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Sammanfattning 

Maskininlärning ett stort inflytande över många branscher. Mycket forskning har gjorts inom 

detta ämne, och ännu mer kommer att göras i framtiden. Detta projekt syftar på att undersöka 

maskininlärningsmodeller i kontexten för ett detaljhandelsföretag. Analysen begränsas till tio 

olika regressionsvarianter som testas över 6 olika datamängder, indelade i ytterligare 

delmängder. Modellerna kommer att bedömas efter dess uträknade RMSE (Root Mean Square 

Error) värde och en jämförelse kommer att göras utifrån dessa. I slutändan så kommer vissa 

slutsatser att dras utifrån undersökningens resultat. 

 

Utöver denna analys, så kommer även rapporten att beskriva utvecklingen av en applikation 

som har syftet att presentera prediktionsinsikter för en kund. Stor fokus har inte legat på 

denna del under projektets gång, men rapporten kommer berätta om hur grunden och dess 

primära delar har utvecklats.  

 

Abstract 

Machine learning has a big influence over many different industries. A lot of research has 

already been done within this subject, and even more will be done in the future. This project 

aims to examine certain machine learning models in the context of a retail company. The 

analysis is limited to ten different regression model types, that is tested over six different 

datasets that is further divided into subsets. These models will be judged after their calculated 

RMSE (Root Mean Square Error) value and a comparison between these results will be made. 

In the end certain conclusions will be drawn from these results. 

 

In addition to this analysis, the report will also describe the development of an application that 

has the purpose of presenting certain prediction insights to a client. A lot of the project focus 

has not been on this application, but the report will cover how the foundation was laid, and 

how its primary parts were developed. 
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Förord 

Ett stort tack till företaget Binary Brains som trodde på författarens förmåga och gav denne 

möjlighet att utföra detta projekt. Ett tack skall också ges till handledaren Martin, som kom 

med värdefulla insikter och råd under projektets tuffare delar. 
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1 Inledning 

Projektet som denna rapport kommer att beskriva går ut på att undersöka 

maskininlärningsmodeller för prediktion i kontexten för ett detaljhandelsföretags 

försäljningssiffror och antal besökare. En mindre del av projektet är också att utveckla en 

plattform för presentation av prediktionsinsikter till ett företag. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren Binary Brains är intresserade av att titta närmare på deras helhetslösning åt 

en av deras kunder, ett detaljhandelsföretag med ett antal butiker runt om i Sverige. Den 

nuvarande modell som används för prediktionen i dagsläget kommer att ses över, och den 

något utdaterade plattformen behöver byggas upp på nytt med hjälp av moderna ramverk.  

 

Maskininlärning används i dagsläget i många olika sammanhang. Från medicinsk forskning 

för prediktion av Alzheimers sjukdom [1], till prediktion av kraften hos framtida 

datorprocessorer [2] för att ge några exempel. Detaljhandelsindustrin är inget undantag i 

denna nya värld av maskininlärningsinsikter. Prediktionen av försäljning kan hjälpa till vid 

inköp av populära samt mindre populära varor och prediktionen av antal besökare under 

perioder kan hjälpa till vid schemaläggning av personal. Denna information blir då ett utmärkt 

sätt att öka den finansiella vinsten för företaget. 

 

1.2 Projekt 

Binary Brains har som mål att ta fram ett internt bibliotek av algoritmer som skall användas 

vid olika typer av prediktion utifrån kundens data. En undersökning av ett antal olika 

algoritmer sågs då som väldigt värdefull information att ha som stöd till uppbyggnaden av 

detta bibliotek. Projektet skulle till en början gå ut på att utvärdera två regression algoritmer, 

men under arbetets gång så utökades detta till en undersökning av tio regressionstyper.  

Undersökningen gjordes med tre datamängder ifrån tre butiker, vidare uppdelade i 

delmängder utifrån vissa tidsperioder. Jämförelsen av algoritmerna gjordes sedan med dess 

RMSE värde som räknats ut efter modellen tränats upp. RMSE står för Root Mean Square 

Error och är ett medeltal som visar på hur långt ifrån algoritmens olika resultat ligger ifrån 

den räta linje som representerar relationen mellan prediktionens resultatpunkter i ett 

punktdiagram [3]. 

 

Utöver undersökningen av algoritmer så ville Binary Brains även utveckla en ny 

plattformsgrund, framförallt den front-end som levereras till kunderna. Företaget ville ha en 

ny och fräsch plattform som även kan återanvändas till framtida kunder.  

1.3 Krav 

Kraven för projektet var uppdelade i två delar. Kraven för undersökningen av 

regressionsalgoritmer samt krav på plattformsgrunden. 

1.3.1 Krav på visualiseringsplattform 

• Skicka och hämta data från databas. 

• Inloggningssida. 

• En butiksida med samlad info ifrån butiken. 

• En grafkomponent som kan hantera prediktionsdata som kommer ifrån databasen.  



 

  6 (33) 

1.3.2 Krav på prediktiv dataanalys 

• Undersökningen skulle bestå av tester på minst två olika regressionsalgoritmer. 

• Ett RMSE värde skulle tas fram för varje test. 
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2 Maskininlärning för prediktiv dataanalys  

Maskininlärning är ett delområde inom Artificiell Intelligens (AI). Inom maskininlärning 

finns olika typer av probleminställningar, en av dessa är prediktioner som kan göras med 

fördel för detaljhandeln. Det finns många tidigare studier om detta, främst när det kommer till 

försäljningssiffror [4,5]. Att kunna förutspå och förstå varor som kommer att sälja bra, samt 

varor som kommer att sälja mindre bra, är en viktig del i ett säljande företags överlevnad. 

Därmed är det viktigt att företag som väljer att ta hjälp av maskininlärning kan lita på de 

prediktioner som tas fram utifrån deras data. En bra prediktion kan hjälpa till vid inköp av 

varor samt vid planering av nya butiker eller försäljningsplatser. Samtidigt kan en dålig 

prediktion skapa stora onödiga kostnader för företaget som till exempel ett lager med 

överflödiga varor eller en butik som behöver stängas igen. 

2.1 Övervakad maskininlärning med regression 

Inom maskininlärning så handlar övervakad maskininlärning om att utifrån existerande in- 

och utvärde par (x, y) så tränas en funktion fram som då blir baserad på dessa par exempel. 

Efter denna träning så kan man sedan ge den nya funktionen nya invärden och få uträknade 

utvärden tillbaka. När utvärdet är ett nummer, vilket de nödvändigtvis inte behöver handla 

om, så är det lämpligt att se det som ett regression problem [6]. 

Det finns ett stort antal regression algoritmer som man kan använda till sin lösning av ett 

prediktionsproblem. Vilken algoritm som kan träna upp den bästa funktionen i ett speciellt fall 

är svårt att veta på rak arm. Därmed så är arbetet i detta projekt en viktig del om man som 

företag vill använda sig av maskininlärning. Binary Brains har som nämnts tidigare planer på 

att bygga upp ett eget bibliotek med utvalda algoritmer som kan testas och användas för olika 

typer av kunder. Så denna utredning av regression algoritmer i kontexten för ett 

detaljhandelsföretag kan förhoppningsvis bli en bra bas att stå på i framtida samarbeten för 

företaget.  

Vid träningen av en algoritm så kallas de in- och utdata par som används för träningsdata. Vid 

uppträningen av träningsdata så behöver man skydda mot något som kallas överanpassning. 

Detta är när funktionen som tränats upp ger nya resultat som är alldeles för lik strukturen på 

den data som använts vid träningen, vilket då kommer leda till att den slutgiltiga prediktionen 

inte kommer bli särskilt bra [7]. För att skydda mot detta så har denna rapport använt sig av 

två tekniker, nämligen korsvalidering och uteslutande validering, som kommer att presenteras 

i kapitel 2.3. 

2.2 Regressionsmodeller  

Denna del kommer att kort gå igenom de regression modeller som projektet har tittat närmare 

på.  

2.2.1 Linjär regression 

Linjära modeller hör till den enklaste formen av regressionsalgoritmer. Användningen av 

linjär regression kan dateras så långt bak som tidigt 1800-tal då minsta kvadratmetoden av 

linjär regression var publicerad [8]. Detta projekt har undersökt två as dessa; Multipel linjär 

regression samt Ridge Regression. 

2.2.1.1 Multipel Linjär Regression – Minsta kvadrat 

Multipel linjär regression skiljer sig från den allra simplaste formen av linjär regression som 
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bara har två variabler, ett x samt ett y, genom att istället ha flera x parametrar.  

Formeln ser ut på detta vis: 

y = β₀ + β₁x₁ + … + βₖxₖ, 

där y är utvärdet, β₀-βₖ är regressionskoefficienter som är vikterna för de olika parametrarna 

x, och x₁-xₖ är inparametrar. 

2.2.1.2 Robust Linjär Regression 

Robust regression är en linjär modell som hjälper till vid avvikande värden, något som vanlig 

linjär regression kan ha problem med. 

2.2.1.3 Ridge Regression 

Ridge Regression liknar minsta kvadratmetoden på många sätt. Men en fördel med Ridge är 

att inparametrarnas värden krymps ihop. Detta är bra om inparametrarna har stora skillnader i 

sina värden. Detta kommer på så vis också att minska koefficienterna vilket betyder att 

komplexiteten i den upptränade funktionen minskar. 

2.2.2 Regression Träd 

Regression Träd är en typ av beslutsträd som används när prediktionen som ska tas fram är ett 

nummer.  Algoritmen tar fram ett binärt träd där trädets noder är de olika inparametrarna 

uppdelade på ett relevant sätt. Prediktionen tas sedan fram genom att en vandring genom 

trädet sker, där man till slut kommer fram till ett förhoppningsvis bra värde. 

2.2.3 Gaussisk Process Regression 

Vid gaussisk process regression så görs inte en probabilistisk distribution över utvärden som 

vid de andra modellerna som beskrivits. Utan istället så görs detta över ett 

tredimensionellt rum av funktioner [9]. Modellen behöver också använda en kärnfunktion 

(Kernel). Denna funktion bestämmer kovariansfunktionen som säger hur en punkt påverkas 

av andra punkter. Fem olika kärnor har använts i testerna: 

• Rational Quadratic 

• Squared Exponential 

• Matern 5/2 

• Exponetial 

• GPML 

Detta är en av de mest avancerade regressionsmodellen. 

2.2.4 Stödvektormaskin 

Stödvektormaskinsmodellen kan tränas upp enligt en linjär variant, men också som icke-

linjär. Vid icke-linjär så behöver modellen att ta emot en kärnfunktion precis som vid gaussisk 

process regression. Den linjära varianten ger ofta sämre resultat men är lätt att interpretera, 

medan en icke-linjära ofta ger bättre resultat men är svårare att interpretera. 

2.2.5 LSTM 

LSTM (long short-term memory) är en regressionsmodell som hör till djupinlärning. 

Modellen är baserad på ett artificiellt återkommande neuronnät.  

2.3 Validering av regressionsmodeller 

Detta kapitel går igenom de utvalda valideringstekniker som projektet använt sig av. 
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2.3.1 Korsvalidering 

Korsvalidering delar upp träningsdata i n-antal delar där sedan varje del först tränas var för 

sig. Efter denna delträning så samlas resultaten ihop och ett medeltestvärde räknas ut utifrån 

dessa delvärden [9]. 

2.3.2 Uteslutande validering 

Uteslutande validering delar upp träningsdata i en angiven procentsats, till exempel 80/20, där 

den större delmängden används för att träna modellen medan den mindre delmängden 

används till att utvärdera hur bra träningen har gått. Denna teknik är bäst att använda vid stora 

datamängder [9]. 
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3 Systemarkitektur för visualiseringsplattform 

Plattformsdelen av projektet har en relativt simpel arkitektur, detta på grund utav att största 

fokus i projektet har legat på den teoretiska undersökningen.  

 

Plattformen består av en simpel back-end skriven i PHP, där funktionen endast ligger i att 

kunna hämta försäljnings- samt besökarsiffror. Back-end delen som används i plattformen 

fanns sedan tidigare och Binary Brains gav tillgång till denna.  

 

Front-end delen har varit fokus under denna del av projektet. Där hämtas prediktionsdata hem 

från back-end och visas upp i diverse grafkomponenter. Plattformen är uppbyggd med 

ramverket Vue (se kapitel 4) och är uppbyggd enligt ett MVVM (Model-View-ViewModel) 

mönster. MVVM är ett arkitekturmönster där det grafiska användargränssnittet separeras ifrån 

den funktionella logiken. I dagsläget finns endast två funktionella vyer, en inloggningssida 

samt en butikssida. Men som förklarats tidigare så var planen från början med plattformen att 

endast bygga upp en grund som sedan skulle byggas vidare på efter detta projekt var över. Se 

figur 1 för att se ett exempel på plattformens arkitektur.  

 

 

 
Figur 1 - Simpelt UML diagram över MVVM mönster 
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4 Metoder och verktyg 

Detta kapitel kommer att gå igenom de metoder och verktyg som används i projektet. 

Projektet bestod av två separata delar, nämligen en utvecklingsdel och en undersökningsdel. 

4.1 Metoder 

4.1.1 Metod för utveckling av plattform 

För utvecklingsdelen av projektet så användes inga särskilda programmeringsmetoder. Binary 

Brains tillhandahöll med en simpel mockup över hur plattformen skulle se ut, samt kravet att 

ramverket Vue skulle användas för uppbyggnaden. Utöver dessa riktlinjer så var denna del 

relativt öppen i sin utveckling, vilket innebär att en designprocess med utformandet av 

användningsfall och liknande planeringsmetoder uteblev. Applikationen följer MVVM 

mönstret då detta är vad som är rekommenderat vid användning av Vue.  

4.1.2 Val av metod för prediktiv dataanalys 

Efter genomgång av tidigare studier [10,11], så valdes Root Mean Square Error, eller RMSE 

som det förkortas till, att bli det som de olika algoritmerna skulle mätas efter. 

 

Det bestämdes att två maskininlärningsbibliotek skulle användas, MATLAB Regression 

Learner och scikit-learn, där några av de utvalda regressionsalgoritmerna som tränades fanns 

tillgängligt i båda biblioteken. Dessa bibliotek kommer det berättas mer om i avsnitten 4.2.6 

och 4.2.7. 

 

De utvalda regressionsalgoritmerna att analysera bestämdes. Urvalet bestod av de modeller 

som beskrivits i kapitel 2.2. Fem modeller valdes ut för analys; 

• Linjär regression 

• Robust linjär regression 

• Ridge regression 

• Regression träd 

• Gaussisk process regression 

Utöver dessa så bestämdes det att gaussisk process regression skulle testas med 5 olika 

kärnvarianter. Stödvektormaskin valdes bort då denna gav underliga resultat vid träning av 

datamängderna. LSTM fick inte vara med då djup maskininlärning med neuronnät är så pass 

annorlunda mot resterande modeller. Inlärningen av denna låg således utanför tidsramen för 

projektets planering.   

4.2 Programmeringsspråk och programbibliotek 

Avsnittet kommer att lista och kort gå igenom de programmeringsspråk och bibliotek som har 

använts under projektet. De första fem underrubrikerna hör till det som använts under 

uppbyggnaden av plattformen. Det resterande är hör till undersökningen av 

regressionsmodellerna.  

4.2.1 Vue.js 

Vue är ett progressivt JavaScript ramverk som användes för uppbyggnaden av plattformens 

front-end. Vue kombinerar HTML, CSS och JavaScript på ett smidigt sätt där man kodar 

återanvändbara komponenter [12]. 
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4.2.2 Vuetify 

Vuetify är ett komponentramverk till Vue.js. Detta bibliotek ger tillgång till färdiga 

designkomponenter som till exempel behållare, knappar, textlådor mm. Dessa kan sedan på 

smidigt sätt designas efter eget tycke när det kommer till färger, former osv. Fördelen med 

detta bibliotek är att alla dessa komponenter har enkla inställningar för att hantera vyn hos 

olika sorters apparater som ska använda plattformen [13]. 

4.2.3 Vuex 

Vuex är ett officiellt grundbibliotek för Vue.js. Det hanterar ett state-managementmönster för 

Vue applikationer, där funktioner och data som flera komponenter behöver ha tillgång till 

hanteras av Vuex. På så vis så får applikationen en centrerad plats som är lätt att komma åt 

ifrån alla delar av front-end [14].   

4.2.4 Axios 

Axios är ett http bibliotek. Har både stöd för XMLHttpRequests från webbläsaren och http 

requests genom node.js [15]. 

4.2.5 JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk där programmen som kodas inte behöver kompileras i 

förväg. Dessa program kallas scripts, och används flitigt på webben. JS scripts kan skrivas in 

direkt i HTML kod, och exekveras sedan när sidan som innehåller ett script laddas.  

4.2.6 Python 

Python är ett interpreterande objekt-orienterat programmeringsspråk. En fördel med Python är 

att koden är väldigt lätt att läsa och även då i viss mån skriva. 

4.2.7 scikit-learn 

scikit-learn är ett maskininlärningsbibliotek för Python. Biblioteket har stöd för de flesta 

varianter av maskininlärning så som klassificering, regression och klustering. Det är byggt för 

att vara enkelt och intuitivt att använda och kommer förinbyggt med hjälpsamma bibliotek 

som NumPy, SciPy och matplotlib [16]. 

4.2.8 pandas 

pandas är ett bibliotek för Python som hjälper till vid dataanalys. Biblioteket har stöd för 

användning av datastrukturer och även verktyg för att analysera dessa på ett smidigt sätt.  

4.3 Verktyg 

Hela projektet har gjorts med hjälp av en bärbar dator som kör operativsystemet Linux Mint. 

Diverse applikationer och utvecklingsmiljöer har även använts, dessa kommer att listas nedan 

med en tillhörande beskrivning och användningsområde. 

4.3.1 Visual Studio Code 

VS Code är en utvecklingsmiljö från Microsoft. Det är en enkel textredigerare i grunden, men 

levereras med inbyggda plugin för till exempel debugging och versionshantering. Utöver detta 

så är applikationen även väldigt justerbar med hjälp utav plugin från andra användare. Allt 

från teman till olika hjälpmedel för specifika programmeringsspråk [17]. 

4.3.2 Jupyter 

Jupyter är en webbaserad utvecklingsmiljö. Vad som använts i projektet är Jupyter notebook, 
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som skapar ett interaktivt dokument där kod och visualisering kan köras och visas direkt i 

webbläsaren [18]. Jupyter har support för många olika programmeringsspråk, men i projektet 

så har endast Python använts. 

4.3.3 MATLAB 

MATLAB är en programvara för matematik, grafik och programmering. Mjukvaran är 

utvecklad av MathWorks som specialiserar sig på programvara för matematisk datakunskap 

riktad åt ingenjörer och forskare. Applikationen har inbyggt stöd för analys, design och ett 

eget programmeringsspråk [19]. MATLAB erbjuder även inbyggda applikationer för en stor 

mängd användningsområden. En av dessa har använts i projektet; Regression Learner. Denna 

inbyggda applikation ger tillgång till ett bibliotek med färdiga regressionsalgoritmer som kan 

tränas och utvärderas. 

4.4 Övriga resurser 

Den viktigaste övriga resursen bestod i den data som Binary Brains tillhandahöll för att kunna 

göra den prediktiva analysen. Denna data kommer att beskrivas i kapitel 5. 

 

Projektet utfördes på uppdragsgivarens kontor. Där en arbetsplats och tillhörande hjälpmedel 

vart tillgängliga, och inte minst stöd från de anställda.  
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5 Data till prediktiv analys 

Utöver de verktyg som redan har gåtts igenom så hade projektet tillgång till data tillhörande 

det detaljhandelsföretag som låg som grund för den prediktiva dataanalysen. Denna data som 

Binary Brains gav tillgång till bestod av sex separata datamängder tillhörande tre butiker runt 

om i Sverige, där 3 var för försäljning och 3 för besökare. Datamängdernas innehåll bestod 

utav 998 rader med information bundit till de olika butikerna över en tre års period. 

Informationen var uppdelad i 82 separata parametrar. 

5.1 Parametrar 

Som tidigare nämnts så bestod datamängderna av 82 parametrar. Parametrarna kommer här att 

beskrivas genom en indelning i beskrivande kategorier. 

5.1.1 Tidsparametrar 

Totalt 24 parametrar som bestod utav öppettider, tid sedan röd dag, tid sedan lönedag, 

veckonummer, år, veckodagar och till sist månader. 

5.1.2 Väderparametrar 

Totalt 21 parametrar som bestod utav lufttryck, temperatur och regn. Utöver denna 

väderinformation för dagen, så fanns parametrar för samma väderinformation tillhörande 

förekommande och nästkommande dag samt väderinformation tillhörande förekommande och 

nästkommande vecka. 

5.1.3 Marknadsföringsparametrar 

Dessa 37 parametrar kan läggas i ett marknadsföringsperspektiv. Majoriteten av dessa är olika 

sorters marknadsföring såsom annonser i tidningar, men denna kategori innehåller även olika 

reaperioder. 

5.2 Analys av data 

Innan genomförandet av den prediktiva analysen så undersöktes datamängderna närmare. Vid 

denna undersökning så upptäcktes det att varje delmängd uppvisade ett mönster där 

försäljning och besökare båda hade vissa avvikande värden under de senare 

sommarmånaderna, se figur 2 för ett exempel på detta. Någon exakt anledning till detta kunde 

inte utläsas, men informationen påverkade genomförandet av den prediktiva dataanalysen 

som beskrivs i kapitel 6.2. 
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Figur 2 – Graf över försäljningssiffror från en utav datamängderna. Värden har dolts för att skydda 
detaljhandelsföretaget som de tillhör. 
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6 Genomförande 

Detta kapitel kommer vara uppdelat i två avsnitt. Första avsnittet kommer att beskriva 

uppbyggnaden av plattformen och mer av dess tekniska detaljer. Kapitel 2 gav ett smakprov 

på detta, men följande avsnitt kommer att beskriva arbetet i mer detalj. Kapitel 6.2 kommer 

att handla om genomförandet av prediktiva dataanalysen. 

6.1 Uppbyggnad av applikation 

Som nämnts tidigare i rapporten är plattformen uppbyggd med hjälp utav ramverket Vue.js. 

Vue erbjuder ett smidigt verktyg kallat Vue CLI som låter en initiera en Single Page 

Application med några korta rader i terminalen. En mockup av applikationens design som 

Binary Brains redan tagit fram var tillgänglig från projektets start. I och med detta så gjordes 

ingen större planering för hur projektet skulle byggas upp. Det viktiga delarna att beskriva i 

detta avsnitt är butikssidan som visar informationen om en butiks siffror och prediktioner, den 

grafkomponenten som byggdes för att hantera och visa prediktionsresultat och till sist det API 

script som sköter hämtning från databasen.  

Applikationer uppbyggda i Vue kombinerar HTML, CSS och JavaScript på ett sätt där varje 

klass innehåller ett HTML element som är det som skickas till DOM:en, en script del skriven i 

JavaScript som HTML elementet har tillgång till, och till sist en valfri CSS del. HTML delen 

kan vara skriven i ren HTML, men i projektets fall så användes som tidigare nämnts 

biblioteket Vuetify. Vuetify har färdiga grundkomponenter som lätt kan importeras i HTML 

delen av en Vue klass.  

Huvudsidan StoreView, den butiksida som tidigare nämnts, är uppbyggd av ett antal av dessa 

komponenter som inte är värda att gå igenom i detalj. Vad som istället är den viktiga 

komponenten på denna sida är den grafkomponent som visar prediktionsdata. Denna kommer 

inte från Vuetify utan är programmerad med hjälp utav biblioteket ECharts. ECharts till Vue 

hjälper till med skapandet av dynamiska grafer, och i projektets fall är hela grafkomponenten 

uppbyggd i sin egen klass kallad StoreChart. Denna sistnämnda klass är uppbyggd relativt 

dynamisk, på så sätt att alla inställningar för hur grafen ska se ut i detalj, kommer från ett 

utomstående script. Detta gör att grafen lätt kan återanvändas för andra utseenden. Klassen 

sköter också all kontakt med databasen för att hämta hem uppdaterade siffror i realtid med 

hjälp från ett API som ligger i ett separat script.  

Denna API skriven med axios biblioteket sköter all direkt kommunikation med databasen. De 

viktiga funktionerna här är login och logout som sköter autentisering samt funktionen 

getPredData som hämtar hem prediktionsresultat.  

Figur 3 visar ett UML-diagram på hur detta som förklarats sitter ihop. Detta är såklart inte allt 

som pågår i bakgrunden av applikationen utan det är det mest relevanta. 

 

Figur 3 – UML-diagram över hur de viktiga delarna i applikationen interagerar. 
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6.2 Genomförande av prediktiv dataanalys  

För att göra analysen av de olika regressionsalgoritmerna så gjordes dels modellträning över 

de hela datamängderna som beskrivits i kapitel 5. Utöver detta så gjordes även modellträning 

över ytterligare delmängder av de ursprungliga datamängderna. Denna uppdelning gjordes 

baserat på analysen från kapitel 5, där ett val gjordes att utforma två extra delmängder med 

data från 6 månader per år. Uppdelningen gjordes på detta sätt: 

• januari, februari, mars, oktober, november, december, 

• april, maj, juni, juli, augusti, september. 

Uppdelningen vart alltså 6 kalla månader respektive 6 varma månader, där dessa nya 

delmängder fick tre gånger av dessa månadsintervall. Just denna uppdelning valdes i och med 

att sommarmånaderna innehöll stora avvikande värden, något som ledde till funderingen att 

dessa avvikande värden kan ha stor påverkan på RMSE värdet som modellträningen skulle ta 

fram. 

För att träna modellerna så användes två olika tillvägagångsätt. Träning med MATLAB 

applikationen Regression Learner samt maskininlärningsbiblioteket scikit-learn.  

För att slutligen testa prediktionsförmågan hos de bästa (utifrån RMSE resultat) så användes 

till MATLAB modellerna en datamängd bestående av 3 månaders data som inte hörde till 

någon av huvudmängderna. För scikit-learn modellerna så var testdata en 20% slumpmässigt 

utvald delmängd ifrån huvudmängderna.  

Utöver detta så gjordes även en jämförelse med de bästa prediktionsresultaten och Binary 

Brains tidigare prediktioner som var tillgängliga över en tre månaders period. 

6.2.1 Analys i MATLAB med Regression Learner 

Här importeras de olika datamängderna in och förbereds för träning. Denna förberedelse gick 

ut på att bestämma valideringsteknik och även i vissa fall ett specifikt urval av vissa 

inparametrar. I slutresultatet som redovisas i nästa kapitel så kommer det inte vara några 

resultat där parametrar har lagts till eller tagits bort, men diskussions kapitlet kommer att 

beröra detta till viss mån. I detta fall vid med Regression Learner så användes Korsvalidering 

som valideringsteknik, där datamängden internt delades upp i 5 delar. Detta görs automatiskt 

av applikationen.  

Regression Learner erbjuder sedan ett intuitivt sätt att träna de algoritmer som applikationen 

kommer laddat med. De algoritmer som undersöktes här var: 

• Linjär Regression– Minsta Kvadrat 

• Robust linjär Regression 

• Regression Träd 

• Gaussisk Process Regression – med fyra olika kärnor: 

o Rational Quadratic 

o Squared Exponential 

o Matern 5/2 

o Exponetial 

Totalt så gjordes 18 träningsrundor av dessa modeller utifrån de olika delmängderna. Nio för 

försäljning och nio för besökare. Varje runda gav således tillbaka ett RMSE värde för varje 
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modell. 

Här testades sedan prediktionsförmågan av de bästa modellerna med 3 månaders testdata. 

6.2.2 Analys med scikit-learn 

För att göra analysen med scikit-learn så användes Jupyter notebook (se kapitel 4.2.7 och 

4.3.2). Med programmeringsspråket Python så importeras scikit-learn biblioteket, samt 

nödvändiga hjälpbibliotek som pandas.  

När en datamängd hämtades in så delades den upp efter så kallad uteslutande validering, som 

användes som valideringsmetod. Uppdelningen gjordes så att 80% av datamängden fick bli 

träningsdata, medan resterande mängd på 20% var testdata som skulle användas för att 

utvärdera hur bra modellen tränats upp. Denna uppdelnings gjordes slumpmässigt över hela 

datamängden. 

De algoritmer som undersöktes här var: 

• Linjär regression– Minsta Kvadrat 

• Ridge Regression 

• Gaussisk Process Regression, med en kärna: 

o Dot-Product kombinerad med WhiteKernel 

Totalt så gjordes även här 18 rundor av träning med de olika datamängderna. Här gjordes 

sedan en prediktion över den testdata som var utplockad och vars resultat sedan användes för 

att räkna ut ett RMSE värde. 

6.2.3 Summeringen av genomförande 

Totalt gjordes alltså trettiosex träningar över nio olika modellvarianter där två olika 

valideringsmetoder användes. Genom användandet av två olika maskininlärningsbibliotek så 

strävade projektet att få en så klar bild som möjligt över de olika modellerna som kunde vara 

relevanta för företaget Binary Brains att använda inom framtida kundsamarbeten. Se  

Modell Valideringsteknik Maskininlärningsbibliotek 

Linjär regression– LS Kors-/uteslutande validering MATLAB/scikit-learn 

Robust Regression Korsvalidering MATLAB 

Regression Träd Korsvalidering MATLAB 

GPR – Rational Quadratic Korsvalidering MATLAB 

GPR – Squared Exponential Korsvalidering MATLAB 

GPR – Matern 5/2 Korsvalidering MATLAB 

GPR – Exponential Korsvalidering MATLAB 

GPR – Dot+WhiteKernel Uteslutande validering scikit-learn 

Ridge Regression Uteslutande validering scikit-learn 

Tabell 1 – Använda modellvarianter. GPR = Gaussisk Process Regression. 
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7 Resultat 

Resultatkapitlet kommer vara uppdelat i två avsnitt och kommer att utgå från kraven som 

beskrevs i kapitel 1.3. Avsnitt 7.1 kommer att beröra slutprodukten av plattformen som 

programmerats, där syftet var att utveckla en plats där prediktionsinsikter presenteras på ett 

intuitivt för kunder som själva inte är insatta inom maskininlärning. Medan det avsnitt 7.2 

kommer att presentera resultatet av regressionsundersöknigen, där syftet var att undersöka 

relevanta regressionsmodeller att använda i ett framtida internt maskininlärningsbibliotek.  

7.1 Plattformens slutprodukt 

Först visas den slutgiltiga plattformen i jämförelse med den mockup som projektdelen följde. 

Se figur 4 för att få en bild över detta. Till höger är det slutgiltiga resultatet som kodats i 

ramverket Vue.js. 

 

Figur 4 – Mockup vs Färdiga applikationen 

Figur 5 visar den inloggningssida som är vad användaren först möts av. Denna sida har endast 

den basfunktionalitet som behövdes att autentisera en användare. 

 

Figur 5 - Inloggningssida 

Efter användaren fyllt i inloggningsuppgifter och loggat in, så kommer denne fram till 

huvudsidan. Som är den enda funktionella sidan i detta stadie av plattformsprojektet. Se figur 

6 för att få en bild över hur denna ser ut. Notera att siffrorna som visas i figurerna är 



 

  20 (33) 

slumpmässigt genererade, detta för att skydda detaljhandelsföretaget som är kunden för denna 

plattform. 

 

Figur 6 – Huvudsida för plattformen. Visar relevant information om företagets butiker. 

Butiksidan är alltså det som figurerar som huvudsida för plattformen. Sidan innehåller 

valmenyer för olika butiker, vad för typ av prediktion grafen ska visa, samt samlad 

information om prediktionssiffrorna. 

Sidan är även dynamiskt anpassad att visas i olika fönsterstorlekar och apparater som 

telefoner/surfplattor, hur denna anpassning ser ut demonstreras i figur 7. 

 

Figure 7 – Plattformens utseende i ett mindre fönster. Där den högra delen av figuren visar hur 
navigeringsmenyn visas i detta läge. 
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Figur 8 – Butikssidan i närmare detalj. Där grafens valmöjligheter är ut markerade med pilar. 

Utformningen av grafen har varit en prioritet. Denna är dynamiskt anpassad efter vad 

användaren väljer i valmenyn ovanför denna, se figur 8. Grafen har även stöd för att visas 

som ett stapeldiagram istället för linjediagrammet som är standard, se figur 9. Denna visuella 

ändring sker i dagsläget med ett enkelt knapptryck, och vidare funktionalitet för andra typer 

av grafer är inte svårt att lägga till stöd för.  
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Figur 9 – Grafens olika utseenden. 

Plattformen kommer vara lätt att byggas vidare på och utökas med mer funktionalitet. 

Grafkomponenten som utvecklats har även stor potential att kunna användas inom företaget, 

då inte bara i plattformar som levereras till kunder, utan även vid presentationer och liknande 

möten. 
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7.2 Resultat av maskininlärningsundersökning 

Modellerna har testats så som kapitel 6 beskrivit och ett RMSE värde har tagits fram utifrån 

dessa tester. Dessa värden kommer att presenteras här i tabellformat och slutsatser kommer 

dras om vilka modeller som presterat bäst. När det kommer till RMSE värden så är låga 

värden bättre än höga. 

7.2.1 Namn på datamängder 

Detta avsnitt kommer kort beskriva de förkortningsnamn som datamängderna kommer att ges. 

Totalt handlar det om trettio delmängder. Femton för besökare samt femton för försäljning. 

Besökarmängderna kommer att förkortas med B#-KOD, där # är huvudmängdens nummer 

och kod kommer vara dess delmängd. På samma vis kommer försäljning förkortas till F#-

KOD. Se tabell 2 för hur denna namngivning kommer att se ut. Redovisning av till exempel 

besökarmängd 1 med en uppdelning över den kalla sex månaderna av året kommer bli B1-

KALL. 

  

Datamängds uppdelning Kod 

Hel datamängd HEL 

Januari – Februari – Mars – Oktober – November - December KALL 

April – Maj – Juni – Juli – Augusti - September VARM 

Tabell 2 – Namngivning av datamängder 

7.2.2 Resultat från MATLAB 

Resultatet kommer att presentera tabeller för besökarmängderna där bästa resultaten är 

fetmarkerade. För att se tabeller för försäljning se bilaga A. 

 

 

Datamängd Linjär Regression– 

Minsta Kvadrat 

Robust Regression Regression Träd 

B1-HEL 69 72 86 

B1-KALL 45 43 55 

B1-VARM 84 90 88 

B2-HEL 52 53 62 

B2-KALL 34 36 44 

B2-VARM 63 64 78 

B3-HEL 101 105 119 

B3-KALL 40 41 54 

B3-VARM 131 133 127 

Tabell 3 – Resultat av linjära modeller samt trädmodellen över besökarmängder. Resultatet är RMSE 
värdet, där lågt är bäst. 
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Datamängd GPR – Rational 

Quadratic 

GPR – Squared 

Exponential 

GPR – Matern 

5/2 

GPR - 

Exponential 

B1-HEL 64.6 64.4 64.3 64.0 

B1-KALL 37.8 37.7 37.6 38.6 

B1-VARM 75.2 74.8 74.9 75.5 

B2-HEL 46.9 47.1 46.8 46.9 

B2-KALL 30.6 30.5 30.6 30.7 

B2-VARM 58.2 58.2 58.0 58.0 

B3-HEL 81.1 81.3 80.9 84.4 

B3-KALL 35.9 35.5 36.1 35.8 

B3-VARM 104.0 104.9 103.9 109.1 

Tabell 4 – Resultat av Gaussisk Process Regression modellen med olika kärnor över 
besökarmängder. Resultatet är RMSE värdet, där lågt är bäst. 

Efter att de uträknade RMSE värden som redovisats här har studerats kan man enkelt tyda att 

olika månader under året har stor påverkan på hur framgångsrika de tränade modellerna blir. 

De ”kalla” sex månaderna på året, oktober till mars, ger ett väldigt mycket bättre RMSE värde 

jämfört med de varma resterande månaderna av året. Detta påvisar sig sedan i träningen med 

de hela datamängderna, som då lägger sig i mitten av dessa två extremer. Utöver dessa stora 

skillnader i delmängdsresultaten så kan man utvisa att Gaussisk Process Regression ger det 

bästa resultatet överlag, både för besökare samt försäljning. Skillnaden mellan de olika 

kärnorna för den gaussiska process regressionen är dock försumbar.  

 

En bild över hur den bästa modellen, GPR – Squared Exponential, presterar över delmängden 

B2-KALL ges i figur 10. I denna figur kan man se hur prediktionen utifrån modellensträning 

står sig emot en perfekt prediktionslinje. I grafen kan man se att modellens prediktion följer 

ett någorlunda korrekt mönster, där framförallt några högra värden är avvikande från den 

perfekta linjen. Prediktionen i dessa avvikande värden är oftast lägre än det faktiska värdet, 

vilket tyder på att modellen är lite för konservativ i sin prediktion. 
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Figur 10 – Prediktion vs Riktigt värde. Där linjen står för en perfekt prediktion. 

7.2.3 Resultat från scikit-learn 

Även här är de bästa modellerna fetmarkerade. 

 

Datamängd Linjär Regression– 

Minsta Kvadrat 

Ridge Regression Gaussisk Process 

Regression 

B1-HEL 60 59 63 

B1-KALL 45 44 60 

B1-VARM 77 78 87 

B2-HEL 50 49 55 

B2-KALL 32 31 43 

B2-VARM 52 50 54 

B3-HEL 93 94 117 

B3-KALL 30 29 47 

B3-VARM 111 113 152 

Tabell 5 – Resultat från besökarmängder över tre modeller. Resultatet är RMSE värdet, där lågt är 
bäst. 
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Datamängd Linjär Regression– 

Minsta Kvadrat 

Ridge Regression Gaussisk Process 

Regression 

F1-HEL 39.4 38.6 41.2 

F1-KALL 28.1 28.3 37.2 

F1-VARM 55.5 55.9 59.2 

F2-HEL 35.3 35.4 40.6 

F2-KALL 17.0 16.2 20.2 

F2-VARM 33.6 33.0 35.1 

F3-HEL 40.5 40.7 51.2 

F3-KALL 22.5 22.9 29.5 

F3-VARM 48.8 48.4 57.3 

Tabell 6 – Resultat från försäljningsmängder över tre modeller. Resultatet är RMSE värdet, där lågt är 
bäst. 

Efter analys av resultaten framtagna med scikit-learn, så kan man utvisa att ett liknande 

mönster har uppstått jämfört med MATLAB testerna. De kalla månaderna ger återigen mycket 

bättre RMSE värden jämfört de varma. Intressant med denna analys är dock att de linjära 

regression modellerna ger ett bättre resultat än Gaussisk Process regressionen, vilket är ett 

totalt omvänt resultat från tidigare undersökning i MATLAB.  

 

Figur 11 visar ett utdrag från resultatet av en av bästa modellen som tränats. Det är resultatet 

från F2-KALL med Ridge Regression som presenteras. Prediktionen uppvisar ett mönster 

med relativt goda resultat, utöver vissa avvikande värden. Figur 12 visar en av de bättre 

modellerna över en hel mängd (F1-HEL med linjär regression). 

 

 

Figur 11 – Linjediagram av prediktion med Ridge Regression över en ”kall” försäljningsmängd. 
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Figure 12 – Linjediagram av prediktion med Linjär Regression över en hel försäljningsmängd. 

 

7.2.4 Summering av resultat 

Undersökningen har visat att en prediktion över nuvarande datamängder är svårt att få precisa 

resultat utan avvikande värden ifrån. De hela datamängderna som projektet fick tillgång till 

påverkas markant av en obalans i siffror som tillhör olika månader på året. Analysen visar 

också att bara för att två algoritmer från olika bibliotek har samma namn, så betyder det inte 

att dessa kommer ge ett likvärdigt resultat. Resultaten från de linjära algoritmerna i MATLAB 

gav överlag något sämre resultat än de som kom ifrån GPR modellen. Men samtidigt så gav 

de linjära modellerna från scikit-learn biblioteket de allra bästa resultaten. 

 

En jämförelse gjordes även med prediktionsförmågan av två av de bästa modellerna, en från 

MATLAB och en från scikit-learn, med en tidigare prediktion som Binary Brains gjort med 

den nuvarande modell som företaget använder. Jämförelsen gjordes över en datamängd 

bestående av 3 månaders data och visar upp ett liknande mönster över de båda nytränade 

modellerna och den ursprungliga prediktionen. Jämförelsen presenteras i figur 13 och 14.  

 

I överlag så var det svårt att utvinna en absolut vinnare mellan de olika modellerna som 

analyserats. De två bästa modellerna från de olika biblioteken levererar relativt lika 

prediktioner, som även dessa är när lika de gamla prediktionerna från Binary Brains. Den 

slutsats som kan dras är att en bredare analys över flera modeller vore något intressant att gå 

vidare med, framförallt att undersöka djupinlärning med artificiella neuronnät.   
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Figur 13 – Gammal prediktion vs ny prediktion från bästa Gaussiska Process Regression modellen i 
MATLAB. Svart linje är faktiskt försäljning. 

 

 

Figur 14 – Gammal prediktion vs ny prediktion från bästa Ridge Regression modellen i scikit-learn. 
Svart linje är faktiskt försäljning. 
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8 Diskussion 

Detta kapitel kommer att reflektera över hela projektet. Har kraven uppnåtts och vad kommer 

projektet att betyda för företaget Binary Brains i framtiden. 

8.1 Uppfyllande av projektets krav 

8.1.1 Krav på plattformen 

När det kommer till plattformsdelen av projektet så uppfylldes nästan alla kraven och i 

överlag så genomfördes denna del på ett önskvärt sätt. En inloggningssida med autentisering, 

en butikssida med info om butiken och plats för prediktioner, samt en dynamisk 

grafkomponent för prediktionsdata programmerades. Det som inte uppfylldes var skrivning 

till databasen. Kravet att kunna hämta från databas uppfylldes. 

Tidigt i utvecklingsprocessen så bestämdes att lite fokus skulle ligga på back-end delen av 

plattformen. Detta beslut togs i och med att tiden var knapp, och det inte var nödvändigt för 

att utveckla den plattformsgrund som var målet. Binary Brains gav tillgång till en färdig back-

end, där satta prediktionsresultat, samt en simpel användarautentisering, var det som erbjöds. 

Fokus skulle istället ligga på att ta fram en komplett front-end grund som sedan kunde byggas 

vidare på i framtiden. 

Om mer tid för denna projektdel hade funnits hade utförandet till viss del gjorts annorlunda. 

Mer fokus hade legat på att sätta upp en mer ingående och säkrare autentisering, troligen med 

någon variant av JSON web token.  

I slutändan så var ändå slutresultatet något positivt. Binary Brains vart nöjda med vad som 

utvecklades under den korta tiden och vill fortsätta utvecklingen av plattformen i framtiden. 

Även grafkomponenten var något som företaget gillade lite extra. 

8.1.2 Krav på undersökning 

Undersökningens krav uppfylldes fullt ut. Dessa var dock från början inte så strikta, detta då 

varken företaget eller rapportens författare hade en klar idé över hur mycket som skulle 

hinnas med eller hur ingående undersökningen skulle bli i slutändan. Mycket av tiden gick till 

att studera hur algoritmerna fungerar och används, men också hur tidigare liknande analyser 

hade genomförts.  

Genomförandet var till en början således ganska rörigt, med många olika varianter av hur 

undersökning faktiskt skulle göras gicks igenom. Även hur mängderna skulle användas, 

skulle dessa delas upp och testas, eller skulle parametrarna i mängderna manipuleras.  

Parametrarna i datamängderna var något intressant som inte riktigt fick komma med i den 

slutgiltiga undersökningen. Några inofficiella tidiga tester visade på att de 82 parametrar som 

ingick i datamängderna kanske borde trimmas ner till ett mindre antal.  

En annan intressant fundering, som inte fick vara med i den redovisade undersökningen, var 

tanken att inkludera besökarprediktioner i försäljningsmängderna. Detta såg ut att göra 

försäljningsprediktion bättre överlag när riktiga siffror över besökare lades till i dessa 

försäljningsmängder. Efter diskussion med Binary Brains om detta så var det något som lät 

väldigt intressant i deras öron, men det var något som hellre skulle undersökas när de faktiska 

besökarprediktionerna hade förfinats till sin spets.  
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8.2 Sociala och ekonomiska implikationer  

För företaget Binary Brains så har det gett en bra insikt över hur deras helhetslösningar till 

företag kan förfinas, framförallt hur deras framtida in-housebibliotek av 

maskininlärningsmodeller kan byggas upp och kunna ge ännu bättre prediktioner till deras 

kunder. 

 

Detta projekt skall ses som en grund för hur Binary Brains kan fortsätta undersöka olika 

modeller och deras värde för olika typer av kunder. Kan detta arbete vidareutvecklas och 

förfinas ännu mer, så kan det ha påverkan på samhället och framförallt de säljande företagen. 

De kommer att ge dessa företag ännu bättre insikter utifrån deras data, och på så vis göra så 

att de kan få bättre användning av deras resurser och på så vis öka deras intäkter. 

 

Maskininlärning har redan en stor plats i samhället, som med all sannolikhet kommer att öka 

för varje år som går. Användningsområdena är nästintill oändliga. Forskning inom medicin, 

datateknik, ekonomi, klimat och miljö, för att nämna några, har alla nytta av att 

maskininlärning blir bättre och mer precist.  

 

Samtidigt är det också värt att diskutera maskininlärning ur ett etiskt perspektiv. Användandet 

av privatpersoners data är något som man bör vara försiktig med. Hur enkelt vi i samhället 

kan bli manipulerade och påverkade av riktad marknadsföring är något som är värt att fundera 

på. Ett projekt som detta kan även det läggas in i denna etiska frågeställning. Även om ingen 

privatpersonsdata har använts i just detta fall, så kan försäljnings- och besökarinsikter ha en 

påverkan på hur detaljhandelsföretag riktar sig mot kunder. Man kan också se det från de 

andra hållet, om det leder till att företag kan nå ut till relevanta kunder som faktiskt har nytta 

utav företagets tjänster, är det då inte något positivt? Dessa frågor är inte något som 

författaren kan ta en definitiv ställning till i detta läge. Men man bör inte ignorera inflytandet 

som maskininlärning kan ha på samhället, vare sig det är positivt eller negativt, när man 

arbetar med projekt som denna rapport har beskrivit. 

8.3 Projektets utvecklingspotential 

Projektet har stor utvecklingspotential. Detta har redan diskuterats något i tidigare avsnitt av 

detta kapitel.  

 

Plattformen kan och kommer att fortsätta sin utveckling. Grunden har lagts och 

uppbyggnaden har gjorts så det är enkelt att bygga vidare på denna. De delar som nämnts i 

krav avsnittet som inte hann utvecklas i detta projekt, kan redan nu läggas till utan mycket 

arbete för en utvecklare.  

 

För undersökningen av maskininlärningsmodeller så är detta projekt bara en simpel början på 

en mycket mer djupgående analys som kommer göras internt hos uppdragsgivaren Binary 

Brains. Detta projekt tittade endast på ett fåtal av de regressionsalgoritmer som finns 

tillgängliga. Utöver fler av dessa så finns det även metoder som till exempel djup inlärning 

med neuronnät, något som detta projekt gärna hade undersökt. Detta är något som istället får 

sparas till framtiden. 
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Reflektion kring eget lärande 

8.4 Kunskap och förståelse 

Projektet har till viss mån gett författaren fördjupade kunskaper inom ämnet maskininlärning. 

Till viss mån understryks då detta är ett högst komplicerat ämne, som man med all rätt inte 

kan kalla sig expert i efter ett fåtal veckors arbete. Författaren har dock fått förståelse för vilka 

olika typer av modeller som finns och hur de skall användes inom ämnet.  

Kunskap om hur resultat av regressionsmodeller kan analyseras och bedömas har också varit 

en stor del av vad som författaren har lärt sig. Också vilka metoder som kan användas för att 

få fram dessa resultat. 

Med detta sagt så finns det självklart en enorm mängd kunskap som ännu finns att lära sig. 

Allt från djupare teoretisk kunskap om modellernas inre, med dess avancerade matematiska 

formler och hur dessa tas fram, till kunskapen om varför vissa modeller fungerar bättre på 

vissa datamängder jämfört med andra. 

8.5 Färdighet och förmåga 

Projektet har gett en god kunskap i hur vetenskapliga studier ska gå till. Från 

problemformulering till utförande. Tidigare studier som analyserats har framförallt varit till 

hjälp i arbetsprocessen när det kommer till val av algoritmer och hur en utvärdering av dessa 

skall gå till. 

Denna rapport visar även att en förmåga att beskriva denna process, med alla dess olika delar, 

är något som författaren har lärt sig. 

Även om projektet gjordes av endast en person, så har värdet av att få en arbetsplats hos 

uppdragsgivaren varit stort. Att arbeta nära professionella inom ämnesområdet samt att få stöd 

av dessa har givit en god arbetserfarenhet som kommer vara värdefull för författaren när 

denna går vidare från studier in i arbetslivet. 

8.6 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Som nämndes i föregående avsnitt har den absolut största delen av projektetsarbete skett på 

plats hos företaget. Detta har gett projektet ett seriöst utförande och förhållningssätt från start 

till slut.  

Även om stöd fanns nära till hands så har författaren till denna rapport sökt och hittat de flesta 

relevanta kunskaper själv. Då denne inte hade mycket kunskap alls om vare sig ramverket Vue 

som användes till plattformen eller om maskininlärning till en början, så gällde det att direkt 

börja absorbera information och kunskap. Detta skedde då ofta på egenhand för att visa en 

god initiativförmåga och vilja att lära sig. 

I slutändan så kan nog författaren påstå att uppdragsgivaren var nöjd med dennes arbetsinsats 

på projektet. Företaget har redan erbjudit författaren en anställning, baserat på de kunskaper 

som visats upp under projektetsarbetsgång, som startar direkt efter denna kurs är avslutad. 
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  Bilaga A 

 

Datamängd Linjär Regression– 

Minsta Kvadrat 

Robust Regression Regression Träd 

F1-HEL 48.9 52.7 57.9 

F1-KALL 23.0 22.1 25.0 

F1-VARM 60.8 65.9 62.7 

F2-HEL 34.8 35.9 38.9 

F2-KALL 20.6 20.4 26.7 

F2-VARM 42.6 43.7 49.2 

F3-HEL 43.8 44.2 51.6 

F3-KALL 23.2 22.3 27.2 

F3-VARM 53.0 54.1 58.6 

Tabell A.1 – Resultat av linjära modeller samt trädmodellen över försäljningsmängder. Resultatet är 
RMSE värdet, där lågt är bäst. 

 

 

Datamängd GPR – Rational 

Quadratic 

GPR – Squared 

Exponential 

GPR – Matern 

5/2 

GPR - 

Exponential 

F1-HEL 44.6 44.7 44.7 44.7 

F1-KALL 20.0 20.3 19.9 20.0 

F1-VARM 52.7 52.6 52.7 52 773 

F2-HEL 33.6 33.7 33.7 32.9 

F2-KALL 25.6 20.6 20.4 19.7 

F2-VARM 40.1 41.1 40.8 39.6 

F3-HEL 35.9 36.5 36.0 36.8 

F3-KALL 20.3 20.5 20.1 20.5 

F3-VARM 44.8 45.5 45.0 45.7 

Tabell A.2 – Resultat av Gaussisk Process Regression modellen med olika kärnor över 
försäljningsmängder. Resultatet är RMSE värdet, där lågt är bäst.



 

 

 


