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Abstract 

In this report we show that Machine Learning algorithms 
from readily available libraries can be useful tools when 
analyzing company data.

We suggest a new metric for analyzing the frequency of 
unplanned  maintenance  calls  with  an  elevator 
maintenance case study, and also provide the company in 
question,  S:t  Eriks  Hiss,  with  a  K-Means  clustered 
suggestion  of  geographical  customer  partitioning.  We 
provide  a  brief  discussion  on  whether  the  results  from 
Anderson  et  al  (2009)  and  Blakeley  et  al.  (2003)  could 
provide  an  analytical  framework  for  companies  in  the 
urban maintenance industry.

A weak negative correlation between profitability and our 
suggested metric indicate that so is the case and makes for 
interesting further enquiry.

Sammanfattning 

I följande rapport visar vi att maskininlärningsalgoritmer 
från lättillgängliga bibliotek kan vara värdefulla verktyg, 
vid analys  av företagsdata.  Vi  föreslår  en ny metrik  för 
frekvensanalys av oplanerade underhållsbesök genom en 
fallstudie  inom  hissbranschen  och  ger  också  företaget  i 
fråga,  S:t  Eriks  Hiss  i  Stockholm,  ett  geografiskt 
kundsegmenteringsalternativ,  baserat  på  K-
Meansklustring.  Vi  tillhandahåller  också  en  kort 
diskussion  om  huruvida  resultaten  från  Anderson  et  al 
(2009)  och Blakeley et  al  (2003)  skulle  kunna utgöra  ett 
analytiskt  ramverk  för  företag  i  den  urbana 
infrastrukturindustrin.  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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Egyptierna  lyfte  stenblock  till  pyramiderna  genom  handdrivna 
hisskonstruktioner  för  5  000  år  sedan.  Dessa  konstruktioner  har  genom 
kontinuerlig  teknisk  utveckling  resulterat  i  maskiner  som  idag  kan  lyfta 
människor  till  Shanghai  Towers  högsta  våning,  632  meter  upp i  luften,  på  55 
sekunder (Tech In Asia 2015). Superhissar som den i Shanghai Tower tillhör inte 
vanligheten, men visar hur långt tekniken har utvecklats. Denna utveckling har 
inte  bara  gjort  hissen  till  en  bekvämlighet,  men  för  många  en  absolut 
nödvändighet  i  form av  tillgänglighetsanpassning.  Oavsett  vem man är  så  är 
sannolikheten hög att man någon gång satt sin fot i en hiss.

Hissbranschen  är,  jämfört  med  till  exempel  modern  dataindustri,  relativt 
trögrörlig. Innovationsgraden är förhållandevis låg och med en produktlivslängd 
på över 15 år så märks förändringar sällan av. Trots det har digitaliseringen och 
hemautomatiseringen  börjat  närma  sig  segmentet  och  det  visas  intresse  för 
uppkopplade hissystem som kan följas upp och diagnosticeras på distans i syfte 
att effektivisera den löpande allokeringen av resurser.

Med  en  omsättning  på  sex  miljarder  kronor  (Kone  2015)  kan  den  svenska 
hissbranschen  även  ses  som  relativt  liten.  Den  kännetecknas  av  ett  hårt 
konkurrensklimat där konsoliderade aktörer som Kone, Schindler och Otis utgör 
de  största  deltagarna.  Dessa  aktörer  arbetar  med  stora  volymprojekt,  vilket 
lämnar  utrymme  för  ett  marknadssegment  bättre  lämpat  för  mindre,  tekniskt 
nischade aktörer. Sådana nischer är exempelvis restaurering och modernisering 
av äldre hissar eller installation av enskilda hissar i komplexa miljöer. Dessa typer 
av uppdrag är sällan standardiserade,  vilket inte attraherar större aktörer som 
driver ner kostnaderna i organisationen med att utnyttja sin storlek och reducera 
sin leveranskomplexitet. 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För  dessa  mindre  bolag  är  en  stor  del  av  verksamheten  att  förse  det  lokala 
närområdet med hisstekniker som kan arbeta jour och med restaureringar och 
underhållsbesök  i  fastigheter.  En  sökning  (Alla  Bolag  2016)  med  “hiss”  som 
nyckelord och “Stockholm” som geografisk avgränsning ger 36 resultat för bolag 
som omsätter mer än en miljon men mindre än fem hundra. Det är alltså tydligt 
att det finns en marknad för mindre aktörer att genomföra mer komplexa och 
småskaliga projekt och att den marknaden är konkurrensutsatt. En utmaning i en 
sådan branschmiljö är att lyckas bibehålla lönsamhetsmarginaler utan att tappa 
konkurrenskraft och det är i en sådan kontext som arbetet tar avstamp.

1.2 Introduktion & Uppdragsgivarens intresse 

S:t Eriks Hiss, som sedan 1972 arbetat med hissar för bostadsrättsföreningar i och 
omkring Stockholm (S:t Eriks Hiss 2016), är ett tekniskt nischat bolag med fokus 
på  djup  kompetens  och  långsiktiga  kundrelationer.  Det  är  ett  entreprenörslett 
bolag  som  nyligen  förvärvats  av  investeringshuset  Sdiptech  AB  och  som 
historiskt har sett höga marginaler och god lönsamhet.

Företagets  arbete  kan  delas  upp  i  tre  kategorier;  nyinstallationer  av  hissar  i 
byggnader, restaurering av äldre hissar samt underhållsarbete. Nyinstallationer 
och  restaureringsarbeten  är  punktinsatser,  vilka  kan  kontrasteras  det  löpande 
underhållet av hissar. Underhållsarbetet är avsett för samtliga hissar och planeras 
som löpande service.

Utöver  detta  bistår  S:t  Eriks  Hiss  även  sina  kunder  med  jourbaserade 
reparationer,  vilket  ökar  volatiliteten i  arbetet.  Denna typ av värdeerbjudande 
innebär  att  personal  alltid  måste  finnas  tillgänglig,  vilket  leder  till  högre 
personalkostnader och ökad planeringskomplexitet. Denna komplexitet uppstår 
eftersom jourbesök per definition inte är möjliga att exakt planera in. De allokerar 
då  resurser  som annars  är  planerade  till  den kontinuerliga  verksamheten och 
innebär således ökade kostnader. 

S:t  Eriks  Hiss  står  inför  att  hantera  servicerelaterade  utmaningar  i  sin 
verksamhetsplanering i syfte att mitigera antal jourtillfällen. Dessa tillfällen kan 
reduceras genom att i god tid identifiera felaktiga hissar, vilket lättast görs vid 
regelbundna servicetillfällen. Ett mer lägligt underhållsarbete medför även ökad 
kundnöjdhet  (Anderson  et  al.  1994),  eftersom riskerna  lindras  att  en  hiss  går 
sönder. 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S:t  Eriks  Hiss  använder  idag  en  heuristisk  lösning  för  att  planera  sina 
servicetillfällen. Företaget har en hög beläggningsgrad och planeringen görs i en 
miljö  med  tät  verklighetsförankring  och  pragmatism.  Resultatet  är  ofta  att 
servicetillfällen  klumpvis  placeras  ut  under  kalenderåret,  utan  någon  djupare 
analys.  Det  existerar  alltså  ingen  metod  för  att  optimera  planeringen  eller 
säkerställa dess effektivitet vilket eventuellt exponerar företaget mot en för hög 
andel akuta och resurskrävande jourbesök.

Planeringsoptimering är ett historiskt välutforskat ämne och det existerar många 
strategier  och  metoder  inom  området  (den  Bergh  et  al.  2013;  Samuel  1959). 
Exempel på sådana är regressionsanalys, statistisk analys och maskininlärning. 
Maskininlärning  definierades  redan  1959  som ett  forskningsområde  vilket  ger 
datorer  möjligheter  att  lära  sig,  utan  att  de  på  förhand  blivit  explicit 
programmerade.

Inlärning, till exempel mönsterigenkänning, är ett viktigt instrument för att kunna 
göra utsagor om framtiden. Ett exempel på hur detta kan se ut i praktiken ges i A 
Review  of  Machine  Learning  in  Scheduling  (Aytug  et  al.  1994),  som  föreslår 
användning av maskininlärning för att  förutspå efterfrågan i  en supply chain-
orienterad  verksamhet.  Ett  sådant  instrument  skulle  eventuellt,  inom 
verksamhetsplanering i hissbranschen, kunna resultera i bättre vägledning i de 
tidigare nämnda planeringsfrågorna (Carbonneau et al. 2008).

Denna rapport  ämnar att  undersöka huruvida maskininlärning kan appliceras 
som ett stöd i S:t Eriks Hiss verksamhetsplanering och dessutom att presentera 
några  av  de  mest  populära  verktygen  som  idag  används  i  andra,  liknande 
sammanhang. Resultaten kan bidra till att skapa effektivare resursallokering och 
utöka  intresset  för  datalogiska  verktyg  i  verksamhetsekonomiska  syften. 
Maskininlärningsverktyg  blir,  i  takt  med  att  färdiga  bibliotek  och  API:er 
utvecklas, mer lättillgängliga och kan således komplettera och konkurrera med 
traditionellt  heuristisk planering.  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1.3 Frågeställning och syfte 

Med grund i ovanstående avgränsningar och tidigare presenterade antaganden, 
har rapportens fråga formulerats som:

“Kan maskininlärning skapa värde som ett komplement till 
traditionell planeringsheuristik?”

Det  huvudsakliga  syftet  med  denna  rapport  är  att  undersöka  huruvida 
användning av maskininlärning inom verksamhetsplanering i hissbranschen kan 
resultera  i  bättre  vägledning.  Ett  delmål  i  denna  undersökning  blir  även  att 
analysera om maskininlärning kan vara ett praktiskt alternativ i en pragmatisk 
bransch och om det är ett lämpligt metodval för effektivisering och optimering. 
Resultatet av denna analys kan förhoppningsvis sedan bli av intresse för vidare 
forskning inom andra branscher.

Utöver  analysen  om  maskininlärningens  lämplighet  som  verktyg  för 
planeringsförbättringar,  syftar  även  arbetet  till  att  återkoppla  till  hur  sådana 
förbättringar  påverkar  företaget  ekonomiskt.  Genom  en  litteraturstudie  och 
kvalitativa  resonemang  påvisas  vikten  av  planering  och  hur  den  skapar 
förutsättningar  för  att  sänka  kostnader  och  öka  såväl  beläggningsgrad  som 
lönsamhet.  Främst  undersöks  huruvida  det  är  möjligt  att  sammankoppla 
studierna  från  Anderson  et  al.  (2009)  och  Blakeley  et  al.  (2003)   och  således 
presentera  en  fullständig  relation  mellan  förbättrad  serviceplanering, 
kundnöjdhet och lönsamhet.

1.4 Avgränsningar 

I det här arbetet undersöks hur maskininlärning kan användas i praktiken för att 
underlätta verksamhetsplaneringen för ett tekniskt nischat bolag. Arbetets mål är 
inte  att  se  till  den  generella  applikationen  av  maskininlärning  för  planerande 
verksamhet, utan syftar snarare till att mer specifikt undersöka om verktyget kan 
konkurrera  med  nuvarande  planeringsmetodik.  Som  en  följd  av  denna 
avgränsning  tillåts  en  mer  specifik  analys  av  de  ekonomiska  aspekterna  som 
bättre verksamhetsplanering medför.  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1.5 Utvecklad problemformulering 

För  att  tydliggöra  rapportens  struktur  följer  nedan  en  utvecklad 
problemformulering, samt var i arbetet respektive fråga behandlas.

• Går det  med hjälp av maskininlärningsmetoder att  analysera S:t  Eriks Hiss 
historiska affärsdata för att effektivisera verksamhetsrutiner?

De metoder som valts för rapporten presenteras i teorikapitlet och appliceras i 
implementationskapitlet.  Resultaten  av  dessa  presenteras  sedan  i 
resultatkapitlet och diskuteras i diskussionskapitlet.

• Hur påverkar den underliggande datans kvalitet analysen?

Denna  fråga  besvaras  och  undersöks  i  rapportens  diskussions-  och 
resultatkapitel.

• Vilka  företagsekonomiska  argument  motiverar  planeringsarbetet,  finns  det 
sådana?

En kort teoretisk redogörelse för ett analysramverk presenteras i teorikapitlet 
för att behandlas djupare i arbetets diskussionskapitel.

1.6 Etiska implikationer 

Under  2000-talet  har  begrepp  som  Big  Data  och  Data  Mining  populäriserats. 
Enkelt beskrivet betecknar dessa termer organisationers användande av massiva 
mängder  kundinformation  som  beslutsunderlag.  Termerna  representerar  för 
många något negativt, eftersom de ofta nämns i sammanhang relaterade till civil 
övervakning  (Crawford  2011).  Den  inhämtade  informationen  har  därför 
anonymiserats och det är enbart plats- och orderinformation, essentiell för arbetet, 
som använts i analyserna och undersökningarna.

1.7 Samhällsaspekter 

Hissen utgör i dagens samhälle en viktig komponent för att tillgängliggöra stora 
delar  av  både  offentliga  och  privata  utrymmen  och  områden.  S:t  Eriks  Hiss 
bedriver  verksamhet  mot  många  kunder  och  i  många  fastigheter  och  en 
förbättring  av  deras  servicegrad  skulle  minska  antalet  jourtillfällen  och 
därigenom öka tillgängligheten. Konsekvenserna av arbetet har således positiva 
samhällsimplikationer. 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2. Teori 

2.1 Introduktion till maskininlärning 

Att förstå vad maskininlärning faktiskt är och vad som ingår i begreppet är inte 
trivialt.  Ett  flertal  definitioner på begreppet har erbjudits  (Gavrilut  et  al.  2009; 
Esthem 2004; Witten et al. 2005; Marsland 2009) och många böcker på området 
inleder med en mer eller mindre filosofisk diskussion om begreppets ingående 
element av typen “vad är en maskin?”, “vad är lärande?” och “kan en maskin lära 
sig saker?”.

Dels erfordras en alltså intuitiv uppfattning om vad inlärning betyder och även 
vad som menas med begreppet “maskin”.  Med maskin åsyftas en datamaskin 
eller dator, definierad som en apparatur som kan ta emot data, bearbeta den och 
sedan  leverera  ett  resultat  som  är  beroende  av  bearbetningen.  I  begreppet 
existerar alltså inga implicita antaganden om vad vi traditionellt betraktar som en 
lärandeprocess. Inlärning definieras istället enligt Nationalencyklopedin som

“...i vid mening den process hos människor och djur som i samspel 
med  omvärlden  aktivt  upplever  denna  varvid  upplevelser  och 
erfarenheter påverkar beteendet och modifierar detta.”

Detta  ligger  nära  de  varandra  snarlika  definitioner  både  Marsland,  Mitchell, 
Witten & Frank och Ethem Alpaydin bygger sina respektive verk på. Mitchells 
definition

“ett datorprogram lär sig från erfarenhet E i relation till en klass av 
uppgifter  T  och  prestationsmått  P,  om  dess  genomförande  av 
uppgifter i T, mätt enligt P, förbättras med erfarenhet E”

är både vid och specifik och utgör grunden för begreppet såsom det används i 
rapporten. Marsland (2009) delar upp begreppet i underkategorierna övervakad-, 
oövervakad-, förstärkande- och evolutionär inlärning, en typ av indelningsgrund 
som är mycket vanlig. De algoritmer som litteraturstudien lett oss att undersöka 
faller  inom  övervakad  och  oövervakad  inlärning  och  således  kommer  det 
teoretiska avsnittet endast att hantera dessa underkategorier inom fältet.

Först  ges  en  introduktion  till  övervakad  inlärning  vilken  efterföljs  av  en 
genomgång av de  algoritmer  som tillämpats  i  analysen.  Därefter  introduceras 
oövervakad  inlärning  och  dess  konceptuella  särdrag  vilket  efterföljs  av  en 
genomgång av den enda sådana algoritm som utnyttjas i dataanalysen, nämligen 
K-Means-klustring.  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2.2 Algoritmiskt urval 

I  nedanstående  teoretiska  genomgång  så  baseras  antaganden  och 
modellbeskrivningar - om inget annat anges - på Marsland (2006).

Maskininlärningslitteraturen är både talrik och bred. Mängden algoritmer med 
optimerande  avarter  är  oöverskådligt  stor  och  en  fullständig  presentation  är 
alltför omfattande för denna rapport. Urvalet av algoritmer har gjorts utifrån två 
tydliga premisser:

1. Algoritmer  som  ligger  i  en  akademiskt  komplexitetsmässig  räckvidd  har 
premierats eftersom de lämpar sig väl att både presentera och analysera.

2. Populära, renodlade algoritmer har premierats över obskyra eller optimerade.

Med  ovanstående  urvalsheuristik  har  många  moderna  optimerade 
tillämpningsvarianter sorterats bort  och algoritmer som baseras på avancerade 
antaganden om datans fördelningsfunktioner och utseende har även de valts bort 
till  förmån  för  mer  generella.  Populära  algoritmer  är  sådana  som  varit 
genomgående i både artiklar och läromaterial och de presenterade alternativen 
representerar alltså algoritmer som en initierad läsare bör vara mycket väl bekant 
med.  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2.3 Övervakad inlärning 

Övervakad  inlärning  innebär  att  en  maskininlärningsalgoritm  tränas  på  att 
förutspå  data  som  på  förhand  är  etiketterad.  Varje  inlärningselement  x  ur 
inlärningsmängden  X  är  alltså  behäftad  med  en  fördefinierad  etikett  y  ur 
målmängden Y och algoritmens syfte är att söka en funktion F : X → Y som är så 
bra som möjligt på att tillordna nya datapunkter ur X en korrekt etikett. Med så 
bra som möjligt avses den funktion F som argumentmaximerar någon form av 
poängsättningsfunktion p(x,y).

Datasetet delas sedan upp i tränings- och testdata där träningsdatan sedan ges, 
tillsammans med tillhörande etiketter, till algoritmen som låter klassificera denna 
utifrån ett antal parametrar. Algoritmen utgår därefter ifrån den icke etiketterade 
testdatan och klassificerar alla datapunkter baserade på den tidigare träningen. 
Då även testdatan har egentliga etiketter  så kan algoritmens resultat  bedömas 
genom olika prestationsmått  som presenteras i  avsnitt  2.7.  Ansiktsigenkänning 
ger ett bra exempel på detta. Nedan matas bilder med etiketterna “Human” och 
“Not human” in i en algoritm och klassificeras därefter (figur 1 ). Sedan matas en 1

icke-identifierad bild in, varpå algoritmen tillåts klassificera denna baserat på vad 
den sedan tidigare vet om “Human” och “Not human” (figur 2).  

 Om annat ej anges så är Kjellin(2016) referens för figurer1
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Figur 2 - Testfas (Bilder: Creative Commons)

Figur 1 - Träningsfas (Bilder: Creative Commons)
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2.4 Algoritmer inom övervakad inlärning 

Det  finns  många  exempel  på  algoritmer  som  utnyttjar  den  övervakade 
inlärningsmodellen. Sådana algoritmer är alla bundna till en kompromiss mellan 
bias och varians. En partisk algoritm är dålig på att generalisera resultaten och tar 
stor hänsyn till  särarter i  träningsdatan. Med bias menas alltså att  algoritmen, 
även  om  den  klassificerar  hela  träningssetet  korrekt,  inte  är  skicklig  på  att 
generalisera  resultatet  till  testsetet.  Varians,  å  andra  sidan,  är  modellens 
benägenhet att variera i sin prediktion. Det är i regel inte möjligt att minimera 
båda termerna samtidigt och valet av optimalt förhållande är olika för olika typer 
av problem och algoritmer.

Två välanvända övervakade maskininlärningsalgoritmer är stödvektormaskiner 
och naive Bayes med olika sätt att justera kompromissen. De båda algoritmerna 
faller, precis som många övervakade algoritmer, inom kategorin som kallas för 
klassificerare. Att det finns flera algoritmer som utför samma sak beror på att de 
presterar  olika väl  under  olika förutsättningar  hos datan som analyseras.  Den 
slutsatsen,  om än  tillsynes  trivial,  är  central  för  problem som behandlas  med 
maskininlärning eftersom dess  konsekvens är  att  det  inte  finns någon enskild 
algoritm som alltid fungerar bättre än andra.

Lika  mycket  som  det  är  maskininlärningsingenjörens  uppgift  att  behärska 
algoritmiken och matematiken som tillåter analyser att göras, är det densammas 
uppgift  att  ha  en  förståelse  för  vilka  algoritmer  som  lånar  sig  bäst  till  vilka 
dataset.  Dataset  har nämligen olika förutsättningar för  analys där till  exempel 
dess  dimensionalitet  och  mängd  brus  eller  orenheter  är  vanliga  faktorer  som 
påverkar beslutet om vilken algoritm som ska användas. Det har gjorts många 
mindre,  men färre  omfattande jämförelser  mellan olika  övervakade algoritmer 
och deras  kapacitet.  Caruana och Niculescu-Mizil  från Cornell  gjorde 2009 en 
jämförelse mellan sju stycken vanliga övervakade algoritmer med hjälp av nio 
utvärderingsmått. Deras slutsatser förstärker ovanstående påstående. De avslutar 
med att konstatera att det är viktigt att utvärdera så många metoder som möjligt 
och vi kommer således att applicera olika algoritmer, i olika syften, för att nå våra 
resultat.  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2.4.1 Stödvektormaskiner 

En  stödvektormaskin  är  en  speciell  typ  av  statistisk  klassificerare  som 
introducerades av Vladimir Vapnik och Alexey Chervonenkis 1963. Givet punkter 
ur  träningsdatamängden  på  formen  (x1,  y1),…,(xn,  yn)  där  yi  är  etiketter  med 
värdet  -1  eller  1  som hör  ihop med den reella  träningsvektorn xi,  så  söks  ett 
hyperplan.  Det  eftersökta  hyperplanet  är  det  som  maximerar  avståndet  från 
närmaste  punkt  xi  ur  båda  klasserna  till  planet.  I  två  dimensioner  kan  det 
uttryckas som den linje som ligger längst bort från varje punkt i klass 1 och från 
klass -1, samtidigt. Varje ny testvektor xk kommer alltså att tillordnas en etikett yk 
beroende på hur den förhåller sig till det uppspända planet.

Det är här värt att notera att definitionen av ett hyperplan gör att attributrummet 
X kommer att separeras linjärt i två underrum som svarar mot klasserna i Y. För 
klassifikationer med fler klasser eller för separation av data som inte är linjärt 
separabel  behövs  fler  verktyg,  och  i  det  senare  fallet  något  som  kallas  för 
kärntricket.

Kärntricket  utnyttjar  en  rad  algebraiska  egenskaper  hos  bland  annat 
skalärprodukter  för  att  göra  linjärt  inseparabel  data  separabel.  I  det  fall 
träningsdata  inte  är  möjlig  att  tydligt  separera  i  två  klasser  kan  icke-linjära 
avbildningar göras från attributrummet. Ett trivialt exempel är fallet i R2 med två 
klasser av punkter som är distribuerade längs randen på två koncentriska cirklar 
med skild radie. Den ena klassen kommer befinna sig i en cirkel helt utanför den 
andra klassen och de är alltså tydligt separabla, om än inte linjärt. Genom att göra 
en  ickelinjär  avbildning  av  vektorerna  i  attributrummet  till  ett  av  högre 
dimensionalitet, i vårt fall genom att ansätta avbildningen (x, y) → (x, y, x2 + y2), 
kommer datan att  projiceras på ett  sådant sätt  att  den är uppenbart separabel 
enligt figur 4.

Själva  tricket  består  i  att  den linjära  avbildningen inte  behöver  göras  explicit. 
Attributrummets Gram-matris kan uttryckas som:

Den utgör alltså alla möjliga skalärprodukter i  attributrummet.  Om vi utsätter 
dessa för en ickelinjär transformation, sigma, så kan vi uttrycka skalärprodukten 
under sigma som en funktion av våra ursprungsvektorer. Resultatet blir att sigma 
- själva avbildningen - är ointressant så länge vi känner till hur den ska beräknas. 
Denna  “modifierade  skalärproduktsmatris”  är  vad  vi  kallar  för  “kärnan”  och 
tricket är att utnyttja den, istället för den mycket tunga avbildningsberäkningen! I 
rapporten jämförs linjära, polynomiella och radialbaskärnor(RBF).  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Stödvektormaskinen har, på grund av att den kan hantera både linjärt och icke 
linjärt separabel data väldigt väl, blivit mycket populär (Tanik et al. 2015). Genom 
att välja olika kärnor, justera toleransnivåer och förändra variabler för kärnorna 
själva  så  kan  algoritmen  parametriseras  att  fungera  väl  vid  mycket  skilda 
applikationer. Välkända nackdelar med algoritmen är att den lämpar sig dåligt till 
data som har ett attributrum av högre dimensionalitet än antalet träningsexempel 
i  datasetet.  Stödvektormaskiner  ger  heller  inte  några  sannolikhetsmått,  utan 
levererar ett hyperplan med tillhörande två klasser som ett absolut svar.

Nedan  illustreras  den  linjära  avbildningen  från  (x,  y)  ->  (x,  y,  x2+y2),  figur  3 
respektive figur 4, vilket möjliggör linjär separation med ett hyperplan.  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2.4.2 Naive Bayes 

En  naive  Bayes-klassificerare  kallas  även  enkel  eller  oberoende  Bayes-
klassifikator. Både naive, enkel och oberoende försöker beskriva det faktum att 
modellen  antar  ett  mycket  starkt  oberoende  mellan  de  olika  variablerna  i 
attributrummet.  I  högdimensionella  fall  där  en del  av attributen är  uppenbart 
beroende av varandra kan ett sådant antagande tyckas förenklande och därför 
olämpligt.  En  vektorrepresentation  av  människor  kan  till  exempel  innehålla 
variabler  som  ålder,  vikt,  kön  och  inkomst  bland  många  andra  där  det  är 
självklart att ålder och vikt är delvis beroende. Det visar sig dock att naive Bayes 
presterar  mycket  väl  på  många  dataset  även  när  det  finns  tydliga 
beroendeförhållanden inom varje  attributvektor  (Hand et  al.  2001).  Genom att 
anta ett oberoende attributförhållande så behöver algoritmen inte estimera lika 
många  sannolikheter  vilket  reducerar  variansen  i  dess  prediktion.  Trots  att 
algoritmen  alltså  ytligt  sett  gör  antaganden  som  är  olämpliga  kring  datans 
struktur så ger förenklingen fördelar som i många fall överväger olämpligheten.

Enkelt uttryckt så bidrar alltså varje element i en attributvektor x lika mycket till 
fördelningsfunktionen som beskriver sannolikheten att variabeln tillhör en viss 
klass  C.  Modellen  söker  för  varje  tillgänglig  klass  C och varje  element  x  den 
betingade sannolikheten att x tillhör C enligt p(Ck|x1,…,xn) och sedan välja det 
C med störst sannolikhetsvärde. En tydlig skillnad mellan denna algoritmen och 
en  stödvektormaskin  är  alltså  att  en  naive  Bayes-algoritm  inte  är  en  binär 
klassificerare, utan äger kapacitet att tillskriva vektorer till fler än två klasser.

En viktig skillnad mellan den naiva Bayes-algoritmens resultat och det erhållet 
från en stödvektormaskin är att naive Bayes genererar probabiliteter. Varje vektor 
tillordnas den klass som det är mest sannolikt att den tillhör men gör, till skillnad 
från stödvektormaskinen, inga absoluta antaganden om deltagarskap. Förutom 
att de båda algoritmerna alltså, för testdata, genererar klassetiketter så kommer 
också naive Bayes att göra utsagor om hur sannolikt det är att etiketteringen är 
riktig.  Det  bör  dock  noteras  att  precis  prediktion  inte  implicerar  korrekta 
sannolikhetsestimat  och  att  naive  Bayes  alltså  ofta  används  som  en  ren 
klassifikator snarare än en estimator.  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Sammantaget  erbjuder naive Bayes och stödvektormaskiner två olika typer av 
angreppssätt. Naive Bayes är teoretiskt mycket enkel med förenklade antaganden 
i sin modellering vilket innebär att den är snabb men förvånansvärt ofta också 
precis. Utöver det så är det inte en binär klassifikator utan den äger kapacitet att 
segmentera data i fler klasser. Stödvektormaskiner å andra sidan är relativt nya 
och  också  mer  komplexa.  De  gör  betydligt  svagare  antaganden  om 
beroendeförhållanden i datan och är därför också ibland mer kraftfulla men också 
dyrare beräkningsmässigt, trots att de bara delar upp data binärt i  två klasser. 
Kärntricket har utvecklats som ett sätt att mitigera beräkningskomplexiteten och 
erbjuder också vidare parametrisering av algoritmen som gör den kompatibel för 
en bredare typ av uppgifter och problem.

2.5 Oövervakad inlärning 

Oövervakad inlärning skiljer sig från övervakad inlärning i det att elementen inte 
behäftas  med  fördefinierade  etiketter.  Den  oövervakade  inlärningen  fokuserar 
istället  traditionellt  på  klusteranalys,  där  dolda  mönster  och  egenskaper 
extraheras  ur  träningsdatan.  Det  är  vanligt  för  oövervakade  algoritmer  att 
implementera en form av matematiskt likhetsmått mellan element, ofta euklediskt 
vektoravstånd  eller  sannolikhetsavstånd  och  sedan  gruppera  datan  i  ett  av 
användaren angivet antal kluster. Genom att helt undvika etikettering av datan 
kan användaren utforska datans egenskaper betydligt mer förutsättningslöst. 

Data kan ibland vara mycket högdimensionell och därför göra det svårt för någon 
som  analyserar  den  att  bilda  sig  en  naturlig  uppfattning  om  dess  struktur. 
Oövervakade klustringsalgoritmer tillordnar varje element ett kluster och genom 
analys av dessa istället för rådatan, kan användaren bilda sig en uppfattning om 
struktur  och  utformning.  En  mycket  populär  och  även  robust  algoritm  är  K-
Means-klustring som presenteras i djupare detalj.  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2.6 Algoritm inom oövervakad inlärning - K-Means 

K-Means är  en mycket  vanlig algoritm som letar  upp så kallade centeroider i 
datarummet och definierar kluster som avgränsade datamängder som minimerar 
avståndet till sagda centeroider. Algoritmen söker alltså för n stycken datapunkter 
k  stycken  kluster  sådana  att  varje  datapunkt  d  kan  tillordnas  det  k,  vars 
medelvärde  är  närmast  datapunkten.  Idén  kan  illustreras  i  två  dimensioner 
genom ett voronoi-diagram även om algoritmens resultat kan generaliseras till 
det N-dimensionella fallet.

När en datapunkt d blir adderad till kluster k beräknas medelvärdet för det nya 
klustret  om, vilket  skapar en iterativt  justerande effekt  innan jämvikt  uppstår. 
Fördelen  med  oövervakad  klustring  av  den  här  typen  är  tydlig. 
Förhandsinformation  om  datans  utseende  och  egenskaper  är  inte  nödvändig, 
utan datan kommer att segmenteras oavsett. En tydlig nackdel är att avsaknaden 
av förhandsetikettering inte ger samma möjligheter att betygsätta algoritmerna. 
Där precision och recall tidigare har varit tydliga parametrar att undersöka en 
algoritms  framgång  med,  har  vi  för  den  oövervakade  inlärningen  endast 
abstrakta mått. 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2.7 Utvärdering av maskininlärningsalgoritmer 

Vid analys av omfattande och högdimensionell data är det ofta svårt att få en 
uppfattning  om  hur  väl  en  maskininlärningsalgoritm  utför  sin  uppgift.  I  det 
övervakade fallet  där en klassificeringsalgoritm tränas på etiketterade vektorer 
behöver  algoritmens  skicklighet  att  tillordna  varje  datapunkt  rätt  klass, 
utvärderas. Genom att dela upp datamängden i en träningsdel och en testdel så 
kan vi göra just en sådan analys. Alla datapunkter i  mängden har på förhand 
tilldelade etiketter och genom att exkludera en delmängd av datan i träningsfasen 
så kan en analys på hur väl algoritmen generaliserar sitt träningsresultat utföras. 
Prestationsmetriken som används i en sådan här analys kallas för precision eller 
positivt prediktivt värde och recall eller sensitivitet.

2.7.1 Precision & Recall 

Utvärderingstalen precision och recall återfinns inom en rad andra och mycket 
äldre områden. Inom statistik och diagnostiska test så kallar man precision för 
positivt  prediktivt  värde  och  recall  för  sensitivitet.  Definitionerna  är,  trots 
begreppsmässiga skillnader,  i  stort  sett  identiska.  Båda termerna används som 
utvärderingstal inom den övervakade inlärningen och är sätt att avgöra hur väl 
en algoritm utför sin uppgift. Då både tränings- och testdata har fördefinierade 
etiketter så kan vi när vi testar algoritmen deterministiskt avgöra hur många rätt 
och/eller fel den har. Precision är i det här sammanhanget, något förenklat, hur 
stor  andel  rätt  algoritmen har och recall  är  hur många rätt  den har.  Precision 
definieras  mer  stringent  som  antal  sanna  positiver  över  antal  totala 
klassifikationer medan recall definieras som antalet sanna positiver över antalet 
sanna positiver + falska positiver. Precision kan alltså ses svara mot algoritmens 
kvalitet eftersom den talar om hur exakt resultatet är, där recall kan ses som ett 
kvantitativt mått som talar om hur många positiver den faktiskt lyckats extrahera. 
För enkelhetens skull illustrerar figur 5 detta samband.  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2.7.2 The elbow method 

Eftersom  oövervakade  metoder  saknar  fördefinierade  etiketter  kan  vi  inte 
utvärdera  algoritmernas  prestation  baserat  på  precision  och  recall.  K-Means, 
vilken söker  k  stycken kluster  för  ett  givet  dataset,  har  en uppenbar  praktisk 
svaghet:  Vilket  k  är  bäst  att  använda  vid  den  algoritmiska  körningen?  Att 
definiera k:et i en K-means-körning är nämligen användarens uppgift, varför ett 
stort mått av godtycklighet kan introduceras.

Ett sätt att reducera denna godtycklighet är att söka ett k så att tillägget av fler 
kluster inte modellerar datan mycket bättre. Med modellering av datan så antar 
“The elbow method” att så mycket av variansen i datan som möjligt bör förklaras 
av våra kluster. En enkel metod för en sådan variansförklaringsberäkning är att 
beräkna proportionen av förklarad varians. Den definieras enligt

Där FST beräknas enligt följande matematiska modell:

där GM är “Grand Mean”:

och  alltså  medelvärdet  för  hela  datasetet.   FSM  kan  beräknas  på  två  vis  där 
definitionen ger

där ni är storleken på det i:te klustret och Mi är medelvärdet för samma grupp. Då 
det totala datasetet är givet är den totala variansen konstant, vilket gör att vi kan 
undersöka hur FSM varierar med antalet kluster vi definierar vid körning. The 
elbow method har fått sitt namn av utseendet på den resulterande grafen som 
beskriver mängden förklarad varians som en funktion av antal  kluster.  Denna 
graf kan användas i syfte att genom okulärbesiktning besluta vilket antal kluster 
som bör användas.  

!17



Fabian Assarsson, 890803-4856 
Gustav Kjellin, 930412-1990 

2.8 Lönsamhet som funktion av kundnöjdhet 

Anderson et al. presenterade 1994 en modell som beskriver ett positivt kausalt 
förhållande mellan ökande kundnöjdhet och förbättrade ekonomiska nyckeltal. 
Författarna ansätter och motiverar fyra stycken hypoteser:

• H1: Kundnöjdhet har en positiv inverkan på lönsamhet.

• H2:  Nuvarande,  av  marknaden  uppfattad,  kvalitetsnivå  har  en  positiv 
inverkan på översiktlig kundnöjdhet.

• H3: Marknadens förväntningar på kvaliteten hos en leverantör har en positiv 
inverkan på översiktlig kundnöjdhet.

• H4: Marknaden har adaptiva förväntningar gällande en leverantörs erbjudna 
kvalitet. Storleken på denna adaptiva uppdateringseffekt är liten.

De  fyra  hypotesernas  sammantagna  effekt  modelleras  genom  tre  stycken 
funktioner som relaterar förväntningar, kvalitet och tillfredsställelse till varandra 
och lönsamhet enligt nedan:

1. förväntningart = f1(förväntningart-1, kvalitett-1, restvektor1)

2. tillfredställelset = f2(kvalitett, prist, förväntningart, restvektor2)

3. lönsamhett = f3(tillfredsställelset, restvektor3)

En  bättre  serviceplanering  mitigerar  risken  för  att  hissar  går  sönder  vilket 
förbättrar kvalitet  och förväntningar.  Enligt  Anderson et  al.  (2009)  kommer en 
förbättring av dessa variabler vid tiden t att inverka positivt på tillfredsställelsen 
vid tiden t+1 och således även lönsamheten. Den teoretiska modellens praktiska 
implikationer verifieras till viss del av Schindler Elevator Company som under 
2003 optimerade sitt underhållsarbete och ökade lönsamheten med över 1 miljon 
dollar genom kostnadsbesparingar och ökad kundnöjdhet (Blakeley et al. 2003).

Ytterligare akademiska exempel finns som styrker tesen att det existerar en kausal 
relation mellan kundnöjdhet och lönsamhet. Hallowell visade 1996 med en case 
study  från  en  retailbank  att  ökningar  i  kundnöjdhet  kunde  ge  stora  sådana 
förändringar. Heskett et al.,  (1994) nyttjar också liknande exempel för att driva 
tesen att kundnöjdhet ger ökad kundlojalitet vilken till slut ökar omsättning såväl 
som lönsamhet.  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3. Metod 

3.1 Undersökande förarbete 

Följande steg detaljerar arbetets tillvägagångssätt. Varje steg presenteras med dess 
ingående element och en kort reflektion över alternativa tillvägagångssätt  som 
ytterligare berörs i diskussiondelen av arbetet.

En inledande datainsamlingsprocess genomfördes hos fallstudiebolaget S:t Eriks 
Hiss. Kvalitativa intervjuer med VD, tekniker och administrativ personal hölls för 
att  få  en tydlig  uppfattning om var  i  organisationen det  potentiellt  existerade 
effektiviseringsmöjligheter.  Med  öppna  frågor  i  ett  semistrukturerat 
intervjuformat  diskuterades  samtliga  verksamhetsområden  med  personalen. 
Utöver informationen som ledde till arbetets avgränsning och omfattning erhölls 
även information om andra områden i  verksamheten där  personal  identifierat 
förändringsbehov.

Av dessa områden fanns framför allt ett område som tangerar datalogi men som 
inte undersökts, nämligen huruvida datalogisk övervakning av hisskomponenter 
också kan bidra till en bättre verksamhetsplanering. Att använda maskininlärning 
på  orderbokshistorik  kan  alltså  betraktas  som  en  av  flera  möjliga  heuristiska 
metoder där valet som definierar arbetet inte var självklart. Bolaget kunde dock 
presentera  en  tabulerad  datafil  med  samtliga  ordrar  varför  valet  av  en 
maskininlärningsanalys av dess innehöll föreföll lämplig. 3.2 Bearbetning av data

Datafilen,  som  varit  huvudsaklig  källa  för  arbetet,  undersöktes  inledningsvis 
mycket noggrant. De teoretiska antaganden i maskininlärningsalgoritmerna som 
använts,  och  som  undersökts  i  ovanstående  litteraturstudie,  framtvingade  en 
manipulation  av  rådatan.  Då  många  algoritmer  bygger  på  användandet  av 
väldefinierade  matematiska  likhetsmått  konverterades  vissa  datatyper  till 
numeriska representationer.  Där,  till  exempel,  ”servicetyp” i  rådatan definieras 
som antingen ”akut” eller ”service” har i dataanalysen ”akut” istället ersatts med 
1 och ”service” med -1. Ur de kvalitativa intervjuerna framkom att mycket av den 
äldre datan är bristfälligt införd i systemet och ett kategoriskt beslut att utesluta 
alla datapunkter äldre än 2013 fattades för att inte låta felen propagera till utfallet.

Dels  har  alla  icke-analyserbara  textbaserade  värden  givits  numeriska 
representationer och dels har en rad kolumner raderats där alla ingående värden 
var automatiskt genererade nollor. Då datan är av högre dimension än vad som är 
visualiserbart  är  det  möjligt  att  den  numeriska  representationen  av  tidigare 
textbaserad klassificeringen introducerar en, för författarna, okänd viktning vilket 
alltså kan påverka utfallet av analysen.  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4. Implementation 

4.1 K-Means 

För  att  kunna  analysera  datan  med  hjälp  av  den  oövervakade 
inlärningsalgoritmen K-Means, gjordes en avgränsning i  datan som algoritmen 
tränades på och en parameterutvärdering.

I dagsläget arbetar S:t Eriks Hiss utifrån godtyckliga distrikt, och har inte någon 
distriktsspecifik  statistik  att  tillgå  för  att  kunna  planera  arbetet  inom  dessa. 
Genom att använda K-Means-algoritmen för att klustra hissar baserat på deras 
postnummer,  kunde  en  distriktindelning  göras  som  möjliggör  för  vidare 
undersökning av distriktsspecifika egenskaper.

Rent  datalogiskt  extraherades  alla  postnummer  som finns  representerade  i  S:t 
Eriks lista över hissar. Dessa postnummer användes sedan som parametrar till ett 
Python-program som parsade en webbtjänst vilken tillhandahåller en geografisk 
mappning  mellan  postnummer  och  longitud-  och  latitudkoordinater.  Dessa 
koordinater  sparades  ner  och  behäftades  varje  postnummer  och  blev  sedan 
tvådimensionell inputdata till K-Means-algoritmen. Distrikten är alltså baserade 
på var S:t Erik i dagsläget verkar.

Genom the elbow method kunde modellens precision extraheras som en funktion 
av  antal  kluster  och  därför  gjordes  bedömningen  att  tretton  kluster  var  det 
optimala antalet (figur 6). Dels förklaras en stor del av datans varians med ett 
sådant val och dels blir de praktiska implikationerna av resultatet goda.

Både  för  många  och  allt  för  få  kluster  gör  indelningen  praktiskt  oanvändbar. 
Många kluster gör att anställda inte entydigt kan tillordnas ett kluster och för få 
gör att för många anställda delar på ett kluster, vilket introducerar otydlighet.  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Figur 6 - Grafisk representation av elbow method
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Efter  slutförd  klustring  av  datan,  kunde  distriktsspecifik  statistik  presenteras. 
Detta innebär, för företaget,  att  de kan se säsongscykler även inom ett kluster, 
vilket i sin tur leder till att de kan planera sin verksamhet genom att se över vilka 
distrikt som kan förväntas öka under en viss period.

4.2 SVM och Naive Bayes 

För att kunna använda övervakade algoritmer behöver varje datapunkt i tränings- 
och  testmängden  förses  med  en  etikett.  Då  tillhandahållen  data  var  mycket 
sparsmakad  konstruerades  en  etikett  där  en  hiss  antingen  kunde  vara 
”reparationsbenägen”  eller  ”icke  reparationsbenägen”.  Titlarna  representerades 
med en positiv eller negativ etta. En hiss tilldelas en etikett efter en mycket simpel 
formel där, genom orderbokshistoriken, det genomsnittliga antalet reparationer 
per dygn och hiss togs fram. Om en hiss i genomsnitt repareras oftare än så per 
dag,  blir  den  reparationsbenägen  och  i  annat  fall  inte.  Algoritmerna  tränades 
sedan. Vid val av storlek på tränings- och testdata så har vi använt två stycken 
principer:

• Den  praktiskt  vanliga  Pareto-principen  (Stack  Overflow  2013)  om  80%  i 
träningsdata och 20% i testdata.

• Det har föreslagits en heuristik av Guyon (1997) där de, förutom ett formellt 
formelförslag  som  inte  är  applikativt  för  vår  användning  ger  följande 
tumregel:  Andelen  exempel  i  testsetet  ska  vara  omvänt  proportionell  till 
kvadratroten av antal justerbara fria parametrar. För en SVM är antalet fria 
parametrar tre stycken (Boardman et al. 2006) vilket ger en ratio om 

och alltså att mer än hälften av datapunkterna reserveras för validering.  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5. Datalogiska resultat 

5.1 K-Means 

För att förenkla verksamhetsplanering av hisservice för de hissar som S:t Eriks 
hiss  sköter  användes  algoritmen K-Means.  Syftet  med att  använda just  denna 
algoritm är  att  den hanterar  klustring väldigt  väl  (Jain 2010).  Från datan som 
erhållits isolerades de akuta servicetillfällena. De inblandade hissarna sorterades 
sedan  efter  geografisk  plats  baserat  på  postnummer,  vilket  sedan  användes  i 
algoritmen.

Resultatet  av  klustringen  presenteras  i  figur  7  som  ett  voronoi-diagram  över 
föreslagen geografisk indelning. Områden i färg representerar ett enskilt kluster, 
vars centroid är markerad med ett vitt kryss. Inom dessa kluster representeras 
varje postnummer av en vit prick. I figur 9 på nästa sida presenteras klustringen 
även som karta.  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Eftersom  koncentrationen  av  hissar  är  större  i  innerstan  blir  dess  kluster 
överpopulerade  i  förhållande  till  de  som  ligger  utanför.  Därför  genomfördes 
ytterligare en analys av de hissar som tillhörde det kluster med flest datapunkter.

I syfte att även inom detta område hitta en optimal indelning, användes elbow 
method återigen. Det föreslagna antalet kluster blev nio, vilka presenteras i figur 
8. I figur 9 ses samma typ av presentation av den första klustringen.  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Figur 8 - Karta över inre distrikt (Karta: Google 2016)

Figur 9 - Karta över samtliga distrikt (Karta: Google 2016)
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Efter  utförd  klustring  extraherades  för  varje  hiss  dess  geografiska 
områdestillhörighet  och  återfördes  in  i  ursprungsdatan.  Således  öppnades 
möjligheten  att  analysera  de  akuta  servicetillfällena  utifrån  respektive  kluster. 
Detta  gjordes  genom  att  se  hur  fördelningen  av  akuta  servicefall  ser  ut  per 
månad, baserat på tre års statistik, vilket ger en uppskattning för när varje enskilt 
distrikt ser störst behov av såväl förebyggande som akut service. I graferna nedan 
visualiseras  respektive  distrikt  som  en  färg,  och  representerar  antalet  akuta 
servicetillfällen per månad.

Baserat på detta kan vi konstatera att olika distrikt historiskt sett har högsäsong 
vid olika tillfällen per år. Detta innebär att verksamheten kan planeras efter en 
mer specifik säsongscykel. Även genom att se över under vilka perioder som ett 
visst  distrikt  ser  en ökning i  antal  akuta  servicetillfällen,  kan bättre  planering 
utföras.  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Figur 10 - Diagram över statistik för inre distrikt

Figur 11 - Diagram över statistik för samtliga distrikt
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5.1 SVM och Naive Bayes 

De olika övervakade algoritmerna presterar olika väl, där SVM:er med linjär och 
andragradskärnor  presterar  bäst.  Förklaringen  kan  vara  att  etiketteringen  av 
datan är infererbar från datamängden som algoritmen tränas på explicit och att 
det  således  existerar  ett  faktiskt  hyperplan  som  separerar  klasserna.  Figur  12 
illustrerar  för  respektive  SVM  den  föreslagna  beslutsgränsen.  Tidsåtgång, 
precision och recall presenteras, för respektive övervakad algoritm i diagrammet 
nedan.  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Figur 12 - Diagram över SVM-körningar

80% Training / 20% Test 42,3% Training / 57,7% Test

Time (s) Precision Recall Time (s) Precision Recall

Linear learning 6,521 100,0 % 99,7 % 8,735 99,9 % 99,4 %

RBF 0,194 99,6 % 77,4 % 0,057 95,9 % 65,0 %

Poly 2 16,533 99,7 % 100,0 % 15,753 99,6 % 99,6 %

linSVC 0,088 52,9 % 100,0 % 0,045 89,8 % 100,0 %

Naive Bayes 0,003 70,9 % 94,8 % 0,003 72,1 % 94,7 %

Tabell 1 - Respektive SVM-körnings resultat



Fabian Assarsson, 890803-4856 
Gustav Kjellin, 930412-1990 

6. Diskussion 

6.1 Maskininlärning 

Det som inledningsvis uppfattades som både tillförlitlig och omfattande data har 
under arbetets gång behövt modifieras. Efter diskussioner med personal framgick 
det att vissa kolumner och därigenom maskininlärningsattribut inte var korrekt 
återgivna  i  datan  och  alltså  introducerade  brus.  Det  finns  också  få  liknande 
studier och resultatet är alltså i många avseenden svårt att jämföra och således 
utvärdera. Vi kan dock konstatera att K-Means-algoritmen och den oövervakade 
inlärningen lämpar sig bättre för sådan här typ av data än den övervakade. Den 
övervakade inlärningen förutsätter någon form av etikettering och eftersom ingen 
tidigare  dataanalys  har  gjorts  anser  vi  det  lämpligare  att  först  börja  förstå 
strukturen  i  datan,  innan  man  etiketterar  den  och  gör  mer  riktade 
undersökningsinsatser.

Då  till  exempel  stödvektormaskiner  är  skalningskänsliga  behöver  vi  också 
normalisera mycket av den numeriska datan att variera mellan 0 och 1 istället för 
att  anta  mycket  höga  eller  mycket  låga  värden.  En  sådan  normalisering  gör 
bearbetningen  mer  komplex  och  introducerar  trösklar  som  gör  att 
maskininlärning som löpande verktyg för bolaget blir mindre troligt.

Med tretton stycken nya geografiska regioner för S:t Eriks Hiss att ta ställning till 
som segmenterar hissbeståndet, tror vi oss åtminstone ha hittat resultat som är 
praktiskt  användbara.  Arbetsbördan  kan  nu  enklare  fördelas  och  genom  att 
planera in service innan tydliga säsongstoppar kan de med preventiva insatser 
förebygga akuta jourbesök.  För  att  utvärdera resultatet  har  ett  nyckeltal  tagits 
fram  som  ett  intuitivt  mått  på  hur  väl  serviceplaneringen  fungerar:   Det 
genomsnittliga antalet jourbesök för varje hiss som under året behövt minst ett 
jourbesök.  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Det indikerar hur ofta hissar behöver jourbesök och utifrån Berkeley et. al menar 
vi att ett lägre värde leder till bättre kundupplevelse. Vi applicerar ramverket från 
Anderson et. al (2009) och menar att en förbättrad sådan upplevelse och kvalitet 
bör leda till bättre lönsamhet för bolaget. Genom att beräkna nyckeltalet för 2013, 
2014  och  2015  och  jämföra  med  deras  EBT-marginal  så  ser  vi  en  negativ 
korrelation om -0.79. De få datapunkterna gör analysen störningskänslig men det 
är  intressant  att  notera  att  resultaten  åtminstone  är  indikativa  för  analysens 
validitet.

Vår  initiala  önskan  att  hitta  en  modell  för  att  på  förhand  bestämma  om  en 
nyintroducerad hiss förväntas vara lönsam under ett fullserviceavtal kunde inte 
realiseras.  Datans  struktur  och  utseende,  med  avsaknad  av  kostnadsrelaterad 
information  omöjliggjorde  en  sådan  analys  även  om  det  utgör  ett  intressant 
område att undersöka, skulle datan bli bättre sparad i affärssystemet de använder.

7. Slutsats 

De algoritmiska resultaten pekar på att maskininlärning kan vara ett värdefullt 
kompletterande  verktyg  för  bolag  av  S:t  Eriks  storlek.  Den  datalogiska 
implementation är på grund av de välutvecklade biblioteken ofta mycket enkel 
för någon med grundläggande programmeringskunskap och resultaten är enkla 
att förstå och tolka. I S:t Eriks fall kan en geografisk segmentering av kundstocken 
göras  där  varje  område  har  statistik  över  när  det  vanligtvis  sker  flest  akuta 
jourtillfällen. Sådan information tillåter servicetekniker att planera in sina besök 
innan sådana toppar för att jämna ut arbetsbördan. Ett utvärderande nyckeltal om 
antal  jourbesök  per  hiss  och  år  har  också  föreslagits  och  presenterats  i 
diskussionskapitlet.  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EBT-marginal Jourtillfällen

2013 13,4 % 2,56

2014 13,3 % 3,23

2015 10,9 % 3,47

Korrelation -0,79

Tabell 2 - Respektive års EBT-marginal, jourtillfällen samt 
korrelation mellan dessa



Fabian Assarsson, 890803-4856 
Gustav Kjellin, 930412-1990 

Det  är  emellertid  viktigt  att  poängtera  att  kraven  på  datamanipulation  ökar 
komplexiteten på analysen, trots att den utgår ifrån färdiga algoritmiska bibliotek. 
För  verksamheter  som  kännetecknas  av  en  pragmatisk  effektivitet  kan  det 
uppfattas som onödig ansträngning eftersom mycket verksamhetskompetens bor 
i de anställdas erfarenhet och intuition.

Vi föreslår i vårt arbete att en ny geografisk fördelning av servicetekniker gör att 
de kan få en bättre överblick över sin prognosticerade arbetsbörda över tid. En 
sådan överblick kan tillåta bolaget att bättre förlägga planerade servicetillfällen i 
direkt  anslutning till  månader  på  året  med många servicetillfällen.  Vi  föreslår 
också  ett  intuitivt  nyckeltal  till  företaget  att  kontinuerligt  följa  upp  deras 
serviceplanering. Svaga indikationer på att Blakeley et al.’s (2003) arbete teoretiskt 
kan sammanlänkas till Anderson et al.’s (1994) modell kan också extraheras vid 
en historisk jämförelse av nyckeltalet  och bolagets lönsamhet.  Med en negativ 
korrelation på 0.79 är indikationen att ett ökat genomsnitt av jourtillfällen infaller 
samtidigt  som  en  minskning  av  lönsamheten  för  bolaget.  Att  bättre  planerad 
servicehistorik  genom  denna  sammanlänkning  förväntas  ge  först  en  högre 
kundnöjdhet som sedan även medför en högre lönsamhet är alltså i någon mån 
troligt.

Vikten  av  att  som  företag  vara  nogsam  med  sin  datahantering  illustreras 
sedermera genom svårigheterna som mötts under arbetsgången. Affärssystem är 
ofta dyra att implementera och om datan de inhyser ska kunna analyseras och 
användas för att förbättra verksamheten, måste den föras in i systemet med stor 
noggrannhet  och  kontinuitet.  De  huvudsakliga  tillkortakommanden  för  att 
verifiera arbetets generaliserbarhet kommer ifrån datans bristfälliga struktur men 
trots  detta  bidrar  arbetet  med  insikter  i  hur  maskininlärning  kan  utgöra  ett 
lämpligt analysverktyg för verksamhetsbaserade beslut.

Vi föreslår också i vårt arbete att en ny geografisk fördelning av servicetekniker 
gör att de kan få en bättre överblick över sin prognosticerade arbetsbörda över 
tid.  En  sådan  överblick  kan  tillåta  bolaget  att  bättre  förlägga  planerade 
servicetillfällen  i  direkt  anslutning  till  månader  på  året  som  ser  många 
servicetillfällen.  Avslutningsvis  konstaterar  vi  dock  att  korrelationen  mellan 
nyckeltalet och bolagets ekonomiska prestation, i brist på antal datapunkter, är för 
svag  för  att  göra  några  definitiva  utlåtanden.  Vi  är  mycket  försiktiga  i  vår 
rekommendation  till  S:t  Eriks  Hiss  men anser  att  det  finns  intressanta  vidare 
efterforskningar att göra. 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9. Ordlista 

SVC  -  Support Vector Classifier.  En stödvektormaskin som implementerats för 
klassifikationsproblem istället för regressionsproblem.

SVM  -  Stödvektormaskin.  En  typ  av  övervakad  maskininlärningsfamilj  som 
bygger på vektorbaserade likhetsmått genom implicerade avbildningar som gör 
datan linjärt separerbar.

Regression  -  Att,  givet  datapunkter,  tillpassa  en  funktion  som  beskriver 
datapunkternas fördelning.

API  -  Application Program Interface.  Ett  API definierar  hur en utvecklare ska 
skriva programvara som kommunicerar med någon mjukvara, på ett korrekt sätt.

Python - Ett dynamiskt typeat programmeringsspråk på en hög abstraktionsnivå 
med många bibliotek.

Sci-Kit  -  Ett  bibliotek  med  maskininlärningsalgoritmer  som  är  utvecklat  till 
Python.

Big  Data  -  Ett  brett  begrepp  som  innefattar  dataset  som  är  för  stora  för 
konventionella analys- och insamlingsmetoder och program.

Data Mining - Analys av stora databassystem i syfte att extrahera mönster och 
strukturer.

Heuristik  -  Tumregel  som  ger  tillräckliga  men  inte  optimala  svar/
kunskapsunderlag.

NE - Nationalencyklopedin.
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