvariabler ofta ingår. Motsvarar engelskans 

forecasting.  

 

Store Orderable Item (SOI): Benämning på olika typer av varuleveranser som 

används av ICA och dess leverantörer. Exempel på 

SOI är helpall, halvpall och mixpall. 

 

Varugrupp: Uppdelning av ICA:s sortiment beroende på typ av 

artikel. Studien innefattar varugrupperna, Bröd, 

Djupfryst, Fisk & Sallad, Kolonial, Kött & Chark, 

Mejeri, Ost samt Special. 

 

1.9 Disposition  

Första kapitlet, Introduktion, har för avsikt att ge en överblick över det studerade 

problemområdet. I nästkommande kapitel, Metod, redogörs för vilka metoder som 

använts för att genomföra de experiment och undersökningar som studien syftar 

till. Både en övergripande teoretisk genomgång och motivering till vald metod 

ges. Därefter i kapitel 3-5 diskuteras teorin kring DM och ML med vikt på olika 

metoder och angreppssätt för prognostisering. Utöver studiens grundstenar som 

förankras i de nämnda förberedande kapitlen redogörs i kapitel 6 för relaterad 

forskning till studiens berörda områden. 

 

Efter de inledande kapitlen skiftar fokus till genomförandet och de resultat som 

åstadkommits i studien, vilka presenteras under avsnittet Experiment. Utöver 

detta, analyseras uppnådda resultat. I avsnitt 8, Slutsatser, förs en djupare 

diskussion kring de resultat som upptäckts för att tydliggöra vad som har och vad 

som inte har uppnåtts. Dessutom görs en utvärdering av studiens använda metodik 

och förslag till vidare forskning vilka presenteras i det sista kapitlet, Diskussion 

och förslag till vidare forskning. 
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 Metod 2
Syftet med kapitlet är att beskriva och motivera studiens valda forskningsmetod 

och tillvägagångssätt för att därigenom ge läsaren möjlighet att bedöma studiens 

relevans och giltighet. Här presenteras val av metod, insamling och urval av data 

samt en översikt över studiens genomförandeprocess. Slutligen beskrivs hur 

resultat analyseras, utvärderas samt presenteras.  

 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Goldkuhl (2011) presenterar en klassificering av kunskap som kan utnyttjas i 

samband med kunskapsprojektering och värdering av kunskapsutveckling. De 

forskningsfrågor som studien ämnade besvara har nedan indelats enligt nämnda 

klassificering, detta för att ge en överblick över forskningsfrågornas 

kunskapskaraktär.  

 

Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 

1. Vilken undersökt prognostiseringsteknik kan uppnå 

högst träffsäkerhet på kampanjprognoser? 

Karaktäriserande 

kunskap 

a. Hur beror prognostiseringsteknikernas träffsäkerhet 

på mängden kampanjhistorik? 

Förklaringskunskap  

b. Gör prognostiseringsteknikerna en över- eller 

underprognostisering? 

Karaktäriserande 

kunskap 

2. Vilka undersökta prognostiseringstekniker kan uppnå 

högre träffsäkerhet än ICA:s befintliga 

kampanjprognoser? 

Klassificerande 

kunskap 

a. För vilka av ICA:s varugrupper kan 

prognostiseringsteknikerna uppnå högre 

träffsäkerhet än befintliga kampanjprognoser? 

Klassificerande 

kunskap 

b. Hur stor andel av kampanjartiklarna prognostiseras 

med än högre träffsäkerhet än befintliga manuella 

kampanjprognoser? 

Klassificerande 

kunskap 

 

Tabell 1 Klassificering av forskningsfrågornas kunskapskaraktär. 

Goldkuhl (2011) definierar karaktäriserande kunskap som beskrivande av 

egenskaper hos en kategoriserad och studerad företeelse och som bidrar till 

ytterligare klarläggande av klassens innebörd. Studiens ena huvudsakliga 

forskningsfråga, att undersöka vilken prognostiseringsteknik som kan uppnå högst 

träffsäkerhet på kampanjprognoser, är ett exempel på karaktäriserande kunskap. 

Ett antal olika tekniker undersöktes och utvärderades, där deras 

prognostiseringsegenskaper var av särskilt intresse.  
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Ett annat exempel på karaktäriserande kunskap är besvarandet av frågan om 

teknikerna i genomsnitt gör en över- eller underprognostisering. Som tidigare 

nämnts är både över- och underprognostiseringar problematiska men på skilda sätt 

varför frågan var intressant att undersöka.   

 

En annan viktig aspekt i studien var att undersöka hur teknikernas förmåga till 

träffsäkra prognoser berodde på mängden kampanjperioder, dvs. hur mycket 

historik som måste finnas tillgänglig, och är ett exempel på förklaringskunskap. 

Sådan kunskap har sitt ursprung i orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar för 

något resulterande förhållande. Studiens resultat ämnades ge en antydan till var 

gränsen för mängden kampanjhistorik går för att teknikernas prestanda ska anses 

tillräcklig.  

 

Den andra huvudsakliga forskningsfrågan i studien var att utreda vilka 

prognostiseringstekniker som kunde överträffa de befintliga manuella 

prognosernas träffsäkerhet. En uppdelning av teknikerna i två delar, en del som 

överträffade befintliga prognosers träffsäkerhet och en del som inte överträffade, 

gav en indikation på betydelsen och omfattningen av att förbättra nuvarande 

kampanjprognostisering. Svaret på denna forskningsfråga är exempel på 

klassificerande kunskap där ett fenomen kan delas upp i olika delklasser beroende 

på någon egenskapstyp.  

 

De olika varugrupperna i ICA:s sortiment skiljer sig åt på flera plan, exempelvis i 

pris, hållbarhet, säsongsberoende m.m. Därför var det viktigt att särskilja för vilka 

varugrupper som prognostiseringsteknikerna kunde överträffa befintliga 

prognosers träffsäkerhet. Detta är, i likhet med den andra övergripande 

forskningsfrågan, ett exempel på klassificerande kunskap.  

 

Slutligen undersöktes andelen kampanjartiklar som kunde prognostiseras med än 

högre träffsäkerhet än befintliga manuella kampanjprognoser. Kunskapen som 

forskningsfrågan genererade betecknas även den som klassificerande kunskap.  

 

2.2 Val av metod 

Det finns olika sätt att bearbeta och analysera den information som samlats in. 

Termerna vilka brukar nämnas i detta sammanhang är kvantitativt och kvalitativt 

inriktad forskning. Kvalitativt inriktad forskning har fokus på datainsamling av 

”mjuk” data. t.ex. i form av intervjuer och tolkande analyser där man vill få 

förståelse för varför något är eller beter sig på ett visst sätt. Kvantitativt inriktad 

forskning däremot är forskning inriktat på mätningar vid datainsamlingen samt 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder där man använder sig utav numerisk 

samt statistisk data. (Patel & Davidson, 2003) 

 

I denna studie har en kvantitativt inriktad forskning tillsammans med en 

experimentell forskningsdesign brukats. Den kunskapskaraktärisering som 

gjordes identifierade att majoriteten av forskningsfrågorna bidrog med 
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klassificerande samt karaktäriserande kunskap. Studien ämnade genomföra ett 

antal experiment för att jämföra prognostiseringstekniker mot varandra och 

därmed karaktärisera deras egenskaper.  

 

Dessutom avsågs att klassificera teknikerna i förhållande till ICA:s nuvarande 

manuella prognoser och undersöka om dessa kunde utföra en träffsäkrare 

prognostisering. Således lämpade en experimentell forskningsdesign sig väl för 

denna studie.   

 

Den experimentella forskningsdesignen kan även hitta orsakssamband och 

förklara vad olika fenomen beror på (Höst, Regnell, & Runeson, 2006), detta 

visade sig högt önskvärt då en viktig del i studien var att upptäcka samband och 

kombinationer av attribut som var viktiga för en lyckad prognostisering. Att hitta 

orsakssamband var även viktigt vid analysen av hur många kampanjperioder som 

krävs för att träffsäkerheten skulle överträffa ICA:s nuvarande kampanjprognoser.  

 

2.3 Val av informationskällor 

Utöver den kampanjdata som ICA Sverige AB bidrog med till studien kom 

majoriteten av informationen från litterära källor som artiklar och böcker. Därtill 

insamlades information från diskussioner och vägledning från övriga inblandande 

forskare och projektmedlemmar. 

2.3.1 Litterära källor 

Valet av litteratur för denna studie har motiverats enligt ett antal kriterier;  

 Hålla en hög trovärdighet genom att vara publicerade inom tillförlitliga 

vetenskapliga forum eller på annat sätt vara allmänt accepterade 

(läroböcker, rekommenderade eller frekvent citerade).  

 Skapa en övergripande men tydlig helhet över de berörda forsknings- och 

problemområdena och samtidigt bidra till en mer preciserad bild över 

väsentliga delar för både läsarna och författarna. 

 Främja att studien uppnår en vetenskapligt säkerställd nivå med hjälp av 

publicerad forskning och dess praxis, erfarenheter och resultat.  

 Vara aktuell och giltig samt representera de senaste framstegen inom det 

område som källan skildrar.  

 

Den övergripande beskrivningen och förståelsen för DM och ML åstadkoms 

främst genom studerande av läroböcker med erkända författare efter 

rekommendation från inblandade forskare. Barry & Linoff (2004), Tan, Steinbach 

& Kumar (2006), Witten, Frank & Hall (2011) och Roiger & Geatz (2003) är de 

mest frekvent nyttjade. Fastän läroböcker inte uppnår samma vetenskapliga höjd 

som artiklar eller andra vetenskapliga publikationer utgjorde dessa källor en 

tillfredsställande teoretisk grund för de studerade områdena. 
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För de delar av studien som krävde en mer djupgående inblick och specifik 

kunskap användes i första hand forskningsartiklar publicerade i journaler och 

tidsskrifter, såsom Armstrong & Collopy (1992, 2000), Demšar (2006) Zhang, 

Patuwo & Hu (1998), Meulstee & Pechenizkiy (2008) och Adebanjo & Mann 

(2000). Dessa källor har, i allmänhet, högre trovärdighet och kvalitet än andra 

typer av vetenskapligt granskade källor då de representerar mogna 

forskningsresultat som granskats mer rigoröst (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). 

 

Att litteraturen var aktuell och giltig säkerställdes genom nyttjande av de senaste 

upplagorna och versionerna samt endast litteratur från erkända förlag och 

tidsskrifter. För många av de specifika teknikerna, metoderna och algoritmerna 

som behandlats har upphovsmännen direkt refererats även om andra källor 

använts för att upptäcka eller beskriva dessa. 

2.3.2 Övriga källor 

Expertis från inblandade forskare och projektmedlemmar bidrog avsevärt till 

utformningen, genomförandet och resultaten av studien. Utvald litteratur stod för 

majoriteten av den grundläggande förståelsen, i synnerhet för DM och ML, 

medan erfarenheterna och expertisen från de inblandade hjälpte till att omvandla 

teori till en praktisk tillämpning på det specifika problemområdet. 

Projektmedlemmarna höll avstämningar regelbundet under projektets förlopp 

genom möten och telefonkonferenser.     

 

Medlemmarnas roller i projektet, exklusive författarna, listas nedan.  

 

Roll Placering 

Huvudansvarig forskare Högskolan i Borås 

Delansvarig forskare Högskolan i Borås 

Projektledare ICA Sverige AB 

Verksamhetsutvecklare  ICA Sverige AB 

Statistiker ICA AB 

Statistiker ICA AB 

Utvecklare DFC ICA AB 

Dataansvarig ICA AB 
 

 Tabell 2 Medlemsroller i projektet 

2.4 Insamling och urval av data 

ICA Sverige AB har bedrivit projektet med att prognostisera försäljning mot ICA-

handlarna vid kampanjer under en längre period. Denna studie tog vid i slutskedet 

av projektet då data redan noga valts ut och samlats in. Nedan följer en 

redogörelse för hur denna insamling och urval av data genomfördes. Undersökt 

data var av naturliga skäl kvantitativ då detta representerade plock- och 

försäljningshistorik, under kampanjveckor och normala veckor, från DE gentemot 

ICA-butikerna. Med plock avses varor som först lagerhålls i en DE, för att sedan 

”plockas” och transporteras ut till butiker.  
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Data som andra samlat in kan användas för att snabba upp 

undersökningsprocessen. Det kan även vara nödvändigt att använda för att 

överhuvudtaget få tillgång till data vilket var fallet för denna studie då det 

handlade om ICA:s egeninsamlade data. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006) 

 

Eftersom ICA samlar in stora mängder data med plock- och försäljningsstatistik 

var det av största vikt att välja ut så representativ och bearbetad data som möjligt. 

För att fånga historiska, nuvarande och kommande trender användes veckovisa 

tidsseriedata från tre år tillbaka fram till nutid. Begränsningar gjordes genom att 

använda tidsseriedata från endast två representativa DE av ICA:s femton möjliga.  

 

ICA:s sortiment är omfattande med ca 20 000 artiklar varvid en majoritet ingår i 

någon form av kampanj årligen. Som minimikrav ställdes att involverade artiklar 

måste ingå i kampanj fyra gånger under ett år för att så långt som möjligt reducera 

icke kampanjintensiva artiklar. Kravet var dessutom nödvändigt att ställa för att 

prognostiseringsteknikerna skulle kunna hitta betydelsefulla mönster, alltså hur 

försäljningen av berörda artiklar påverkas under kampanj. Om en artikel ingår i 

för få kampanjer får teknikerna svårare att urskilja de temporära 

försäljningsförändringarna som en kampanj innebär. Kampanjperioderna utgör då 

endast en liten del i förhållande till de normala perioderna.  

 

De artiklar som valdes ut efter ovanstående kriterier grupperades efter varugrupp 

och sorterades därefter på antal kampanjer årligen, från högsta till lägsta. För att 

få en representativ mängd av artiklar gjordes slutligen ett stratifierat urval baserat 

på nämnda sortering och gruppering. Stratifieringen säkerställde att 

kampanjintensiva artiklar från alla varugrupper valdes ut. Dessutom blev andelen 

kampanjer representativt, från artiklar med få till flera kampanjer.  

 

2.5 Genomförande av experiment 

Strukturen för studiens genomförande är baserad på KDD-modellen med fokus på 

dess DM-del. KDD är en erkänd och etablerad övergripande metod för styrning 

och utförande av DM-projekt vilket motiverade nyttjandet av denna.  

Anpassningar gjordes då studiens scope inte innefattade eller på annat sätt uteslöt 

vissa faser. Eftersom projektet med kampanjprognostisering bedrivits under en 

längre period av ICA Sverige AB hade de inledande faserna i KDD, 

målidentifiering och skapande av ett måldataset, redan genomförts vid studiens 

uppstart. Likaså den sista fasen i KDD, att fatta beslut baserat på de resultat som 

uppnåtts, låg utanför studiens ramar.  

 

Kvarvarande faser i KDD var de som tillhör DM-delen: 

1. Förprocessering av data 

2. Transformation av data 

3. Data mining 

4. Tolkning och utvärdering 
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2.5.1 Förprocessering av data 

För att kunna genomföra studiens experiment var en förprocessering nödvändig 

då data som tillhandahölls i många avseenden var obearbetad. Förprocessering 

utfördes även med syftet att lättare utvinna information från studerad data samt ta 

bort eller reducera eventuella felaktigheter. Denna handpåläggning gjordes likaså 

med syftet att strukturera data på så sätt att använda programvaror kunde hantera 

dessa.  

2.5.2 Urval av attribut 

De datamängder som tillhandhölls av ICA Sverige AB innehöll en stor mängd 

attribut och således genomfördes en attributselektion. En mindre mängd attribut 

förhindar att prognostiseringsteknikerna övertränas och gör dem på så sätt mer 

robusta. Attributselektionen innefattade en känslighetsanalys, vilken identifierar 

vilka attribut som bidrar till utfallet för en prognos. Känslighetsanalysen utfördes i 

en iterativ process där ett antal attribut förkastades vid varje iteration. De attribut 

som kvarstod ansågs bidra i större utsträckning till den slutgiltiga prognosen än de 

förkastade och behölls därför till nästa iteration. Denna process fortlöpte tills det 

att prestandan i prognostiseringen försämrades och en rimlig mängd attribut 

återstod. 

2.5.3 Prognostisering 

Denna punkt i genomförandet, motsvarande tredje fasen i DM-delen i KDD, var 

studiens centrala del vars resultat användes för att besvara forskningsfrågorna. Ett 

antal etablerade tekniker och metoder användes under denna del och betydande 

energi lades för att strukturera resultaten på ett analysvänligt sätt. Motiveringar 

för valda tekniker och metoder samt strukturering av resultaten redogörs för under 

punkt 7.1.4 Prognostisering. 

 

2.6 Analys 

Efter experimentdelen genomfördes en analys av insamlade och framtagna 

resultat. Detta steg tillsammans med utvärderingen utgjorde den fjärde och sista 

fasen i KDD:s DM-del. Som redan nämnt var studerad data av kvantitativ natur 

vilket logiskt medförde kvantitativa analyser av dessa.  

 

Det finns två huvudsakliga tillämpningar av kvantitativa tekniker, dels för 

utforskning och förståelse av data och dels för att visa på samband och hypoteser 

som tidigare ställts upp (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Båda dessa 

användningssätt kom till nytta i studien då data som analyserades var omfattande 

och komplex, samtidigt som underliggande mönster i data var nödvändiga att för 

prognostiseringsteknikerna att fånga. Det sistnämnda var en kritisk punkt 

eftersom studiens syfte var att undersöka om och hur träffsäkra kampanjprognoser 

som kunde göras utifrån ICA:s insamlade kampanjdata.  
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2.6.1 Analys av modellernas prestanda 

När tekniker eller modeller undersöks krävs en rättvis och korrekt jämförelse för 

att minimera tillfälliga och slumpmässiga felaktigheter. I studien användes 

erkända felmått och statistiska test för att säkerställa detta krav på tillförlitlighet.  

 

2.7 Utvärdering 

För att avgöra hur tillförlitlig och giltig studiens innehåll var brukades begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett mått på hur väl tillvägagångssättet ger 

samma resultat vid olika tillfällen, dvs. kommer utfallet bli detsamma om någon 

annan genomförde studien. Validitet är däremot ett mått på om de ställda frågorna 

mäter det som skall mätas, i detta fall om studien undersökt det som avsågs 

undersökas. (Bell, 1993) 

 

2.8 Presentation 

Enligt Patel & Davidsson (2003) skall rapporteringen av det utförda arbetet fylla 

två syften; den faktiska redovisningen av undersökningen samtidigt som den skall 

ge ett underlag för en vetenskaplig bedömning av studien. Studien har därför, 

enligt dessa riktlinjer, presenterat de resultat som erhållits samt vilka slutsatser 

som dragits utifrån dessa. Figurer, tabeller och diagram har nyttjats för att 

förenkla för läsaren samtidigt som detta ger ett komprimerat sätt att presentera 

information. Studien följde Högskolan i Borås riktlinjer för examensarbeten och 

presenterades därför muntligt vid olika seminarietillfällen samt vid ett 

examinationsseminarium. 
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 Data Mining 3
I detta och de två efterföljande avsnitten presenteras den relevanta teorin som 

berör områdena DM och ML med prognostisering som gemensam nämnare. De 

grundläggande och centrala koncepten tydliggörs och väsentliga delar 

preciseras. Syftet är att ge läsaren en djupare förståelse för teorin, vilket är 

väsentligt för sammanhanget i kommande kapitel.  

 

3.1 Bakgrund 

Den snabbt ökade datainsamlingen verkar aldrig avta, undersökningar har utförts 

och uppmätt att data lagras i sådan takt att mängderna dubbleras var 20:e månad 

(Witten, Frank, & Hall, 2011). Gömd i all dessa data finns värdefull information 

som alltför ofta förblir outnyttjad. DM är en process vilken försöker finna denna 

värdefulla information.  

 

Nedanstående beskrivning av data mining är baserad på Tan, Steinbach & Kumar 

(2006) där inget annat anges.  

 

DM kan definieras som en process vilken med DM-tekniker undersöker och 

analyserar, i regel automatiskt, stora mängder data för att hitta betydelsefulla 

mönster och regler. Processen måste vara automatisk då en manuell bearbetning 

av de stora datamängderna är orimlig. Som figur 3 nedan visar bygger många av 

DM:s idéer på områden som statistik, mönsterigenkänning, AI och 

maskininlärning. Även databassystem har påverkat DM med dess förmåga att 

effektivt lagra samt hämta stora datamängder.  

 

 
 

Figur 3 Flera områden har influerat DM  

DM kan indelas i två olika kategorier, prediktiva uppgifter (eng. predictive tasks) 

samt beskrivande uppgifter (eng. descriptive tasks). I den förstnämnda uppgiften 

ingår klassificering av instanser och prediktion av värden för ett bestämt attribut, 

baserat på värden för andra attribut. Beskrivande uppgifter försöker hitta mönster, 

exempelvis om kunders köpvanor påverkas av vädret.  
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3.2 KDD – Knowledge Discovery in Databases 

Roiger & Geatz (2003) definierar Knowledge Discovery in Databases, KDD, som 

en iterativ och interaktiv procedur vars uppgift är att extrahera implicit, tidigare 

okänd och potentiellt användbar kunskap från data. Metodiken används för 

struktur och styrning av DM-projekt. Ett flertal modeller och metodologier bygger 

på KDD och ofta används begreppet synonymt med DM även om de två inte är 

identiska. Skillnaden är att KDD är en tillämpning av en vetenskaplig metod på 

DM.  

3.2.1 Faserna i KDD 

Även om variationer existerar så består KDD huvudsakligen av sju faser (Roiger 

& Geatz, 2003): 

 Målidentifiering 

 Skapande av en måldatamängd (eng. target dataset) 

 Förprocessering av data 

 Transformation av data 

 Data mining 

 Tolkning och evaluering  

 Vidtagande av åtgärder 

 

Faser med kursiv markering ingår i experimentdelen av KDD och brukar 

benämnas som DM-delen.  

 

Målidentifiering 

Den inledande fasens syfte är att fastställa vad projektet ska uppnå tillsammans 

med kriterier för dessa samt vilka resurser som ska användas. Andra viktiga 

punkter rör projektets tidsomfattning och kostnader.  

 

Skapande av en måldatamängd 

Nästa fas är är väsentlig eftersom att insamlad data är den primära 

informationskällan och bildar därmed grunden för  projektet och för vad som kan 

åstadkommas. I många projekt måste data ofta samlas in från flera olika håll, 

främst från olika sorters databaser där data kan vara av olika typ som konsekvens.  

Detta ställer hårda krav på att ta fram data som är konsistent.  

 

Förprocessering av data 

Detta steg syftar till att minimera felaktigheter och ta hand om saknade värden i 

data som undersöks för att säkerställa en god datakvalitet. Felaktigheter kan vara 

duplicerad data samt inkorrekta eller avvikande värden (Eng. noisy data).   

 

Transformation av data 

För att göra data lätthanterligt för de verktyg och tekniker som brukas i projektet 

bör ett antal transformationer övervägas och eventuellt genomföras. Exempel på 

en transformation kan vara normalisering av numerisk data (vanligast är att ett 

värdes intervall skalas till mellan 0 och 1) eller omvandling av kategoriska attribut 

till numeriska. I detta steg kan även attribut och instanser selekteras eller skapas.       



- 17 - 

 

Data mining 

Data mining-fasen är kanske den viktigaste i hela processen eftersom resultaten 

tas fram här. Specifikt används valda tekniker för att bygga modeller som kan 

klassificera eller predicera önskad målvariabel utifrån de övriga variabler som 

tagits fram. Detta är dock en experimentell och iterativ fas som kan behöva 

upprepas ett antal gånger för att resultaten ska motsvara de mål och förväntningar 

som projektet specificerat.  

 

Tolkning och evaluering  

Syftet med den näst sista fasen i KDD är att utvärdera och tolka de resultat som 

tagits fram under föregående fas. Utvärdering görs mot de mål och kriterier som 

angivits i den första fasen och motsvarar resultaten inte dessa upprepas 

föregående steg ytterligare en gång. Om resultaten däremot skulle motsvara 

förväntningarna växlar fokus till att försöka förstå den nyfunna kunskapen. 

Tolkning och utvärdering kan göras med olika typer av analyser, exempelvis 

statistisk analys. 

  

Vidtagande av åtgärder 

Utifrån de resultat som uppnåtts under föregående faser är det sista steget att fatta 

beslut om hur kunskapen ska användas. Slutresultatet av processen varierar och 

kan exempelvis vara en implementation av modellen i nuvarande system eller en 

motivering till en ny studie med hjälp av de resultat som åstadkommits.  

 

3.3 Data  

Insamlad data har blivit en central komponent för större företag och 

organisationer. Redan på 1970-talet började verksamheter att tillämpa datorsystem 

för att automatisera affärsprocesser och vinna konkurrensfördelar. Sedan dess har 

mängden insamlad data i operationella databaser ökat för organisationer och 

datorsystemen är nu sammanbundna med affärsprocesserna. Fokus har på senare 

år skiftat från insamling av data till design och utformning av system samt 

databaser för att kunna utnyttja den ökande mängden information, exempelvis till 

stöd i beslutsfattning eller för att nå konkurrensfördelar. (Connolly & Begg, 2009) 

 

Problemet med reguljära operationella databaser är det faktum att de i grunden 

inte skapades för att stödja processer som beslutsfattning. Ofta innehar 

organisationer flera överlappande operationella system och utmaningar uppstår då 

kunskap ska utvinnas ur stora mängder data. Ett Data warehouse är skapat för att 

överkomma de brister traditionella system innehåller, genom att lagra data från 

åtskilliga källor på ett sådant sätt som främjar stöd för beslutsfattning. (Connolly 

& Begg, 2009) 

 

Mängden data och en analysvänlig representation, som data warehousing tillåter, 

gör det möjligt att prognostisera och skapa beslutsunderlag med hjälp av DM- och 

ML-tekniker, eftersom de modeller som byggs upp kräver att tillräckliga mängder 

data finns tillgängliga (Berry & Linoff, 2004, s. 12).  
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3.3.1 Dataset 

De datamängder som ska analyseras ordnas i regel i tabeller. Den engelska 

definition dataset (alt. data set) är det etablerade begreppet inom DM för data 

arrangerat i tabeller efter kolumner och rader. Därför kommer fortsättningsvis 

datamängder i en organiserad form refereras till som datasets.  Tabell 3 nedan 

visar ett exempel på ett dataset. 

 

Färg Vikt (kg) Höjd (cm) Kön Ras 

Grå 5,2 29 M P 

Svart 2,7 22 F B 

Svart 2,1 21 F B 

… … … … … 
 

Tabell 3 Exempel på ett dataset 

Attribut och instans 
Dataset innehåller information om ett koncept vars egenskaper ska modelleras och 

analyseras (Witten, Frank, & Hall, 2011). Konceptet för datasetet ovan är katter. 

Formellt anges de egenskaper tillhörande konceptet som attribut (alternativt 

variabler) vilka illustreras av kolumnernas rubriker. I katt-datasetet återfinns 

attributen färg, vikt, höjd, kön och ras.  

 

Två typer av attribut förekommer huvudsakligen, kategoriska och numeriska 

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2006):  

 Kategoriska: Tillåtna värden är fördefinierade och illustreras i datasetet 

(tabell 3) med färg, kön och ras. Om den logiska ordningen, hur värden för 

ett kategoriskt attribut förhåller sig till varandra, är betydelsefull benämns 

attributet som ordningstal (eng. Ordinal).  

 Numeriska: beskriver värden som ligger inom ett visst intervall, 

exempelvis vikt och höjd. Om förhållandet mellan värdena spelar roll 

används ratio som benämning.     

 

En rad i ett dataset representerar en unik instans av konceptet där värdet för var 

och en av dess egenskaper dokumenterats i fälten tillhörande varje attribut.  

 

Målvariabel 
Vid prediktion och klassificering är i regel ett attribut målvariabel och placeras 

vanligen längst till höger. Målvariabelns värde för varje instans beror på övriga 

attributvärden för instansen, ofta kallade oberoende variabler. I tabell 3 verkar 

attributet kön som målvariabel att predicera eller klassificera. Det förekommer att 

målvariabeln betecknas som beroende variabel eftersom dess värde beror på de 

övriga oberoende variablerna.    
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3.3.2 Statistiska mått  

Det är många gånger betydelsefullt att kunna genomföra analyser av 

datamängders egenskaper med hjälp av statistiska mått, exempelvis för att 

jämföra resultat och för att kunna dra generella slutsatser. De vanligaste statistiska 

måtten beskrivs utifrån Oates (2006) nedan.   

   

Medelvärde (eng. Mean) 

Används för numeriska värden och brukar benämnas som genomsnitt. 

Medelvärde räknas ut genom att dividera summan av alla värden med antal 

värden. Även om måttet allmänt används är det inte meningsfullt om antal värden 

är få eller om avvikande värden existerar eftersom medelvärdet då förvrängs.  

 

Median 

Medianen är det mittersta värdet av samtliga värden när dessa sorterats i 

storleksordning, fallande eller stigande. Om antal värden är ett jämt tal fås 

medianen genom att beräkna medelvärdet för de två mittersta värdena. Fördelen 

med att använda median är att måttet, till skillnad från medelvärdet, är opåverkat 

av avvikande värden. 

 

Typvärde (eng. Mode) 

Måttet beskriver det vanligast förekommande värdet i datamängden, exempelvis 

för mängden 21, 33, 33, 33, 42, 58 är typvärdet 33. Skulle två eller fler värden 

förekommande lika frekvent benämns samtliga som typvärde. I likhet med 

medianen påverkas typvärdet inte av avvikande värden. En fördel är att måttet kan 

användas för både numeriska och kategoriska värden. 

 

Standardavvikelse (eng. Standard deviation) 

De tre tidigare måtten tillhör kategorin lägesmått medan standardavvikelse tillhör 

vad som kallas spridningsmått. Syftet med standardavvikelse är att beskriva den 

genomsnittliga distansen för varje värde från medelvärdet och ger på så sätt en 

uppskattning om hur stor spridningen är.  

 

  √
∑    ̅ 

 

   
 

 

Ovan står   för ett specifikt värde i datamängden,  ̅ står för medelvärdet och   

för det totala antalet värden. En liten standardavvikelse vittnar om att värdena 

ligger tätt samlade kring medelvärdet medan en hög avvikelse vittnar om det 

motsatta. Eftersom måttet använder medelvärdet är det känsligt för avvikande 

värden och endast lämpligt för numeriska värden. 
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3.3.3 Förprocessering  

I takt med en ökad datainsamling skapas ett större behov av att utvinna data som 

har betydelse för det som skall analyseras. Ett strukturerat samt väl genomarbetat 

data warehouse är inte alltid förknippat med en lyckad dataanalys. Data som skall 

analyseras är ofta av dålig kvalitet vilket leder till att inte ens de mest kraftfulla 

DM-algoritmerna kan finna intressant information i datasets. Hela 80 % av tiden 

vid en DM-process läggs enligt Zhang, Zhang & Yang (2003) på insamling och 

förprocessering (eng. Preprocessing) av data.  

 

Nedanstående beskrivning av förprocessering är baserad på Berry & Linoff 

(2004) där inget annat anges.  

 

 Saknade värden 

Saknade värden (eng. Missing values), markerade med ”?” i tabell 4 på nästa sida, 

är ett allmänt förekommande problem i dataseten. Avsaknaden orsakas ofta av att 

data insamlats under olika tidsperioder eller att data helt enkelt inte samlats in alls 

under tidigare tillfällen. Olika strategier kan tillämpas vid förekomst av saknade 

värden, ersättning med medelvärdet eller typvärdet är två vanligt förekommande 

tillvägagångssätt. Ibland kan dock den mest fördelaktiga strategin vara att ta bort 

dessa instanser helt.  

 

Kolumner innehållande endast ett värde är också vanligt förekommande i 

datasets. Attribut som ”Högtid” i tabell 4 på nästa sida är ett exempel på detta 

vilket inte tillför någon information eller särskiljer de olika instanserna, sådana 

attribut kan därför tas bort från datasetet vid förprocessering. 

  

ID Datum Högtid Antal artiklar Köpsumma 

1 2011-03-05 N 15 545 

2 2011-04-08 N ? 1039 

3 2012-04-08 N 7 302 

4 2012-04-09 N 23 850 

5 2012-04-09 N 199 22500 

6 2012-04-10 N ? 633 

7 2012-05-10 N 31 980 
 

Tabell 4 Ett dataset innehållande data innan förprocessering.  

Avvikande värden 

Vissa värden kan skilja sig extremt mot de övriga värdena för ett attribut. Värdet 

markerat med fet stil i tabell 4 är exempel på ett sådant avvikande värde (eng. 

outlier). Vissa algoritmer är robusta när det kommer till avvikande värden medan 

andra får problem att hantera dessa, exempelvis artificiella neuronnät. Att ersätta 

dessa värden med medelvärdet eller maximum/minimum värdet av övriga värden 

för attributet är vanliga strategier. 
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Tidsfördröjning 

Data kan vara insamlad i så kallade tidsserier och när prediktion skall utföras för 

denna typ av data är det viktigt med förprocessering. Ett av de viktigaste stegen i 

förprocessering av tidsserier är skapandet av så kallade tidsfördröjningar (eng. 

lag), vilket är antalet tidigare värden som påverkar prognostiseringen. Med dessa 

tidsfördröjningar kan predicering för värden ske flera tidssteg framåt i tiden. 

(Kantardzic, 2011) 

 

Tabell 5 nedan visar i praktiken hur tidsfördröjning av attribut fungerar. Den 

grönmarkerade cellen visar en veckas försäljningsvolym vars värde kommer 

”fördröjas” tillbaka i tiden, vilket tydliggörs av de gulmarkerade cellerna.  

 

Datum Volym TF 1 TF 2 TF 3 TF 4 TF 5 

2010-02-01 22 331 26 308 30 658 36 890 20 356 19 870 

2010-02-08 75 744 22 331 26 308 30 658 36 890 20 356 

2010-02-15 60 352 75 744 22 331 26 308 30 658 36 890 

2010-02-22 25 103 60 352 75 744 22 331 26 308 30 658 

2010-03-01 20 901 25 103 60 352 75 744 22 331 26 308 

2010-03-08 19 347 20 901 25 103 60 352 75 744 22 331 

2010-03-15 9 037 19 347 20 901 25 103 60 352 75 744 
 

Tabell 5 Visar tidsfördröjning av försäljningsvolym. 

Exempelvis, i tabell 5, om tiden backas 3 veckor från datumet 2010-03-01, till 

datumet 2010-02-08, är det uppmätta värdet 75 744. För att kontrollera 

tidsfördröjningen jämförs detta värde med värdet tre steg åt höger i raden med 

datumet 2010-03-01, dvs. 75 744. Om de blåmarkerade cellerna är identiska har 

en korrekt tidsfördröjning skapats.  

 

Aggregering 

Processen att kombinera två eller fler attribut till ett enstaka attribut kallas 

aggregering (eng. aggregation). Ett datum, 2012-05-10, kan exempelvis 

aggregeras till en högre nivå, som till månaden 5, eller året 2012. Aggregering 

kan ske på ett flertal sätt, för numeriska attribut används oftast summa eller 

medelvärde medan kategoriska attribut kan aggregeras till en mängd bestående av 

samtliga förekommande värden. Aggregering medför ett antal fördelar, däribland: 

 Reducerad storlek på datasets vilket innebär lägre minnesåtgång och 

kortare processtid.  

 Ändring av skala, från lågnivå till högnivå, exempelvis från dag till vecka 

eller månad.  

 Ökad stabilitet hos de nyskapade attributen till följd av minskade 

variationer vilket statistiska mått kan påvisa, ex. medelvärde. 

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2006) 
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3.4 Problemområden inom Data Mining 

Det finns två huvudsakliga studerade problemområden inom DM som av Weiss & 

Indurkhya (1998) definieras som prediction och knowledge discovery: 

 

Prediction Knowledge discovery 

Classification Deviation Detection 

Regression Database Segmentation 

Time Series Clustering 

 Association Rules 

 Summarization 

Visualization 

Text mining 
 

Tabell 6 Uppdelning av uppgifter inom DM. 

Inom prediktion används exempel med kända svar för att predicera okända eller 

framtida värden på andra intressanta variabler. Knowledge discovery, även kallat 

description, handlar om att upptäcka mönster som beskriver data och är 

tolkningsbara för människor. (Kantardzic, 2011) 

 

Det finns ett flertal variationer på benämningar för ovanstående kategorier och 

deras uppgifter (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006) (Larose, 2005) (Berry & Linoff, 

2004)  men konceptet speglar ändå överrensstämmande målsättningar. De 

specifika problemen inom prediktion; klassificering, regression samt tidsserier 

beskrivs utförligare nedan eftersom området är utgångspunkt för studien.  

3.4.1 Klassificering 

Klassificering kan definieras som att låta en klassificeringsmodell tilldela varje 

instans i en inputmängd en av flera möjliga förutbestämda klasser. Exempelvis 

kan klassificering vara att tilldela instansen i tabell 7 till någon av de 

förutbestämda kategorierna, däggdjur, fågel, fisk, reptil eller groddjur.  

 

En klassificeringsteknik tillsammans med ett förklassificerat dataset, likt det i 

tabell 8, skapar en klassificeringsmodell vilken sedan kan användas för att 

klassificera en okänd instans. Klassificeringstekniken skapar modellen genom att 

utnyttja en inlärningsalgoritm (eng. learning algorithm) för att finna de relationer 

som finns mellan attributen och klasserna i det förklassificerade datasetet. 

Modellen kan sedan appliceras på den oklassificerade instansen (tabell 7) för att 

klassificera instansen till rätt klass. (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006)  

 

 
 

Tabell 7 Exempel på en oklassificerad instans. 

 

Namn Kroppstemperatur Ger avkomma Vattendjur Insekt Har ben Går i ide Klass

Katt Varmblodig Ja Nej Nej Ja Nej ?
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Tabell 8 Färdigklassificerade instanser. 

Beslutsträd, regelbaserade klassificerare, artificiella neuronnät, m.fl. är alla 

klassificeringsalgoritmer vilka kan skapa modeller robusta nog att appliceras med 

bra utfall på outforskade datamängder.  

3.4.2 Regression 

Uppgiften vid regression är liknande uppgiften vid klassificering men med 

skillnaden att målvariabeln som prediceras är numerisk, inte kategorisk. Specifikt 

är regression inlärning av en funktion som mappar en eller flera instanser till en 

numerisk målvariabel (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006) (Fayyad, Piatetsjy-

Shapiro, & Smyth, 1996) (Kantardzic, 2011). Genom att koppla vikter till de 

oberoende variablerna i funktionen, studeras förändringar för den beroende 

variabeln när vikterna justeras. I figur 4 nedan ses ett exempel på simpel linjär 

regression 
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Målet är att fånga förhållandet, linjärt eller icke-linjärt, mellan de oberoende och 

beroende variablerna för att på så sätt kunna predicera värden för nya fall. Den 

enklaste formen av regression är linjär regression, med en oberoende variabel, 

men ett flertal andra tekniker existerar såsom multipel linjär regression och 

logistisk regression.  

 

Teknikerna används flitigt inom statistiken för att exempelvis predicera 

försäljningsvolym för en ny produkt baserat på marknadsföringsutgifter eller 

predicera vindhastigheter som en funktion av temperatur, luftfuktighet och 

lufttryck. (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006) 

Namn Kroppstemperatur Ger avkomma Vattendjur Insekt Har ben Går i ide Klass

Människa Varmblodig Ja Nej Nej Ja Nej Däggdjur

Pytonorm Kallblodig Nej Nej Nej Nej Ja Reptil

Lax Kallblodig Nej Ja Nej Nej Nej Fisk

Val Varmblodig Ja Ja Nej Nej Nej Däggdjur

Groda Kallblodig Nej Halvt Nej Ja Ja Reptil

Figur 4 Regressionsfunktionen försöker minimera felet över alla instanser. 
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3.4.3 Tidsserier 

Data är ofta insamlad i så kallade tidsserier (eng. time series) vilket är en sekvens 

av data som har samlats in under regelbundna tidsintervall (Peña, Tiao, & Tsay, 

2001). Nasdaqs dagliga stängningskurs eller timvisa temperaturmätningar är 

exempel på tidsserier. Ofta förekommande i tidserier är att en variabel   vid en 

given tidpunkt beror på dess tidigare värden. Sådana serier av värden kan utryckas  

 

                            
 

där      är det senaste värdet. Tidsserier är antingen univarianta (eng. univariate), 

som uttrycket ovan visar, eller multivarianta (eng. multivariate). Vid univarianta 

tidsserier beror en enskild variabel på dess tidigare uppmätta värden, 

multivarianta tidsserier däremot brukar ett flertal variabler enligt  [         ] vid 

prognostisering av en målvariabel. För många tidsserieproblem är målet att 

prognostisera         utifrån tidigare kända värden, där dessa värden är direkt 

relaterade till det prognostiserade värdet. (Kantardzic, 2011)   
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 Prediktiv modellering  4
Prediktiv modellering avser uppgiften att bygga en modell för en målvariabel som 

en funktion av oberoende variabler (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006). Detta är en 

mycket svår process och det är extremt ovanligt att en prediktiv modell, på osedd 

data, kan vara korrekt 100 % av gångerna. Målet är dock att bygga robusta 

modeller, dvs. modeller vilka är träffsäkra vid prediktion på osedd data. (Berry & 

Linoff, 2000) 

 

Prediktiv modellering innefattar två uppgifter, dels klassificering för prediktion av 

kategoriska målvariabler och dels regression för prediktion av numeriska 

målvariabler. Målet för båda uppgifterna är att minimera felet mellan det 

predicerade och det verkliga värdet för målvariabeln. (Tan, Steinbach, & Kumar, 

2006) 

 

En modell kan liknas vid en box (figur 5) vilken vid prediktion använder en eller 

flera inputs och producerar en output.  Input är data från tidigare tidpunkter eller 

redan klassificerade instanser vilket modellen analyserar, dess output blir sedan 

de förutspådda värdena modellen processerat fram. Att vid träning ge modellen 

”rätt” data i omfattande mängd är viktigt då en modell aldrig kan bli bättre än dess 

input den tränats på. (Berry & Linoff, 2004) 

 

 
 

Figur 5 En prediktiv modell omvandlar input för att predicera en målvariabel. 

      

Som nämnts tidigare är målet med prediktiv modellering att minimera felet 

mellan det predicerade värdet och det verkliga värdet. För vissa ändamål räcker 

det med enklare modeller som linjär regression eller beslutsträd medan det vid 

andra fall är motiverat att använda mer komplexa sådana. Enklare modeller brukar 

anges som genomskinliga (eng. transparent) och mer komplexa modeller som 

ogenomskinliga (eng. opaque). Fördelen med de ogenomskinliga modellerna, 

exempelvis artificiella neuronnät och ensembler, är deras kraftfullhet som ofta 

leder till mer träffsäker prediktion eller klassificering. Kraftfullheten har dock en 

nackdel då modellerna ofta är komplicerade och svårförstådda.  
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4.1 Träning, validering och test 

Då en modell skall skapas används redan känd och förklassificerad data. Denna 

datamängd, även kallad modellmängd (eng. model set), består vanligtvis av tre 

delar: 

 Träningsmängd (eng. training set) 

 Valideringsmängd (eng. validation set)  

 Testmängd (eng. test set).  

 

Den första delen, träningsmängden, används för att skapa modellen och består av 

data där målvariabeln för det som skall predikteras finns tillgänglig. Med denna 

del av modellmängden försöker modellen finna relevanta mönster och samband 

mellan de tillgängliga attributen (Larose, 2005). En valideringsmängd tillämpas 

sedan för att uppskatta generaliseringsfelet. Modellens komplexitet uppskattas 

genom att justera inlärningsalgoritmens parametrar (exempelvis beskärning i ett 

beslutträd) tills modellen som skapats av inlärningsalgoritmen uppnår ett lägsta 

fel på valideringsmängden (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006). Den tredje och sista 

delen av modellmängden, testmängden, nyttjas sedan för att bedöma hur effektiv 

modellen är på osedd data, dvs. data där målvariabeln inte är tillgänglig. (Berry & 

Linoff, 2004) 

 

En träffsäker modell måste inte bara predicera väl på träningsmängden, den måste 

även vara robust nog att behålla hög träffsäkerhet på osedd data. Vanligtvis är 

modellens träffsäkerhet inte lika hög på testmängden som på träningsmängden, 

ofta på grund av att modellen är övertränad (eng. overfitting). Detta inträffar då 

modellen försöker ta hänsyn till alla möjliga trender och mönster i 

träningsmängden, även de som inte är korrekta. En valideringsmängd kan därför 

nyttjas till att göra modellen mer generell, dvs. minska skillnaden på felet mellan 

tränings- och testmängden. (Larose, 2005) 

  

4.2 Prediktiva tekniker  

Det finns ett antal olika typer av tekniker inom DM vilka används för att finna 

information, denna studie har dock sitt fokus på prediktiva tekniker.  Nedan 

presenteras ett antal prediktiva tekniker som har undersökts i denna studie. 

4.2.1 Beslutsträd 

Beslutsträd är en väl etablerad DM-teknik för klassificerings- och 

prediktionsuppgifter. Dess popularitet grundas i att teknikens utfall är lätt att 

förklara och analysera. Ett beslutsträd kan liknas vid en rad av frågor som 

baserade på attributen i datamängden. Dessa frågor appliceras sedan på 

instanserna i datamängden, där utfallet på varje fråga leder till en ny fråga. Denna 

process fortlöper tills det att en slutsats tagits för var och en av instanserna.  (Tan, 

Steinbach, & Kumar, 2006) 
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Nedanstående beskrivning av beslutsträd samt regressionsträd är baserad på Berry 

& Linoff (2004) där inget annat anges. 

 

Klassificering och prediktion med ett beslutsträd som teknik utförs genom olika 

beslutsregler där input först kontrolleras mot noden högst upp i trädhierarkin, 

kallad rotnoden. Vid rotnoden tillämpas en regel och utfallet av denne bestämmer 

vägen till nästa nod. Beroende på algoritm kan varje nod ha två (eng. binary-split) 

eller flera (eng. multiway-split) grenar (eng. branch) ut från varje nod. Processen 

fortlöper tills dess att en nod utan några utgående grenar påträffats, även kallad 

lövnod. De instanser som påträffar samma lövnod klassificeras lika. 

 

 
 

Figur 6 Ett beslutsträd klassificerar en instans utifrån ett antal regler. 

Det finns olika typer av beslutsträd, dels klassificeringsträd som klassificerar 

kategoriska variabler och placerar instanserna i kategorier eller klasser och dels 

regressionsträd vilka tillämpas för prediktion av numeriska variabler. CART är ett 

exempel på beslutsträdsalgoritm som kan användas till både klassificering och 

regression. 

 

En annan algoritm, M5, vilken även används i denna studie, bygger istället 

modellträd. Skillnaden gentemot regressionsträd (exempelvis CART) är dess 

utformning i löven, M5 nyttjar nämligen linjär regression istället för numeriska 

värden. M5 är effektiv och kan hantera exempelvis klassificeringsuppgifter med 

upp till flera hundra attribut.  Fördelen med M5 gentemot CART är att modellträd 

generellt är mycket mindre än regressionsträd samtidigt som den försnämnda har 

bevisats mer precis i dess predikteringar. (Quinlan, 1992) 

 

Konstruktionen av beslutsträdet är av stor vikt då det är avgörande för hur bra 

utfallet vid klassificeringen eller prediktionen blir. ID3, CART, C4.5 är alla 

exempel på beslutsträdsalgoritmer som automatiskt bygger träden.   
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Dessa algoritmer baseras på giriga strategier vilka gör lokala beslut om vilket 

attribut som skall användas för att dela datamängden. Algoritmerna har likväl ett 

och samma mål; att vid varje split dela upp datamängden i grupper så att 

majoriten av elementen i varje grupp blir mer lika varandra. En bättre split ökar 

nodens s.k. renhet (eng. purity).  

 

Beslutsträd byggs upp genom, att med förklassificerad data, testa vilken split som 

blir bäst. Spliten med högst renhet blir också den split som väljs. Slutligen 

kommer en split inte förbättra delningen av datamängden vilket kan bero på att 

antalet instanser är för få eller att mängdens renhet inte kan höjas. En lövnod 

skapas då i botten av trädhierarkin. Då varje split strävar efter en så hög renhet 

som möjligt finns det olika metoder för att mäta detta.  

 

Att ett beslutsträd är generellt är viktigt då osedd data skall appliceras på 

modellen, detta då modellen skall kunna bibehålla hög träffsäkerhet på olika typer 

av data. För att skapa mer generella träd nyttjas metoder vilka beskär överflödiga 

förgreningar, delar som inte höjer modellens prestanda, av trädet. Beskärning 

(eng. pruning) kan göras på två olika sätt, antingen genom att klippa bort delträd 

innan det blivit fullt utvecklat (eng. pre-pruning) eller att låta trädet att skapas 

fullt ut för att sedan klippa bort svaga delar (eng post-pruning). 

4.2.2 Regression 

Ett antal varianter av regression existerar, varav två presenteras nedan, var och en 

fördelaktiga inom olika tillämpningsområden. Gemensamt för de olika teknikerna 

är optimering av vikter tillhörande oberoende variabler för att predicera 

målvariabeln med minsta möjliga felmarginal. Processen att bestämma vikterna 

kallas just regression (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

Linjär regression 

I linjär regression prediceras den numeriska målvariabeln genom en linjär 

kombination av oberoende variabler och dess tillhörande vikter enligt 

regressionsekvationen nedan:  

 

                              
 

Målvariabeln   uppskattas utifrån summan av ett antal oberoende variabler,   … 

   med respektive vikter,      …   . Skillnaden mellan det predicerade värdet 

och det faktiska värdet beräknas och målet är att minimera, med hjälp av de 

optimerade vikterna, summan av de kvadrerade skillnaderna över alla instanser. 

Om en tillräcklig mängd träningsinstanser, i regel fler än antal attribut, finns 

tillgängligt är processen att optimera vikterna trivial. (Witten, Frank, & Hall, 

2011) 
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En av de vanligast förekommande teknikerna för att optimera vikterna i en linjär 

regression kallas Least Squares Method. Målet med denna systematiska metod är 

att anpassa en linjär modell till målvariabeln genom att minimera det kvadrerade 

felet, SSE (eng. sum of the squared error), för skillnaden mellan det verkliga och 

det uppskattade värdet för målvariabeln. I processen minimeras felet genom att 

hitta optimala vikter för samtliga oberoende variabler vilket kvalificerar detta som 

ett optimeringsproblem. Genom att lösa de linjära ekvationssystemen kopplat till 

vikterna kan en approximation för en linjär modell göras. (Roiger & Geatz, 2003) 

 

Två varianter av linjär regression existerar, simpel linjär regression och multipel 

linjär regression. Den förstnämnda används i de fall då endast förhållandet mellan 

en beroende målvariabel,  , och en oberoende variabel,  , studeras enligt 

nedanstående ekvation: 

 

           
 

Fast simpel linjär regression både är lättbegriplig och lätt att tillämpa är tekniken 

inte alltid användbar då flertalet situationer i DM fordrar ett flertal oberoende 

variabler (Roiger & Geatz, 2003). Vid multipel linjär regression används just ett 

flertal oberoende variabler för att predicera den beroende variabeln (se ekvation 

på föregående sida).  

 

Nackdelen med linjär regression är dock dess linjära natur vilket betyder att för 

datamängder med olinjära egenskaper presterar tekniken i regel undermåligt.  
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Figur 7 Linjär regression kan av naturliga skäl inte fånga icke-linjära förhållanden. 
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Logistisk regression 

Linjär regression används på numerisk data för att uppskatta en numerisk 

målvariabel. Vid vissa tillfällen används dock numerisk data för att uppskatta en 

kategorisk målvariabel, i det enklaste fallet finns två möjliga utfall exempelvis ja 

och nej eller 0 och 1. Ett problem som uppstår med linjär regression vid sådana 

situationer är att målvariabeln rimligen inte kan låsas till att prediceras med endast 

ett fåtal värden. Exempelvis, i ekvationen                                

är högerledet ett godtyckligt reellt tal samtidigt som målvariabeln i vänsterledet 

endast kan anta ett förutbestämt antal värden. Därför kan tekniken inte göra en 

tillräckligt träffsäker approximation vilket är högst olämpligt. (Roiger & Geatz, 

2003) (Witten, Frank, & Hall, 2011) 

 

För att motverka denna nackdel används därför en annan teknik kallad logistisk 

regression vilken associerar en instans till en sannolikhet av att tillhöra en viss 

klass. Denna förändring görs genom att transformera målvariabeln till att vara 

obunden för att därefter, i likhet med linjär regression, approximera målvariabeln 

genom att optimera de oberoende variablernas tillhörande vikter. 

 

 
 

Figur 8 En logistisk regressionsfunktion med den karaktäristiska s-formade kurvan. 

4.2.3 Neuronnät – Artificial Neural Networks 

Den komplexa nervarkitekturen i den mänskliga hjärnan ger människor fördelen 

att kunna identifiera dolda och komplicerade mönster samt generalisera från 

erfarenheter. Hjärnans beräkningsprocess anses emellertid, trots hög nivå av 

parallellism, vara relativt långsam jämfört med maskiner som är konstruerade för 

att exekvera enkla instruktioner i hög hastighet. Därifrån föddes idén med 

artificiella neuronnät (eng. Artificial Neural Networks), ANN, vilka kombinerar 

hjärnans parallelliserbarhet med maskiners beräkningshastighet. 

  

Nedanstående beskrivning av artificiella neuronnät är baserad på Berry & Linoff 

(2004) där inget annat anges.  

 

Redan på 1930- och 40-talet insåg forskare att man ville kunna modellera 

biologiska neuronnät. Den första tillämpningen av ANN för prognostisering 

åstadkoms av Hu (1964). Det är dock först på senare år, när datorers 

beräkningskraft och hastighet avsevärt förbättrats, som möjligheten att utnyttja 
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ANN och dess fördelar uppkommit och användningen ökat. Användningsområden 

innefattar allt ifrån diagnostisering av sjukdomar, teckenidentifiering och 

prognostisering av tillverkningsfel hos fordonsmotorer.   

 

ANN är uppbyggda för att simulera de mänskliga neuronerna och deras 

kommunikation sinsemellan. Input, i form av domänspecifika variabler, är starten 

i flödet genom nätverket. Figur 9 på nästkommande sida visar en vanligt 

förekommande topologi för ANN där varje input är kopplad till ett neuron, en 

nod, som tillsammans med andra noder är strukturerade i lager.  

Från varje nod i det första lagret, inputlagret, distribueras signaler vidare till noder 

i nästkommande lager. Det sista lagret innehåller en eller flera output-noder som 

ger det slutliga resultatet från hela nätverket. 
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Figur 9 Den interna representationen i ett feed forward MLP 

Den mest förekommande formen av ANN är så kallade multi-layer perceptrons, 

MLP, som illustreras i figur 9 med en lagerstruktur där noderna i varje lager är 

fullt kopplade till alla noder i nästkommande lager. Signalerna mellan noderna 

skickas endast i en riktning, framåt i nätverket, och benämns således som ett feed 

forward-nätverk. (Zhang, Patuwo, & Hu, 1998, ss. 37-38) 

 

En av de första och vanligaste algoritmerna för inlärning av ANN är 

backpropagation (Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986). Namnet på algoritmen 

härstammar från det faktum att felen propageras bakåt genom nätverket för att 

bättre predicera målvariabeln. Senare algoritmer, främst conjugate gradient 

algorithm, har dock bevisats vara mer effektiva än backpropagation. 

 

Styrkorna med ANN utgörs av den avancerade uppbyggnaden av noder och 

nodernas kopplingar vilket gör det möjligt att modellera icke-linjära beteenden. 

Utan någon utförligare vetskap om de underliggande relationerna mellan input 

och output kan ANN fånga icke-linjära beteenden som inte linjära modeller kan.  
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Andra fördelar är att nätverken drar nytta av erfarenheter från tidigare exempel 

och dessutom kan generalisera dessa för att korrekt uppskatta målvariabeln för 

nya osedda exempel. Nämnda egenskaper medför att ANN är lämpliga att 

använda inom prognostisering. (Zhang, Patuwo, & Hu, 1998, ss. 35-37) 

 

En av invändningarna mot ANN är komplexiteten att visuellt kontrollera 

resultatens giltighet (jämför beslutsträd) då svaren representeras av de interna 

vikterna. Samtidigt som den interna representationen i noderna, de icke-linjära 

egenskaperna, utgör styrkan hos ANN abstraherar de bort en stor del av 

förståelsen för hur resultat uppnåtts. Ytterligare en nackdel med artificiella 

neuronnät är dess känslighet för överträning. 

4.2.4 Ensembler – en kombination av modeller 

En ensemble är en metod vilken utnyttjar styrkan med att kombinera ett flertal 

modeller till en samansatt modell. Denna sammansättning av modeller tenderar 

ofta att resultera i en mer precis prediktion än vad varje enskild modell kan uppnå 

separat (Oza, 2009).  

 

En ensemble kan liknas vid en expertgrupp där varje enskild medlem skall vara så 

kompetent för dess uppgift som möjligt men även verka som ett komplement till 

de övriga. En grupp av experter vilka besitter samma kompetens och alltid tycker 

lika i alla situationer tillför inte något, denna grupp skulle istället kunna ersättas 

med endast en av dessa experter. Om gruppen av experter istället kompletterar 

varandra och någon eller några av experterna gör fel skulle antagligen de andra 

experterna kunna korrigera felet. Denna kombination av experter skapar större 

sannolikhet att rätt beslut fattas.  

 

Nedanstående beskrivning av ensembler är baserad på Tan, Steinbach & Kumar 

(2006). 

 

Som nämnts kombinerar ensemblen en serie av modeller med målet att skapa en 

förbättrad sammansatt modell. En sammansatta modell kan skapas på olika sätt. 

Ett vanligt tillvägagångsätt för att skapa en sammansatt modell utförs genom att 

skapa nya träningsmängder utifrån den ursprungliga träningsmängden. Storleken 

på träningsmängderna är ofta densamma som originalträningsmängden, vad som 

dock kan variera beroende på vilken ensemblemetod som brukas är fördelningen 

av instanserna. Somliga instanser kan förekomma ett flertal gånger i 

träningsmängden medan andra inte figurerar alls.  

 

Utifrån de olika träningsmängderna skapas sedan basmodeller vilka kombineras 

då prediktioner skall utföras.  Prediktionens utfall bestämts antingen med 

majoritetsröstning för varje individuell prediktion eller genom att vikta varje 

basmodells prediktion med deras träffsäkerhet. 

 



- 33 - 

 

 
 

 

Figur 10 En ensemble kombinerar olika modeller 

Det finns många olika tekniker för att skapa en ensemble. Bagging (Breiman, 

1996) är en teknik som skapar dess träningsmängder genom att med en 

likformig sannolikhetsfördelning välja instanser från den ursprungliga 

träningsmängden. Varje träningsmängd omfattar samma storlek som original 

träningsmängden, dock urskiljer sig träningsmängden från varandra då samma 

instanser kan förekomma ett flertal gånger. Då träningen av de olika modellerna 

slutförts utförs en prediktion med var och en av de olika modellerna på 

testmängden. En röstning utförs sedan mellan alla modellerna och den 

prediktionen med högst antal röster är även den som brukas.   

 

Figur 11 nedan är exempel på hur en ensemble separerar olika klasser. Ingen av 

de tre modellerna, markerade med A, B och C, klarar ensamt av att separera de 

olika klasserna. Tillsammans i en ensemble blir dock klassificeringen felfri 

(fetmarkerad linje). Klassen (+) i toppen på bilden klassificeras korrekt av A och 

B men inte av C, en majoritetsröstning skulle dock klassificera dessa som 

klassen (+). Då modellerna A samt B är väldigt annorlunda mot modell C kan 

klassificeringen utföras felfritt. Skulle istället ensemblen innehålla tre kopior av 

modell C skulle alla dessa modeller felklassificera en stor del av klassen (+). 

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att nyttja olika typer av modeller vilka 

kompletterar varandra. (Oza, 2009) 
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Figur 11 Olika modeller kombineras i en ensemble och höjer träffsäkerheten. 
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 Utvärdering 5
Enligt Witten, Frank & Hall (2011) är utvärdering nyckeln till att göra framsteg i 

DM. Det finns åtskilliga metoder att använda, därtill ett oräkneligt antal varianter 

av dessa, för att utvinna dold information ur datamängder. Vilken metod som ska 

användas för ett specifikt problem måste därför utvärderas genom att bedöma 

enskilda metoder samt jämföra dessa med varandra. Med hjälp av felmått och 

statistiska test garanteras att modellernas prestanda och olikheter vid jämförelse 

inte beror av slumpen.  

 

5.1 Använda delmängder av ett dataset 

Som tidigare nämnts används normalt ett flertal delmängder av det ursprungliga 

datasetet för att träna, validera och testa modellernas prestationsförmåga. 

Uppdelningen av dataset kan dock göras på ett antal olika sätt, varav de mest 

förekommande presenteras nedan. 

 

En risk som uppstår vid indelning av dataset i två eller fler delmängder är att typer 

av instanser kan bli under- eller överrepresenterade. I värsta fall kan alla instanser 

av en viss typ tilldelas samma delmängd vilket medför maximal 

underrepresentation i övriga delmängder. Stratifiering (eng. stratification) är ett 

tillvägagångssätt för att säkerställa att instanser är korrekt representerade i alla 

delmängder (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

 

                     
 

Figur 12 Stratifieringen ger ett representativt urval av instanser. 
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5.1.1 Holdout sample 

Metoden delar upp datamängden i två ömsesidigt uteslutande delmängder (en 

specifik instans återfinns endast i en av delmängderna) vilka kallas träningsset 

och testset (holdout-set). En vanligt förekommande uppdelning av datamängden 

är att tilldela två tredjedelar av instanserna till träningssetet och resterande 

tredjedel till testsetet. Balansen av delmängdernas storlek är avgörande eftersom 

ett litet träningsset resulterar i en sämre presterande modell, samtidigt som ett litet 

testset gör att modellens prestanda är svårare att säkerställa. (Kohavi, 1995) 

(Witten, Frank, & Hall, 2011) 

 

Utvärdering av modellens prestanda görs med hjälp av testsetet efter att modellen 

tränats på träningssetet. Genom att låta modellen endast träna på en delmängd av 

data blir den mer generell. På så sätt kan modellen appliceras på okänd data med i 

regel förbättrat resultat jämfört mot modeller som tränats på hela datamängden.    

5.1.2 Random subsampling 

Random subsampling upprepar Holdout sample-metoden ett bestämt antal gånger 

för att uppnå ett mer rättvisande resultat, då den genomsnittliga prestandan för 

alla upprepningar mäts.  Ett problem som metoden delar med Holdout sample är 

att en överrepresenterad instans i den ena delmängden kommer vara 

underrepresenterad i den andra vilket medför att instanserna i de separata 

delmängderna inte längre är oberoende av varandra (Kohavi, 1995). 

5.1.3 Korsvalidering 

Till skillnad från Random subsampling, vilken slumpmässigt delar upp 

datamängden i ett träningsset och ett testset, tilldelas varje instans i korsvalidering 

(eng. cross-validation) slumpmässigt en delmängd. I k-fold Cross-validation är 

datamängden uppdelad i   antal ömsesidigt uteslutande delmängder, även kallade 

folds, av samma storlek. Modellen tränas   antal gånger, varje gång med     

antal folds för träning och resterande delmängd för test. Eftersom modellen tränas 

lika många gånger som antal folds kommer varje fold och varje instans användas 

till både träning och test. I själva verket kommer varje instans förekomma i 

testmängden exakt en gång. 

 

Leave-one-out är en annan metod som kan undvika ovanstående nackdelar genom 

att tilldela varje instans en egen fold, fortfarande med     antal folds för träning 

och resterande fold för test. Nämnda egenskap är fördelaktig dels för att maximalt 

antal instanser används för att träna modellen och dels för att metoden är 

deterministisk då samma resultat erhålls varje gång. Metoden är dock 

prestandamässigt olämplig då proceduren måste upprepas   gånger, där   är antal 

instanser i datasetet, samt att metodens natur gör stratifiering omöjlig. (Witten, 

Frank, & Hall, 2011) 
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5.2 Felmått 

Ett stort antal felmått existerar för utvärdering av modellers och algoritmers 

prestanda för olika DM-problem. Normalt är att ett flertal modeller och dataset 

undersöks och utvärderas samtidigt vilket gör det önskvärt med ett gemensamt 

felmått. Beroende på situation och problem är det dock inte givet vilket felmått 

som bör användas. Faktorer som påverkar valet är bl.a. mängden tillgänglig data 

och huruvida uppgiften är att välja ut den mest träffsäkra tekniken eller att träna 

en modell. Därför är valet av mått beroende av situation. (Armstrong & Collopy, 

1992) 

 

Nedan förklaras några av de oftast förekommande felmåtten för det 

regressionsproblem som undersöks i studien.  

5.2.1 RMSE - Root Mean Square Error  

I RMSE mäts skillnaden mellan det faktiska värdet för en viss instans    och det 

predicerade värdet  ̂  i kvadrat över alla instanser. Slutresultatet fås genom att ta 

roten ur resultatet av att dividera summan med antalet instanser   i datasetet.  

 

     √
∑   ̂       

     
     

 
  

 

Tidigare var RMSE det mest använda felmåttet för prognostisering men forskning 

har visat att RMSE är olämpligt att använda för att jämföra 

prognostiseringstekniker och för jämförelse mellan tidsserier. Måttet anses 

opålitligt, exempelvis om undersökt data innehåller felaktigheter eller avvikande 

värden eftersom prognostiseringsfelet kvadreras. (Armstrong, 2001, ss. 459-460) 

5.2.2 MAE - Mean absolute error 

MAE är ett standardmått som mäter hur nära prognoser är de verkliga utfallen.  

 

    
 

 
 ∑|      |

 

   

  
 

 
 ∑|  |

 

   

 

 

Det absoluta felet,     mellan det predicerade värdet    och det faktiska värdet   , 

summeras för alla instanser och genomsnittet av dessa absoluta fel utgör 

resultatet. Hyndman (2006) menar att MAE är enkelt att förstå och att beräkna 

men då måttet är skalningsberoende (eng. scale dependent) blir det obrukbart vid 

jämförelser mellan flera datasets eller tidsserier av olika skalor.   
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5.2.3 MAPE - Mean absolute percentage error 

Till skillnad från MAE är MAPE oberoende av skala, då felet mäts i procent, och 

kan därför användas vid jämförelse av fel mellan flera dataset eller tidsserier. 

(Hyndman, 2006) 

      
 

 
 ∑|
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Absolutvärdet av skillnaden mellan det faktiska värdet    och det predicerade 

värdet    vid en viss tidpunkt t dividerat med det faktiska värdet summeras för 

alla observerade tidpunkter.  

 

En nackdel med att använda MAPE som felmått uppstår om det faktiska värdet är 

noll, eftersom division med noll ger problem, och måste därför hanteras 

(Hyndman, 2006) (Swanson, Tayman, & Bryan, 2011). En ytterligare nackdel är 

att felet vid underprognostisering maximalt kan bli 100 %, medan avsaknaden av 

en övre gräns medför att felen för överprognostisering kan bli högre. Detta kan 

leda till skevhet hos felmåttet. (Armstrong & Collopy, 1992) (Swanson, Tayman, 

& Bryan, 2011) 

5.2.4 MUAPE - Mean unbiased absolute percentage error 

MUAPE är konstruerat för att undvika nackdelarna med MAPE. Dess egenskaper 

gör att det finns en övre felgräns, vilket både eliminerar favorisering av låga 

prognoser och gör att både under- och överprognostiseringsfel av samma skala är 

symetriska. (Collopy & Armstrong, 2000)  
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Differensen mellan det faktiska värdet    och det predicerade värdet    divideras 

med summan av det faktiska värdet och det predicerade värdet dividerat med 2. 

MUAPE delar två likheter med MAPE, dels att det mäter skillnaden utifrån 

absolutvärdet och dels att problematiken med nolldivison kvarstår.  

5.2.5 MUPE - Mean unbiased percentage error 

MUPE är nästintill identiskt med MUAPE men med skillnaden att felmåttet inte 

använder absolutvärdet för differensen mellan det faktiska värdet    och 

predicerade värdet   . 

 

     
 

 
 ∑
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Eftersom absolutvärdet inte används kan över- och underprognostiseringar 

observeras.   
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5.3 Tekniker för att jämföra modeller 

ML som forskningsområde har på senare år mognat då vikten för att publicerade 

resultat är statistiskt valida ökat. Grunden till utvecklingen ligger delvis i en ökad 

tillgänglighet för publika ML-ramverk vilka främjar utveckling av nya algoritmer, 

modifiering av befintliga samt jämförelser mellan dessa. (Demšar, 2006) 

 

Ovanstående observation och det faktum att olika tekniker är bättre lämpade för 

vissa problem än andra gör det nödvändigt att kunna applicera tester på de 

studerade modellerna för att särskilja olikheter. Målet är att upptäcka statistiskt 

signifikanta skillnader (eng. significance of differences) modellerna sinsemellan. Då 

jämförelse mellan två modeller eller jämförelse mellan flera modeller skiljer sig åt 

existerar ett antal tekniker för båda uppgifter, några av dessa tekniker beskrivs 

nedan utifrån Demšar (2006) där inget annat anges.   

5.3.1 Wilcoxon Signed-Ranks-test 

Wilcoxon Signed-Ranks-test (Wilcoxon, 1945) är ett icke-parametriskt test som 

rankar två modellers prestandadifferenser på ett dataset för att sedan jämföra 

rankingarna. Differensen   mellan modellernas prestanda på det  :te datasetet, av 

totalt   dataset, betecknas    och mäts med dess absolutvärde.     är 

rankingsumman för de dataset där den andra modellen överträffade den första och 

   det omvända. 

 

       ∑           
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5.3.2 Friedman-test 

Att jämföra ett flertal modeller över flera datasets är en vanligare situation än 

jämförelse mellan endast två modeller över ett enskilt dataset, framför allt när 

generell prestanda och inte problemspecifik prestanda evalueras. Ett Friedman-

test (Friedman, 1937) är konstruerat för precis denna uppgift. Testet är icke-

parametriskt och rankar varje modells prestanda för varje dataset separat, det vill 

säga den bästa modellen får rank 1 och den näst bästa rank 2 etc.  

 

I en jämförelse mellan   modeller över   datasets, definierar   
 
 rankingen för den 

 :te modellen på det  :te datasetet. Testet jämför den genomsnittliga rankingen för 

samtliga modeller enligt     
 

 
 ∑   

 
 . Null-hypotesen i Friedman-testet innebär 

att alla modeller är likvärdiga och därför även deras rankingar   .  
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Det har dock framkommit att statistiken på föregående sida gör testet oönskat 

konservativ och med detta som bakgrund har nedanstående förbättrade statistik 

tagits fram. 

 

    
       

 

          
  

5.3.3 Nemenyi-test 

Om null-hypotesen i Friedman-testet förkastas är nästa steg ett post-hoc test, 

exempelbis ett Nemenyi-test (Nemenyi, 1963), vilket jämför samtliga algoritmer 

med varandra. Det finns en signifikant skillnad mellan två algoritmer om den 

genomsnittliga rankingen för vardera skiljer  sig åt med åtminstone den kritiska 

differensen    (eng. Critical Difference). Det kritiskta värdet betecknas    där   

är signifikansnivån.  

 

      √
      

  
 

  

Det kritiska värdet    beror på vald signifikansnivå och antalet modeller,  , som 

jämförs enligt nedanstående tabell. Exempelvis, om en signifikansnivå på 95 % 

brukas och fem modeller undersöks, måste den kritiska differensen mellan två 

modeller vara minst 2,728 för att en signifikant skillnad ska bevisas. 

 

#Modeller (k) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q0.05 1,960 2,343 2,569 2,728 2,850 2,949 3,031 3,102 3,164 

q0.10 1,645 2,052 2,291 2,459 2,589 2,693 2,780 2,855 2,920 
 

Tabell 9 De kritiska värdena för Nemenyi-test. 

5.3.4 Bonferroni-Dunn-test 

Ett Bonferroni-Dunn-test (Dunn, 1961) används också som ett post-hoc test till 

Friedman-testet. Till skillnad från Nemenyi-test, vilket används för att jämföra ett 

flertal modeller med varandra, används ett Bonferroni-Dunn-test till att jämföra 

en enskild modell mot övriga. Den egentliga skillnaden testen sinsemellan ligger i 

differensen av de kritiska värdena   . 

 

#Modeller (k) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q0.05 1,960 2,241 2,392 2,498 2,576 2,638 2,690 2,724 2,773 

q0.10 1,645 1,960 2,128 2,241 2,326 2,394 2,450 2,498 2,539 
 

Tabell 10 De kritiska värdena för Bonferroni-Dunn-test. 
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 Relaterat arbete 6
Genom att i detta avsnitt knyta samman existerande forskning med studiens 

forskning tydliggörs problematiken i det studerade området och de resultat som 

åstadkommits. Fokus ligger på existerande forskning om prognostisering inom 

livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln. 

 

6.1 Existerande forskning 

I en studie från 2000 (Adebanjo & Mann, 2000) granskade en expertgrupp 

bestående av erfarna prognosmakare en undersökning med femtio 

livsmedelsföretag, där det framgick att 48 % av företagen medgav att deras 

prognostisering är dålig. Kommunikationen inom organisationerna bedömdes på 

samma sätt undermålig då olika avdelningar gjorde egna prognoser baserade på 

ofullständig information och uppskattningar.  

 

Expertgruppen i studien ansåg vidare att prognostisering är en nyckelprocess som 

påverkar alla delar av en verksamhet. Dessutom konstaterades att flertal fördelar 

kunde erhållas genom att effektivt applicera prognoser, exempelvis: 

 Ökad tillgänglighet av produkter till konsumenter 

 Minskade lagernivåer genom hela leveranskedjan 

 Effektivare utnyttjande av tillgångar/kapital 

 Tydligare identifiering av framtida kapitalbehov 

 

Vidare betraktades försäljningshistorik samt efterfrågan på en specifik produkt 

vara nödvändiga underlag för att kunna förutse säsongsmönster och 

kampanjeffekter. Kampanjer representerade för övrigt en av huvudorsakerna till 

tillverkningsineffektivitet, för låga alt. för höga lagernivåer, dålig kundservice och 

i slutändan missbelåtenhet hos kunder.   

 

Meulstee & Pechenizkiy (2008) genomförde en studie som utforskade 

prognostisering av livsmedelsförsäljning. Genom att använda sig av ensembler 

med dynamisk integrering av klassificerare kunde författarna göra bättre 

prognoser på dagligvaruförsäljning under säsonger än de tekniker som vanligen 

används idag. Metoden som presenterades kunde bättre hantera 

säsongsvariationer på specifika produkter om attribut som beskrev relaterade 

produkter, dvs. produkter med liknande försäljningsmönster, ingick. Dessutom 

förbättrades träffsäkerheten om information om väder, helgdagar och högtider 

inkluderades som attribut.  

 

Studien betonade att det är lika viktigt att inkludera säsongsvariabler som 

kampanjer, väder och högtider som att inkludera säljhistorik för att bättre kunna 

prognostisera försäljning under säsonger. Dessutom påpekade författarna att olika 

typer av prognostiseringar krävs för att kunna utföra prognoser med varierande 

horisonter. Exempelvis för dagliga prognoser fungerade glidande medelvärden, 

(uppskattade värden beror på direkt föregående värden) relativt väl.    
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Däremot för vecko- och månadsvisa samt säsongsinfluerade perioder krävdes mer 

kraftfulla tekniker.  

 

Bakker & Pechenizkiy (2009) studerar svårigheterna med att skapa träffsäkra 

försäljningsprognoser och studien inriktar sig specifikt mot prognostisering inom 

livsmedelsbranschen. Författarna konstaterar i likhet med andra studier att 

branschen har speciella egenskaper vilket gör prognostiseringen komplex men 

viktig. Detta då stora delar av branschens sortiment består av varor med kort 

hållbarhet och har dessutom en kundbas som är svår att förutspå. Kundernas 

konsumtion kan påverkas av en rad faktorer så som väder, prisjusteringar och 

kampanjer. Studien utvärderar olika populära felmått, de diskuterar dess 

begränsningar och introduserar nya tillvägagångssätt och mått för att få en bättre 

kunskap om prediktionsprestanda. 

 

Försäljningsdata består vanligtvis av många olika produkter, författarna menar att 

felmått som Mean Absolute Error (MAE) och Mean Squared Error (MSE) ger 

missvisande resultat när de tillämpas på olika typer av produkter. De kan ge 

rättvisa resultat på vissa produkter men missvisande på andra. Eftersom 

jämförelser av prestandan ofta utförs på flertalet metoder med ett flertal produkter 

krävs ett felmått vilket ger rättvisa utfall på ett flertal datasets. 

 

Doganis et al. (2006) genomförde en studie som utforskade utvecklingen av 

prognostiseringsmodeller på tidsserier. Detta för matprodukter med kort 

hållbarhet där fokus låg på mjölk. Färsk mjölks hållbarhet är normalt mindre än 

en vecka samt leveraras och lagras i butikernas hyllor dagligen. Författarna menar 

då att en noggrann prognostiseringsmodell kombinerat med ett anpassbart 

produktionssystem skulle kunna ge fördelar för en produktionsanläggning.  

 

Studien presenterade ett komplett ramverk för utvecklingen av 

prognostiseringsmodeller på tidsserier. Metoden kombinerar två AI-tekniker, 

RBF-neuronnätarkitekturen och en specialdesignad genetisk algoritm, för att välja 

lämpliga förklarande variabler samt skapa en noggrann ickelinjär tidsseriemodell. 

Med hjälp av verklig data kunde författarna sedan visa metodens effektivitet. 

  

6.2  Sammanfattning 

Det framgår tydligt att försäljningsprognostisering är problematiskt men är likväl 

en nyckelprocess för verksamheter. I ett flertal studier används tekniker för 

prognostisering inom livsmedelsbranschen men ofta studeras endast enskilda 

tekniker. Det är heller inte vanligt att prognostisering görs för speciella perioder 

såsom kampanjer. Denna studie syftar till att jämföra ett flertal teknikers 

prognostiseringsförmåga för kampanjperioder mot varandra och utöver det även 

jämföra teknikerna mot en manuell prognostisering. I studien används dessutom 

de kunskaper som den relaterade forskningen har bidragit med, exempelvis 

inkluderade attributtyper samt val av felmått.       
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 Experiment 7
I detta kapitel beskrivs studiens valda tillvägagångssätt och genomförande, vilka 

introducerades i kapitel 2, Metod, och baseras på teorin presenterad i kapitel 3, 4 

och 5. Beskrivningen görs här i detalj för att tydliggöra hur resultaten uppnåtts, 

vilka därefter presenteras. Slutligen redogörs för de analyser som låg till grund 

för att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

 

Som beskrivits i kapitel 2 Metod representerade undersökt tidsseriedata en 3-årig 

plock- och försäljningshistorik, under både kampanjveckor och normala veckor, 

från DE gentemot ICA-butikerna. Data samlades in från två representativa DE 

och de prognoshorisonter, vilka kan liknas med hur långt fram i tiden en 

prognostisering skall titta, som studerades var 2, 4 och 6 veckor.   

 

7.1 Genomförande 

Strukturen för studiens genomförande är baserad på KDD-modellen med fokus på 

dess DM-del. Eftersom projektet med kampanjprognostisering bedrivits under en 

längre period av ICA Sverige AB hade de inledande faserna i KDD, 

målidentifiering och skapande av ett måldataset, redan genomförts vid studiens 

början. Likaså den sista fasen i KDD, att fatta beslut baserat på de resultat som 

uppnåtts, låg utanför studiens ramar.  

 

Nedan beskrivs utförligt hur de kvarvarande faserna i KDD realiserades i studien. 

7.1.1 Attributförklaring 

Tidsseriedata som undersöktes i studien representerade information kring 

kampanj- och icke-kampanjveckor såsom försäljning, artikelinformation, antal 

butiker, marknadsföring, säsonger och speciella erbjudanden. Förklaringar av de 

viktigaste attributen ges nedan (se Appendix 11.1 för en komplett 

attributsammanställning): 

 ASSORTMENT: anger vilken av ICA:s varugrupper som ett SOI tillhör, 

exempelvis bröd, djupfryst eller kolonial. 

 BENEFITCODE*: indikerar om kampanjen var riktad mot kunder som 

erhållit ett specifikt erbjudande. 

 CHECKOUTAMOUNT*: anger en minsta köpsumma för att konsumenter 

skulle få ta del av kampanjerbjudandet.  

 CHRISTMAS: flaggar för att kampanjveckan låg i julperioden.  

 COUPON*: flaggar om en kupong var kopplad till kampanjerbjudandet.  

 DAY: representerar den aktuella veckan och anges med måndagens 

datum, exempelvis 2012-05-14.  

 EASTERN: flaggar för att kampanjveckan låg i påskperioden. 

 FROM_NODEID: anger lagret den specifika kampanjen var kopplad till.  

 ITEMCOUNT: anger mängden artiklar som konsumenten måste köpa för 

att få ta del av kampanjerbjudandet.  
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 JANUARY: flaggar för att kampanjveckan låg i januari. 

 KT: betyder klustertäckning och anger medverkande butikers omsättning i 

relation till samtliga butikers omsättning för ett DE och indikerar på så vis 

omfattningen av deltagandet. 

 LOYALITYCARD*: anger om konsumenten var tvungen att ha ett 

kundkort för att få ta del av kampanjerbjudandet.  

 MAXPERRECEIPT*: anger maxantalet för den specifika kampanjartikeln 

per hushåll och köptillfälle. 

 MC*: Betyder media-kontribution (eng. Media contribution) och anger en 

ersättning i kronor som delades ut till kampanjmedverkande butiker. 

 MIDSUMMER: flaggar för att kampanjveckan låg i midsommarperioden. 

 OOS: anger om slut i lager uppstod på ett specifikt SOI inför en 

kampanjvecka. 

 PAGE*: anger vilken sida i den oriktade direktreklamen som aktuell 

artikel marknadsfördes. 

 PERCENTBENEFIT*: anger rabatt i procent för slutkonsument gentemot 

ordinarie pris.   

 PROM: signalerar om den aktuella veckan var en kampanjvecka eller inte. 

 SELF_SCAN*: anger om självscanning skulle användas för att ta del av 

kampanjerbjudandet.  

 SOI: ID för en specifik artikel 

 STOREBENEFIT*: butikens marginal i kronor för den aktuella artikeln.  

 STOREPRICE*: representerar artikelns butikspris för den aktuella veckan. 

 STORES*: antal kampanjdeltagande butiker oavsett format. 

 THRESHOLD*: anger om kampanjen innefattade en mängdrabatt, 

exempelvis köp två artiklar för samma pris av en. 

 TOTAL_VOLUME: anger försäljningsvolymen av ett visst SOI mot 

samtliga medverkande butiker den aktuella veckan. 

 VALENTINE: flaggar för att alla hjärtans dag låg i kampanjveckan. 

 

Attribut indikerade med * fanns även representerade per butiksformat.  

7.1.2 Förprocessering av data 

Denna del motsvarar det första steget i DM-delen i KDD och syftade till att lättare 

utvinna information från studerad data samt avlägsnande eller justeringar av 

eventuella felaktigheter. Studier har visat att förutom kvaliteten på utnyttjade 

prognostiseringsverktyg har tillgängligheten av rätt sorts data en stor påverkan på 

prognostiseringsprocessen av livsmedel (Meulstee & Pechenizkiy, 2008). Detta 

tydliggör ytterligare betydelsen av att genomföra en förprocessering av data.   

 

För att kunna genomföra studiens experiment var förprocessering nödvändig då 

kampanjdata som tillhandahölls var bearbetade men inte fullt anpassade och 

lämpliga för kommande experiment. I första steget genomfördes enklare manuell 

justering av data vilket innefattade ändring av attributordning och modifiering av 

värden.  
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Denna handpåläggning gjordes med syftet att strukturera data på så sätt att 

använda programvaror kunde hantera dessa.  De större justeringarna innefattade: 

 PROM flyttades till första position för att signaleras som input-variabel. 

 TOTAL_VOLUME flyttades till sista position för att signaleras som 

målvariabel att predicera. 

 Binära kategoriska attribut ersattes med dess numeriska motsvarigheter, 

exempelvis N och Y vilka ersattes med 0 respektive 1.  

 Överflödiga attribut avfärdades. 

 Attribut innehållande Å, Ä och Ö har ersatts med A och O, mellanslag har 

ersatts med _. 

Aggregering av attribut 

Utöver ovanstående justeringar genomfördes en rad attributtillägg och 

aggregeringar. Exempelvis skapades två nya attribut, MONTH och YEARWEEK, 

utifrån DAY varvid DAY avfärdades.  

 MONTH: anger vilken månad den aktuella veckan tillhör, ex. 2012-05-14 

motsvarar månad 5.  

 YEARWEEK: anger vilket veckonummer på året som den aktuella veckan 

representerar, ex. 2012-05-14 motsvarar veckonummer 20. 

 

Förändringen av DAY genomfördes med motiveringen att det aktuella datumet 

förhållandevis tillhandahåller mindre värdefull information eftersom datumet 

endast representerar en tidpunkt i tidserien. Med månad och veckonummer kan 

tydligare återkommande trender och säsongsberoenden upptäckas vilket anses 

viktigt då många SOI är känsliga för sådana påverkningar.   

 

Eftersom stor del av undersökt data var uppdelat för ICA:s fyra olika 

butiksformat, skapades nya attribut som representerade en sammanslagning av 

dessa. Se tabell 11 nedan. 

 

Datum M_STORES K_STORES S_STORES N_STORES STORES 

2010-02-01 34 65 122 97 318 

2010-02-08 39 53 0 95 187 

2010-02-15 45 70 0 0 115 

… … ... … … … 
 

Tabell 11 Aggregering av butiker per format. 

MAXI_STORES anger antal MAXI-butiker som deltog under den aktuella 

veckan och utifrån detta och de tre övriga formatens motsvarande butiksattribut 

togs det aggregerade STORES fram. Detta representerar då samtliga butiker 

oavsett format.   



- 46 - 

 

Majoriteten av de aggregerade attributen skapades genom summering av de 

ursprungliga attributen (tabell ovan) men ett fåtal fick skapas utifrån 

medianvärdet. Motiveringen till att använda median för dessa attribut var dels att 

en summering inte var lämplig, att t.ex. använda summan av formatens olika 

butikspriser skulle vara förvirrande, och dels för att medianvärdet inte är lika 

känsligt för avvikande värden som exempelvis medelvärdet är.  

 

 Tidsfördröjning 

Då studien studerade olika horisonter, skapades tidsfördröjningar på ett antal 

attribut. Beroende på vilken horisont som prognostiseringen skulle utföras på 

skapades olika antal tidsfördröjningar. För alla berörda attribut exklusive 

TOTAL_VOLUME skapades följande: 

 För horisont 2: tidsfördröjningar från 1 vecka till 6 veckor tillbaka i tiden. 

 För horisont 4: tidsfördröjningar från 1 vecka till 8 veckor tillbaka i tiden. 

 För horisont 6: tidsfördröjningar från 1 vecka till 10 veckor tillbaka i 

tiden. 

 

För att kunna simulera prognoser beroende på aktuell horisont användes inte de 

inledande tidsfördröjda veckorna för TOTAL_VOLUME p.g.a. dess funktion som 

målvariabel. Exempelvis, om målet är att prognostisera försäljning fyra veckor 

framåt i tiden (läs horisont 4) så kommer inte vecka 1-3 att användas. Att använda 

horisont 4 kan liknas med att backa tillbaka fyra veckor i tiden för att sedan 

prognostisera nutid.  

 
 

Figur 13 Prognoser skapas genom att backa tillbaka i tiden. 

I figur 13 ovan står      för fyra veckor tillbaka från tidpunkten att 

prognostisera. Försäljningsvolymen finns tillgänglig för    och genom att backa 

tillbaka i tiden kan en fabricerad fyraveckors-prognos göras. Siffrorna för      

till      kan inte utnyttjas då de i detta fall ligger i framtiden.  Detta 

tillvägagångsätt möjliggör en snabbare utvärdering av prognoserna utan att 

behöva vänta ett antal veckor för att sedan kunna mäta hur prognosen stod sig mot 

de verkliga utfallet. Denna metod gäller endast för målvariabeln, resten av de 

berörda attributen använder samtliga tidsfördröjda värden. På nästa sida kan 

algoritmen för tidsfördröjningen ses.  
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Algoritm för tidsfördröjning av attribut 

Metod: Skapa tidsfördröjningar 

Returnerar: nya attribut med tidsfördröjda värden utifrån ett originalattribut 

 

låt     vara originalattributet 

låt       vara en lista med tidsfördröjningar 

låt       vara en lista att hålla nya attribut 

för   = 0 till antal element i tList gör 

 låt      vara en kopia av     

 låt   vara tidsfördröjning   i        

 för   = 0 till   gör 

  ta bort det sista värdet för      

  låt   vara kopian av det första värdet för      

  lägg in k först av alla värden för      

 stoppa 

 spara      i        

stoppa  

returnera       

 

Algoritmen på ovan förutsätter att tidsseriedata är sorterade efter tidpunkt i 

fallande ordning vilket betyder att de tidpunkter som är längst tillbaka i tiden är 

placerade först och de tidpunkter som är närmast nutid är placerade sist. En 

nackdel med algoritmen är att de inledande instanserna i ett dataset ”förstörs” 

eftersom att samtliga attribut kommer ha identiska värden. I tabell 12 nedan 

tydliggörs detta genom att originalattributets värde (grönmarkerad cell) fördröjs 

till de övriga attributens värden (gulmarkerade celler). 

 

Datum Volym TF2 TF3 TF4 TF5 

2010-02-01 41 628 41 628 41 628 41 628 41 628 

2010-02-08 40644 41 628 41 628 41 628 41 628 

2010-02-15 64128 41 628 41 628 41 628 41 628 

2010-02-22 37908 40644 41 628 41 628 41 628 

2010-03-01 63708 64128 40644 41 628 41 628 

2010-03-08 25728 37908 64128 40644 41628 

2010-03-15 28392 63708 37908 64128 40644 

… … ... … … … 
 

Tabell 12 De inledande instanserna ”förstörs” vid tidsfördröjning. 

Problemet bemöttes genom att ta bort dessa inledande instanser, i detta fall de fem 

översta, vilka inte längre tillförde något meningsfullt. Konsekvensen blev att en 

mindre datamängd fanns tillgängligt, skillnaden var dock marginell då endast ett 

fåtal antal instanser avfärdades.  
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Hantering av slut i lager 

Under vissa kampanjer uppstod slut i lager vilket flaggades genom attributet 

OOS. För att förhindra att prognoserna blev skeva pga. sådant informationsbrus 

ersattes dessa veckors försäljningsvolym med medelvärdet av 

försäljningsvolymen för samtliga veckor. Även den direkt efterföljande veckan 

avfärdades för att undvika oönskade eftersläpningar i försäljningsvolymen. 

 

OOS Volym TF2 TF3 TF4 TF5 

… … … … … … 

0 48 576 13 776 14 808 34 788 69 252 

0 48 528 18 852 13 776 14 808 34 788 

1 26 748 48 576 18 852 13 776 14 808 

0 19 344 48 528 48 576 18 852 13 776 

0 37 296 25 509,5 48 528 48 576 18 852 

0 37 848 19 344 25 509,5 48 528 48 576 

… … … … … … 
 

Tabell 13 Instanser flaggade med slut i lager togs bort. 

I tabell 13 ovan tydliggörs hur veckor med slut i lager, och den direkt 

efterföljande veckan, togs bort (röda celler). Innan veckan förkastades ändrades 

dess försäljningsvolym till medelvärdet för samtliga veckors försäljningsvolymer, 

i detta fall från 26 748 till 25 509,5 vilket då påverkade de tidsfördröjda veckorna 

(grönmarkerade celler). Kampanjer med slut i lager skulle gett en felaktig bild av 

den totala försäljningsvolymen då uppskattning av det egentliga utfallet om varor 

funnits tillgängliga är problematiskt.  

 

Summering av förprocesseringsfasen 

För att i kommande steg i processen kunna genomföra känslighetsanalyser och 

prognostiseringar, på ett sådant sätt att djupare analyser av sortiment och artiklar 

kunde genomföras, krävdes att de förprocesserade datamängderna delades upp per 

SOI. Slutprodukten av denna del var således ett antal datasets motsvarande SOIs, 

där instanserna representerade veckor med försäljningshistorik och övrig 

information för det specifika SOI:t.  

7.1.3 Attributselektion 

Detta steg motsvarar den andra fasen i KDD:s  DM-del. Då data som tillhandhölls 

av ICA Sverige AB innehöll en stor mängd attribut, vilka dessutom ökade i antal 

under förprocesseringen, lades vikt vid att analysera vilka attribut som bidrar till 

en träffsäker prognos. För detta ändamål tillämpades en känslighetsanalys (eng. 

sensitivity analysis) vilken bestämde de inputparametrar som är mer viktiga eller 

känsliga för att uppnå en noggrann output (Saltelli, Chan, & Scott, 2000). I 

känslighetsanalysen användes endast träningsdata, dvs. 75 % av den ursprungliga 

datamängden. 
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Eftersom de två utvalda lagren i viss mån skiljer sig i vilka SOI:s de lagerhåller 

och det faktum att tre separata horisonter undersöktes var det nödvändigt att skapa 

sex olika känslighetsanalyser enligt:  

 Lager 1: Horisont 2, 4 och 6 

 Lager 2: Horisont 2, 4 och 6 

 

Detta medförde möjligheten att i nästa steg använda specifika attribut för 

prognostiseringen per horisont. Enligt Meulstee & Pechenizkiy (2008) krävs olika 

typer av prognostiseringar för att kunna utföra prognoser med varierande 

horisonter. Sex separata känslighetsanalyser främjade på så vis unika 

förutsättningar för varje horisont. Uppdelningen främjade möjligheten att 

upptäcka skillnader och likheter mellan de olika lagren. 

 

Val av tekniker för känslighetsanalys 

För känslighetsanalysen valdes ett modellträd ut, vilket utgjordes av en teknik 

kallad M5P. En motivering till användningen av M5P var bland annat att den 

kombinerar två av de övriga studerade teknikerna, ett beslutsträd med linjär 

regression i löven. Dessutom fanns en ensemble av M5P representerad i 

nästkommande experiment.  

 

Känslighetsanalys 

Idén med känslighetsanalysen var att utvinna de attribut som i största grad 

påverkar utfallet av en prognos. Storleken på ett attributs påverkan mäts genom 

att förändra dess värde och därefter observera skillnaden mellan den ursprungliga 

och den nya prognosen. Känslighetsanalysen genomfördes i en iterativ process 

vars huvudflöde beskrivs nedan. 

 

Processen initieras med att teknikerna gör prognoser för alla instanser i ett dataset. 

Dessa prognoser sparas för att senare kunna jämföras mot nya prognoser som 

genomförts med modifierade värden. Nästa steg är att för varje instans förändra 

instansens samtliga värden, ett i taget, för samtliga attribut. En ny prognos görs 

för varje förändring och skillnaden mellan den ursprungliga och den modifierade 

prognosen observeras.  

 

Förändringar görs genom att multiplicera ett attributs ursprungliga värden med 

s.k. känslighetskonstanter. I studien användes två känslighetskonstanter, 0,9 och 

1,1 och skälet till att använda dessa var att fånga både positiva och negativa 

förändringar av attributens värden. Eventuellt påverkar vissa attribut utfallet av en 

prognos endast om värdet förändras positivt, alternativt endast om värdet 

förändras negativt.  
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       … …    Volym Prognos 

   229 4 … … 53 5 000 5 231 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

   189 3 … … 76 4 300 4789 
 

Tabell 14 Värden som ursprungsprognosen bygger på. 

        … …    Volym Prognos 

   (229 * 1.1) 4 … … 53 5 000 5 437 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

   189 3 … … 76 4 300 4789 
 

Tabell 15 Förändring av prognosen när värden modifieras i känslighetsanalysen. 

I tabellerna ovan (tabell 14 gäller den ursprungliga prognosen och tabell 15 den 

nya) observeras skillnaden (grönmarkerade celler indikerar berörda värden) när 

attribut   :s värde för instans    multipliceras med 1,1. Skillnaden räknas fram 

genom formeln: 

 

                                                 
 

I detta exempel blir differensen 206 via Abs(5 231 – 5 437) och visar att 

prognosen påverkas när värdet av    för    förändras medan övriga värden hålls 

konstanta. Observera att absolutvärdet användes då endast magnituden av 

differensen var intressant. För varje attribut adderas de observerade differenserna 

till en slutlig summa, vilken då indikerar attributets totala påverkan över alla 

instanser. Differenserna kallas för känslighetsvärde och anger ett attributs 

påverkan på en prognos. 

 

När sedan samtliga instansers attributvärden modifierats med 

känslighetskonstanterna samt adderats till attributens tillhörande totala 

känslighetsvärde genomfördes en normalisering. Känslighetsvärdena justerades 

då till dess procentuella motsvarighet, mellan 0 och 1, där viktigare attribut fick 

ett värde närmare 1 (motsvarande 100 %). Den normaliserade känslighetsvärdet 

anger då en procentuell påverkan på prognosen för ett visst attribut. Detta steg 

förtydligar därmed attributens påverkan på prognosen sinsemellan. Den kompletta 

algoritmen för känslighetsanalysen kan ses på nästa sida. 
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Algoritm för känslighetsanalysen 

Metod: Beräkna känslighet 

Returnerar: normaliserade känslighetsvärden för samtliga attribut i ett dataset  

 

Steg 1: Beräkna känslighet 

Låt       vara en lista av känslighetskonstanter 

för   = 0 till antal instanser i datasetet gör  

 Låt    vara den ursprungliga prognosen för instans   
  för   = 0 till antal attribut i instansen gör 

   för   = 0 till antal känslighetskonstanter i       gör 

    Låt    vara attribut  :s ursprungliga värde 

    Beräkna modifierat värde   :  

           

    Låt    vara en prognos gjord med     

     Beräkna känslighetsvärde   : 

     Absolutvärde(    –     ) 
    Addera    till attribut  :s känslighetvärde 

    Återställ attribut  :s ursprungliga värde m.h.a.    

   stopp 

  stopp 

stopp 

 

Steg 2: Normalisera känslighetsvärden 

Sätt summa   till 0 

för   = 0 till antal attribut i instansen gör  

 Addera attribut  :s känslighetsvärde till    

om   är lika med 0 

 Returnera samtliga känslighetsvärden 

för   = 0 till antal attribut i instansen gör 

 Dividera attribut  :s känslighetsvärde med   och spara resultatet i   

 Sätt attribut  :s känslighetsvärde till     

Returnera samtliga attributs känslighetsvärden  
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För att rättvist mäta vilka attribut som hade störst påverkan på prognoserna 

generellt användes ovanstående process för samtliga instanser i samtliga dataset. 

Sammanställningar av normaliserade känslighetsvärden för varje attribut över 

utfördes därefter på tre olika sätt: 

1. Genomsnittligt känslighetsvärde för attributet över samtliga SOIs 

2. Antal SOIs där känslighetsvärdet för attributet var större än noll. 

3. Genomsnittligt känslighetsvärde för attributet över samtliga SOIs där 

känslighetsvärdet var större än noll. 

 

 
 

Tabell 16 Sammanställningarna påvisar skillnader i känslighet mellan attributen. 

Den första sammanställningen gav en antydan om i vilken utsträckning attributet i 

genomsnitt påverkade utfallet av prognosen. Den andra sammanställningen 

påvisade hur många SOI som attributet faktiskt påverkade prognosen för. Detta 

var intressant att mäta då ett enskilt attribut kan ha ett högt känslighetsvärde 

fastän endast påverka ett fåtal prognoser, eller tvärtom. Den sista 

sammanställningen, vilken kombinerar de två första, illustrerar detta. 

 

I nästa steg sorterades samtliga attribut i fallande ordning efter deras 

sammanställda och normaliserade känslighetsvärde, på så sätt förtydligades 

skillnaderna i värde för prognosutfallet. Därefter selekterades de attribut vilka 

skulle behållas till ytterligare en iteration av hela känslighetsprocessen. Ett 

attribut behölls om något av följande två kriterier uppfylldes: 

 Dess känslighetsvärde, enligt punkt 1 ovan, var högre än medianvärdet 

(blåmarkerade celler i tabell 17) för samtliga känslighetsvärden. 

 Dess känslighetsvärde, enligt punkt 3 ovan, var högre än medianvärdet för 

samtliga känslighetsvärden. 
 

 
 

Tabell 17 Attribut med lågt känslighetsvärde förskastas. 

1 2 3

STOREPRICE 0,0035 12 0,1238

STORES 0,1720 199 0,3655

SUPERMARKET_KT_MASS 0,0018 79 0,0096

SUPERMARKET_STOREPRICE 0,0013 10 0,0529

SUPERMARKET_STORES 0,1049 123 0,3608

1 2 3

STORES 0,1720 199 0,3655

SUPERMARKET_STORES 0,1049 123 0,3608

THRESHOLD 0,0081 97 0,0355

STOREPRICE 0,0035 12 0,1238

SUPERMARKET_KT_MASS 0,0018 79 0,0096

SUPERMARKET_STOREPRICE 0,0013 10 0,0529

Medianvärde 0,0058 88 0,0883
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Denna process upprepades tills endast ett attribut återstod, PROM, vilket 

användes som inputvariabel och därför inte kunde förkastas. Detta 

tillvägagångssätt valdes då det var viktigt att kunna analysera med vilket antal 

attribut prognostiseringen skulle utföras. Ett lågt antal attribut skulle antagligen ge 

mer robusta modeller men påverka modellernas träffsäkerhet. Ett högt antal 

attribut däremot ger ökade möjligheter för modellerna att finna samband mellan 

de olika attributen men skulle dock resultera i mer komplexa modeller. Dessa 

kontraster vägdes mot varandra för att hitta ett så lågt antal attribut som möjligt 

men samtidigt behålla en hög träffsäkerhet. 

 

För att minimera konsekvenserna av ovanstående problem valdes att retroaktivt 

avbryta när en viss procentuell ökning av träningsfelet uppnåtts. Denna brytpunkt 

var när träningsfelet ökat minst 2 procentenheter från det lägsta uppmätta 

träningsfelet.  

 

Ett diagram skapades för att illustrera hur träningsfelet förändrades när antalet 

attribut reducerades (figur 14 nedan). Vid sjätte körningen hade felet ökat nära 

nog 3 procentenheter. Således valdes de attribut som ingick i den femte 

iterationen av känslighetsanalysen att användas i den nästkommande 

prognostiseringsfasen. 

 

 
 

Figur 14 Förändring av träningsfel för M5P när antal attribut minskar. 

De slutliga attributen som användes för nästkommande experiment presenteras 

under 7.2.1 Attributselektion.  
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7.1.4 Prognostisering 

Denna punkt i genomförandet, motsvarande tredje fasen i DM-delen i KDD, var 

studiens centrala del vars resultat användes för att besvara de ställda 

forskningsfrågorna.  

 

Val av tekniker 

För att få en så omfattande och varierad uppsättning tekniker som möjligt valdes 

följande ut: 

 Regressionsträd (REPTree) 

 Modellträd (M5P) 

 Multipel linjär regression (MREG) 

 Artificiellt neuronnät (MLP) 

 Kombination av samtliga ovanstående (Ensemble) 

 Ensemble av modellträd (M5P-Bagging) 

 

Dessa representerar vitt skilda strategier med både för- och nackdelar samt 

lämplighet i olika situationer. Teknikerna varierar från enkla genomskinliga 

tekniker, såsom MREG och REPTree, till mer komplexa ogenomskinliga tekniker 

som artificiella neuronnätverk och ensembler. Mångfalden var viktig att fånga för 

att på så vis minimera risken att ett vinnande koncept skulle förbises.  

 

Ensemblerna som inkluderas valdes ut med två intressanta representationer, den 

ena bestående av samtliga tekniker vilket möjliggjorde en kartläggning av 

teknikernas kombinerade prognostiseringsförmåga. Den andra representationen 

bestod av ett flertal M5P-träd och på så vis kunde både teknikens enskilda och 

kombinerade förmåga undersökas. Observera att den förstnämnda 

representationen inte är en renodlad ensemble utan kombinerar enbart ett fåtal 

tekniker.  

 

Experimentet kompletterades även med riktmärket ZeroR, vilken prognostiserar 

m.h.a. målvariabelns medelvärde över samtliga träningsinstanser, för att få en 

måttstock på hur väl teknikerna har utfört prognostiseringen. 

 

Val av felmått 

Eftersom både över- och underprognostisering negativt påverkar lagerhantering, 

svinn och omkostnader i liknande utsträckning var det viktigt att modellernas 

prognoser mättes med rättvisa felmått. Sett till kundnöjdhet kan 

underprognostisering i själva verket vara värre än överprognostisering då slut i 

lager innebär att efterfrågan från butiker och i slutändan konsumenter är större än 

tillgången. 

 

MUAPE är, till skillnad från andra felmått såsom MAPE, opartiskt vid över- och 

underprognostisering då måttet ger samma utslag för fel av samma skala åt 

vartdera hållet enligt Collopy & Armstrong (2000). Egenskaperna förhindar 

favorisering av låga prognoser vilket eftersöktes i studien.   
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Därtill nyttjades en variant av MUAPE, kallad MUPE, vilken inte mäter 

absolutvärdet för felet och på så vis kan indikera om prognosen var över eller 

under det verkliga utfallet. 

 

För att minimera förekomsten av avvikande värden sattes max- och minvärden för 

prognostiseringsfelet. SOI:s med ett högre prognostiseringsfel än 100 justerades 

ned till 100 samtidigt som SOI:s med ett lägre fel korrigerades till -100. Denna 

justering av värden ansågs acceptabel då korrigeringen utfördes på både 

prognoser med negativa och positiva prognostiseringsfel. 

 

Val av fördelning mellan tränings- och testmängd 

För att modellerna ska uppnå hög prestandanivå är det nödvändigt att använda så 

mycket som möjligt av tillgänglig data för träning. Samtidigt bör så mycket som 

möjligt av tillgängliga data användas för testning för att säkerställa modellernas 

generella prestanda. Allmänt brukar en tredjedel av data avsättas för testning och 

de restarande två tredjedelarna avsättas för träning (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

För att maximera modellernas prestanda användes en något större mängd 

träningsinstanser än traditionellt, 75 % av totala antalet instanser i dataseten 

avsattes för träning och 25 % för test.  

 

Då studiens syfte var prognostisering av kampanjperioder blev det viktigt att 

SOI:s med ett mindre antal kampanjer i testmängden förkastades. De SOI:s med 

ett kampanjantal på mindre än tre i testmängden uteslöts därför. 

 

Experimentmiljö 

Vid genomförandet av prognostiseringen nyttjades open-source-programmet 

WEKA som huvudsaklig experimentmiljö (se Appendix 11.4 för fullständig 

experimentmiljö). Samtliga prognostiseringstekniker, vilka brukades för denna 

studie, fanns representerade i programmet. Inga justeringar gjordes på teknikerna 

utan deras grundinställningar användes. 

 

Sammanställning 
För att kunna analysera och i slutändan besvara studiens forskningsfrågor utfördes 

ett flertal sammanställningar av de olika resultaten i form av tabeller och diagram. 

På så sätt skapades underlag för att kunna besvara samtliga forskningsfrågor på ett 

tydligt och förklarande vis. De sammanställningar som skapades för horisonterna 

2, 4 och 6 var: 

 Jämförelse och rank av prognostiseringsteknikernas prestanda.  

o Samband mellan prognostiseringsfel och mängd kampanjhistorik.   

o Över- och underprognostisering. 

 Jämförelse och rank av teknikerna samt den nuvarande prognostiseringen. 

o Andel träffsäkrare prognoser på kampanjartiklar. 
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7.2 Resultat 

Studiens resultat sammanställs nedan, med tabeller och diagram, för att tydligt 

visa vad som uppnåtts. Resultaten presenteras huvudsakligen utefter processflödet 

som beskrivits tidigare under 7.1 Genomförande. I experimenten, har testdata från 

samtliga dataset använts (ett dataset = ett SOI) om inget annat anges. För 

attributselektionen användes dock träningsdata.  

7.2.1 Attributselektion 

Diagrammet nedan visar tränings- och testfelet mätt för samtliga iterationer av 

känslighetsanalysen. Vid den sjätte iterationen avbröts analysen då träningsfelet 

ökat mer än två procentenheter från ursprungsfelet. När testfelet undersöktes 

uppvisade det endast en marginell ökning mot dess ursprungsfel.  

 

 
 

Figur 15 Förändring av tränings- och testfel för M5P när antal attribut minskar. 

Tabell 18 på kommande sida sammanställer resultaten från känslighetsanalyserna 

för båda DE och samtliga prognoshorisonter, dvs. 2, 4 och 6, vilket betyder att 

listade attribut ingick i prognoserna för samtliga horisonter. Tabellen visar de 

slutliga attributen som generellt uppvisade högst känslighet och därmed 

påverkade utfallet av prognoserna i högst grad 

 

Resultaten har för tydlighetens skull färgkodats per kolumn, med en färgskala från 

grönt (högst påverkan) till rött (lägst påverkan). Då TOTAL_VOLUME är 

tidsfördröjt beroende på vilken prognoshorisont som studeras, benämns de 

berörda attributeten därefter. X:et i TOTAL_VOLUME_LAGX motsvarar 

tidsfördröjningen för den specifika prognoshorisonten.  
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Attributen är sorterade fallande efter hur stor dess påverkan varit för prognosen. 

Första kolumnen i tabellen anger attributnamnet följt av nästa kolumn, K, vilken 

anger det genomsnittliga känslighetsvärdet över alla SOI:s. Den tredje kolumnen, 

#K>0, representerar antalet SOI:s för vilka attributet har en påverkan på 

prognosens utfall. Den sista kolumnen, K>0, anger det genomsnittliga 

känslighetsvärdet för de SOI:s där attributet har haft en påverkan på prognosens 

utfall.  

 

 
 

Tabell 18 Slutgiltiga attribut utifrån känslighetsanalysen. 

Det aggregerade STORES följt av de formatspecifika STORES-attributen har 

störst påverkan på prognosernas utfall. Även attributen YEARWEEK, MONTH, 

PROM samt TOTAL_VOLUME och dess tillhörande tidsfördröjda attribut är 

också de betydelsefulla för ett stort antal SOI:s prognoser. Ett flertal attribut gav 

inget utslag på prognosen, dock var vissa av dess attribut nödvändiga att använda 

vid sammanställningarna (markerade med *). Säsongsattributen har även de en 

extremt liten påverkan på prognosen.  De, i stort sett enda, tidsfördröjda attributen 

som återstod var de tidsfördröjda TOTAL_VOLUME. 

TOTAL
Attribut K #K>0 K>0
STORES 0,1886 257 0,3812

NÄRA_STORES 0,1800 239 0,3885

MAXI_STORES 0,1502 356 0,2179

SUPERMARKET_STORES 0,1068 153 0,3616

KVANTUM_STORES 0,0757 213 0,1838

YEARWEEK 0,0600 430 0,0723

MONTH 0,0552 428 0,0668

MAXI_STOREPRICE 0,0542 158 0,1765

TOTAL_VOLUME_LAG X 0,0188 285 0,0321

PROM 0,0146 263 0,0288

TOTAL_VOLUME_LAG X+ 1 0,0099 241 0,0209

TOTAL_VOLUME_LAG X + 2 0,0094 221 0,0217

TOTAL_VOLUME_LAG X + 4 0,0082 219 0,0194

THRESHOLD 0,0077 115 0,0345

TOTAL_VOLUME_LAG X + 3 0,0072 205 0,0183

KT_MASS 0,0071 163 0,0222

KT_MASS_LAG1 0,0061 253 0,0123

KT 0,0045 81 0,0294

STOREPRICE 0,0038 18 0,1121

MC_MASS 0,0035 106 0,0170

KVANTUM_STOREPRICE 0,0034 14 0,1345

KT_LAG1 0,0031 106 0,0152

MC 0,0030 75 0,0209

MAXI_KT_MASS 0,0030 81 0,0196

EASTERN 0,0005 4 0,0767

CHRISTMAS 0,0005 25 0,0106

MIDSUMMER 0,0001 11 0,0063

JANUARY 0,0001 5 0,0066

VALENTINE 0,0000 0 0,0001

ASSORTMENT* 0,0000 0 0,0000

FROM_NODEID* 0,0000 0 0,0000

OOS* 0,0000 0 0,0000

SOI* 0,0000 0 0,0000



- 58 - 

 

7.2.2 Jämförelse av prognostiseringsteknikernas prestanda 

Prestandasammanställningar för de fyra individuella undersökta 

prognostiseringsteknikerna, M5P, MLP, REPTree och MREG, samt för de två 

ensemblerna har utförts. Därtill inkluderades tekniken ZeroR som en måttstock 

för de övriga teknikerna. 

 

Uppdelningar av tabellerna, vilka presenteras på kommande sidor, har gjorts per 

horisont samt per prognostiseringsfel (MUAPE) och rank. Tabellerna presenterar 

teknikernas genomsnittliga prognostiseringsfel och rank, dels på en 

varugruppsnivå och dels på en totalnivå (sista tabellraden). Kolumnerna 

representerar de undersökta prognostiseringsteknikerna förutom den första 

kolumnen som utgör de olika varugrupperna och den sista kolumnen som utgör 

antal SOI per varugrupp. Observera att antal SOI beror på den specifika 

horisonten. Resultaten har för tydlighetens skull färgkodats per varugrupp och 

totalt, med en färgskala från grönt (bäst) till rött (sämst).  

 

Rangordningen mellan teknikerna har beräknats utifrån de genomsnittliga 

prognostiseringsfelen för samtliga instanser och representerar en genomsnittlig 

placering per varugrupp och totalt. En 1:a representerar bäst rank och en 6:a 

representerar sämst rank.  
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Jämförelse av MUAPE - Horisont 2 

 

 
 

Tabell 19 Teknikernas genomsnittliga prognostiseringsfel för horisont 2. 

Lägst MUAPE i genomsnitt får de två olika ensemblerna, dvs. M5P-Bagging och 

ensemblen innehållande samtliga tekniker, följt av M5P. De två mest 

genomskinliga teknikerna, REPTree och MREG får några procentenheter sämre 

resultat. ZeroR presterar som väntat sämre än samtliga tekniker förutom MLP, 

vilken i sin tur presterar oväntat svagt. Värt att notera är att antal SOI:s varierar 

kraftigt mellan varugrupperna och därför blir jämförelser av teknikerna mest 

intressanta för Djupfryst och Kolonial, vilka innehåller flest SOI:s. Detta medför 

att felen teknikerna gör för dessa varugrupper i genomsnitt motsvarar de totala 

genomsnittliga felen tämligen väl.   

 

Jämförelse av rank - Horisont 2 

 

 
 

Tabell 20 Genomsnittlig rangordning mellan teknikerna för horisont 2. 

De två ensemblerna är tydliga vinnare och är dessutom jämbördiga för samtliga 

varugrupper förutom för Fisk & Sallad. Skillnaden i rank beror dock troligast på 

det låga antal SOI inom nämnda varugrupp. Detta tydliggörs likaså i varugruppen 

Bröd, där ZeroR faktiskt får lägst rank. Även här motsvarar teknikernas rank för 

Djupfryst och Kolonial de totala genomsnittliga felen väl.  

 

 

  

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 34,11 33,06 36,89 60,06 35,74 38,67 39,09 9

DJUPFRYST 31,57 27,28 25,67 46,80 28,95 29,10 26,02 200

FISK&SALLAD 81,49 24,69 33,49 42,98 24,45 41,19 31,21 3

KOLONIAL 36,81 29,36 27,03 47,89 31,32 31,45 27,65 560

KÖTT&CHARK 36,27 20,02 19,32 37,77 26,84 23,35 20,29 17

MEJERI 24,05 17,04 15,54 38,18 17,91 19,25 16,18 25

OST 41,55 27,94 26,65 44,48 34,73 31,73 26,68 11

SPECIAL 42,32 47,95 43,93 62,29 41,67 49,03 43,93 21

Total 35,51 28,78 26,76 47,57 30,60 30,92 27,31 846

Varugrupp  ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble Antal SOI

BRÖD 3,11 3,33 3,89 6,44 3,33 3,56 4,33 9

DJUPFRYST 4,58 3,38 2,83 6,34 4,13 3,88 2,87 200

FISK&SALLAD 7 2,67 4 4,33 2,67 5 2,33 3

KOLONIAL 4,76 3,52 2,79 6,07 4,07 3,74 3,04 560

KÖTT&CHARK 5,68 2,82 2,71 6,18 4,21 3,76 2,65 17

MEJERI 4,98 3 2,68 6,60 3,88 4,04 2,82 25

OST 5,36 3 2,55 6,27 4,09 4,09 2,64 11

SPECIAL 3,60 4,48 3,24 6,05 3,50 4 3,14 21

TOTAL 4,71 3,47 2,82 6,15 4,06 3,80 3 846
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Jämförelse av MUAPE - Horisont 4 

 

 
 

Tabell 21 Teknikernas genomsnittliga prognostiseringsfel för horisont 4. 

Det skiljer marginellt mellan de totala genomsnittliga felen för horisont 2 och 4 

och det övergripande mönstret stämmer väl överens, dvs. ensemblerna presterar 

alltjämt bäst. Ett antal förändringar har dock skett jämnfört mot föregående 

horisont, exempelvis får REPTree betydligt sämre resultat på Fisk & Sallad men 

förbättrar sig samtidigt på Bröd. Likaså MLP, och övriga tekniker i viss grad, 

uppvisar förändringar för dessa varugrupper. MREG uppvisar ett något försämrat 

resultat mot tidigare. 

 

Jämförelse av rank - Horisont 4 

 

 
 

Tabell 22 Genomsnittlig rangordning mellan teknikerna för horisont 4. 

M5P-Bagging förbättrar sin redan låga rank mot föregående horisont på Kött & 

Chark och Mejeri samtidigt som den enskilda M5P försämrar sin. Noterbart är 

MREG rankas relativt högt på varugrupperna Mejeri, Ost och Special, särskilt 

jämfört mot REPTree som den totalt sett rankas likvärdigt med.  

 

 

  

Varugrupp  ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble Antal SOI

BRÖD 33,39 35,74 31,61 50,92 24,77 31,71 32,21 9

DJUPFRYST 31,39 26,69 25,05 44,45 28,72 29,09 25,67 200

FISK&SALLAD 81,48 30,99 33,47 35,95 42,58 42,03 28,22 3

KOLONIAL 36,55 29,78 27,32 46,59 31,88 32,61 27,71 554

KÖTT&CHARK 36,44 23,08 18,85 35,17 25,69 23,50 20,69 17

MEJERI 24,05 18,55 15,03 37,38 19,39 23,32 17,13 25

OST 41,11 29,09 25,11 36,86 29,33 32,74 25,62 11

SPECIAL 42,26 44,22 42,82 64,80 40,78 49,82 42,55 21

Total 35,28 28,99 26,67 45,91 30,78 31,77 27,16 840

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 3,33 4,78 4,33 5,89 2,33 3,89 3,44 9

DJUPFRYST 4,59 3,33 2,82 6,24 4,23 3,91 2,90 200

FISK&SALLAD 7,00 3,00 3,33 3,67 4,33 4,00 2,67 3

KOLONIAL 4,64 3,56 2,83 6,05 4,10 3,85 2,97 554

KÖTT&CHARK 5,41 3,76 2,06 6,00 4,06 3,88 2,82 17

MEJERI 4,84 3,40 1,96 6,44 3,68 4,76 2,92 25

OST 5,55 3,82 2,27 5,36 3,55 4,91 2,55 11

SPECIAL 3,69 3,98 2,98 6,19 3,31 4,52 3,33 21

Total 4,63 3,53 2,80 6,09 4,07 3,93 2,95 840
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Jämförelse av MUAPE - Horisont 6 

 

 
 

Tabell 23 Teknikernas genomsnittliga prognostiseringsfel för horisont 6. 

Resultaten för denna horisont stämmer väl överens med de två övriga 

horisonternas resultat. Återigen får de två ensemblerna lägst genomsnittligt 

prognostiseringsfel totalt, samtidigt som båda bl.a. får försämrade resultat på Kött 

& Chark jämfört mot övriga horisonter. Värt att notera är samtliga tekniker 

presterar bättre denna horisont på varugruppen Bröd jämfört med samma 

varugrupp för horisont 2. MREG försämrar sitt resultat även denna omgång och 

presterar som enda teknik systematiskt sämre i relation till ökande 

prognoshorisonter.  

 

Jämförelse av rank - Horisont 6 

 

 
 

Tabell 24 Genomsnittlig rangordning mellan teknikerna för horisont 6. 

Ensemblerna är alltjämt tydliga vinnare även med en prognoshorisont på 6 veckor 

framåt. Ett par intressanta observationer kan göras jämfört mot övriga horisonter, 

bl.a. går M5P från att ha varit näst högst rankad horisont 2 till lägst rankad denna 

horisont på Special-sortimentet. M5P-Bagging är klar vinnare för varugruppen 

Ost och REPTree är motsvarande för Bröd.   

 

 

   

   

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 32,48 31,33 29,18 53,42 24,42 32,79 32,83 9

DJUPFRYST 31,45 27,79 25,01 43,37 28,07 29,64 25,57 200

FISK&SALLAD 80,42 30,61 32,04 45,03 43,58 39,61 41,18 3

KOLONIAL 36,26 29,43 27,61 47,21 31,03 33,54 27,73 552

KÖTT&CHARK 34,78 24,35 21,74 36,06 25,32 25,77 22,87 16

MEJERI 23,92 19,22 16,33 36,45 19,69 23,10 18,31 24

OST 41,20 26,58 23,39 34,16 30,31 34,02 25,72 11

SPECIAL 42,14 43,05 44,83 68,51 43,30 49,74 45,99 21

Total 35,06 28,98 26,97 46,19 30,16 32,58 27,39 836

Varugrupp  ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble Antal SOI

BRÖD 3,22 4,44 3,56 6,67 1,56 3,89 4,67 9

DJUPFRYST 4,42 3,73 2,61 6,19 4,09 4,03 2,95 200

FISK&SALLAD 7,00 2,00 2,33 4,33 4,33 4,33 3,67 3

KOLONIAL 4,64 3,54 2,89 5,98 3,87 4,11 2,98 552

KÖTT&CHARK 5,19 3,63 2,72 5,59 3,88 4,31 2,69 16

MEJERI 4,54 3,38 2,38 6,75 3,54 4,54 2,88 24

OST 5,64 3,27 1,73 5,18 4,82 4,55 2,82 11

SPECIAL 3,64 2,90 3,38 6,33 3,40 4,57 3,76 21

Total 4,57 3,57 2,81 6,04 3,89 4,12 3,00 836
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Jämförelse av prognoser för ett enskilt SOI  

I figur 16 nedan jämförs M5P-Baggings och REPTrees prognoser gentemot det 

verkliga utfallet med prognoshorisont 2. I sammanställningen användes även 

riktmärket ZeroR.  

 

 
 

Figur 16 Prognoser för ett SOI i varugruppen kolonial 

Utifrån diagrammet påvisas det att tekniken M5P-Bagging med en genomsnittlig 

MUAPE på cirka 19 % följde det verkliga utfallets trender väl, en viss 

underprognostisering kan dock generellt tydas. REPTree, som även den föjde 

trenden tämligen väl, utförde prognostiserignen med en genomsnittlig MUAPE på 

cirka 27 %. REPTree är dock noterbart mer grovhuggen i sin prognostisering. 
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7.2.3 Samband mellan prognostiseringsfel och mängd kampanjhistorik   

Diagrammen nedan visar förhållanden mellan de undersökta teknikernas 

prognostiseringsfel, MUAPE, och antalet kampanjer i testmängden. Y-axeln 

motsvarar det genomsnittliga felet och X-axeln antal kampanjer vilket felet 

beräknats för.  

 

Diagramen är uppdelade per horisont och visar genomsnitt för M5P, M5P-

Bagging, MLP, REPTree, MREG och Ensemble över samtliga dataset för den 

specifika horisonten.  

 

 
 

Figur 17 Samband mellan prognostiseringsfelet och antal kampanjer för horisont 2. 

Något tydligt samband i förhållandet mellan det genomsnittliga 

prognostiseringsfelet för teknikerna och antalet kampanjer i testmängden är svårt 

att urskilja, dock visar trendlinjen på en nedåtgående tendens. När antalet 

kampanjer överstiger 35 syns en tydlig nedgång.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36

M
U

A
P

E 

Antal kampanjer 

Samband mellan prognostiseringfel och antal 
kampanjer - Horisont 2 



- 64 - 

 

 
 

Figur 18 Samband mellan prognostiseringsfelet och antal kampanjer för horisont 4. 

 

 
 

Figur 19 Samband mellan prognostiseringsfelet och antal kampanjer för horisont 6. 

Inte heller för horisont 4 och 6 syns ett tydligt samband, dock sjunker 

prognostiseringsfelet kraftigt när kampanjantalet närmar sig 35 vilket även var 

synligt för horisont 2.    
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7.2.4 Jämförelse av teknikernas över- och underprognostisering 

Nedanstående resultattabeller visar samtliga teknikers genomonsnittliga över- och 

underprognostisering per varugrupp för horisont 2 (resultat för resterande 

horisonter återfinns i Appendix 11.2). För detta ändamål har felmåttet MUPE 

använts, vilket till skillnad från MUAPE inte använder absolutvärdet av 

prognostiseringsfelet. För att förtydliga förhållandet mellan över- och 

underprognostiseringen redovisas även andelen prognoser där en 

överprognostisering gjorts.  

 

Över- och underprognostisering – Horisont 2 

 

 
 

Tabell 25 Teknikernas genomsnittliga över- och underprognostisering. 

REPTree är den av teknikerna som i genomsnitt gör en prognostisering nära noll, 

medan den mest träffsäkra tekniken M5P-Bagging gör en knapp 

överprognostisering. Av de två dominerande varugrupperna är det tydligt att 

samtliga tekniker gör fler överprognostiseringar på Djupfryst, medan de främsta 

teknikerna ligger närmare nollvärdet för Kolonial-prognoserna. 

 

 
 

Tabell 26 Andel överprognostiserade SOI. 

Det blir tydligt att ZeroR i genomsnitt gör underprognostiseringar, endast en 

fjärdedel av prognoserna är överstiger det verkliga utfallet. Som påpekat ovan 

sker klarligen fler överprognostiseringar för samtliga tekniker på Djupfryst än 

Kolonial.  

  

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD -15,99 7,62 15,08 12,11 -9,96 -2,58 8,35 9

DJUPFRYST -12,86 5,98 9,08 -0,98 8,31 7,42 9,50 200

FISK&SALLAD -49,92 17,31 1,65 33,36 0,36 -9,70 22,90 3

KOLONIAL -18,46 0,34 1,88 -5,93 -2,15 2,41 2,87 560

KÖTT&CHARK -19,27 -3,10 -1,10 -3,80 -5,37 -5,86 -1,19 17

MEJERI -7,53 -1,89 -1,70 -3,22 -0,57 -2,11 -0,36 25

OST -31,88 10,99 12,13 -7,24 -6,55 2,58 6,10 11

SPECIAL -2,49 18,01 12,35 8,87 -0,33 5,06 16,94 21

Total -16,69 2,25 3,95 -3,95 0,22 3,27 4,78 846

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 22,22% 66,67% 100,00% 66,67% 44,44% 66,67% 66,67% 9

DJUPFRYST 28,50% 63,00% 68,50% 49,50% 70,00% 63,00% 69,00% 200

FISK&SALLAD 0,00% 66,67% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 3

KOLONIAL 24,29% 54,64% 54,64% 46,25% 49,29% 55,54% 56,25% 560

KÖTT&CHARK 35,29% 47,06% 58,82% 41,18% 35,29% 41,18% 47,06% 17

MEJERI 40,00% 48,00% 52,00% 64,00% 48,00% 56,00% 60,00% 25

OST 0,00% 72,73% 72,73% 36,36% 18,18% 54,55% 63,64% 11

SPECIAL 47,62% 66,67% 66,67% 66,67% 47,62% 61,90% 61,90% 21

Total 26,12% 56,97% 58,87% 48,11% 53,31% 57,21% 59,57% 846



- 66 - 

 

Följande diagram visar över- och underprognostisering för horisont 2 sorterat från 

lägsta till högsta värde. Nedan redovisas endast prognostiseringen för M5P-

Bagging, REPTree och måttstocken ZeroR.  

 

 
 

Figur 20 Över- och underprognostisering för ZeroR, REPTree och M5P-Bagging. 

Vid en jämförelse mellan M5P-Bagging och REPTree kan något fler och större 

underprognostiseringar skönjas för den sistnämnda, omvänt ses M5P-Bagging 

göra fler överprognostiseringar. ZeroR gör betydligt fler underprognostiseringar 

med ett högre prognosfel (MUPE närmare -100).  
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Varugrupp Manuell M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 4,67 3,00 3,67 6,33 3,00 3,00 4,33 3

DJUPFRYST 4,56 3,47 2,51 6,67 4,07 3,95 2,77 57

KOLONIAL 4,90 3,83 2,74 5,99 3,87 3,63 3,04 104

KÖTT&CHARK 2,00 3,00 4,00 7,00 6,00 1,00 5,00 1

MEJERI 5,00 3,00 4,00 7,00 1,00 6,00 2,00 1

OST 1,50 2,50 3,50 7,00 4,50 5,50 3,50 2

Total 4,73 3,67 2,70 6,25 3,92 3,74 2,98 168

Varugrupp Manuell M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 33,24 26,18 31,79 46,35 29,96 32,09 30,99 3

DJUPFRYST 31,11 26,07 23,74 45,62 26,98 28,21 24,33 57

KOLONIAL 36,28 27,91 24,68 44,45 28,24 28,19 25,05 104

KÖTT&CHARK 14,56 16,39 24,39 46,74 27,21 13,97 24,42 1

MEJERI 11,69 9,98 10,68 28,82 6,75 12,00 9,85 1

OST 23,91 29,33 31,32 51,84 33,55 34,75 31,12 2

Total 34,05 27,10 24,48 44,89 27,78 28,16 24,89 168

7.2.5 Jämförelse av prognostiseringsteknikerna mot manuella prognoser 

Sammanställningar av prognostiseringsteknikerna, M5P, M5P-Bagging, MLP, 

REPTree, MREG samt Ensemble, mot ICA:s manuella prognoser har utförts. 

Dessa sammanställningar har gjorts för prognostiseringsfel (MUAPE) samt rank 

och för horisont 2, detta då ICA i dagsläget endast lagrar detta.  

 

Tabell 27 visar prognostiseringsteknikernas samt de manuella prognosernas 

genomsnittliga träffsäkerhet totalt men även per varugrupp, tabell 28 rankar sedan 

teknikerna sinsemellan. Kolumnerna representerar som tidigare varugrupp, 

samtliga prognostiseringstekniker samt antalet SOI:s, undantag är dock kolumn 

två vilken nu representerar ICA:s manuella prognoser. Likt tidigare tabeller har 

även dessa färgkodats från grönt (bäst) till rött (sämst). Viktigt att notera är att 

dessa sammanställningar är utförda på de SOI:s vilka matchar studiens undersöka 

SOI:s med de tillgängliga från ICA:s manuella prognostisering. 

 

Jämförelse av MUAPE – Horisont 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst träffsäkerhet får, likt tidigare sammanställningar, M5P-Bagging. 

Prognostiseringstekniken är nästintill 10 procentenheter bättre än de manuella 

prognoserna. MLP presterar sämst av prognostiseringsteknikerna med ett 

totalsnitt på drygt 10 procentenheter sämre än de manuella prognoserna. Viktigt 

att notera är att endast Djupfryst och Kolonial har en tillräcklig mängd SOI:s för 

att jämförelser mot den manuella prognostiseringen skall vara intressant. 

 

Jämförelse av rank - Horisont 2 
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Tabell 27 Träffsäkerhet för teknikerna och de manuella prognoserna. 

Tabell 28 Rank för teknikerna och de manuella prognoserna. 
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Rangordningen mellan de olika prognostiseringsteknikerna och dagens manuella 

prognoser stämmer väl överens med tidigare sammanställningar. M5P-Bagging är 

rankad bäst tätt följd av den andra ensemblen. De nuvarande manuella 

prognoserna är i genomsnitt högre rankade än alla prognostiseringsteknikerna 

med undantag för MLP. De manuella prognoserna rankas bäst på varugruppen 

Ost, detta är dock för ett väldigt lågt antal SOI:s. För varugrupperna Djupfryst 

samt Kolonial, vilka har högst antal SOI:s, rankas tekniken M5P-Bagging bäst 

vilket även totalsnittet visar. 

7.2.6 Andel träffsäkrare prognoser på kampanjartiklar 

En sammanställning (se tabell 29) över andelen SOI som 

prognostiseringsteknikerna genererat en träffsäkrare prognos jämfört mot ICA:s 

manuella prognoser skapades. Likt föregående tabeller är dessa 

sammanställningar utförda på de SOI:s som överensstämmer mellan studien och 

ICA:s manuella prognostisering. 

 

Kolumnerna representerar de olika prognostiseringsteknikerna med undantag för 

första kolumnen som visar varugrupp samt den sista kolumnen som visar antal 

SOI resultatet baserats på. Sista raden i tabellen är det totala snittet för samtliga 

varugrupper. Siffrorna representerar en procentuell andel av samtliga SOI som 

teknikerna prognostiserat träffsäkrare än ICA:s manuella prognoser. 

 

 
 

 

 

Tekniken M5P-Bagging utför prognostiseringen bättre än de manuella 

prognoserna på tre fjärdedelar av det totala antalet SOI:s i genomsnitt. Den 

resultatmässigt sämsta tekniken, MLP, prognostiserar endast bättre än de 

manuella prognoserna på var fjärde SOI totalt över alla varugrupper. Studeras 

enbart Djupfryst utför tekniken en träffsäkrare prognostisering på så lite som var 

sjunde SOI. Då endast Djupfryst och Kolonial har en tillräckligt stor uppsättning 

SOI:s är det dessa varugrupper som är intressanta att granska. De övriga 

varugrupperna innefattar ett så litet antal SOI:s vilket gör resultaten alltför 

slumpmässiga.  

 

 

  

 

Varugrupp M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 100,00% 66,67% 33,33% 66,67% 66,67% 33,33% 3

DJUPFRYST 68,42% 73,68% 14,04% 64,91% 63,16% 71,93% 57

KOLONIAL 72,12% 75,00% 29,81% 67,31% 71,15% 75,00% 104

KÖTT&CHARK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1

MEJERI 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 1

OST 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 2

Total 70,24% 73,21% 23,81% 65,48% 67,26% 72,62% 168

Tabell 29 Andel prognoser som teknikerna överträffar de manuella prognoserna. 
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7.3 Analys 

Nedan analyseras de resultat som presenterats under föregående avsnitt. 

Strukturen är uppdelat likt föregående avsnitt, dvs. först framförs analyser av 

attributselektionen. Därefter följer analyser av dels teknikernas prestanda på 

kampanjprognoser och dels teknikernas prestanda jämfört med ICA:s nuvarande 

manuella prognoser.  

7.3.1 Analys av attributselektion 

Resultaten visade att M5P presterade bäst av de individuella teknikerna och totalt 

sett i en ensemble. En förklaring till utfallet kan vara att känslighetsanalysen 

uteslutande utfördes för just M5P. Övriga teknikers resultat skulle möjligen 

förbättras om attributselektionen genomfördes helt individuellt, då speciella 

attribut eventuellt gynnar enskilda tekniker.  

 

Jämförelsen mellan tränings- och testfelet indikerade en marginell ökning av 

testfelet vid sjätte iterationen av känslighetsanalysen. Detta tyder på att 

attributselektionen åtminstone inte avbröts för sent. Jämförelsen visade samtidigt 

att ytterligare någon iteration kunde genomförts vilket skulle gett färre utvalda 

attribut till följd.  

 

Prognostiseringsteknikernas resultat skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika 

horisonterna vilket indikerar att horisonterna inte har stor betydelse. Likheterna 

beror sannolikt på att majoriteten av de tidsfördröjda attributen förkastades i 

tidiga iterationer av känslighetsanalysen. Detta medförde att i stort sett samma 

attribut selekterades för samtliga horisonter.  

 

Antalet medverkande butiker (STORES-attributen) hade överlägset störst 

påverkan på prognoserna. Det är emellertid rimligt att antalet butiker har en stor 

påverkan då omfattningen av en kampanj till stor del beror på 

deltagandemängden.  Något överraskande var att knappt några av media-

attributen valdes ut i attributselektionen, speciellt tv-reklam som har en stor 

konsumentpåverkan saknades. Avsaknaden kan förklaras utifrån att STORES-

attributen och det aggregerade MC redan förklarar en stor del av prognosutfallet. 

Kampanjer som marknadsförs genom tv-reklam innefattar samtliga butiker av ett 

visst format och därför kan samma information troligtvis utvinnas ur STORES-

attributen.  

 

Säsongsattributen hade enligt känslighetsanalysen minimal påverkan på 

prognosernas utfall. Utfallet kan förklaras utifrån attributens regelbundna 

frekvens och långvariga uppehåll, dvs. de förkommer endast under en mycket 

begränsad tid av året. På så sätt påverkar attributen prognoserna obetydligt under 

huvudparten av ett år.  
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7.3.2 Analys av prognostiseringsteknikerna 

Baserat på de resultat- och rankingtabeller som presenterats under 7.2.2 

Jämförelse av prognostiseringsteknikernas prestanda har ett Friedman-test följt 

av ett Nemenyi-test utförts. Motiveringen till undersökningen var att statistiskt 

säkerställa huruvida signifikanta skillnader existerade mellan teknikernas resultat.   

 

Jämförelse av prognostiseringsteknikernas prestanda 

Friedman-testet rankade först de olika teknikerna efter deras 

prognostiseringsresultat. Då signifikanta skillnader kunde säkerställas baserat på 

teknikernas rank kunde testets null-hypotes förkastas. Därefter genomfördes ett 

Nemenyi-test, vilket indikerar storleken av de signifikanta skillnaderna mellan 

samtliga tekniker.  

 

Den s.k. kritiska differensen bestäms av en signifikansnivå vilken representerar 

önskad nivå av säkerhet i mätningarna. I nedanstående test användes en 

signifikansnivå på 95 %. Differenserna mellan teknikernas ranks redovisas nedan 

per horisont. Teknikerna jämförs kolumnvis mot övriga tekniker och de 

signifikanta skillnader som förekommer markeras med fet stil. 

 

Kritisk differens: 0,3097 

 

 
 

Tabell 30 Teknikernas differenser i Nemenyi-testet för horisont 2. 

 

 Kritisk differens: 0,3108  

 

 
 

Tabell 31 Teknikernas differenser i Nemenyi-testet för horisont 4. 

 

 

 ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble

ZeroR       0  1,2417  1,8930 -1,4403  0,6554  0,9161  1,7151

M5P -1,2417       0  0,6513 -2,6820 -0,5863 -0,3257  0,4734

M5P-Bagging -1,8930 -0,6513       0 -3,3333 -1,2376 -0,9770 -0,1779

MLP  1,4403  2,6820  3,3333       0  2,0957  2,3564  3,1554

REPTree -0,6554  0,5863  1,2376 -2,0957       0  0,2606  1,0597

MREG -0,9161  0,3257  0,9770 -2,3564 -0,2606       0  0,7991

Ensemble -1,7151 -0,4734  0,1779 -3,1554 -1,0597 -0,7991       0

ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble

ZeroR       0  1,1006  1,8304 -1,4607  0,5619  0,7036  1,6768

M5P -1,1006       0  0,7298 -2,5613 -0,5387 -0,3970  0,5762

M5P-Bagging -1,8304 -0,7298       0 -3,2911 -1,2685 -1,1268 -0,1536

MLP  1,4607  2,5613  3,2911       0  2,0226  2,1643  3,1375

REPTree -0,5619  0,5387  1,2685 -2,0226       0  0,1417  1,1149

MREG -0,7036  0,3970  1,1268 -2,1643 -0,1417       0  0,9732

Ensemble -1,6768 -0,5762  0,1536 -3,1375 -1,1149 -0,9732       0
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Kritisk differens: 0,3115 

 

 
 

Tabell 32 Teknikernas differenser i Nemenyi-testet för horisont 6. 

Utifrån ovanstående tabeller blir det tydligt att de två ensemblerna med 95 % 

säkerhet är signifikant skilda mot övriga tekniker.  På tredje plats hamnar M5P 

som är signifikant bättre än REPTree och MREG, vilka anses jämbördiga. Dessa 

två är i sin tur överlägsna riktmärket ZeroR, vilken likväl placerar sig före MLP. 

 

Kombinationen av ett flertal modeller ger givetvis ensembler en självklar fördel 

gentemot enskilda tekniker. Om en modell får låg träffsäkerhet kan andra bättre 

presterande modeller väga upp och likväl skapa en slutlig prognos med hög 

träffsäkerhet. Kombinationen ökar därmed sannolikheten för att en mer träffsäker 

prognos skapas. 

 

Vidare kan en ensembles högre prestanda förklaras utifrån dess klassificering som 

en ogenomskinlig teknik, dvs. en komplicerad men samtidigt kraftfull teknik. 

Ensemblernas förmåga att fånga komplexa mönster och samband, något som 

övriga studerade tekniker inte är lika kapabla till, vilket uppenbarligen avspeglas i 

resultaten. 

 

Antalet SOI:s varierar kraftigt mellan de olika varugrupperna vilket medför att 

analyser är mest befogade för Djupfryst och Kolonial, de två dominerande 

varugrupperna. Möjligheten finns att enskilda tekniker skulle främjas av ett större 

antal SOI:s tillhörande de resterande varugrupperna och på så sätt få ett lägre 

genomsnittlig prognostiseringsfel. Dock så bevisar det stratifierade urvalet från 

undersökt kampanjdata att majoriteten av kampanjerna faktiskt innefattar artiklar i 

Djupfryst- och Kolonialsortimentet. Följaktligen är det mest angeläget att 

teknikerna genererar träffsäkra prognoser för dessa två varugrupper.  

 

Ett frågetecken som fanns angående MLP var dess genomgående svaga 

prestation, t.o.m. riktmärket ZeroR presterade bättre.  Tekniken är likt ensembler 

av komplex och ogenomskinlig natur och därför står dess sammanlagda resultat, i 

kontrast till just ensemblerna, som överraskande. Vidare analyser genomfördes 

och visade att tekniken prognostiserade med en betydligt högre träffsäkerhet än de 

övriga teknikerna på träningssetet. MLP:s överlägsna resultat på träningssetet och 

dess avsevärt sämre utfall på testsetet visar att neuronnätet övertränades rejält och 

uppnådde därför inte den robusthet som krävdes.  

ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensamble

ZeroR       0  1,0078  1,7661 -1,4719  0,6854  0,4516  1,5718

M5P -1,0078       0  0,7584 -2,4797 -0,3224 -0,5562  0,5640

M5P-Bagging -1,7661 -0,7584       0 -3,2380 -1,0807 -1,3146 -0,1944

MLP  1,4719  2,4797  3,2380       0  2,1573  1,9234  3,0437

REPTree -0,6854  0,3224  1,0807 -2,1573       0 -0,2339  0,8864

MREG -0,4516  0,5562  1,3146 -1,9234  0,2339       0  1,1202

Ensamble -1,5718 -0,5640  0,1944 -3,0437 -0,8864 -1,1202       0
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Resultatet får dock inte anses som talande för tekniken generellt då både 

forskning och verkliga tillämpningar visat att MLP är kraftfulla att använda för 

prognostisering. Vad som då möjligen kan tydas utifrån dess svaga resultat är att 

brister existerar i WEKA:s nuvarande implementation av MLP. Tekniken hade 

eventuellt kunnat uppnå bättre resultat om justeringar gjorts på WEKA:s 

grundinställningar. Dock utfördes prognostiseringarna för de övriga teknikerna 

med WEKA:s grundinställningar vilket motiverade att även MLP skulle ha dessa 

inställningar.  

 

Som redan påpekats försämrar MREG sitt resultat och presterar som enda teknik 

systematiskt sämre i relation till ökande prognoshorisonter, exempelvis försvagas 

dess resultat i förhållande till de främsta teknikerna i varugruppen Mejeri. Även 

REPTree visar prov på ett horisontberoende i viss utsträckning utifrån dess 

ojämna resultat i några av varugrupperna. Iakttagelserna tyder på att dessa två 

tekniker i större utsträckning använder de horisontspecifika attributen, alltså de 

varierande tidsfördröja TOTAL_VOLUME, jämfört med övriga tekniker.  

 

Samband mellan prognostiseringsfel och mängd kampanjhistorik 

Som resultaten indikerade (se 7.2.3 Samband mellan prognostiseringsfel och 

mängd kampanjhistorik) föreföll inget tydligt samband mellan mängden 

kampanjhistorik och teknikernas genomsnittliga prognostiseringsfel. Dock pekade 

trendlinjen för samtliga prognoshorisonter på att en större mängd historik minskar 

differensen mellan teknikernas prognoser och de verkliga utfallen. Om mer 

historik funnits tillgänglig skulle teknikerna potentiellt kunna prestera ännu bättre. 

Samtidigt ökar risken för att prognoserna då bygger på missvisande och föråldrad 

data vilket skulle ha en omvänd effekt på prestandan.  

 

Jämförelse av teknikernas över- och underprognostisering  

Utifrån de sammanställningar som gjordes (se 7.2.4 Jämförelse av teknikernas 

över- och underprognostisering) tydliggjordes att majoriteten av teknikerna i 

genomsnitt gjorde en marginell överprognostisering för horisont 2. M5P, MREG 

och REPTree genomsnittliga prognoser visade sig vara de som låg närmast 

nollvärdet, speciellt den sistnämndas. Det blev även tydligt att de bäst 

presterande, M5P-Bagging och ensemblen av samtliga studerade tekniker, för de 

flesta varugrupperna gjorde en överprognostisering i nära nog 60 % av fallen.  

 

Vid en inspektion av teknikernas prognostisering för enskilda varugrupper syntes 

ett mer varierat mönster för MREG och REPTree jämfört med de två 

ensemblerna. Deras genomsnittliga prognoser nära nollvärdet kan förklaras 

utifrån en högre spridning mellan över- och underprognostiseringar, vilket även 

tydliggjordes i en jämförelse mellan REPTree och M5P-Bagging. 

 

Variansen mellan över- och underprognostiseringarna för de genomskinliga 

teknikerna jämfört med de ogenomskinliga kan tolkas som att komplexiteten 

återigen spelar en roll. Ensembler och modellträd (M5P, M5P-Bagging och 

Ensemble) har som konstaterats fördelen att deras komplexitet och kombination 
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av olika modeller medverkar till ett ökat icke-linjärt beteende, dvs. outputen från 

prognoserna i princip kan anta godtyckliga tal. Enklare tekniker såsom multipel 

linjär regression och regressionsträd (MREG och REPTree) kan inte anta samma 

icke-linjära beteende och blir således mer grovhuggna i sina prognostiseringar.   

7.3.3 Analys av teknikerna jämfört med manuella prognoser 

Enligt resultaten, som presenterades under 7.2.5 Jämförelse av 

prognostiseringsteknikerna mot manuella prognoser, utförde majoriteten av 

teknikerna en träffsäkrare prognostisering än ICA:s manuella prognoser. Vid en 

jämförelse av de träffsäkraste teknikerna och de manuella prognoserna skiljer de 

uppemot 10 procentenheter, vilket kan anses som en betydande förbättring.  

 

Ett Friedman-test utfördes för att säkerställa att en signifikant skillnad existerade 

mellan de manuella prognosernas resultat och studiens undersökta 

prognostiseringsteknikers resultat. Därefter genomfördes ett Bonferroni-Dunn-test 

för att mäta differensen i de signifikanta skillnaderna. Likt det tidigare utnyttjade 

Nemenyi test användes en signifikansnivå på 95 %. 

 

Den blå linjen, högst upp i figur 21, visar ICA:s manuella rank och de röda 

linjerna uppvisar prognostiseringsteknikernas ranks. För att en signifikant skillnad 

skall förekomma mellan två tekniker får inte någon av teknikernas förlängda 

vertikala linjer överlappa med varandra. I figuren nedan överlappar inte de 

manuella prognosernas vertikala linjer någon av teknikernas horisontella linjer, 

vilket då bevisar att en signifikant skillnad existerar. De horisontella avstånden 

mellan teknikerna indikerar storleken av de signifikanta skillnaderna.  

 

 
. 

 

  

Figur 21 Resultat av Bonferroni-Dunn-test 
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Som figur 21 på föregående sida visar återfinns signifikant skillnad mellan 

samtliga undersökta tekniker och de manuella prognoserna. För de träffsäkraste 

teknikerna, M5P-Bagging samt Ensemble, bevisas en tydlig skillnad gentemot de 

manuella prognoserna. Denna skillnad visas i figuren där M5P-Bagging (linjen 

längst till vänster) och Ensemblen (andra linjen från vänster) markant urskiljer sig 

från de manuella prognoserna (blå linjen).  

 

M5P, REPTree och MREG är även dem signifikant bättre, dock inte lika tydligt. 

Det förekommer även en signifikant skillnad mellan de manuella prognoserna och 

den överlag minst träffsäkra tekniken, MLP. I detta fall är dock de manuella 

prognoserna signifikant bättre än MLP.  

 

Nedan och på kommande sida jämförs de manuella prognosernas träffsäkerhet 

mot M5P-Bagging för att klargöra skillnaderna dem emellan. Notera är att dessa 

sammanställningar är utförda på de SOI:s vilka matchar studiens undersöka SOI:s 

med de tillgängliga från ICA:s manuella prognostisering.  

 

 
 

Figur 22 De manuella prognosernas utfall jämfört med M5P-Bagging. 

På majoriteten av de prognoser som särskiljer M5P-Bagging och de manuella 

prognoserna syns en tydlig skillnad till den förstnämndas fördel. 

Prognostiseringstekniken förefaller generera mindre varierande prognoser medan 

de manuella får större toppar och dalar. Endast ett fåtal av gångerna genererar 

M5P-Bagging mindre träffsäkra prognoser jämfört med de manuella.  
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Figur 23 Träffsäkerheten för de manuella prognoserna mot M5P-Bagging. 

När prognoserna sorteras efter de manuella prognoserna i ökande skala från 

vänster till höger blir det tydligt att M5P-Bagging har ett lägre alt. mycket lägre 

prognostiseringsfel i majoriteten av fallen. Den markanta blåa ytan till höger 

vittnar om att när de manuella prognoserna gör stora fel bibehåller M5P-Bagging 

fortfarande en hög träffsäkerhet. Samtidigt visar den vänstra delen av diagramet 

att när de manuella prognoserna är träffsäkra uppvisar M5P-Bagging en lägre 

träffsäkerhet, dock inte i samtliga fall. Detta tydliggör att de två 

prognosmetoderna särskiljer sig från varandra, vilket många gånger avspeglas i 

betydande skillnader i träffsäkerhet för samma prognostillfälle.  

 

Analys av andel träffsäkrare prognoser på kampanjartiklar 
Resultaten som presenterats under 7.2.6 Andel träffsäkrare prognoser på 

kampanjartiklar tydliggjorde att de två ensemblerna i genomsnitt var mer 

träffsäkra än de manuella prognoserna i tre av fyra fall.  

 

En observation som kan göras är att MREG endast har ca fyra procentenheter 

lägre övertag mot de manuella prognoserna på varugruppen Kolonial jämfört med 

M5P-Bagging och Ensemble. Däremot är MREG betydligt sämre än de två 

ensemblerna på den andra dominerande varugruppen, Djupfryst. En förklaring till 

detta kan återigen vara kopplad till de olika teknikernas djup och komplexitet. 

Måhända krävs en kraftfullare teknik för att oftare prognostisera kampanjartiklar 

inom Djupfryst träffsäkrare än de manuella prognoserna, jämfört med vad som 

krävs för Kolonial. För den sistnämnda varugruppen räcker det eventuellt med en 

mindre komplex teknik.  
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 Slutsatser 8
Utifrån de resultat och analyser som redovisats i tidigare kapitel presenteras de 

övergripande slutsatserna i detta avsnitt. Slutsatserna ligger i sin tur till grund 

för besvarandet av studiens forskningsfrågor. 

 

8.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Skapande av träffsäkra försäljningsprognoser mot konsumenter är problematiskt. 

Komplexiteten ökar dessutom om prognoserna utförs manuellt eller innefattar 

speciella perioder som exempelvis kampanjer. För vissa verksamheter kan det 

även vara nödvändigt att prognostisera försäljning mellan delar av verksamheten 

självt. Felaktiga och missvisande prognoser får konsekvenser i ökade 

omkostnader, såsom svinn, ökad lagerbindning och missnöjdhet hos kunder. 

 

Nämnda problematik stämmer väl överens för ICA Sverige AB, den dominerande 

aktören inom svensk dagligvaruhandel. På ICA centralt utformas kampanjer 

riktade mot de franchisetagande ICA-handlarna. Kampanjerna är för handlarna 

obligatoriska att medverka i, samtidigt som de själva bestämmer omfattningen av 

deras deltagande. Det speciella förhållandet mellan verksamheten och butikerna 

samt utformningen av kampanjerna gör därför den manuella prognostiseringen 

komplicerad. Således inriktades denna studie till att undersöka ett antal 

prognostiseringstekniker och deras förmåga att generera träffsäkra 

kampanjprognoser, inte mot konsumenter utan istället mot butiker. Det 

huvudsakliga intresset i studien var en jämförelse mot ICA:s befintliga manuella 

kampanjprognoser för att kunna utvärdera teknikernas prognostiseringsförmåga. 

 

Studiens forskningsfrågor, vilka utformades baserat på ovanstående 

problemdomän, besvaras nedan utifrån resultaten och analyserna som framförts.  

 

1. Vilken prognostiseringsteknik kan uppnå högst träffsäkerhet på 

kampanjprognoser?  

 

Studiens urval av prognostiseringstekniker innehöll ett spektrum av enkla och 

genomskinliga tekniker till ogenomskinliga sådana. Resultaten visar tydligt att två 

av de mest komplexa prognostiseringsteknikerna utmärkte sig mot de övriga. 

Dessa tekniker utgjordes av två olika typer av kombinationer vilka genererade 

prognoser med högst träffsäkerhet enligt studiens använda felmått över samtliga 

undersökta prognoshorisonter. 

 

Att kombinera en mångfald av modeller kan därmed anses framgångsrikt för 

träffsäker kampanjprognostisering. Dessutom tydliggör resultaten att 

prestandaförbättringar kan uppnås när ett flertal modeller av enskild teknik 

kombineras.  

 

 

 



- 77 - 

 

1a. Hur beror prognostiseringsteknikernas träffsäkerhet på mängden 

kampanjhistorik? 

 

De resultat som presenterats angående sambandet mellan teknikernas träffsäkerhet 

och mängden kampanjhistorik är till skillnad från studiens övriga resultat inte lika 

distinkta. Träffsäkerheten visade dock en förbättring när en större mängd 

kampanjhistorik fanns att tillgå. Detta mönster var återkommande för samtliga tre 

studerade prognoshorisonter.   

 

1b. Gör prognostiseringsteknikerna i genomsnitt en över- eller 

underprognostisering? 

  

Inom dagligvaruhandeln är underprognostisering ett allvarligare problem än 

överprognostisering, då framförallt kundnöjdhet är direkt kopplat till 

tillgänglighet av varor. I studien klargjordes att majoriteten av teknikerna i 

genomsnitt gjorde en överprognostisering. Det blev även tydligt att de två 

ensemblerna gjorde en överprognostisering i nära nog 60 % av fallen. 

Egenskaperna hos de två ensemblerna visar på så vis att de kan nyttjas för att, så 

långt som möjligt, förhindra en underprognostisering. 

 

2. Vilka prognostiseringstekniker kan uppnå högre träffsäkerhet än 

ICA:s befintliga manuella kampanjprognoser? 

 

Studiens resultat visade att nästintill samtliga undersökta prognostiseringstekniker 

kunde uppvisa en högre träffsäkerhet på kampanjprognoser. Bäst presterade de 

två ensemblerna med i genomsnitt tio procentenheter högre träffsäkerhet jämfört 

med de manuella prognoserna. 

 

2a. För vilka av ICA:s varugrupper kan prognostiseringsteknikerna 

uppnå högre träffsäkerhet än befintliga manuella kampanjprognoser? 

 

De olika varugrupperna i ICA:s sortiment skiljer sig på flera plan, exempelvis i 

pris, säsongsberoenden och hållbarhet. För de dominerande varugrupperna 

Djupfryst och Kolonial visar resultaten att de två träffsäkraste 

prognostiseringsteknikerna överträffade ICA:s nuvarande manuella 

kampanjprognoser med marginal.  

 

2b. Hur stor andel av kampanjartiklarna prognostiseras med en högre 

träffsäkerhet än befintliga manuella kampanjprognoser? 

 

De två ensemblerna överträffade de befintliga manuella kampanjprognoserna i tre 

av fyra fall. Resultaten visar även att majoriteten av de individuella teknikerna 

utför träffsäkrare prognoser än de manuella i cirka två fall av tre.  
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8.2 Övergripande slutsatser och summering 
Denna studie syftade till att undersöka huruvida väl prognostiseringstekniker ifrån 

forskningsdomänerna informationsutvinning och maskininlärning kunde utföra 

kampanjprognoser för ICA Sverige AB. Verksamhetens speciella kampanjprocess 

utgjorde ett komplicerat problemområde och deras nuvarande manuella 

kampanjprognostisering en uppgift att förbättra.  

 

Studiens resultat visar att det är möjligt att uppnå en hög träffsäkerhet på 

kampanjprognoser för dagligvaruhandeln med hjälp av prognostiseringstekniker. 

Flertalet av de studerade prognostiseringsteknikerna uppnådde dessutom en högre 

träffsäkerhet än ICA:s befintliga manuella prognoser. För att säkerställa 

korrektheten hos studiens resultat tillämpades statistiska test vilka fastställde med 

95 % säkerhet av prognostiseringsteknikernas övertag mot de manuella 

prognoserna inte var slumpmässiga.  

 

Ensembler var den typ av teknik som konstaterades utföra träffsäkrast 

kampanjprognoser. De två studerade ensemblerna utgjordes av två skilda 

kombinationer; den ena innefattande modeller av olika tekniktyper medan den 

andra bestod av flera modeller av en enskild teknik. Den sistnämnda 

ensembletypen bevisade även att en förbättring av träffsäkerheten kan uppnås 

gentemot träffsäkerheten hos ett enda exemplar av samma teknik.  

 

Det artificiella neuronnätet kunde, som enda teknik, inte överprestera varken den 

inkluderade måttstocktekniken eller ICA:s befintliga manuella prognoser. Dess 

undermåliga resultat upptäcktes ligga i att tekniken övertränades men ansågs även 

bero på brister i den specifika implementation som användes. För att göra 

tekniken rättvisa bör en annan implementation användas och utvärderas.  
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 Diskussion och förslag till vidare forskning  9
I detta avslutande kapitel granskas och utvärderas studiens vetenskapliga metod 

och genomförande utifrån en generaliserbarhetssynpunkt. Dessutom ges, baserat 

på de resultat som presenterats, förslag till vidare forskning.  

 

9.1 Utvärdering 

Studien reliabilitet stärktes genom att insamlingen av data skedde med ett 

stratifierat urval baserat på den gruppering och sortering vilket nämndes i 2.4 

Insamling och urval av data. Med denna metod säkerställdes att en representativ 

datamängd valts vilket medför att studien skall resultera i samma utfall om den 

genomfördes på nytt. Dock är den data som nyttjats under studien är inte 

tillgänglig för allmänheten vilket medför vissa komplikationer för personer utan 

rättigheter till denna. 

9.1.1 Utvärdering av studiens vetenskapliga metod 

Den valda metoden, kvantitativt inriktad forskning tillsammans med en 

experimentell forskningsdesign, passade denna studie väl. Utifrån den kvantitativt 

inriktade forskningen kunde insamlade data bearbetas och presenteras i form av 

tabeller och diagram. Samtidigt kunde den experimentella forskningsdesignen 

jämföra de olika prognostiseringsteknikerna sinsemellan men även enskilt 

gentemot mot ICA:s manuella kampanjprognoser. 

 

Då inte några rättfärdiga resultat skulle kunna skapas utifrån endast teorin stärktes 

valet av en experimentell forskningsdesign. Resultaten kunde då frambringas 

praktiskt i ett flertal experiment. Nyttjandet av den experimentella 

forskningsdesignen gav även underlag till att säkerställa resultaten med olika 

statistiska test. Utifrån experimenten kunde i slutändan de valda 

forskningsfrågorna besvaras relativt enkelt.  

9.1.2 Utvärdering av studiens genomförande 

Vid studiens genomförande tillämpades en nedskalad samt anpassad variant av 

KDD-modellen. Modellen brukades för att ge stöd och vägledning i hur 

genomförandeprocessen skulle gå tillväga.  

 

Den första fasen, förprocessering av data, utfördes och säkerställde en god 

datakvalitet. Transformationen av data utfördes sedan vilket möjliggjorde att 

datamängderna fick den struktur som krävdes av utvecklingsmiljön i den tredje 

fasen, Data miningfasen. Dessa faser möjliggjorde att de resultat vilka hade 

framställts kunde tolkas och utvärderas för att sedan presenteras på ett tydligt sätt. 

Valet av den anpassade KDD-modellen visade sig lämplig då den fångade de 

olika faser som var nödvändiga för att genomföra den empiriska delen av studien. 
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9.2 Förslag till vidare forskning  

ICA:s speciella modell med kampanjer mot butiker utgör ett extremt intressant 

forskningsområde. Denna studie ger en fingervisning om vilka resultat som kan 

uppnås med hjälp av prognostiseringstekniker men mycket återstår att utforska.  

 

Prognostiseringsteknikerna som inkluderades i studiens experiment utgjordes av 

en bred mångfald. Spektrumet innehöll allt ifrån enkla och genomskinliga till 

komplexa och ogenomskinliga tekniker. I utvecklingsmiljön användes endast 

standardinställningarna för samtliga tekniker. Resultaten skulle förmodligen 

kunna finslipas med mer avancerade inställningar för varje enskild teknik.  

 

Eftersom ensembler visade främst prognostiseringsförmåga skulle en utökning 

eller modifiering av dessa vara intressant att undersöka. Ett förslag är att samtliga 

individuella tekniker även ska utgöras av motsvarande ensembler (jämför M5P 

och M5P-Bagging) för att djupare undersöka den förbättrade prestandan via 

kombinationerna. Dessutom tydde analyserna på att när de manuella prognoserna 

presterade sämre höll ensemblerna fortfarande en hög träffsäkerhet, och tvärtom. 

En idé är då att försöka kombinera och utvärdera prognostiseringsteknikerna med 

den manuella prognostiseringen. 

 

Studien undersökte prognoshorisonter på 2, 4 och 6 veckor framåt i tiden men 

prognoser bör kunna göras ännu längre framåt i tiden, förslagsvis 12 veckor, för 

att förenkla planeringen och hanteringen av kampanjer.  

 

Utifrån den attributselektion som utfördes genom en känslighetsanalys, utsågs ett 

antal attribut vars medverkande hade mest påverkan på kampanjprognoserna. 

Endast en teknik användes i denna fas, vilket möjligen påverkat resultaten för 

övriga tekniker. Ett förslag är då att genomföra attributselektionen individuellt för 

samtliga tekniker.   
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 Appendix 11
 

11.1 Attribut 

ASSORTMENT 

BATCH_NUMBER 

BENEFITCODE 

CHECKOUTAMOUNT 

CHRISTMAS 

COUPON 

DATE 

DAY 

EASTERN 

FROM_NODEID 

ITEMCOUNT 

ITEMID 

JANUARY 

KT 

KT_LOW_VOL 

KT_MASS 

KT_STORE 

KT_TV 

KT_UNIQ_CUST 

KVANTUM_BENEFITCODE 

KVANTUM_CHECKOUTAMOUNT 

KVANTUM_COUPON 

KVANTUM_KT_LOW_VOL 

KVANTUM_KT_MASS 

KVANTUM_KT_STORE 

KVANTUM_KT_TV 

KVANTUM_KT_UNIQ_CUST 

KVANTUM_LOYALITYCARD 

KVANTUM_MAXPERRECEIPT 

KVANTUM_MC_LOW_VOL 

KVANTUM_MC_MASS 

KVANTUM_MC_STORE 

KVANTUM_MC_TV 

KVANTUM_MC_UNIQ_CUST 

KVANTUM_PAGE 

KVANTUM_PERCENTBENEFIT 

KVANTUM_SELF_SCAN 

KVANTUM_STOREBENEFIT 

KVANTUM_STOREPRICE 

KVANTUM_STORES 

KVANTUM_THRESHOLD 

LOYALITYCARD 
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MAXI_BENEFITCODE 

MAXI_CHECKOUTAMOUNT 

MAXI_COUPON 

MAXI_KT_LOW_VOL 

MAXI_KT_MASS 

MAXI_KT_STORE 

MAXI_KT_TV 

MAXI_KT_UNIQ_CUST 

MAXI_LOYALITYCARD 

MAXI_MAXPERRECEIPT 

MAXI_MC_LOW_VOL 

MAXI_MC_MASS 

MAXI_MC_STORE 

MAXI_MC_TV 

MAXI_MC_UNIQ_CUST 

MAXI_PAGE 

MAXI_PERCENTBENEFIT 

MAXI_SELF_SCAN 

MAXI_STOREBENEFIT 

MAXI_STOREPRICE 

MAXI_STORES 

MAXI_THRESHOLD 

MAXPERRECEIPT 

MC 

MC_LOW_VOL 

MC_MASS 

MC_STORE 

MC_TV 

MC_UNIQ_CUST 

MIDSUMMER 

MIXED 

NÄRA_BENEFITCODE 

NÄRA_CHECKOUTAMOUNT 

NÄRA_COUPON 

NÄRA_KT_LOW_VOL 

NÄRA_KT_MASS 

NÄRA_KT_STORE 

NÄRA_KT_TV 

NÄRA_KT_UNIQ_CUST 

NÄRA_LOYALITYCARD 

NÄRA_MAXPERRECEIPT 

NÄRA_MC_LOW_VOL 

NÄRA_MC_MASS 

NÄRA_MC_STORE 

NÄRA_MC_TV 

NÄRA_MC_UNIQ_CUST 
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NÄRA_PAGE 

NÄRA_PERCENTBENEFIT 

NÄRA_SELF_SCAN 

NÄRA_STOREBENEFIT 

NÄRA_STOREPRICE 

NÄRA_STORES 

NÄRA_THRESHOLD 

OOS 

PAGE 

PERCENTBENEFIT 

PROM 

SELF_SCAN 

SOI 

STOREBENEFIT 

STOREPRICE 

STORES 

SUPERMARKET_BENEFITCODE 

SUPERMARKET_CHECKOUTAMOUNT 

SUPERMARKET_COUPON 

SUPERMARKET_KT_LOW_VOL 

SUPERMARKET_KT_MASS 

SUPERMARKET_KT_STORE 

SUPERMARKET_KT_TV 

SUPERMARKET_KT_UNIQ_CUST 

SUPERMARKET_LOYALITYCARD 

SUPERMARKET_MAXPERRECEIPT 

SUPERMARKET_MC_LOW_VOL 

SUPERMARKET_MC_MASS 

SUPERMARKET_MC_STORE 

SUPERMARKET_MC_TV 

SUPERMARKET_MC_UNIQ_CUST 

SUPERMARKET_PAGE 

SUPERMARKET_PERCENTBENEFIT 

SUPERMARKET_SELF_SCAN 

SUPERMARKET_STOREBENEFIT 

SUPERMARKET_STOREPRICE 

SUPERMARKET_STORES 

SUPERMARKET_THRESHOLD 

THRESHOLD 

TOTAL_VOLUME 

VALENTINE 
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11.2  Över- och underprognostiseringar 

 

Över- och underprognostisering – Horisont 4 

 

 
 

Teknikernas genomsnittliga över- och underprognostisering för horisont 4. 

 

 
 

Andel överprognostiserade SOI för horisont 4 per teknik. 

 

Över- och underprognostisering – Horisont 6 

 

 
 

Teknikernas genomsnittliga över- och underprognostisering för horisont 6. 

 

Varugrupp  ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble Antal SOI

BRÖD -14,61 -0,54 11,88 1,55 3,69 5,12 7,49 9

DJUPFRYST -12,45 7,97 7,85 2,23 6,89 4,58 9,63 200

FISK&SALLAD -49,99 10,42 6,91 30,68 -12,41 11,69 13,33 3

KOLONIAL -18,07 1,03 1,95 -4,90 -2,03 2,16 3,03 554

KÖTT&CHARK -19,25 -1,22 0,46 -8,50 -5,24 0,09 -0,98 17

MEJERI -7,68 -3,54 -0,83 -7,80 -6,12 -0,79 -2,17 25

OST -31,45 7,91 9,91 11,12 1,77 6,63 10,11 11

SPECIAL -2,64 2,93 8,04 2,17 2,01 10,68 13,88 21

Total -16,31 2,66 3,62 -2,78 0,08 2,94 4,81 840

Varugrupp  ZeroR  M5P  M5P-Bagging  MLP  REPTree  MREG  Ensemble Antal SOI

BRÖD 22,22% 77,78% 77,78% 55,56% 77,78% 77,78% 77,78% 9

DJUPFRYST 29,00% 66,00% 64,50% 54,50% 64,50% 60,50% 70,00% 200

FISK&SALLAD 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 33,33% 66,67% 66,67% 3

KOLONIAL 24,37% 53,97% 56,86% 46,39% 48,74% 57,58% 55,23% 554

KÖTT&CHARK 35,29% 52,94% 58,82% 29,41% 35,29% 47,06% 47,06% 17

MEJERI 40,00% 44,00% 48,00% 44,00% 24,00% 64,00% 48,00% 25

OST 0,00% 72,73% 81,82% 81,82% 45,45% 72,73% 81,82% 11

SPECIAL 47,62% 47,62% 57,14% 52,38% 52,38% 61,90% 61,90% 21

Total 26,31% 56,79% 59,05% 48,69% 51,79% 58,81% 59,17% 840

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD -12,75 14,09 10,60 32,14 -7,46 7,08 14,52 9

DJUPFRYST -12,54 6,01 7,72 2,11 7,00 6,27 9,27 200

FISK&SALLAD -45,35 16,29 19,19 29,83 -26,68 12,33 22,36 3

KOLONIAL -17,56 1,59 2,39 -3,79 -0,82 1,94 3,91 552

KÖTT&CHARK -16,16 -2,50 0,57 -3,97 -1,87 0,07 -0,20 16

MEJERI -8,47 -6,64 -2,33 -11,30 -3,60 -2,62 -4,25 24

OST -31,26 9,86 9,08 12,87 8,35 3,61 11,68 11

SPECIAL -2,87 9,41 12,42 8,07 -0,17 13,08 17,01 21

Total -15,93 2,82 3,98 -1,57 0,92 3,20 5,49 836
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Andel överprognostiserade SOI för horisont 6 per teknik. 

 

11.3 Bonferroni-Dunn-test 

Nedanstående tabell visar i resultatet från Bonferroni-Dunn-test i en annan form.  

 

 
 

Resultat av Bonferroni-Dunn-test. 

 

MEDEL-värdet estimeras via differensen mellan första och andra teknikens 

medelvärden. Om konfidensintervallet, MIN-värdet och MAX-värdet, inte 

innehåller 0 kan en signifikant skillnad särkerställas, i detta fall med 95 % 

säkerhet. Konfidensintervallet för M5P-Bagging jämfört mot Ensemble ligger 

mellan -0,9988 och 0,4333, dvs. intervallet innehåller 0 och således kan en 

signifikant skillnad inte fastställas.  

 

Varugrupp ZeroR M5P M5P-Bagging MLP REPTree MREG Ensemble Antal SOI

BRÖD 22,22% 100,00% 88,89% 77,78% 22,22% 77,78% 77,78% 9

DJUPFRYST 29,50% 61,50% 67,50% 53,00% 67,50% 62,50% 68,00% 200

FISK&SALLAD 0,00% 66,67% 100,00% 66,67% 0,00% 66,67% 66,67% 3

KOLONIAL 24,82% 55,98% 57,43% 48,01% 54,17% 56,16% 57,61% 552

KÖTT&CHARK 37,50% 50,00% 56,25% 56,25% 43,75% 50,00% 50,00% 16

MEJERI 37,50% 25,00% 45,83% 41,67% 41,67% 54,17% 50,00% 24

OST 0,00% 81,82% 81,82% 81,82% 63,64% 72,73% 63,64% 11

SPECIAL 47,62% 61,90% 57,14% 52,38% 42,86% 57,14% 61,90% 21

Total 26,67% 57,30% 60,29% 50,12% 56,10% 58,01% 60,17% 836

Teknik 1 Teknik 2 MIN MEDEL MAX

Manuell M5P 0,3405 1,0565 1,7726

Manuell M5P-Bagging  1,3078  2,0238  2,7399

Manuell MLP -2,2399 -1,5238 -0,8078

Manuell REPTree  0,0875  0,8036  1,5196

Manuell MREG  0,2661  0,9821  1,6982

Manuell Ensemble  1,0250  1,7411  2,4571

M5P M5P-Bagging  0,2512  0,9673  1,6833

M5P MLP -3,2964 -2,5804 -1,8643

M5P REPTree -0,9690 -0,253  0,4631

M5P MREG -0,7904 -0,0744  0,6416

M5P Ensemble -0,0315  0,6845  1,4006

M5P-Bagging MLP -4,2637 -3,5476 -2,8316

M5P-Bagging REPTree -1,9363 -1,2202 -0,5042

M5P-Bagging MREG -1,7577 -1,0417 -0,3256

M5P-Bagging Ensemble -0,9988 -0,2827  0,4333

MLP REPTree  1,6113  2,3274  3,0434

MLP MREG  1,7899  2,5060  3,2220

MLP Ensemble  2,5488  3,2649  3,9809

REPTree MREG -0,5375  0,1786  0,8946

REPTree Ensemble  0,2215  0,9375  1,6535

MREG Ensemble  0,0429  0,7589  1,4750
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11.4 Experimentmiljö 

Under studiens gång har ett antal programvaror använts för att förenkla 

genomförandet och analysarbetet. Då de kommersiella programvaror som finns 

tillgängliga för analys av data inte passade denna studie användes ett open-source 

ramverk, vilket implementerar WEKA:s algoritmer, för att analysera studiens 

data. Även en applikation för att förenkla förprocesseringen av insamlad data 

skapades.  

11.4.1 FileTransformer 

En egenutvecklad applikation med syftet att förenkla förprocesseringen av data.  

Programmet, vilket tar excel-filer som input, hanterar borttagning samt 

tidsfördröjning av valda attribut, borttagning av avvikande värden och kan även 

beräkna statistiska mått för datamängden såsom standardavvikelse, medelvärde 

och median. Som output producerar programmet datasets med .arff som format, 

vilket DM-verktyget WEKA hanterar. 

11.4.2 WEKA 

Ett etablerat open-source program, utvecklat av Machine Learning Group på 

University of Waikato New Zealand, vilket innehåller en samling ML-tekniker för 

dataanalys samt prediktiv modellering. Ett antal av programmets tekniker har 

applicerats på de datasets vilka förprocesserings-applikationen FileTransformer 

producerat. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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