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Abstract

Machine learning in the real estate industry:     
Prediction of error reportings regarding indoor
climate based on sensor data
Ellen Cecilia Schnackenburg and Karl Leife

This thesis investigates the prerequisites needed for the Swedish real estate 
company Fabege to create useful machine learning models for classification and 
prediction of error reportings from tenants. These error reportings are regarding 
cold indoor climates and bad indoor air quality. By analyzing the available data, that 
consist of error reporting data, weather data and indoor climate data, the thesis 
investigates the different correlations between the sensor data and the error 
reports. By using an algorithm called decision jungles, two machine learning models 
have been trained in Microsoft Azure Machine Learning Studio. The main model, 
trained on error reporting data and weather data, shows the possibilities to classify 
data instances as a part of different error reporting classes. The model proves that 
it is possible to predict the emergence of future error reports of the different 
classes with an average accuracy of 78%. The complementary model, trained on a 
small but more richly annotated dataset consisting of one year of indoor sensor 
data as well as the above-mentioned data, shows that there is a possibility to 
improve the main model by using indoor climate data.  

The thesis has shown that for Fabege to expand and improve these models, the 
amount of data collected from the indoor sensors needs to be largely increased. 
Fabege also needs to improve the quality of the error reporting data, which could 
be achieved by improving the error reporting form used by the tenants. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning

De första byggnaderna som byggdes var enkla och bestod utav naturmaterial
s̊asom sten och trä. Idag finns möjligheten att bygga betydligt mer avance-
rade fastigheter med en komplex struktur som i m̊anga fall kan styras med
hjälp av olika typer av system och teknik. Med dagens teknikutveckling har
olika komponenter tagits fram som gör det möjligt för förvaltare av moderna
byggnader att styra exempelvis värme, ventilation och luftkonditionering in-
dividuellt. En s̊adan byggnad, som kan styras med modern teknik, kallas för
en ”smart byggnad”. Med hjälp av smarta byggnader kan fastighetsföretag
utnyttja ny teknik för att öka trivseln för människorna som befinner sig i
fastigheten samt effektivisera energianvändningen. Många moderna fastig-
hetsföretag samlar därför in olika typer av data fr̊an sina byggnader för att
kunna göra analyser och förutsägelser som kan användas till att bättre kunna
reglera fastigheternas olika system i framtiden. En fastighet som är utrustad
med sensorer för exempelvis temperatur och koldioxidhalt kan generera mil-
jontals datapunkter varje dag. Genom att använda denna data finns det stora
möjligheter att effektivisera och förbättra hur fastigheter styrs. Datan kan
exempelvis användas för att träna s̊a kallade maskininlärningsmodeller, vil-
ket i princip innebär modeller som lär sig att hitta mönster i data. Dessa
modeller kan sedan användas till att förutse framtida värden p̊a data.

I detta examensarbete har klagomål gällande inomhusklimatet fr̊an över
hundra fastigheter i Stockholm undersökts med hjälp av maskininlärning.
Maskininlärning innefattar algoritmer som lär sig hitta underliggande
mönster i data, och kan i breda drag definieras som beräkningsmetoder som
använder erfarenheter eller lärande för att förbättra prestanda eller göra mer
exakta förutsägelser. Genom en bättre först̊aelse för när klagomål skickas
in skulle teoretiskt sett en förbättring av trivseln hos fastighetsföretags hy-
resgäster, och s̊aledes deras kundnöjdhet, kunna ske. En effekt av detta skulle
även kunna vara att energianvändningen samt kostnaderna för energi mins-
kar genom att fastigheter värms upp samt kyls vid rätt tidpunkter. Detta
skulle inte bara kunna vara gynnsamt för det fastighetsföretag, Fabege AB,
som äger och förvaltar de fastigheter som ing̊att denna studie, utan även för
människors välmående och för miljön i stort.

Som en del av detta arbete har tv̊a maskininlärningsmodeller skapats. Dessa
modeller kan användas till att klassificera och förutse framtida klagom̊al, även



kallade felanmälningar. Den tillgängliga datan som modellerna har tränats
p̊a innefattar data om felanmälningarna, meteorologisk data om klimatet
utanför fastigheterna samt data fr̊an sensorer p̊a fastigheternas insida. Des-
sa modeller kan klassificera data som en felanmälning gällande kyla, som
en felanmälning gällande d̊alig luftkvalitet eller varken en felanmälning som
gäller kyla eller luftkvalitet. Modellerna kan användas till att förutse kom-
mande felanmälningar. Genom denna information skulle Fabege kunna sätta
in åtgärder för att förhindra uppkomsten av de förutsedda felanmälningarna.

De maskininlärningsmodeller som presenteras i denna rapport kan utvidgas
och förbättras p̊a en rad olika sätt för att bli ännu mer användbara och ha en
större korrekthet i sina prediktioner för kommande felanmälningar. För att
det ska vara möjligt att utvidga modellerna behöver Fabege samla in större
mängder data fr̊an sensorerna p̊a fastigheternas insida. Fabege behöver även
förbättra kvaliteten p̊a datan om felanmälningarna, vilket skulle kunna göras
genom att uppdatera formuläret som hyresgästerna använder när de skickar
in felanmälningar.
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1 Inledning

De första byggnaderna som byggdes var enkla och bestod utav naturmaterial
s̊asom sten och trä. Idag finns möjligheten att bygga betydligt mer avance-
rade fastigheter med en komplex struktur som i m̊anga fall kan styras med
hjälp av olika typer av system och teknik. Med dagens teknikutveckling har
olika komponenter tagits fram som gör det möjligt för förvaltare av moderna
byggnader att styra exempelvis ljus, säkerhet, värme, ventilation och luft-
konditionering individuellt. En s̊adan byggnad, som kan styras med modern
teknik, kallas för en ”smart byggnad” (Jadhav, 2016).

Med hjälp av smarta byggnader kan fastighetsföretag utnyttja ny teknik för
att öka trivseln för människorna som befinner sig i fastigheten samt effekti-
visera energianvändningen. Många moderna fastighetsföretag samlar därför
in olika typer av data fr̊an sina byggnader för att göra analyser som kan
ge information om hur de kan driva sina fastigheter bättre i framtiden. En
fastighet som är utrustad med sensorer för exempelvis temperatur, luftfuk-
tighet och koldioxidhalt kan nämligen generera miljontals datapunkter varje
dag. Gao (2014) menar dock att denna data i regel sällan används för and-
ra tillämpningar än övervakningsändamål, vilket kan innefatta uppsikt över
exempelvis olika klimatvärden i fastigheten. Det kan s̊aledes finnas stora
möjligheter att med hjälp av s̊a kallad maskininlärning (eng. machine lear-
ning) effektivisera och förbättra hur fastigheter styrs. Maskininlärning kan
brett definieras som modeller eller algoritmer som kan lära sig hitta under-
liggande mönster i data (Lohr, 2012). Exempelvis kan tillämpning av maski-
ninlärningsalgoritmer p̊a mätdata fr̊an fastigheter ge möjlighet att avsevärt
förbättra den operativa effektiviteten och s̊aledes även energianvändningen.

Det finns m̊anga exempel p̊a tidigare studier som berör fastigheter där oli-
ka typer av maskininlärningsmetoder har tillämpats. Studierna har i många
fall använt sig av insamlad data för att göra olika typer av prognoser el-
ler förutsägelser med avseende p̊a exempelvis kommande energibehov el-
ler energianvändning i fastigheter. Enligt rapporter fr̊an the International
Energy Agency (IEA) st̊ar nämligen den kommersiella fastighetssektorn för
32% av den totala elförbrukningen i OECD-länderna (International Ener-
gy Agency, 2012). En av de mest komplexa utmaningarna för fastighets-
branschen kan s̊aledes anses vara energianvändningen. Ökade farh̊agor kring
energiförbrukning och dess p̊averkan p̊a miljön samt växande energikostnader
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ställer branschen under ett ökat tryck att förbättra sin operativa effektivitet
(Tsanas m. fl., 2012).

Studier visar även att människor i genomsnitt spenderar ungefär 85% av sin
tid inomhus, och att inomhusklimatet kan ha en stor p̊averkan p̊a människors
hälsa och välmående. Enligt Nian m. fl. (2017) kan ett inomhusklimat som
människor uppfattar som trivsamt öka deras produktivitet med 18%. P̊a
grund av detta kan man anta att fastigheters inomhusklimat är av stor be-
tydelse för fastighetsföretag, d̊a ett otrivsamt inomhusklimat kan p̊averka
kundnöjdheten och s̊aledes företagets framg̊ang i stort.

Ett fastighetsföretag som fokuserar p̊a inomhusklimatet är Fabege AB. Fa-
bege är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning p̊a stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Företaget äger 113 fastigheter med en uthyrnings-
bar yta p̊a sammanlagt cirka 1,1 miljoner kvadratmeter (Fabege.se, 2017).
Fabeges fokusomr̊aden är Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Busi-
ness Park och Hammarby Sjöstad. Detta examensarbete undersöker vilka
förutsättningar som krävs för att fastighetsföretag som Fabege ska kunna
skapa användbara maskininlärningsmodeller för att klassificera och predik-
tera de klagomål gällande inomhusklimatet som hyresgäster skickar in. Ge-
nom en bättre först̊aelse för när klagomål skickas in skulle teoretiskt sett en
förbättring av hyresgästernas trivsel och s̊aledes kundnöjdheten kunna ske.
En effekt av detta skulle även kunna vara att energianvändningen samt kost-
naderna för energi minskar genom att fastigheterna värms upp samt kyls vid
rätt tidpunkter.

Som en del av detta arbete har tv̊a maskininlärningsmodeller för att klassi-
ficera och prediktera framtida felanmälningar skapats. Detta har gjorts med
hjälp av Microsoft Azure Machine Learning Studio, vilket är en programvara
för maskininlärning. Den tillgängliga datan som modellerna har tränats p̊a
innefattar data om felanmälningar, meteorologisk data om klimatet utanför
de fastigheter som felanmälningarna rör, samt data fr̊an sensorer p̊a dessa
fastigheters insida. Dessa modeller skulle i förlängningen kunna användas i
förebyggande syfte för att sätta in åtgärder som minskar risken för komman-
de felanmälningar. Detta skulle teoretiskt sett exempelvis kunna förbättra
kundnöjdheten samt vara b̊ade energi- och kostnadseffektivt.
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1.1 Rapportens syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som
krävs för att fastighetsföretag som Fabege ska kunna skapa användbara
maskininlärningsmodeller för att klassificera och prediktera felanmälningar
gällande kyla och luftkvalitet fr̊an deras fastigheter i Stockholm.

Detta syfte kan brytas ner i följande huvudsakliga delsyften:

• Undersöka eventuella samband mellan sensordata och felanmälningar
gällande kyla och luftkvalitet fr̊an Fabeges fastigheter.

• Skapa en modell för klassificering av felanmälningar gällande kyla och
luftkvalitet fr̊an Fabeges fastigheter i Stockholm i programvaran Micro-
soft Azure Machine Learning Studio.

• Undersöka hur Fabege bör samla in data, b̊ade med hänsyn p̊a mängd
och kvalitet, för att kunna möjliggöra användbara analyser med hjälp
av maskinlärning.

1.2 Rapportens disposition

Efter ovanst̊aende stycke med rapportens inledning samt syfte (avsnitt 1)
följer ett bakgrundsavsnitt (avsnitt 2) som introducerar maskininlärning
samt tidigare forskning inom omr̊adet. Efterföljande avsnitt beskriver den
data som funnits tillgänglig för denna studie (avsnitt 3). Sedan följer ett
metodavsnitt (avsnitt 4) som beskriver vilka metoder som använts för att
uppfylla syftet, exempelvis hur datan har förbehandlats och vilka val av mo-
deller som gjorts. Även de avgränsningar som har format studiens utförande
beskrivs i detta avsnitt. Efter metodavsnittet presenterats studiens resultat
(avsnitt 5) samt en diskussion kring dessa (avsnitt 6). Avslutningsvis sam-
manfattas de slutsatser som kunnat dras av studien (avsnitt 7).
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2 Maskininlärning

Maskininlärning har under de senaste tv̊a decennierna blivit ett viktigt del-
omr̊ade inom informationsteknologi. Maskininlärning är ett verktyg som kan
användas för att analysera data, och innefattar algoritmer som lär sig hit-
ta underliggande mönster i data (Lohr, 2012). Mohri m. fl. (2014) menar
att maskininlärning i breda drag kan definieras som beräkningsmetoder som
använder erfarenheter eller lärande för att förbättra prestanda eller göra mer
exakta förutsägelser. Exempel p̊a användningsomr̊aden för maskininlärning
är spamfilter, analys av historisk försäljningsdata för att prediktera framtida
kundbeteenden samt skapandet av autonoma fordon (Alpaydin, 2010).

2.1 Maskininlärningsmodeller

Maskininlärningsmodeller är allts̊a system som lär sig av data (Domingos,
2012). Alpaydin (2010) beskriver att maskininlärning innebär att l̊ata en
maskin konstruera ett system som givet indata (som brukar kallas X), med
hjälp av en modell, producerar utdata (som brukar kallas Y ). För att träna
en maskininlärningsmodell krävs s̊a kallad träningsdata, som enligt Alpaydin
(2010) kan ses som ett slags facit som modellen kan tränas p̊a. Om en viss
maskininlärningsmodell ska prediktera studenters betyg, kan den tränas p̊a
data om studenters betyg tillsammans med exempelvis den tid de har lagt
p̊a studier, tidigare snittbetyg och kursens sv̊arighetsgrad.

Processen att träna en maskininlärningsmodell involverar att definiera en ma-
skininlärningsalgoritm, som även kallas en inlärningsalgoritm (eng. learning
algorithm), vilken lär sig av den givna datan. Den givna datan inneh̊aller oli-
ka attribut som modellen använder sig av för att skapa och forma sina beslut.
I exemplet ovan är den tid studenter har lagt p̊a studier, tidigare snittbetyg
och kursens sv̊arighetsgrad exempel p̊a attribut. Studenternas betyg är det
som brukar kallas för etikett (eng. label), vilket är det som modellen är tänkt
att prediktera eller estimera (Smola, 2008).
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Vid skapandet och tränandet av en maskininlärningsmodell ing̊ar enligt
Zheng m. fl. (2013) generellt sett följande steg:

• Datainsamling och förbehandling av data, vilket beskrivs närmare i
avsnitt 2.6.

• Val av attribut (eng. feature selection) som förväntas ha en korrelation
med det attribut som det är tänkt att modellen ska klassificera eller
prediktera. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.8.

• Val av inlärningsalgoritm och dess olika parametrar.

Maskininlärningsmodellen skapas genom att den tränas p̊a träningsdatan.
När modellen är tränad behöver den utvärderas med hjälp av ny, tidiga-
re osedd data, som brukar benämnas testdata (Browniee, 2016). Mitchell
(1997) betonar vikten av att modellen blir testad p̊a data som representerar
verkligheten i den mån det g̊ar, samt att testdatan och träningsdatan best̊ar
av olika datapunkter. Vid skapandet av maskininlärningsmodell brukar man
därför dela upp sitt dataset i minst tv̊a delar; ett tränings-dataset och ett test-
dataset. Engelbrecht (2007) beskriver det som att tränings-datasetet används
för, som tidigare beskrivet, att träna en modell med en algoritm och test-
datasetet utvärderar modellens förmåga att generalisera efter att träningen
är avslutad. En vanlig uppdelning är att 70% av datan blir träningsdata och
att resterande 30% blir testdata. Tränings-datasetet kan i sin tur delas in i
tränings- och valideringsdata, vilket beskrivs i avsnitt 2.2.

Inom maskininlärning finns det många olika sorters algoritmer att välja mel-
lan och dessa algoritmer fungerar varierande väl i olika scenarion. För att
välja den mest passande algoritmen för ett givet problem är viktigt att ta
hänsyn till karaktärsdragen hos algoritmerna. Olika metoder har varieran-
de för- och nackdelar. Kiang (2003) menar att ett sätt att hitta den mest
optimala metoden för ett givet problem är att applicera flertalet metoder
som teoretiskt sett ska vara passande och sedan välja ut den som visar sig
presterar bäst. Målet är att hitta en algoritm som har ett s̊a litet fel mellan
de predikterade värdena och de faktiska värdena p̊a testdatan som möjligt
(Mitchell, 1997). I avsnitt 2.4 samt 2.5 presenteras ett par typer av algorit-
mer.

Nästan alla maskininlärningsalgoritmer har ett antal inställningar som
användaren kan ställa in. Dessa inställningar, som brukar kallas för hyperpa-
rametrar (eng. hyperparameters), hjälper användaren att kontrollera algorit-
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mens beteende när den ska optimera ett problem (Raschka m. fl., 2016). För
att ta reda p̊a vilka värden de olika parametrarna optimalt ska sättas till kan
exempelvis en teknik som kallas ”Random sweep” användas. En ”Random
sweep” är en variant av en teknik som kallas ”Grid search” (El Deeb, 2015),
vilken innebär att en algoritm tränas med alla kombinationer av värden som
finns i en utvald lista (Bergstra m. fl., 2012). Med ”Grid search” testas al-
la kombinationer av parametervärden, medan med ”Random sweep” testas
endast ett visst antal kombinationer. I slutändan erh̊alls vilken kombination
av parametervärden som gav det bästa resultatet. Med det bästa resultatet
menas det resultat som gav det bästa värdet p̊a exempelvis F-score, täckning
eller precision, vilka beskrivs i avsnitt 2.9.

2.2 Överträning

Ett vanligt förekommande problem inom maskininlärning är ett fenomen som
kallas överträning (eng. overfitting). Överträning innebär att en algoritm
tränas för länge p̊a ett dataset som är för litet, vilket innebär att algoritmen
blir ”specialiserad” p̊a just det datasetet och tappar förmågan att generali-
sera (Smola, 2008). Om den tränade algoritmen inte är generell kommer den
inte beskriva verkligheten rättvist och kommer därför ha sv̊art att klassifi-
cera ny data som skiljer sig fr̊an den data som den tränats p̊a (Engelbrecht,
2007). Ju mer komplex modellen är desto större kan risken för överträning
förväntas vara (James m. fl., 2013). Inom maskininlärning syftar komplex-
itet ofta till antal attribut eller termer som är inkluderade i en prediktiv
modell. Domingos (2012) förklarar överträning genom att bryta ner det ge-
neraliseringsfel som uppst̊ar i bias och varians (eng. variance). Bias är en
modells tendens att konsekvent lära sig samma fel. Varians är tendensen att
lära sig slumpmässiga saker oberoende av den verkliga modellen, vilket gör
att prediktionerna kommer att variera och modellen kommer vara d̊alig p̊a
att generalisera. Figur 1 nedan illustrerar relationen mellan bias och varians
och hur dessa p̊averkar modellens prestanda. Figuren visar exempelvis hur en
modell med högt bias har gjort felaktiga antaganden om datan och gör s̊a att
samband i datan g̊ar förlorade. En modell med högt bias tenderar att ha en
lägre komplexitet, med enkla underliggande strukturer. En modell med hög
varians är istället känslig för brus och överanpassar till datan, och brukar i
regel ha en högre komplexitet med en flexibel underliggande struktur.
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Figur 1: Bias och varians (Fortman-Roe, 2012).

Sammanfattningsvis kan bias beskrivas som hur förflyttade en modells pre-
diktioner är fr̊an de korrekta svaren, medan varians är till den grad dessa
prediktioner varierar mellan olika iterationer.

Som tidigare nämnts kan bias och varians uttryckas i termer av generali-
seringsfelet. Givet en variabel, Y , vilken man vill prediktera uttryckt som
en funktion av attributen X, kan relationen mellan dessa uttryckas som
Y = f(X) + ε. Här är f(X) det förväntade värdet p̊a Y och den oredu-
cerbara feltermen ε är normalfördelad med ett medelvärde lika med noll,
det vill säga ε ∼ N(0, σε). När modellen f̂(X) av f(X) estimeras blir det
förväntade kvadratiska prediktionsfelet vid punkt x följande:

Err(x) = E[(Y − f̂(x))2] (1)

Detta fel kan sedan brytas ner i bias och varians.

Err(x) = Bias[f̂(x)]2 + V ar[f̂(x)] + σ2 (2)

Där allts̊a
Bias[f̂(x)] = E[f̂(x)− f(x)] (3)

V arians[f̂(x)] = E[f̂(x)2]− E[f̂(x)]2 (4)

7



σ2 = Oreducerbartfel (5)

Det totala felet kan s̊aledes, enligt James m. fl. (2013), beskrivas som:

Err(x) = Bias2 + V ariance+Oreducerbarafelet (6)

Modeller är s̊aledes bundna till en kompromiss mellan bias och varians och
det är enligt James m. fl. (2013) i regel inte möjligt att minimera b̊ada dessa
termer samtidigt. Denna kompromiss kan förklaras med modellernas kom-
plexitet. Som beskrivet ovan har en modell med högt bias i regel en l̊ag
komplexitet medan en modell med hög varians i regel har en hög komplex-
itet. En modell kan inte samtidigt b̊ade ha en l̊ag och en hög komplexitet,
vilket gör att det inte är möjligt att skapa en modell som samtidigt b̊ade har
en l̊ag varians och ett l̊agt bias. Valet av optimalt förh̊allande mellan bias och
varians är olika för olika typer av algoritmer och problem. Figur 2 demon-
strerar kompromissen mellan dessa tv̊a termer. Y-axeln visar det totala felet
och x-axeln visar modellens komplexitet. Generellt sett har modeller med en
högre komplexitet ocks̊a en högre varians, och vice versa.

Figur 2: Bias och varians i samband med det totala felet (Fortman-Roe,
2012).

Det g̊ar att upptäcka vid vilken tidpunkt i läroprocessen som algoritmen g̊ar
ifr̊an att hitta underliggande mönster i datan till att istället memorera fak-
tiska träningsscenarion. Att dela upp ett dataset i tränings-dataset och ett
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validerings-dataset, som beskrivet i avsnitt 2.1, brukar benämnas korsvalide-
ring (eng. cross-validation) (Engelbrecht, 2007). I Figur 3 visas hur tränings-
och valideringsfelet (y-axeln) inledningsvis g̊ar ner allt eftersom modellen
blir bättre tränad men att felet sedan blir större för validerings-datasetet
efter att modellen har tränats x antal iterationer. Det sker vid gränsen för
överanpassning (eng. point of overfitting). Det är vid den tidpunkten som
modellen blir övertränad och felet ökar markant (Engelbrecht, 2007).

Figur 3: Gränsen för överträning (Engelbrecht, 2007).

Domingos (2012) menar i likhet med James m. fl. (2013) att risken för
överträning blir större när komplexiteten ökar. Många algoritmer fungerar
nämligen sämre i höga dimensioner än i l̊aga, vilket p̊a engelska benämns
som curse of dimensionality (Smola, 2008). Inom maskininlärning blir kon-
sekvensen av att arbeta med data med höga dimensioner, det vill säga mo-
deller med en hög komplexitet, ett stort antal attribut eller ett stort antal
termer, att det är sv̊arare att skapa generella modeller. Med fler dimensio-
ner i datan blir antalet olika kombinationer exponentiellt fler och därmed
blir det sv̊arare att f̊anga in alla fall i den träningsdata som en algoritm ska
tränas p̊a. Dimensionsreducering kan åstadkommas med hjälp av olika typer
av förbehandlingstekniker, vilka beskrivs kortfattat i kapitel 2.4.

För att generellt sett undvika överträning och för att öka en metods genera-
liserbarhet kan flertalet tekniker användas. Ett exempel p̊a en s̊adan teknik
är korsvalidering, som beskrivits ovan (Domingos, 2012).
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2.3 Klassificering

Inom maskininlärning finns det olika familjer av algoritmer och metoder. En
typ av maskininlärning är s̊a kallad övervakad inlärning (eng. supervised le-
arning). James m. fl. (2013) beskriver övervakad inlärning som en statistisk
modell som används för att prediktera, eller estimera, värden p̊a utdata ba-
serat p̊a indata. Målet med övervakad inlärning är att utifr̊an träningsdata
skapa en generell modell som beskriver verkligheten väl och som tack vare det
kan skapa prediktioner baserat p̊a ny, tidigare osedd, data (Browniee, 2016).
För att utföra övervakad inlärning krävs det att den data som används för
att träna algoritmen har en fördefinierad etikett. Etiketten kan, som tidigare
nämnts, beskrivas som den klass som man vill prediktera (Smola, 2008), och
därmed hitta ett samband till med hjälp av de andra attributen (Cunning-
ham m. fl., 2008).

Det finns ett antal modeller som klassas som övervakade. Browniee (2016)
skriver att en vanlig typ av övervakad inlärning är klassificering. En klassifi-
cerare brukar definieras som ett system som ämnar till att ange vilken klass
en mängd indata tillhör. Indatan kan best̊a utav diskreta eller kontinuerliga
värden medan utdatan best̊ar av diskreta värden (Domingos, 2012).

Figur 4: Klassificering (Tan m. fl., 2005).

I ett klassificeringsproblem utg̊ar man ifr̊an en mängd träningsdata (x1,
y1),. . . ,(xn,yn) som används för att bygga en klassificerare. Ett sätt att be-
skriva klassificering p̊a är att varje element xi ur mängden X är märkt med
en fördefinierad etikett yi ur målmängden Y .

Syftet med algoritmen är att söka en funktion F : X → Y som s̊a bra som
möjligt tilldelar en korrekt etikett till nya datapunkter ur X. Med s̊a bra
som möjligt avses den funktion F som argumentmaximerar n̊agon form av
målfunktion (Cunningham m. fl., 2008).
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Learned-Miller (2014) beskriver det som att tränings-datasetet inom klassi-
ficering best̊ar av n stycken ordnade par, (x1, y1), (x2, y2),. . . ,(xn,yn), där
varje xi är en mätning eller ett set av mätningar för en datapunkt, och
yi är etiketten för denna datapunkt. xi skulle exempelvis kunna vara en
grupp mätningar för en patient. Dessa kan innefatta längd, vikt, kroppstem-
peratur och blodtryck, vilket allts̊a är olika attribut. Korresponderande yi
skulle kunna vara en klassificering av patienten som ”hälsosam” eller ”inte
hälsosam”. Testdatan för övervakad inlärning är ett annat set av mätningar
(xn+1, yn+1),. . . ,(xn+m), (xn+m), som modellen inte tränats p̊a. Målet med
klassificeringen är att göra en kvalificerad gissning kring etiketterna för test-
datan, det vill säga mätningar för nya patienter, genom att dra slutsatser
fr̊an träningsdatan (Learned-Miller, 2014).

2.4 Beslutsträd

Beslutsträd (eng. decision trees) är, enligt bland annat Song m. fl. (2015),
en av de mest använda metoderna för att klassificera data. Trädbaserade
metoder involverar segmentering av prediktioner i olika regioner. Inom varje
region används en funktion för att bestämma klasstillhörigheten. Vanligtvis
används en funktion som tilldelar en ny instans den klass som majoriteten av
de observationerna som använts för att träna modellen har inom den regionen
(James m. fl., 2013). Eftersom skapandet av de regler som används för att
segmentera prediktioner i olika regioner kan sammanfattas i en trädstruktur,
kallas detta tillvägag̊angssätt för just trädmetoder. Sammanfattningsvis sor-
terar beslutsträd datans instanser i ett system som till formen liknar ett träd
(Song m. fl., 2015), vilket illustreras i Figur 5.

11



Figur 5: Exempel beslutsträd - däggdjur eller ej (Tan m. fl., 2005).

Sorteringen inleds fr̊an fr̊an trädets rot (eng. root) och datan delas upp i
olika grenar genom att utvärderas i olika förgreningar, vilka benämns som
interna noder (eng. internal nodes), för att sedan placeras i ett av trädets
olika löv (eng. leaves). Vid varje nod sker ett test av ett attribut i en instans
och varje gren fr̊an förgreningen representerar en av de olika möjligheterna
som attributet kan ha som värde, vilket representerar en av de klasserna
som trädet ska klassificera instanserna till (Mitchell, 1997). Figur 5 visar ett
exempel p̊a ett beslutsträd som kan användas för att avgöra om ett djur är
ett däggdjur eller ej (Tan m. fl., 2005).

Ett träd kan allts̊a representeras grafiskt som en slags graf, det vill säga en
struktur som best̊ar av kopplade noder, och där kopplingen mellan noderna
har en riktning (exempelvis A → B är inte ekvivalent med B → A). Dessa
grafer är dessutom icke-cykliska, det vill säga att om man följer noderna
genom dess kopplingar kommer men aldrig att stöta p̊a samma nod tv̊a
g̊anger. Ett beslutsträd har endast en väg till varje nod, vilket innebär att
varje s̊a kallad barn-nod (eng. child node) endast kan ha en föräldra-nod
(eng. parent node) (Shotton m. fl., 2013). En barn-nod är placerad under en
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föräldra-nod med en koppling emellan.

Beslutsträd kan skapas genom att träningsdatan rekursivt delas in i mindre
subsets. För att skapa ett beslutsträd behöver enligt Torgo (2000) följande
definieras:

• Ett sätt att välja split-attribut (exempelvis det attribut som skapar
mest homogena noder)

• En regel för att avgöra när en nod är en lövnod (exempelvis om alla
instanser i en nod tillhör samma klass).

• En regel för att ange klassen för varje lövnod (exempelvis den klass som
majoriteten av de observationerna som använts för att träna modellen
har inom just den regionen).

Om Xt är träningsdatan som är associerad med nod t och y = {y1, y2, . . . ,
yk} är klassetiketterna i ett problem med k stycken klasser, kan en rekursiv
algoritm brytas ner till tv̊a huvudsakliga steg (Torgo, 2000):

1. Om alla instanser i Xt hör till samma klass yk s̊a är t en lövnod med
etikett yt.

2. Om Xt inneh̊aller instanser som hör till fler än bara en klass s̊a används
ett attribut-test för att dela datan i mindre subsets. Barn-noder skapas
för utfallet av testet, och instanserna i Xt distribueras till dessa barn-
noder.

För varje attribut-test för Xt kan exempelvis det attribut som kommer mi-
nimera summan av barn-nodernas s̊a kallade orenhet (eng. impurity) väljas.
Detta beskrivs i ekvation (7) nedan. I denna ekvation är funktionen Q ett
s̊a kallat orenhetsm̊att (eng. impurity measure), som används till att avgöra
hur ren uppdelningen av tv̊a klasser är i en viss nod (Hastie m. fl., 2009). N
är antalet datapunkter i nod m.

cost =
t∑

m=1

NmQm (7)

Ett vanligt orenhetsmått är s̊a kallad information gain. Information gain
mäter homogeniteten i en nod genom att mäta reduktionen av entropi (eng.
entropy) som är effekten av att dela en nod i olika partitioner (Hastie m. fl.,
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2009). Qm, det vill säga orenheten i nod m, är s̊aledes lika med entropin i
nod m.

Om k är antalet klasser och p(i|m) är andelen datapunkter som tillhör klass
i i nod m s̊a kan entropin i nod m definieras p̊a följande sätt (Tan m. fl.,
2005):

Qm = −
k∑
i=1

p(i|m)logp(i|m) (8)

Entropin är s̊aledes 0 om alla observationer i en nod tillhör samma klass.

Denna beräkning görs för alla attribut vid varje nod av ett träd, och det
attribut som erh̊aller störst information gain (det vill säga högst reducering
av entropi) väljs allts̊a för att dela noden (James m. fl., 2013).

Beslutsträd har tack vare dess förmåga att hantera stora datamängder och
utföra effektiva prediktioner blivit populära att använda inom olika typer
av informationsutvinning. En nackdel med beslutsträd är att träden kan
konstrueras p̊a många olika sätt och att det i princip är omöjligt att skapa
det optimala trädet. Shotton m. fl. (2013) menar dessutom att risken är stor
att ett optimalt träd är övertränat. För att minska risken för överträning
begränsas ofta trädets djup och det skalas även ned, vilket är tekniker som
kan användas som stoppkriterier för minska trädets komplexitet (Shotton
m. fl., 2013).

Teknikerna som används för att minska komplexiteten hos beslutsträd in-
nebär dock i regel att beslutsträdens förmåga att hitta relevanta uppdelning-
ar begränsas (Hastie m. fl., 2009). Det finns flertalet metoder som försöker
kringg̊a denna problematik. En metod g̊ar ut p̊a att använda sig utav flerta-
let slumpvisa beslutsträd, det vill säga en ensemble av träd, för att skapa en
mer precis förutsägelse. Ett exempel p̊a en ensamble av tränade beslutsträd
är s̊a kallade decision forests.

En slumpmässig decision forests, även kallad random forest, F = (G1,. . . ,
Gm), är uppbyggd av en ensemble av tränade beslutsträd, Gi. En ensemble
av beslutsträd innebär att flertalet träd skapas och kombineras med målet
att producera en modell som presterar bättre än vad ett ensamt träd gör.
Beslutsträden som är en del av ensemblen är skapade genom bootstrappad
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träningsdata. Med bootstrappad träningsdata menas att olika kombinationer
av n antal observationer fr̊an det ursprungliga datasetet väljs ut för att bygga
upp beslutsträden. När träden i en random forest byggs kan i varje split en-
dast en slumpmässig delmängd av de olika parametrarna väljas som möjliga
split-attribut. Endast ett av dessa utvalda attribut kan sedan användas för
testet i splitten. Detta gör att risken för korrelerade träd minskar (Hastie
m. fl., 2009).

Random forests har i många fall visat sig vara en effektiv metod genom att
den framförallt reducerar risken för överträning. Problematiken som dock
kvarst̊ar är att beslutsträd blir exponentiellt större desto djupare (det vill
säga antalet förgreningar) det är. Det leder till att beslutsträd kräver mycket
datorminne för att kunna implementeras. Minneskomplexiteten hos decision
forests är O(2d), där d är trädets djup. Minneskomplexitet kan beskrivas som
storleken p̊a arbetsminnet som en algoritm använder. Faktumet att decision
forests kräver mycket minne är allts̊a är en nackdel (Shotton m. fl., 2013).

För att undvika detta problem kan istället en annan typ av trädensamble
användas, nämligen s̊a kallade decision jungles (Pohlen, 2014).

2.5 Decision jungles

Decision jungles kräver dramatiskt mycket mindre minne samtidigt som de
enligt bland annat Shotton m. fl. (2013) är avsevärt bättre p̊a att generalisera
än vad exempelvis random forests är. Decision jungles har dessutom visats
kunna vara bättre p̊a att förhindra överträning än vad random forests är
(Laptev m. fl., 2015).

Decision jungles är uppbyggda av s̊a kallade DAG:s. DAG st̊ar för Directed
Acyclic Graph och är i likhet med beslutsträd en typ av graf. Precis som för
beslutsträd har kopplingen mellan noderna i DAG:s en riktning (exempelvis
A → B är inte ekvivalent med B → A). Ett beslutsträd är s̊aledes en typ av
DAG. Dock är inte alla DAG:s träd. Figur 6 nedan visar ett exempel p̊a en
DAG som inte kan representeras i form av ett träd. Detta beror p̊a att ett
konventionellt beslutsträd endast till̊ater en väg till varje nod (det vill säga
att en barn-nod endast kan ha en föräldra-nod), medan en DAG i en decision
jungles till̊ater flera vägar fr̊an roten till varje löv (Shotton m. fl., 2013).
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Figur 6: DAG som inte kan representeras som ett träd d̊a det finns tv̊a vägar
till nod C (Pohlen, 2014).

En decision jungle, J = (G1,. . . , Gm), kan enligt bland annat Platt m. fl.
(2000) beskrivas som en ensemble av slumpmässiga besluts-DAG:s Gi. Detta
kan liknas med en random forest som allts̊a är en ensamble av slumpmässiga
beslutsträd. En slumpmässig besluts-DAG kan beskrivas som en besluts-DAG
vars parametrar samplas fr̊an n̊agon sannolikhetsfördelning.

Decision jungles konsumtion av minne begränsas genom en begränsning av
bredden p̊a de klassificerare som djungeln är uppbyggd av, vilket allts̊a är
DAG:s. Minneskonsumtionen hos decision jungles är O(dS), där S är setet
med träningsobservationer. Detta kan jämföras med minneskonsumtionen för
random forests som är O(2d). Figur 7 illustrerar ett problem som först lösts
via ett konventionellt beslutsträd, som allts̊a exempelvis random forests är
uppbyggda av. Figur 8 visar sedan samma problem löst med DAG:s, som är
en del av decision jungles. Här ser man hur samma problem kan lösas med
färre antal noder, vilket bidrar till en lägre konsumtion av minne (Pohlen,
2014).
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Figur 7: Konventionellt beslutsträd som kan finnas exempelvis i en decision
forest (Pohlen, 2014).

Figur 8: Directed Acyclic Graph som kan finnas i en decision jungle (Pohlen,
2014).

17



En decision jungle kan definieras genom:

• Antalet DAG:s i ensemblen

• Det maximala djupet (antal noder) i alla DAG:s i ensemblen.

• Den maximala bredden (antal noder) i alla DAG:s i ensemblen.

• Antalet steg i optimeringen för varje niv̊a i alla DAG:s (detta beskrivs
i avsnitt 2.1.6 )

2.5.1 Inlärning i decision jungles

I decision jungles lär sig algoritmen en DAG niv̊a för niv̊a, precis som att i
random forests lär sig algoritmen ett träd per niv̊a. Det innebär att vid varje
iteration adderas en ny niv̊a med noder till varje DAG, och det optimala test-
attributet för de nu före detta lövnoderna (som nu är interna noder) bestäms.
Den datapunkt som ska bli klassificerad passerar genom varje individuell
DAG. Varje DAG röstar sedan p̊a den klassetikett den har predikterat att
datapunkten tillhör. Den klass som sedan har det största antalet röster blir
den klass som datapunkten klassificeras till (Pohlen, 2014). Detta innebär
att inlärning i decision jungles med DAG:s fungerar p̊a samma sätt som för
decision forests med beslutsträd, vilket kommer beskrivas nedan.
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Figur 9: DAG med notationer (Shotton m. fl., 2013).

Figur 9 visar en DAG med ett set av noder p̊a tv̊a niv̊aer. Detta set best̊ar
av föräldranoder, Nf , samt ett set av barn-noder, Nb. Beteckningen vi ∈ Nb

används för att beskriva den aktuella tilldelningen av den vänstra yttersta
grenen fr̊an föräldranod i ∈ Nf , till en barn-nod, samt hi ∈ Nf för den högra
yttersta grenen (Shotton m. fl., 2013).

Shotton m. fl. (2013) beskriver att parametrarna av split-funktionen f för
föräldranod ∈ Nf , benämns som θi. Si är setet av träningsobservationer (x,
y) som n̊ar nod i. Givet θi och Si kan setet av instanser fr̊an nod i som g̊ar
genom dess vänstra respektive högra grenar skrivas som:

sVi (θi) = {(x, yi) ∈ Si| f(θi, x) ≤ 0} (9)

sHi (θi) = {sVi \θi} (10)
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Setet av datapunkter som n̊ar en barn-nod j ∈ Nb är följande:

Sj({θi}, {vi}, {hi}) =

[ ⋃
i∈Nf s.t. vi=j

SVi (θi)

]
∪

[ ⋃
i∈Nf s.t. hi=j

SHi (θi)

]
(11)

Målfunktionen E som är associerad med den aktuella niv̊an av en DAG är
en funktion av {Sj}j∈Nb

. Problemet att lära DAG:s parametrar kan beskri-
vas som en minimering av målfunktionen över split-parametrarna {θi} och
tilldelningen av barn-noder {vi} samt {hi}. S̊aledes kan uppgiften att lära
sig den aktuella niv̊an för en DAG skrivas som:

min
{{θi},{vi},{hi}}

E({θi}, {vi}, {hi}) (12)

Skapandet av beslutsdjunglar, b̊ade delning och sammanslagning av noder,
drivs av minimeringen av en och samma målfunktion, vilket är den viktade
summan av lövnodernas entropier (Shotton m. fl., 2013). För en definition av
entropi, se avsnitt 2.4. Den totala viktade entropin av instanserna definieras
som följande:

E({θi}, {vi}, {hi}) =
∑
j∈Nb

|Sj|H(Sj) (13)

Där Sj definieras som i (11) ovan, och H är entropin av klassetiketterna y i
träningsdatan (x, y) ∈ S (Shotton m. fl., 2013). Nb är, som tidigare nämnts,
setet av barn-noder.

Pohlen (2014) konkluderade att DAG:s generellt sett genererar bättre och
mer korrekta modeller än beslutsträd, och att de, som tidigare nämnts, kräver
mindre minne. Dock är evalueringstiden längre för DAG:s, samt att det är mer
tidskrävande att träna DAG:s än att träna beslutsträd. Författaren menar
vidare att man kan dra slutsatsen att decision jungles presterar minst lika
bra som decision forests.
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2.6 Datakvalitet

I och med att maskininlärning innebär att maskiner lär sig fr̊an data är kva-
liteten p̊a denna data mycket central. Det har gjorts undersökningar som
visar att ungefär 80 procent av tiden inom dataanalys för dataintensiva ap-
plikationer g̊ar åt till förbehandling av datan (eng. data preprocessing), för
att säkerställa att den data som används för analys är av lämplig kvalitet
(Zhang m. fl., 2003). Pyle (1999) menar kort och gott att en d̊alig kvalitet
p̊a datan kommer att leda till d̊alig kvalitet p̊a den information som kan
utvinnas ur datan.

Haug m. fl. (2011) har sammanställt forskning kring datakvalitet och me-
nar att de mest frekvent nämnda kvalitetsparametrarna kan sammanfattas i
Tabell 1.

Tabell 1: De mest frekvent nämnda kvalitetsparametrarna (Haug m. fl., 2011).

Parameter Beskrivning
Precision (eng.
accuracy)

Precision kan beskrivas som graden av
överensstämmande mellan verkligheten som
datan ska representera och den data som fak-
tiskt finns modellerad.

Fullständighet (eng.
completeness)

Fullständighet uttrycker till vilken ut-
sträckning datan är fullständig och s̊aledes
inte har värden som saknas.

Rättidighet (eng.
timeliness)

Rättidighet syftar p̊a tidsperspektivet hos
datas kvalitet, och uttrycker hur aktuellt da-
tasetet är för det specifika syftet man har.

Logisk konsistens
(eng. consistency)

Logisk konsistens kan beskrivas som graden
av enhetlighet, det vill säga hur oföränderlig
datan beh̊alls när den exempelvis överförs
mellan olika applikationer eller i nätverk.

För att förbättra kvaliteten p̊a ett befintligt dataset kan olika ty-
per av förbehandlingstekniker användas. Keung m. fl. (2013) beskriver
hur förbehandlingstekniker signifikant kan p̊averka hur väl en maski-
ninlärningsmetod presterar. Det kan förklaras av faktumet att möjligheterna
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att urskilja trender och mönster försv̊aras om datan är ofullständig och/eller
fylld av brus (Zhang m. fl., 2003).

Förbehandlingstekniker kan sammanfattas som datareduktion (eng. data re-
duction), dataprojektion (eng. data projection) och behandling av saknad
data (eng. missing-data treatment). Datareduktion ämnar till att minska
storleken p̊a datasetet med hjälp av exempelvis principalkomponentanalys.
Dataprojektion ämnar till att transformera datan, exempelvis genom att ska-
la om den s̊a att alla attribut faller inom samma fördefinierade intervall. Vid
behandling av saknad data kan man b̊ade radera ofullständig data och/eller
ersätta dem med olika typer av estimat. (Kocaguneli m. fl., 2013). Dessa typer
av förbehandlingstekniker kan göra maskininlärningen betydligt mer effektiv
och mindre kostsam, b̊ade i termer av tid och i datorkraft (Zhang m. fl.,
2003). Sammanfattningsvis kan förbehandling ge en mer kvalitativ data som
leder till mer kvalitativa mönster.

För vissa tillämpningsomr̊aden inom maskininlärning är det viktigt att att
den funna modellen är noggrann när den klassificerar vissa specifika klasser.
Ett exempel är enligt Branco m. fl. (2015) när en sällsynt sjukdom ska hittas.
D̊a är viktigt att hitta de sällsynta fall d̊a n̊agon har blivit smittad. Ofta är
dessa klasser kraftigt underrepresenterade i det tränings-dataset som model-
len ska tränas p̊a. Detta fenomen kallas att datasetet är obalanserat (eng. im-
balanced), vilket allts̊a kan innebära att f̊a instanser av det totala antalet in-
stanser är en del av de intressanta eller viktiga klasserna i tränings-datasetet.
Många klassificerare fokuserar p̊a de vanligast förekommande klasserna och
därmed finns det en risk att de viktiga, underrepresenterade klasserna inte
prioriteras i den slutgiltiga modellen. För att kringg̊a detta problem finns det
olika typer av förbehandlingsmetoder som ämnar till att skapa balanserade
dataset (Branco m. fl., 2015).

Branco m. fl. (2015) menar att de tv̊a vanligaste metoderna kallas under- och
översampling (eng. undersampling och oversampling), vilket allts̊a är tv̊a ty-
per av förbehandling. Undersampling minskar storleken p̊a det ursprungliga
tränings-datasetet genom att instanser fr̊an den överrepresenterade klassen
tas bort s̊a att klasserna blir mer jämnt fördelade. Ingen av klasserna kom-
mer d̊a prioriteras p̊a grund av att den är överrepresenterad men däremot
kan värdefull information g̊a förlorad eftersom instanser tas bort ur tränings-
datasetet. Vid översampling adderas istället instanser till den underrepresen-
terade klassen genom att vissa instanser exempelvis dubbleras. Utmaningen
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med den metoden är att risken för överträning ökar p̊a grund av att modellen
tränas flera g̊anger p̊a samma data (Branco m. fl., 2015).

2.7 Storlek p̊a dataset

Tidigare forskning har visat att den prediktiva kraften hos klassificerare är
högst beroende p̊a inte bara träningsdatans kvalitet utan även p̊a mängden
träningsdata (Mukherjee m. fl., 2003; Dobbin m. fl., 2008; Tam m. fl., 2006;
Kim, 2009; Kalayeh m. fl., 1983; Nigam m. fl., 2000). En klassificerares pre-
standa förbättras i regel när mängden tillgänglig träningsdata ökar. Boulicaut
(2004) visar även han p̊a betydelsen av storleken p̊a ett dataset, och menar
att en minskning i storlek generellt leder till en märkbart sämre modell och
s̊aledes ocks̊a märkbart sämre resultat.

Det finns olika sätt att ta reda p̊a vilken storlek p̊a dataset som är nödvändig
för en viss uppgift (Lenth, 2001; Maxwell m. fl., 2008; Adcock, 1997). En van-
lig metod är enligt bland andra Maxwell m. fl. (2008) samt Adcock (1997) att
bestämma den minsta storlek som krävs för att uppn̊a en tillräcklig statistisk
säkerhet för att kunna avvisa en nollhypotes. Cohen (1998) definierar statis-
tisk säkerhet som sannolikheten för att ett test kommer att ”ge statistiskt
signifikanta resultat”, det vill säga sannolikheten att nollhypotesen kommer
att avvisas när den alternativa hypotesen är sann. Cohen (1998) beskriver
vidare att en datamängds storlek avgör hur stort utrymme slumpfaktorer
f̊ar. Ju större stickprov desto mindre är risken för att slumpfaktorer har en
betydande p̊averkan. Det kan s̊aledes vara sv̊arare att extrapolera mönster
och samband i en mindre datamängd än i en större (Faber m. fl., 2014).

2.8 Val av attribut

En fundamental del inom maskininlärning är enligt Hall (2000) att identifiera
de mest relevanta attributen som ska användas för analyser och prediktioner.
Genom att välja ut de mest relevanta attributen kan överflödig data elimi-
neras, vilket reducerar storleken p̊a beräkningsproblemet och i många fall
kan förbättra maskininlärningsalgoritmens prestanda genom exempelvis att
precisionen kan öka och att processen kan bli mer tidseffektiv. En algoritms
prestation är nämligen starkt beroende av strukturen p̊a datan den tränas
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p̊a. Det krävs att datan har en statistisk regelbundenhet och om detta inte
är fallet kommer algoritmens inlärningsprocess generellt sett inte producera
ett bra resultat. (Hall, 2000).

2.8.1 Permutation Feature Importance

Permutation Feature Importance, PFI, är en algoritm som räknar ut ett värde
p̊a hur betydelsefullt varje attribut i ett datasetet är vid klassificering. Värdet
räknas ut genom att att testa hur känslig en modell är för olika kombinatio-
ner av attribut. Värdet p̊a hur betydelsefullt ett attribut är speglar därmed
hur mycket attributet bidrar med när modellen ska göra förutsägelser. Bleik
(2015) beskriver det som att tanken bakom PFI är att om ett attribut inte
är beydelsefullt vid skapandet av förutsägelser s̊a kommer inte en modells
prestanda förbättras nämnvärt av att attributet ing̊ar i datasetet.

Givet att det finns en tränad modell, ett test-dataset och en
utvärderingsmodell (eng. evaluation metrics), skapar PFI en slumpvis kom-
bination av attribut och utvärderar modellens prestation p̊a det modifiera-
de datasetet. Processen görs om iterativt en g̊ang för varje attribut. Mo-
dulen skapar sedan en lista med attributen och deras värden för i vilken
utsträckning de varit betydelsefulla. Värdet definieras som hur mycket en
modells prestanda försämras när attributen kombineras p̊a nya sätt. När en
modell utvärderas efter hur noggrann den är p̊a att göra förutsägelser (d̊a
stora värden är bättre än små, exempelvis korrekthet eller precision som
beskrivs i avsnitt 2.9), är PFI-värdena definierade som:

PFI = Pb − Ps (14)

där Pb är värdet p̊a den ursprungliga prestationen och och Ps är värdet p̊a
prestationen efter att attributen har kombinerats p̊a ett nytt sätt. PFI är
användbart i många olika fall, men särskilt när problemet inte är linjärt
(Bleik, 2015).

2.8.2 Korrelation

Korrelation kan beskrivas som ett statistiskt mått som kan användas till att
avgöra om det finns en linjär associering mellan tv̊a kontinuerliga variabler.
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Korrelationen mäts med en s̊a kallad korrelationskoefficient, vilken represen-
terar styrkan i associeringen mellan de tv̊a variablerna. Styrkan mäts i skalan
−1 till 1, där korrelationskoefficienten 0 innebär att det inte finns n̊agon kor-
relation och koefficienterna −1 och 1 representerar ett perfekt linjärt sam-
band. Styrkan kan anta alla tal mellan −1 och 1 och ett positivt tal in-
nebär att variablerna är direkt korrelerade och ett negativ tal representerar
en omvänd korrelation (Mukaka, 2012). Om korrelationskoefficienten ligger
nära noll finns allts̊a inget linjärt samband, men det kan finnas ickelinjära
samband.

Styrkan i korrelationskoefficienten kan enligt Mukaka (2012) sammanfattas
enligt Tabell 2:

Tabell 2: M̊att p̊a en korrelations styrka.

Storlek p̊a korrelationen Tolkning
0.90 till 1.00 (−0.90 till −1.00) Mycket hög positiv (negativ) korrelation
0.70 till 0.90 (−0.70 till −0.90) Hög positiv (negativ) korrelation
0.50 till 0.70 (−0.50 till −0.70) Måttlig positiv (negativ) korrelation
0.30 till 0.50 (−0.50 till −0.70) L̊ag positiv (negativ) korrelation
0.00 till 0.30 (0.00 till −0.30) Ingen korrelation

Ett sätt att mäta korrelation mellan tv̊a variabler är att använda Pearsons
korrelationskoefficient. Med denna metod beräknas korrelationen som kova-
riansen mellan de tv̊a variablerna dividerat med de b̊ada variablernas stan-
dardavvikelse. Koefficienten p̊averkas av extremvärden och metoden fungerar
därför bäst om variablerna är normaliserade, vilket innebär att variablernas
värden ligger mellan 0 och 1. Normalisering är en typ av dataprojektion, vil-
ket beskrevs i avsnitt 2.6, som ämnar till att transformera datan, exempelvis
genom att skala om den sa att alla attribut faller inom samma fördefinierade
intervall. Ett sätt att normalisera värden är med hjälp av s̊a kallad Min-Max
normalisering. Denna typ av normalisering för en variabel x beräknas med
formeln:

z′ =
x−min(x)

max(x)−min(x)
(15)

där z′ är normaliserade värden av variabeln x och max(x) och min(x) är det
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största och minsta värdet av alla värden för variabeln x (Patro m. fl., 2015).

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient benämns som rxy, och
används för att räkna ut korrelationskoefficienten mellan tv̊a variabler, x
och y. Koefficienten räknas ut med följande formel:

rxy =

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)√
n∑
i=1

(xi − x̄)
n∑
i=1

(yi − ȳ)

(16)

I ekvation (16) innebär (xi − x̄) att varje x-värde subtraheras med me-
delvärdet av alla x och (yi − ȳ) innebär att varje y-värde subtraheras med
medelvärdet av alla y (Mukaka, 2012).

2.9 Modellutvärdering

Det finns en rad olika metoder som kan användas för att utvärdera modeller
och klassificerare. De flesta kvalitetsmått för prediktiv modellering och klassi-
ficering härleds enligt Ting (2010) fr̊an korstabeller (eng. confusion matrix ).
En korstabell är en matris av storleken k·k för k antal klasser. Raderna
inneh̊aller de sanna klasserna och kolumnerna inneh̊aller modellens predik-
terade klasser (Ting, 2010).

Tabell 3: En korstabell som används för att utvärdera en maski-
ninlärningsmodell (Ting, 2010).

Tillhör positiva
klassen

Tillhör negativa
klassen

Klassificerade som
positiva

Sant positiva Falskt positiva

Klassificerade som
negativa

Falskt negativa Sant negativa

Som Tabell 3 visar kallas antalet korrekt identifierade instanser som hör till
den positiva klassen för ”sant positiva” (eng. true positives, TP). Antalet
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korrekt identifierade instanser som inte hör till den positiva klassen benämns
”sant negativa” (eng. true negatives, TN). Instanster som blir inkorrekt iden-
tifierade som en del av den positiva klassen benämns “falskt positiva” (eng.
false positives, FP), och de instanser som inte identifieras som en del av den
positiva klassen trots att de tillhör den kallas istället för ”falskt negativa”
(eng. false negatives, FN) (Sokolova m. fl., 2009). Det mest optimala resul-
tatet, där alla datapunkter har blivit korrekt klassificerade, skulle resultera
i en korstabell som endast inneh̊aller nollor förutom p̊a diagonalen mellan
(1, 1) och (n,n) (Ting, 2010).

Utifr̊an dessa m̊att, sant och falskt positiva samt sant och falskt negativa,
kan det som kallas för korrekthet (eng. accuracy), precision (eng. precision)
samt täckning (eng. recall) räknas ut.

Sammut m. fl. (2011) beskriver korrekthet som ett av de vanligaste och mest
använda måtten för utvärdering av klassificerare. Korrekthet kan definieras
som antalet korrekt klassificerade datapunkter delat med det totala antalet
datapunkter.

Korrekthet =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(17)

Precision och täckning kan definieras som mer finkorniga varianter av korrekt-
het med ett fokus p̊a klassificeringen av den positiva klassen. Precision anger
den andel av de korrekt klassificerade datapunkter bland de datapunkter
som klassificerats som att tillhöra den positiva klassen. Allts̊a, de datapunk-
ter som sagts tillhöra den positiva klassen som faktiskt gör det. Täckning kan
beskrivas som proportionen av datapunkter som tillhör den positiva klassen
som blivit korrekt klassificerade. (Buckland m. fl., 1994).

Täckning =
TP

TP + FN
(18)

Precision =
TP

TP + FP
(19)

När det aktuella problemet har fler än tv̊a klasser, kan enligt Yang (1997)
s̊a kallade mikro- och makro-medelvärden (eng. micro-averaging och macro-
averaging) för precision och täckning användas. Som det framg̊ar av ekva-

27



tionerna (20)-(23) nedan s̊a är makro-medelvärdesprecision medelvärdet av
precisionen för de olika klasserna (1, ..., k).

Makro-medelvärdesprecision =
1

k

k∑
i=1

TPi
TPi + FNi

(20)

Makro-medelvärdestäckning =
1

k

k∑
i=1

TPi
TPi + FPi

(21)

Mikro-medelvärdesprecision =

k∑
i=1

TPi

k∑
i=1

TPi +
k∑
i=1

FNi

(22)

Mikro-medelvärdestäckning =

k∑
i=1

TPi

k∑
i=1

TPi +
k∑
i=1

FPi

(23)

Makro-medelvärden premierar prestanda för varje klass, oavsett hur vanligt
förekommande denna klass är. Mikro-medelvärdesprecision använder istället
summan av alla individuella sant positiva, falskt positiva samt falskt negati-
va. Mikro-medelvärden premierar istället prestanda per exempel, vilket gör
att en god prestanda p̊a vanligt förekommande klasser är viktigare än p̊a mer
ovanligt förekommande klasser (Yang, 1997).
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Bland de mått som finns för att utvärdera en klassificerare, brukar precision
och täckning anses vara de vanligast använda (Bird m. fl., 2009). F-score är
ytterligare ett utvärderingsmått och kan beskrivas som ett viktat medelvärde
av precision och täckning.

Fscore =
2 · precision · täckning

precision+ täckning
(24)

F-score kan beskrivas som visa hur precis klassificeraren är, det vill säga hur
många instanser den klassificerar korrekt, samt ur robust den är, allts̊a ifall
den missar att klassificera en viss del eller typ av instanser.
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2.10 Maskininlärning inom fastighetsbranschen

Enligt rapporter fr̊an the International Energy Agency (IEA) st̊ar den kom-
mersiella byggnadssektorn för 32% av den totala elförbrukningen i OECD-
länderna. För Europa rapporterades denna andel som 29% (Agency, 2012).
En av de mest komplexa utmaningarna för fastighetsbranschen kan s̊aledes
anses vara energianvändningen. Växande energikostnader och ett ökat fokus
p̊a miljö ställer branschen under ett ökat tryck att förbättra sin operativa
effektivitet (Gao, 2014).

Det finns stora mängder undersökningar kring energiprestanda hos fastighe-
ter, vilket kan härledas till ökade farh̊agor kring energiförbrukning och dess
p̊averkan p̊a miljön (Tsanas m. fl., 2012). Det finns rapporter som tyder p̊a att
fastigheters energiförbrukning har ökat under de senaste decennierna och att
uppvärming och luftkonditionering st̊ar för den största delen av en fastighets
energiförbrukning (Yao m. fl., 2005). Ett sätt att minska denna förbrukning är
enligt bland annat Tsanas m. fl. (2012) att ha mer energieffektiva lösningar.

En fastighet som är utrustad med sensorer för exempelvis temperatur,
luftfuktighet och koldioxidhalt kan generera miljontals datapunkter varje
dag. Gao (2014) menar att denna data i regel sällan används för andra
tillämpningar än övervakningsändamål, vilket kan innefatta uppsikt över
exempelvis olika klimatvärden i fastigheten. Det kan s̊aledes finnas stora
möjligheter att med hjälp av maskininlärning effektivisera och förbättra hur
fastigheter styrs. Exempelvis kan tillämpning av maskininlärningsalgoritmer
p̊a mätdata fr̊an byggnader ge möjlighet att avsevärt förbättra den operativa
effektiviteten och s̊aledes energianvändningen.

Det finns många exempel p̊a tidigare studier som berör fastigheter där olika
typer av maskininlärningsmetoder har tillämpats. Studierna har i m̊anga fall
använt sig av insamlad mätdata för att göra olika typer av prognoser. Oli-
ka maskininlärningstekniker s̊asom regressionsmodeller, stödvektormaskiner
(eng. support vector machines), neurala nätverk och beslutsträd har utfors-
kats för att göra varierade förutsägelser med avseende p̊a exempelvis energi-
användning i fastigheter. Studier som behandlar just felanmälningar i bygg-
nader har dock inte p̊aträffats.

Exempelvis finns det studier som har visat p̊a hur en rad olika övervakade
inlärningsmodeller kan användas för att förutsp̊a energibehov och framtida
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temperaturer i fastigheter (Yildiz m. fl., 2017). Catalina m. fl. (2008) använde
polynomregression för att förutsäga det månatliga uppvärmningsbehovet för
bostadshus genom parametrar s̊asom utomhusklimat och olika typer av ka-
raktärsdrag för byggnaderna. Mateo m. fl. (2013) använde parametrar s̊asom
månad, veckodag, tid, relativ luftfuktighet samt yttertemperatur för att med
hjälp av tidsserieanalysmodeller, s̊asom multipel linjär regression, prediktera
inomhustemperaturer i fastigheter.

Dong m. fl. (2005) använde istället stödvektormaskiner för att förutsp̊a sam-
ma sak, och använde meteorologisk data s̊asom temperatur, relativ luftfuk-
tighet samt global solstr̊alning. Liu et al. (2009) använde stödvektormaskiner
för att skapa timbaserade prognoser för framtida kylbehov i en byggnad med
hjälp av bland annat temperatur och solstr̊alning. Tsanas och Xifara (2012)
undersökte vilka karaktärsdrag hos fastigheter som är starkast relaterade till
bostadshus värmebelastning (eng. heating load) samt kylbelastning (eng. coo-
ling load), och kunde med hjälp av beslutsträd estimera dessa parametrar.
Dessa parametrar innefattade bland annat arean p̊a tak, fastighetens höjd
samt dess riktning.

Edwards m. fl. (2012) använde neurala nätverk för att med hjälp av olika
typer av sensordata förutsp̊a energikonsumtionen i bostadshus, vilket även
Marvuglia m. fl. (2012), Khamis m. fl. (2011), samt Neto m. fl. (2008) har
gjort.

Flertalet studier har jämfört linjära modeller med exempelvis neurala nätverk
i just detta sammanhang (Hippert m. fl. (2004), Mechaqrane m. fl. (2004), Ed-
wards m. fl. (2012), samt Thomas m. fl. (2007). Hippert m. fl. (2004), Mechaq-
rane m. fl. (2004) samt Thomas m. fl. (2007) konkluderade alla att neurala
nätverk var bättre p̊a att förutsp̊a temperaturer i byggnader än vad linjära
modeller var. Edwards m. fl. (2012) studerade data fr̊an sensorer och fann att
neurala nätverk var den mest passande modellen för att förutsp̊a energikon-
sumtion i kommersiella fastigheter, men att stödvektormaskiner var bättre
vid samma typ av förutsp̊aelser för bostadshus.
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3 Data

Den data som är aktuell för uppgiften och som finns tillgänglig är
felanmälningsdata fr̊an 113 fastigheter, mätdata för temperatur och koldiox-
idhalt fr̊an tre fastigheter, samt meteorologisk data, som innefattar tempera-
tur, luftfuktighet, lufttryck, vindhastighet, vindriktning, nederbördsmängd
samt soltid. I detta avsnitt kommer dessa tre typer av data att presenteras
närmare.

3.1 Data fr̊an felanmälningar

Fastigheternas hyresgäster kan genom ett formulär skicka in felanmälningar
till Fabege. Detta kan göras b̊ade via Fabeges mobilapplikation, som vem som
helst kan ladda ner, samt via Fabeges hemsida. I Tabell 4 nedan återfinns de
olika fält som formuläret best̊ar av. I tabellen framg̊ar det även att alla fält
förutom fastighetens adress skrivs i fritext.

Tabell 4: Beskrivning av Fabeges felanmälningsformulär.

Fältnamn Fritext/Lista Obligatoriskt
fält?

Kvalitetssäkring

Adress Väljs i lista Ja -
Företag Fritext Ja -
Kontaktperson Fritext Ja -
E-postadress Fritext Ja Måste vara

e-postformat
Telefonnummer Fritext Nej Måste best̊a av

siffror men ingen
minimilängd

Beskriv ditt
ärende

Fritext Ja -

När en hyresgäst skickar en felanmälning mottages det av en tekniker som
skapar en mer fullständig felanmälning som sedan sparas ner. Hyresgästen
fyller i vilket företag hen jobbar p̊a, namn, e-postadress, telefonnummer
samt en ärendebeskrivning. Utifr̊an denna information skapar teknikern se-
dan en mer utförlig felanmälning, där ärendet kategoriseras och prioriteten
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bestäms. En felanmälning kan exempelvis tillhöra n̊agon av kategorierna Kyl-
system, Värmesystem, Luftbehandlingssystem, Elsystem eller Belysning. För
en fullständig överblick över datan om felanmälningarna, se Appendix - Data
fr̊an felanmälningar.

Fabege sparar felanmälningarna i sin s̊a kallade webbdatorcentral och har
sparade felanmälningar fr̊an sammanlagt 113 fastigheter. Denna datainsam-
ling p̊abörjades år 2012 d̊a data började samlas in fr̊an 64 fastigheter. Figur
10 nedan visar antalet felanmälningar som hör till underkategorierna För
kallt eller Luftkvalitet samt antalet dagar när ingen felanmälning som tillhör
n̊agon av dessa underkategorier har kommit in fr̊an n̊agon av Fabeges fas-
tigheter. Nedan visas fördelningen av alla felanmälningar plus andelen dagar
utan n̊agon felanmälningar i n̊agon av Fabeges fastigheter:

Figur 10: Fördelning av felanmälningar av underkategori För kallt, Luftkva-
litet samt andelen dagar utan n̊agon av dessa typer av felanmälningar.

Felanmälningar där hyresgäster klagar p̊a att de upplever att det är för l̊aga
temperaturer, att det allts̊a är för kallt, kategoriseras av Fabege som en del av
underkategorin För kallt. Felanmälningar där hyresgäster istället har klagat
p̊a att det är d̊alig luft kategoriserats av Fabege som en del av underkategorin
Luftkvalitet.
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3.2 Data fr̊an fastigheternas sensorer

Det finns sensordata tillgänglig fr̊an tre av Fabeges fastigheter. Dessa tre fas-
tigheter styrs av en webbdatorcentral, WDC, vilket är en webbaserad enhet
för övervakning och drift av system för värme, kyla och ventilation (Kabona,
2017). En WDC är en linuxbaserad kombination av DUC (datorundercen-
tral) och DHC (datorhuvudcentral) som ofta förekommer i en traditionell
uppbyggnad av ett styrsystem för fastigheter.

Mer specifikt s̊a överstyrs fastigheternas traditionella värme- och ventila-
tionssystem övergripande av programvaran Ecopilot. Programvaran trim-
mar samverkan av de olika systemen för optimal energibesparing inom satta
gränser för exempelvis inomhustemperatur. Genom att kontinuerligt beräkna
energibalansen i fastigheternas olika delar utnyttjas deras förmåga att lagra
energi. Ecopilot justerar kontinuerligt börvärden för exempelvis värme, kyla,
ventilation samt olika typer av drifttider.

För att Ecopilot ska kunna förutse en fastighets kommande behov av kyla
och värme används en lokal väderprognos som hämtas tv̊a g̊anger per dygn.
Prognosen innefattar yttertemperatur, nederbörd, relativ fuktighet, vindhas-
tighet, vindriktning samt soltid.

Inne i fastigheterna finns ett antal sensorer som kontinuerligt samlar in da-
ta om exempelvis temperatur och koldioxidhalt. Mätare för koldioxidhalt
finns uteslutande i utvalda sammanträdesrum. Mätare för temperatur finns
utspridda i alla olika typer av rum i fastigheterna. Datan som samlas fr̊an
sensorerna finns tillgänglig i webbdatorcentralen. När temperaturen och eller
koldioxidhalten förändras i ett rum strömmas denna data in i webbdatorcen-
tralen. Temperaturer sparas i grader (Celsius) och koldioxidhalter sparas i
ppm, det vill säga hur många miljondelar av luften som best̊ar av koldi-
oxid. Dessa sparas sedan ner i form av olika medelvärden, som exempelvis
medeltemperatur per dag och fastighet.

I dessa tre fastigheters styrsystem finns en viss mängd lagringsutrymme dedi-
kerat för mätdata. När lagringsutrymmet blir fullt skrivs de äldsta värdena
över. Som konsekvens av detta finns det endast mätdata tillgängligt fr̊an
ungefär en tolvm̊anadersperiod.

De tre fastigheter som har sensordata (temperatur och koldioxidhalt)
tillgängligt sin webbdatorcentral finns i Solna Business park respektive Are-
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nastaden. I denna rapport kallas dessa fastigheter för Fastighet 1, Fastighet
2 respektive Fastighet 3. Tabell 5 nedan beskriver de olika parametrarna som
sparas fr̊an sensorerna i dessa fastigheter. Samtliga datapunkter är per dygn
och fastighet.

Tabell 5: Specifikation för sensordatan fr̊an fastigheterna.

Sparad data fr̊an sensorer inomhus Enhet
Temperatur - medelvärde Celsius
Temperatur - medelvärde av alla maxtemperaturer Celsius
Temperatur - medelvärde av alla minimitemperaturer Celsius
Koldioxidhalt - medelvärde PPM
Koldioxidhalt - medelvärde av alla maxtemperaturer PPM
Koldioxidhalt - medelvärde av alla minimitemperaturer PPM

3.3 Data fr̊an meteorologiska sensorer

Fr̊an Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, hämtades da-
ta fr̊an olika typer av meteorologiska sensorer i Stockholmsomr̊adet. Denna
data sammanfattas i Tabell 6 nedan. Detta är samma mätdata som styrsy-
stemet Ecopilot använder för att förutse fastigheternas kommande behov av
kyla och värme.

Tabell 6: Specifikation för den meteorologiska datan.

Parameter Enhet Tidsspann
Temperatur Grader Celsius Dygnsmedel
Luftfuktighet Relativ fukt (rH) Timvis
Lufttryck Hektopascal Dygnsmedel
Nederbördsmängd Millimeter Dygnsmedel
Vindhastighet Meter per per sekund Tre mätningar/dag
Vindriktning Grader Tre mätningar/dag
Solskenstid Sekunder Timvis
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3.4 Konsoliderade dataset

Utifr̊an dessa tre olika typer av data; felanmälningsdata, data fr̊an fastighe-
ters sensorer samt data fr̊an meteorologiska sensorer, har tv̊a olika dataset
skapats. Dataset 1 är ett större dataset som inneh̊aller felanmälningsdata
samt meteorologisk data. Dataset 2 är ett mindre dataset som utöver
felanmälningsdata och meteorologisk data även inneh̊aller data fr̊an fastighe-
ternas sensorer inomhus. Att endast det mindre datasetet inneh̊aller data fr̊an
fastigheternas sensorer beror p̊a att enbart en liten del av alla felanmälningar
hade korresponderande sensordata, vilket beror p̊a att sensordatan kontinu-
erligt skrivs över när ny data kommer in. Tabell 7 nedan beskriver de tv̊a
olika dataseten och deras storlek.

Tabell 7: Beskrivning av data-inneh̊allet i Dataset 1 och Dataset 2.

Dataset Data Antal da-
tapunkter

Dataset 1 Felanmälningsdata fr̊an samtliga fastigheter
samt korresponderande data fr̊an meteorolo-
giska sensorer

6755

Dataset 2 Felanmälningsdata fr̊an tre fastigheter, data
fr̊an de tre fastigheternas sensorer för tem-
peratur och koldioxidhalt, samt korrespon-
derande data fr̊an meteorologiska sensorer.

724
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4 Metod

4.1 Avgränsningar

Detta examensarbete behandlar endast felanmälningar som tillhör underka-
tegorierna För kallt och Luftkvalitet fr̊an fastigheter i Stockholm som ägs och
drivs av Fabege AB. Att just dessa underkategorier valdes kan motiveras av
faktumet att det var de vanligast förekommande felanmälningarna bland de
underkategorier som rör fastigheternas inomhusklimat.

Sensordatan fr̊an fastigheternas insida som används i arbetet är begränsad
till inomhustemperatur samt koldioxidhalt. Datan kommer endast fr̊an tre
av Fabeges fastigheter, vilka i denna rapport benämns som ”Fastigheterna
1-3”. Denna data visar snittvärden för hela fastigheter.

Tv̊a huvudsakliga maskininlärningsmodeller har skapats och kommer att pre-
senteras i denna rapport. Den ena modellen, Modell 1, är tränad p̊a Data-
set 1, och är arbetets huvudsakliga modell. Den andra modellen, Modell 2,
är tränad p̊a Dataset 2, och används endast som ett komplement. Detta
förklaras av faktumet att Dataset 2 är ett väldigt litet dataset vilket i en-
lighet med teorin presenterad i avsnitt 2.7 är sv̊art att träna signifikanta
maskininlärningsmodeller p̊a. Dock inneh̊aller Dataset 2 information om fas-
tigheternas inomhusklimat, vilket kan användas som argument för varför en
modell tränad p̊a Dataset 2 änd̊a har skapats.

4.2 Val av programvara

Vid arbetet med att extrahera och analysera datan har i huvudsak tv̊a oli-
ka programvaror använts: Microsoft Excel samt Microsoft Azure Machine
Learning Studio.

4.2.1 Microsoft Excel

Microsoft Excel är ett välanvänt kalkylerings- och databehandlingsprogram.
Excel användes för delar av den förbehandling som gjorts p̊a datan fr̊an
de tre datakällorna. Exempelvis har Excel använts för att filtrera bort
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de felanmälningar som inte var av relevant kategori. Avsnitt 4.4 beskriver
förbehandlingen vidare.

Excel användes dessutom vid konsolideringen av de slutgiltiga dataseten samt
vid skapandet av diverse grafer och korrelationstabeller. Detta beskrivs i
avsnitt 4.4.4 samt avsnitt 4.5.

4.2.2 Microsoft Azure Machine Learning Studio

Microsoft Azure är en samling molntjänster som används för att ska-
pa, distribuera och hantera program (Microsoft, 2017a). I Azures maski-
ninlärningsprogram, som heter Azure Machine Learning Studio (kort Azure
ML Studio), finns ett bibliotek med algoritmer som är färdiga att använda
för att förbehandla data, analysera historisk data och strömmande data samt
göra olika typer av förutsägelser (Microsoft, 2017b).

Valet att använda Azure ML Studio kan motiveras först och främst med att
Fabege redan använder sig av just Azure, men även att ML Studio har ett ef-
fektivt och lättanvänt gränssnitt samt att det finns stora mängder tillgänglig
dokumentation om denna programvara.

Azure ML Studio har använts till att skapa och utvärdera maski-
ninlärningsmodeller. I denna plattform har även datan fr̊an Fabege analy-
serats, exempelvis för att ta reda p̊a vilka attribut som har mest inflytande
vid klassificering av en felanmälning.

4.3 Extrahering av data

4.3.1 Data om felanmälningar

Datan fr̊an felanmälningarna finns sparade i en SQL-databas. De
felanmälningar som är av relevanta kategorier filtrerades ut med hjälp av
SQL-queries och sparades ner i en CSV-fil.
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4.3.2 Data fr̊an fastigheternas sensorer

Datan fr̊an fastigheternas inomhussensorer finns sparat i fastigheternas webb-
datorcentral Kabona. Datan kunde hämtas hem direkt fr̊an Kabona och spa-
ras ner i TSV-filer.

4.3.3 Data fr̊an meteorologiska sensorer

Den meteorologiska datan, som innefattar temperatur, luftfuktighet, luft-
tryck, nederbördsmängd, vindhastighet, vindriktning samt soltid, hämtades
fr̊an SMHI:s öppna databas, och erhölls i CSV-filer.

4.4 Förbehandling av data

4.4.1 Data om felanmälningar

Datan som innefattar felanmälningarna förbehandlades i Microsoft Excel.
Först och främst raderades alla felanmälningar som inte tillhörde n̊agon av
av underkategorierna För kallt eller Luftkvalitet. Även felanmälningar som
inkommit under lördagar och söndagar filtrerades bort. Detta kan motiveras
av faktumet att det historiskt sett har inkommit extremt f̊a felanmälningar
under helger.

En rad parametrar filtrerades sedan bort d̊a de inte bedömdes vara relevanta
för uppgiften. Exempel p̊a detta är Utförare, det vill säga vem som åtgärdade
problemet som felanmälningen rörde. Samtliga parametrar som fanns i det
ursprungliga datasetet återfinns med beskrivning i Tabell 20 i Appendix -
Data fr̊an felanmälningar.

De slutgiltiga parametrarna som användes fr̊an datan om felanmälningarna
var Datum, Tid, Fastighet, Ärendetyp, Kategori samt Underkategori. Dess-
utom skapades ett antal nya parametrar. Fr̊an Datum skapades parametrarna
Säsong, M̊anad samt Veckodag.
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Tabell 8: Data fr̊an felanmälningarna.

Attribut
Datum
Månad
Veckodag

Årstid
Underkategori

4.4.2 Data fr̊an fastigheternas sensorer

Datan fr̊an sensorerna i Fastigheterna 1-3 transformerades fr̊an TSV-filer till
CSV-filer. Data som samlats in under lördagar och söndagar filtrerades bort.

4.4.3 Data fr̊an meteorologiska sensorer

Värdena för luftfuktighet samt soltid omvandlades fr̊an timbasis till dygns-
medel. Värdena för vindhastighet samt vindriktning omvandlades fr̊an tre
mätningar per dag till ett medelvärde per dygn. Dessa transformeringar
gjordes med hjälp av VBA-script i Excel. Datan om lufttryck samt ne-
derbördsmängd var redan i korrekt format, vilket är dygnsmedel. Utöver
detta s̊a filtrerades data som samlats in under lördagar och söndagar bort.

4.4.4 Konsolidering av data

För att skapa kompletta dataset som kunde användas i Azure ML Studio
behövdes felanmälningsdatan fr̊an Fabege konsolideras med den meteorolo-
giska datan fr̊an SMHI. Med hjälp av Excel skapades ett script som matchade
dagar i den meteorologiska datan med korresponderande felanmälningar. De
dagar som inte hade n̊agra korresponderande felanmälningar (p̊a grund av
att det inte inkommit n̊agon felanmälning just den dagen) tilldelades under-
kategori Ingen felanmälning. Dataset 1 inneh̊aller s̊aledes minst en datapunkt
per dag med underkategori Ingen felanmälning, om inte n̊agon felanmälning
gällande För kallt eller Luftkvalitet har kommit in fr̊an n̊agon fastighet just
den dagen. Om en eller fler felanmälningar inkommit under samma dag finns
det en instans för varje felanmälning.
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Figur 11: Utdrag fr̊an Dataset 1.

Vid skapandet av Dataset 2 kompletterades den konsoliderade datan ovan
med datan fr̊an fastigheternas sensorer, det vill säga data med inomhustem-
peraturer och koldioxidhalter. De datapunkter som inte hade korresponde-
rande sensordata fr̊an fastigheterna raderades. Dataset 2 innefattar instanser
för alla felanmälningar som skett under tidsperioden 2016-07-05 - 2017-06-
01 för Fastigheterna 1-3, tillsammans med korresponderande sensordata fr̊an
de tre fastigheterna, samt meteorologisk data. De dagar det inte inkommit
n̊agon felanmälning i en av Fastigheterna 1-3, finns en instans med under-
kategori Ingen felanmälning. Om en eller fler felanmälningar rapporterats i
Fastighet 1, 2, eller 3 under en viss dag finns det en instans med korresponde-
rande underkategori, dvs. För kallt eller Luftkvalitet, för varje felanmälning.
Figur 12 visar en del av parametrarna som ing̊ar i Dataset 2 och visar s̊aledes
datasetets struktur.

Figur 12: Utdrag fr̊an Dataset 2.

Eftersom Dataset 2 inneh̊aller instanser för varje dag och fastighet är dagar
med Ingen Felanmälning kraftigt överrepresenterad, vilket visas i Figur 13.
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Figur 13: Fördelning av felanmälningar för Dataset 2.

Detta beror p̊a att det endast inkommit 91 felanmälningar i Fastighet 1-3
under det senaste året. För att skapa en maskininlärningsmodell som inte
prioriterar den överrepresenterade klassen Ingen felanmälning delades da-
tasetet upp i ett tränings-dataset och ett test-dataset, där träningsdata-
setet undersamplades, som beskrivet i avsnitt 2.6. Tränings-datasetet hade
därmed samma fördelning av de tre klasserna Luftkvalitet, För kallt och Ing-
en Felanmälning medan test-datasetet hade den ursprungliga fördelningen
s̊a att modellen skulle utvärderas mot ett verkligt scenario.

4.5 Samband och korrelationer

För att undersöka eventuella samband mellan datan om felanmälningarna
och sensordatan (det vill säga b̊ade data om fastigheternas inomhusklimat
samt meteorologisk data) har en korrelationsanalys genomförts, Permutation
Feature Importance-värden hämtats samt olika grafer skapats. Graferna har
använts till att visualisera relevanta samband och p̊a s̊a sätt utvinna mer
information om dessa.

För att hitta korrelationer mellan de olika parametrarna användes ett
dataanalys-verktyg i Excel som har Pearsons produktmomentkorrelations-
koefficient inbyggd. Som beskrivet i avsnitt 2.8.2 fungerar denna korrela-
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tionskoefficient som bäst när datan är normaliserad. Därför normaliserades
samtliga numeriska attributvärden med hjälp av Min-Max normalisering, som
även det har beskrivits i avsnitt 2.8.2. Dessa normaliserade värden användes
som input-värden till Excels dataanalysverktyg och verktyget genererade en
korrelationsmatris som output. I denna matris finns korrelationskoefficien-
ter mellan samtliga normaliserade input-parametrar och med hjälp av denna
matris kan olika korrelationer identifieras.

När de mest relevanta korrelationerna identifierats, det vill säga de med högst
och lägst korrelationskoefficient, skapades grafer med syftet att visuellt illu-
strera sambanden. Graferna har tv̊a korrelerande parametrar med normalise-
rade värden p̊a y-axeln och datum för de olika mätningarna p̊a x-axeln. Som
tidigare nämnts skapades graferna med hjälp av Microsoft Excel.

Permutation Feature Importance-värden har använts för att utvärderar de
olika attributens vikt och prediktiva förmåga. Dessa värden har erh̊allits via
Azure ML Studio, och närmare bestämt en modul som heter just ”Permuta-
tion Feature Importance”. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.6.

4.6 Modellering

I Microsoft Azure Machine Learning Studio finns det fyra olika modeller för
klassificeringsproblem där det finns fler än tv̊a klasser:

• Decision jungle

• Decision forest

• Neurala nätverk

• Logistisk regression

Av dessa fyra tillgängliga modeller var beslutsdjunglar den modell som pre-
sterade bäst p̊a det aktuella problemet, vilket visas i Appendix - Modeller
i Azure Machine Learning Studio. Modellerna, som tränades p̊a Dataset 1
respektive Dataset 2, testades och utvärderades med hjälp av främst F-score
men ocks̊a med hjälp av korrekthet. Den aktuella etiketten var underkategori
och klasserna innefattade För kallt, Luftkvalitet samt Ingen felanmälning.

För att ta reda p̊a vilka värden de olika parametrarna skulle sättas till
användes en ”Random sweep”, vilket beskrivits i avsnitt 2.1, som allts̊a tes-
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tar ett visst antal kombinationer av parametervärden. Detta gjordes med
hjälp av den inbyggda Azure-modulen ”Tune Model Hyperparameters”, som
testade en decision jungle med olika paramtervärden och i slutändan visade
vilken kombination som gav det bästa resultatet med avseende p̊a resultatets
F-score.

Parametrarna kan optimeras för en decision jungle i Microsoft Azure Machine
Learning Studio återfinns i Tabell 9.

Tabell 9: Parameterinställningar för DAGs

Parameter Intervall
Antal DAG:s i ensemblen ≥ 1
Antalet steg i optimeringen för varje niv̊a i alla DAG:s ≥ 1
Det maximala djupet (antal noder) i alla DAG:s i ensemblen ≥ 1
Den maximala bredden (antal noder) i alla DAG:s i ensemblen ≥ 8

I detta fall var b̊ada dataseten relativt sm̊a. Enligt Microsofts dokumenta-
tion innebär det att antalet DAG:s borde vara relativt stort (>20) och att
antalet steg i optimeringen för varje niv̊a i alla DAG:s borde överstiga 10 000
(Microsoft, 2016). Dataseten hade dessutom ojämnt fördelade klasser. Det
var av denna anledning som F-score användes som m̊att p̊a modellens re-
sultat, eftersom det är önskvärt med en modell som kan prediktera samtliga
klasser s̊a bra som möjligt.

4.6.1 Dataset 1

Den slutgiltiga modell som tränats p̊a Datset 1 kallas i denna rapport för
Modell 1. Modell 1, som sattes upp i Microsoft Azure ML Studio, best̊ar av
sammanlagt åtta moduler som tillsammans läser in data, förbehandlar data,
bygger en klassificerare med en decisions jungle samt slutligen utvärderar
resultatet. Figur 14 visar en schematisk skiss över den slutgiltiga modellen.
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Figur 14: Modell 1 i Microsoft Azure Machine Learning Studio. Processens
flöde sker uppifr̊an och ner i pilarnas riktning.

Processen inleds med att datasetet, sparat i TSV-format, hämtas fr̊an de
sparade dataseten i Azure ML Studio. De relevanta attributen väljs sedan
ut i modulen ”Select columns in Dataset”. Tabell 10 visar de valda attribu-
ten för Modell 1. I Appendix - Data fr̊an felanmälningar återfinns samtliga
tillgängliga hyperparametrar, som exempelvis Datum.
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Tabell 10: Utvalda attribut för Modell 1.

Utvalda attribut
Månad
Veckodag

Årstid
Underkategori
Utomhustemperatur
Luftfuktighet
Lufttryck
Nederbördsmängd
Vindhastighet
Vindriktning
Solskenstid

Datan delas därefter upp i ett tränings-set och test-set med fördelningen
70/30, i enlighet med teorin som presenterats i avsnitt 2.1. Detta gjordes med
hjälp av modulen ”Split data”. I modulen ”Tune Model Hyperparameters”
tränas en klassificerare med en decision jungle med olika kombinationer av
parametrar genom en Random Sweep. Det innebär, som tidigare nämnts, att
modulen testar olika kombinationer av parametrar för att slutligen generera
den uppsättning parameterinställningar som ger den optimala modellen.
Vid denna testning utvärderades modellen p̊a F-score.

I modulen ”Permutation Feature Importance” utvärderas de olika attributens
vikt och prediktiva förmåga. För att sedan generera prediktioner används
modulen ”Score model”. Denna moduls output är varje testobservations pre-
dikterade klass samt sannolikheten för den predikterade klassen. Slutligen
utvärderas klassificeraren genom modulen ”Evaluate Model”. Denna mo-
dul resulterar i en korstabell samt värden p̊a den generella korrektheten,
p̊a korrektheten i medeltal, p̊a mikro- och makromedelvärdesprecision samt
p̊a mikro- och makromedelvärdestäckning.

4.6.2 Dataset 2

I detta avsnitt presenteras maskininlärningsmodellen som tränades p̊a Data-
set 2. Denna modell kommer i denna rapport att kallas för Modell 2. Tabell
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11 visar de utvalda attributen som denna modell tränades p̊a.

Tabell 11: Utvalda attribut för Dataset 2.

Utvalda attribut
Månad
Veckodag

Årstid
Underkategori
Utomhustemperatur
Luftfuktighet
Lufttryck
Nederbördsmängd
Vindhastighet
Vindriktning
Solskenstid
Temperatur - medelvärde
Temperatur - medelvärde av alla maxtemperaturer
Temperatur - medelvärde av alla minimitemperaturer
Koldioxidhalt - medelvärde
Koldioxidhalt - medelvärde av alla maxtemperaturer
Koldioxidhalt - medelvärde av alla minimitemperaturer

Modelleringen för Modell 2 har genomförts p̊a samma sätt i Azure ML Studio
som för Modell 1. Den enda skillnaden mellan dessa tv̊a modeller, utöver
datan som modellerna tränats och testats p̊a, är att datan som Modell 2
tränats p̊a har undersamplats för att skapa ett tränings-dataset med jämnt
fördelade klasser. Figur 15 visar en skiss över modellen i Azure ML Studio.
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Figur 15: Modell 2 i Microsoft Azure Machine Learning Studio.

Dataset 2 har, som tidigare nämnts, delats upp i ett tränings-dataset och ett
test-dataset. Träningsdata-setet, som syns i modulen högst upp till vänster,
undersamplades och har därmed samma fördelning av de tre klasserna Luft-
kvalitet, För kallt och Ingen felanmälning. Test-datasetet har den ursprung-
liga fördelningen för att modellen skulle utvärderas mot ett verkligt scenario.
I övrigt fungerar Modell 2 precis som Modell 1.
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5 Resultat

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultaten fr̊an den dataanalys som
syftade till att hitta samband mellan felanmälningsdatan, datan fr̊an fastig-
heternas sensorer samt datan fr̊an meteorologiska sensorer. För att urskilja
samband mellan alla rapporterade felanmälningar och sensordatan har oli-
ka grafer skapats för de olika typerna av sensordata. Även korrelationer har
räknats ut. Graferna beskriver sambandet mellan antalet felanmälningar per
dag och den uppmätta sensordatan d̊a felanmälningarna rapporterats för de
tv̊a aktuella underkategorierna För kallt samt Luftkvalitet.

I avsnitt 5.2.1 presenteras de resultat som har erh̊allits fr̊an maski-
ninlärningsmodellen som tränats och testats p̊a Dataset 1, vilket är det data-
set som inneh̊aller data om felanmälningarna samt data fr̊an meteorologiska
sensorer. I avsnitt 5.2.2 presenteras de resultat som har erh̊allits fr̊an ma-
skininlärningsmodellen som tränats och testats p̊a Dataset 2, vilket är det
dataset som utöver data om felanmälningarna samt data fr̊an meteorologiska
sensorer även inneh̊aller data fr̊an fastigheternas sensorer.

5.1 Korrelationer och samband

5.1.1 Dataset 1

Utomhustemperatur
Fr̊an Figur 16 kan man urskilja att många hyresgäster klagar p̊a att det är
för kallt i Fabeges fastigheter när utomhustemperaturen är l̊ag. Figuren visar
att antalet felanmälningar per dag med underkategori För kallt är som störst
d̊a utomhustemperaturen ligger p̊a minusgrader och avtar d̊a utomhustem-
peraturen blir högre.
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Figur 16: Antalet felanmälningar per dag gällande För kallt är högre vid
l̊aga utomhustemperaturer.

Det omvända gäller för de felanmälningar som rapporteras med underkatego-
ri Luftkvalitet, vilket visas i Figur 17. Enligt grafen är antalet felanmälningar
per dag gällande Luftkvalitet större vid högre utomhustemperaturer. Flest
felanmälningar gällande Luftkvalitet har historiskt sett inkommit när utom-
hustemperaturen ligger i spannet 22.9-24.9 grader.
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Figur 17: Vid högre utomhustemperaturer ökar antalet felanmälningar per
dag gällande Luftkvalitet.

Soltid
Samma typer av grafer som ovan har även skapats för attributet Soltid, vil-
ket beskriver antalet sekunder sol under ett dygn i Stockholm. Sambandet
mellan Soltid och underkategorin För kallt visas i Figur 18, vilken visar att
antalet felanmälningar per dag är högre vid små mängder sol än vid stora
mängder sol. Grafen visar att antalet felanmälningar per dag historiskt sett
har minskat när soltiden har ökat.
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Figur 18: Vid dygn med f̊a sekunder sol ökar antalet felanmälningar per dag
gällande För kallt.

Det kunde inte hittas n̊agot samband mellan Soltid och underkategorin
Luftkvalitet. Antalet felanmälningar per dag ligger mellan 2 och 3 för alla
uppmätta soltider p̊a ett dygn. I Appendix - Grafer Dataset 1 finns Figur 27
som illustrerar detta.

Luftfuktighet
Figur 19 och 20 visar sambandet mellan attributet Luftfuktighet och underka-
tegorierna För kallt och Luftkvalitet. Precis som för attributen Utomhustem-
peratur och Soltid korrelerar underkategorierna negativt även här. Antalet
felanmälningar per dag gällande För kallt är högre när luftfuktigheten är hög
och det motsatta gäller för Luftkvalitet.
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Figur 19: Under dygn med hög luftfuktighet är antalet felanmälningar per
dag gällande För kallt hög.

Figur 20: Antalet felanmälningar per dag gällande Luftkvalitet är hög när
luftfuktigheten är l̊ag och konstant i övrigt.
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5.1.2 Dataset 2

I detta avsnitt presenteras först sambanden mellan felanmälningsdatan som
rör Fastigheterna 1-3 och sensordatan fr̊an fastigheternas insida. Efter det
presenteras sambanden mellan samma fastigheters inom- och utomhuskli-
mat; det vill säga sambanden mellan sensordatan fr̊an fastigheterna och den
meteorologiska datan.

Samband mellan felanmälningar och inomhusklimat
Inga tydliga samband mellan felanmälningsdatan samt inomhustemperaturen
har kunnat bevisas. Detta illustreras i Figur 34 och 35 i Appendix - Grafer
Dataset 2.

Det fanns heller inga tydliga samband mellan felanmälningar med underkate-
gori För kallt och koldioxidhalten, vilket även det visas i Appendix - Grafer
Dataset 2. Figur 21 och 22 nedan visar sambanden mellan felanmälningar
med underkategori Luftkvalitet och koldioxidhalten. Dessa grafer visar anta-
let felanmälningar per dag som rapporterats med underkategori Luftkvalitet
för olika intervall för koldioxidhalten. Här kan ett visst samband urskiljas,
där mängden felanmälningar per dag gällande Luftkvalitet ser ut att öka vid
högre koldioxidhalter.

Figur 21: Antalet felanmälningar med underkategori Luftkvalitet ser ut att
öka när den genomsnittliga koldioxidhalten för ett dygn är hög.
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Figur 22: Antalet felanmälningar med underkategori Luftkvalitet ökar när
den maximala genomsnittliga koldioxidhalten för ett dygn är hög.

Korrelation mellan inomhus- och utomhusklimat
Figur 23 visar p̊a korrelationen mellan den genomsnittliga inomhustempe-
raturen för Fastigheterna 1-3 och utomhustemperaturen för samma period.
Man kan argumentera för att det finns en tydlig korrelation mellan inomhus-
och utomhustemperaturen.

Figur 23: Samband mellan inomhus- och utomhustemperatur.
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Som Tabell 12 visar är korrelationen mellan snitt-inomhustemperaturen för
de tre fastigheterna och utomhustemperaturen hög (0.86). Styrkan p̊a kor-
relationerna mellan utomhustemperaturen och de tre fastigheternas indivi-
duella inomhustemperatur skiljer sig dock åt. Korrelationen är mycket högt
positiv för Fastighet 1 (0.91), högt positiv för Fastighet 3 (0.80) och m̊attlig
för Fastighet 2 (0.56).

Tabell 12: Korrelationskoefficienter för inomhus- och utomhustemperaturer.

Fastighet
1

Fastighet
2

Fastighet
3

Snitt
Fastighet 1-3

Utomhustemp 0.91 0.56 0.80 0.86

Det fanns inga särskilt tydliga korrelationer mellan koldioxidhalten och de
den meteorologiska datan. Den starkaste korrelationen som kunde identifieras
var mellan medelvärdet för koldioxidhalten i Fastighet 1 och utomhustempe-
raturen, vilket hade en korrelationskoefficient p̊a -0.50. Värdet indikerar p̊a
en måttlig negativ korrelation, vilken visas i Figur 24.

Figur 24: Samband mellan medel-koldioxidhalt i Fastighet 1 och utomhus-
temperaturen.
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Figur 25 visar korrelationen mellan det genomsnittliga medelvärdet p̊a mini-
mumvärdet av den invändiga koldioxidhalten för Fastigheterna 1-3 och luft-
trycket. Korrelationskoefficienten för denna korrelation är 0.47, vilket betyder
korrelationen ligger i det övre spannet för en l̊ag positiv korrelation.

Figur 25: Samband mellan minimum-koldioxidhalt och lufttryck.
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5.2 Maskininlärning

I detta avsnitt presenteras de resultat som erh̊allits fr̊an Modell 1 och Modell
2. Avsnittet innefattar exempelvis de resulterande kvalitetsmåtten, korsta-
beller samt PFI-värden.

För mer information om de tre övriga tillgängliga modellerna i Microsoft
Azure ML Studio (neurala nätverk, logistisk regression samt decision forest)
som valdes bort till förmån för decision jungle, se Appendix - Modeller i
Azure Machine Learning Studio. I denna appendix visas korrektheten som
erhölls när dessa modeller tränades p̊a Dataset 1.

5.2.1 Dataset 1

Den resulterande korstabellen för Modell 1 presenteras i Tabell 13. Den visar
att modellen i 75.5% av fallen klassificerar felanmälningar gällande För kallt
korrekt. Modellen klassificerar felanmälningar gällande Luftkvalitet korrekt i
57.6% av fallen. Av de instanser där ingen felanmälning skett lyckas model-
len i 53.6% av fallen identifiera dessa. Modellen klassificerar i princip aldrig
felanmälningar som kategori För kallt eller Luftkvalitet när instansen fak-
tiskt inte inneh̊aller n̊agon typ av felanmälning (och allts̊a egentligen tillhör
klassen Ingen felanmälning).

Tabell 13: Resulterande korstabell.

Tillhör
För kallt

Tillhör
Luftkvalitet

Tillhör Ingen
felanmälning

Klassificerade som
För kallt

75.5% 24.4% 0.1%

Klassificerade som
Luftkvalitet

42.4% 57.6% 0%

Klassificerade som
Ingen felanmälning

8.9% 37.5% 53.6%

Generellt sett är Modell 1 bättre p̊a att klassificera instanser av klass För
kallt än den är p̊a att klassificera instanser av klass Luftkvalitet. Modellen är
minst bra p̊a att klassificera de instanser när ingen felanmälning som tillhör
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n̊agon av dessa tv̊a underkategorier skett (det vill säga som tillhör klassen
Ingen felanmälning).

Tabell 14 presenterar de resulterande kvalitetsmått som Modell 1 gav upphov
till. Tabellen visar exempelvis att modellens generella korrekthet är 67%
medan korrektheten i medeltal är 78%.

Tabell 14: Resulterande kvalitetsm̊att.

Kvalitetsm̊att Värde
Generell korrekthet 0.67
Korrekthet i medeltal 0.78
Mikro-medelvärdesprecision 0.67
Makro-medelvärdesprecision 0.77
Mikro-medelvärdestäckning 0.67
Makro-medelvärdestäckning 0.62

Tabell 15 visar Permutation Feature Importance-värden p̊a hur betydelse-
fullt varje attribut i Dataset 1 är för klassificeringen av felanmälningar med
underkategori För kallt, Luftkvalitet samt Ingen felanmälning. S̊aledes vi-
sas hur mycket attributen relativt sett bidrar när Modell 1 gör förutsägelser
och klassificerar data. Tabellen visar att utomhustemperaturen var det mest
inflytelserika attributet, följt av lufttrycket.

Tabell 15: Relativa betydelsen (PFI) av varje attribut för klassificeringen.

Attribut PFI-värde
Utomhustemperatur 0.098
Lufttryck 0.011
Nederbörd 0.004
Veckodag 0.001
Soltimmar -0.001
Vindhastighet -0.002
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5.2.2 Dataset 2

Den resulterande korstabellen för Modell 2 presenteras i Tabell 16. Ur ta-
bellen framg̊ar det att modellen korrekt lyckas klassificera 60% av instanser-
na av klass För kallt, 63.2% av instanserna av klass Luftkvalitet och 22.9%
av instanserna av klass Ingen felanmälning. Modellen har allts̊a lättast att
identifiera mönster i datasetet för när en av felanmälningarna För kallt och
Luftkvalitet skett, jämfört med när ingen felanmälning rapporterats.

Tabell 16: Resulterande korstabell.

Tillhör
För kallt

Tillhör
Luftkvalitet

Tillhör Ingen
felanmälning

Klassificerade som
För kallt

60.0% 30.0% 10.0%

Klassificerade som
Luftkvalitet

26.3% 63.2% 10.5%

Klassificerade som
Ingen felanmälning

36.2% 40.8% 22.9%

I jämförelse med Modell 1 är den generella korrektheten för Modell 2 betydligt
lägre. Enligt Tabell 17 den generella korrektheten för modellen endast 28%,
vilket kan jämföras med korrektheten för Modell 1 som var 67%.

Tabell 17: Resulterande kvalitetsm̊att.

Kvalitetsm̊att Värde
Generell korrekthet 0.28
Korrekthet i medeltal 0.52
Mikro-medelvärdesprecision 0.28
Makro-medelvärdesprecision 0.36
Mikro-medelvärdestäckning 0.28
Makro-medelvärdestäckning 0.49

Tabell 18 visar de attribut som var mest relevanta för att skapa en bra modell
för Dataset 2. Det visade sig att medel-inomhustemperaturen, utomhustem-
peraturen samt nederbörden var likvärdigt relevanta.
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Tabell 18: Relativa betydelsen (PFI) av varje attribut för klassificeringen

Attribut PFI-värde
Inomhustemperatur medel 0.2
Utomhustemperatur 0.2
Nederbörd 0.2

Årstid 0.1
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6 Diskussion

6.1 Maskininlärningsmodeller

Först och främst kan det vara relevant att diskutera faktumet att datan
som de presenterade maskininlärningsmodellerna är tränade p̊a bygger p̊a
subjektiva åsikter hos människor, i och med det är människor som skickat
in felanmälningarna. Människor kan trivas bra i olika inomhusklimat vilket
innebär att det finns en spridning i när och varför felanmälningar skickas
in till Fabege. Dock kan man argumentera för att det änd̊a finns generella
drag för när människor klagar p̊a inomhusklimatet, vilket kan illustreras ge-
nom de resultat som presenterats i avsnitt 5.2. Dessa resultat visar att den
maskininlärningsmodell som är tränad p̊a Dataset 1, det vill säga Modell
1, kan anses vara relativt bra p̊a att klassificera de olika felanmälningarna.
Som visat i Tabell 13 är modellen dock generellt sett bättre p̊a att klassifice-
ra felanmälningar med underkategori För kallt än den är p̊a att klassificera
felanmälningar med underkategori Luftkvalitet. Modellen är, som tidigare
nämnts, minst bra p̊a att klassificera instanser som tillhör klassen Ingen
felanmälning. Detta skulle kunna förklaras av faktumet att antalet instanser
som tillhör klass För kallt och Luftkvalitet är många fler än de som tillhör
klass Ingen felanmälning, vilket syns i Figur 10. Det kan ocks̊a förklaras av
graferna 16, 17, 18 samt 27 som presenterats i avsnitt 5.1.1 samt Appendix
- Grafer Dataset 1. Man skulle kunna argumentera för att sambanden mel-
lan felanmälningar gällande För kallt och exempelvis utomhustemperaturen
(Figur 16) och soltiden (Figur 18) är n̊agot starkare än motsvarande sam-
band med felanmälningar gällande Luftkvalitet (Figur 17 samt 27). Detta
skulle teoretiskt sett kunna förklara varför modellen är bättre p̊a att klassi-
ficera felanmälningar av underkategori För kallt än den är p̊a att klassificera
felanmälningar av underkategori Luftkvalitet.

Som tidigare beskrivet är Modell 1 konsekvent med att inte klassificera in-
stanser av klasserna För kallt och Luftkvalitet som Ingen felanmälning. För
den aktuella fr̊ageställningen kan detta anses vara positivt, eftersom det in-
nebär att modellen inte missar att upptäcka tillfällen när en hyresgäst kom-
mer att klaga, även om modellen inte är lika precis p̊a att först̊a exakt vad
hyresgästen kommer att klaga p̊a. För att erh̊alla detta resultat kan det
tänkas ha varit av stor vikt att modellen utvärderades med F-score när den
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tunades med hjälp av modulen ”Tune Model Hyperparameters” i Azure ML
Studio, som beskrivet i avsnitt 4.6. Hade modellen istället utvärderats p̊a kor-
rekthet hade den exempelvis kunnat undvika att klassificera n̊agra instanser
alls som Ingen felanmälning och s̊aledes erh̊allit en högre korrekthet än den
nuvarande slutgiltiga modellen, som har en generell korrekthet p̊a 67%. Detta
beror p̊a att endast 1.69% av instanserna tillhör klassen Ingen felanmälning,
vilket innebär att om modellen inte klassificerar n̊agon instans som en del av
underklassen Ingen Felanmälning, skulle korrektheten teoretiskt sett endast
sjunka med 1.69 procentenheter. P̊a grund av detta kan F-score, precision och
täckning anses vara mer passande kvalitetsm̊att än exempelvis korrekthet för
just detta problem.

Som ett komplement till Modell 1 skapades även Modell 2, vilken tränades
p̊a mer kvalitativ data med attribut för inomhustemperaturer och koldiox-
idvärden i Fastigheterna 1-3. Modell 2 kan anses vara intressant ur den aspek-
ten att den lyckades klassificera felanmälningarna av underkategori För kallt
och Luftkvalitet med cirka 60% korrekthet, trots att endast 4% respektive
8% av instanserna tillhörde dessa klasser. Felanmälningarnas fördelning il-
lustreras grafiskt i Appendix Grafer - Dataset 2. Utifr̊an detta resultat kan
en hypotes vara att inomhustemperaturer och koldioxidhalter inifr̊an fastig-
heterna är av vikt för att prediktera när hyresgäster kommer att klaga p̊a
kyla och luftkvalitet. Resonemanget känns rimligt eftersom de tv̊a attributen
faktiskt speglar klimatet som hyresgästerna vistas i när de rapporterar sina
felanmälningar. I Tabell 18, som visar PFI-värden, framg̊ar det att inomhus-
temperaturens medelvärde är ett av de viktigaste attributen vid klassificering
av instanserna, vilket överensstämmer med hypotesen. Å andra sidan har ar-
betet inte kunnat visa att attributen för fastigheternas koldioxidvärden är
relevanta för klassificeringen, vilket strider mot hypotesen.

Vad som dock är viktigt att poängtera är att Modell 2 är tränad p̊a ett myc-
ket litet dataset. Som presenterat i avsnitt 2.7 är det problematiskt eftersom
storleken p̊a datasetet är av stor vikt för att kunna erh̊alla kvalitativa resultat
vid maskininlärning. Det finns därmed en överhängande risk att resultatet
är mer eller mindre slumpmässigt. Det är tydligt att modellen är d̊alig p̊a att
klassificera underkategorin Ingen felanmälning vilket dock kan vara rimligt
eftersom instanserna med den underkategorin var kraftigt undersamplad i
tränings-datasetet. I och med undersamplingen finns det en risk att model-
len inte blivit tränad p̊a vissa kombinationer av attributen som historiskt
resulterat i Ingen felanmälning. Test-datasetets instanser bestod till 88% av
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underkategorin Ingen felanmälning, likt ett verkligt scenario, och eftersom
modellen endast lyckades klassificera 22.9% av dem korrekt blev modellens
generella korrekthet endast 28%. Alla felanmälningar finns med för För kallt
och Luftkvalitet, dock bara för ett års tid och därmed ing̊ar endast ca 30 styc-
ken instanser för vardera underkategori. Detta innebär att n̊agra egentliga
slutsatser inte kan dras av Modell 2, eftersom det finns en överhängande risk
att resultatet inte är representativt för verkligheten. Ytterligare en konse-
kvens av att Dataset 2 är litet är att sambanden mellan attributen i Dataset
2 och felanmälningarna inte alltid är tydliga, vilket diskuteras vidare i avsnitt
6.2.

Modell 1 är tränad p̊a ett dataset med sammanlagt 10 olika attribut, vilka
beskrivs i Tabell 10 i avsnitt 4.6.1, och inneh̊aller 6755 stycken datapunkter.
Det innebär att antalet attribut är relativt litet jämfört med antal datapunk-
ter, vilket kan anses vara en fördel om man vill undvika överträning. Risken
för överträning kan dessutom antas ha minskat eftersom korsvalidering har
använts med hjälp av modulen ”Split data” i Azure ML Studio. Korsvali-
dering beskrivs även det i avsnitt 4.6.1. Som presenterat i avsnitt 2.5.1 är
dessutom beslutsdjunglar enligt Shotton m. fl. (2013) generellt sett bättre p̊a
att förhindra överträning än många andra metoder, även andra ensembleme-
toder (som exempelvis random forests). Faktumet att antalet parametrar är
l̊agt kan innebära att modellen har en relativt l̊ag komplexitet, vilket kan in-
dikera att modellen har en lägre varians men ett högre bias. Det kan innebära
att modellen är mindre känslig för brus men kan ha ett högre systematiskt
fel.

Decision jungles har som beskrivet även en lägre minneskonsumption än
många andra modeller. Detta kan vara en stor fördel om man har stora
mängder data att träna modellen p̊a, vilket man kan tänka sig att Fabege
kan komma att ha i framtiden. Det g̊ar dock inte att dra slutsatsen att en
decision jungle kommer att fungera bäst vid andra liknande problem gällande
fastigheter/felanmälningar d̊a det beror p̊a datans karaktär och dess attri-
but. Vid skapandet av en maskininlärningsmodell bör s̊aledes flertalet me-
toder testas (vilket beskrivs i avsnitt 2.1), dock kan decision jungles vara
en av dom. Tidigare studier som rör maskininlärning inom fastighetsbran-
schen har presenterats i avsnitt 2.10. Ingen av de studier som presenterats
har använt sig av decision jungles. Detta skulle kunna förklaras av faktumet
att syftet med dessa studier har varit att förutsp̊a exempelvis kommande
energibehov eller framtida temperaturer i fastigheter. De har allts̊a inte klas-
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sificerat händelser som exempelvis felanmälningar, vilket naturligtvis är ett
helt annat typ av problem som rimligtvis kan komma att kräva en annan
inlärningsmodell. Att tidigare studier som rör maskininlärning inom fastig-
hetsbranschen inte har använt sig av decision jungles kan dessutom förklaras
av faktumet att decision jungles är en relativt ny och, jämfört med andra
modeller, en ganska obeprövad metod. Mycket av den forskning som presen-
terats har inte utförts nyligen vilket gör att decision jungles kanske inte var
en vanligt förekommande metod under den tid som forskningen bedrevs.

6.2 Samband och korrelationer

Den huvudsakliga modellen som presenterats i detta examensarbete, Modell
1, kan anses prestera relativt väl när den klassificerar felanmälningar som
gäller fastigheternas inomhusklimat, trots den inte tränas p̊a data om just in-
omhusklimatet utan endast p̊a data om utomhusklimatet. Att modellen änd̊a
presterar bra skulle kunna förklaras av faktumet att det finns vissa korrelatio-
ner mellan inomhus- och utomhusklimatet. Enligt Tabell 12 är korrelationen
mellan snitt-inomhustemperaturen för Fastigheterna 1-3 och utomhustempe-
raturen 0.86. Enligt teorin presenterad i Tabell 2 innebär det en hög korre-
lation. Som presenterat i avsnitt 5.1.2 finns det även vissa samband mellan
koldioxidhalt och lufttryck. När en hyresgäst lämnar in en felanmälning kla-
gar hen p̊a inomhusklimatet, men eftersom inomhusklimatet är korrelerat
med utomhusklimatet kan det förklara varför Modell 1 änd̊a ger upphov till
rimliga resultat.

Man kan även spekulera kring huruvida människor värderar inomhusklimatet
olika beroende p̊a det aktuella utomhusklimatet. Exempelvis skulle det kunna
vara s̊a att folk är mer benägna att tycka att en viss temperatur är för kall p̊a
sommaren men lagom p̊a vintern, exempelvis beroende p̊a att människor klär
sig efter årstiden, det vill säga efter utomhusklimatet. Dessutom är det rimligt
att tro att årstiden p̊averkar antalet inkomna felanmälningar genom att det är
olika mycket människor som arbetar (och allts̊a kan skicka in felanmälningar)
vid olika årstider. Exempelvis g̊ar det att tänka sig att antalet människor
minskar drastiskt under sommarmånaderna d̊a folk i regel tar semester d̊a.

I avsnitt 5.1.1 presenteras de samband som utrönts fr̊an Dataset 1 mel-
lan attributen i den meteorologiska datan och felanmälningarna av under-
kategori För kallt och Luftkvalitet. Avsnittet visar exempelvis hur antalet
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felanmälningar som rör Luftkvalitet är högre när luftfuktigheten är l̊ag och
utomhustemperaturen är hög. De funna sambanden kan visa att det finns
förutsättningar att skapa maskininlärningsmodeller som utifr̊an meteorolo-
gisk data klassificerar dessa typer av felanmälningar, vilket även Modell 1 vi-
sar. Det är dock rimligt att tro att maskininlärningsmodellen hade kunnat bli
ännu mer precis om sensordata fr̊an fastigheternas insida hade kunnat inklu-
deras. För att skapa en bättre modell skulle det s̊aledes kunna vara gynnsamt
att samla in och inkludera data om fastigheters inomhusklimat, s̊asom inom-
hustemperatur och koldioxidhalt. Å andra sidan kunde inga särskilt starka
samband mellan felanmälningarna och inomhusklimatet bevisas, som pre-
senterat i avsnitt 5.1.2, även om det g̊ar att urskilja vissa samband mellan
exempelvis luftkvaliteten och koldioxidhalten. Dock skulle detta teoretiskt
sett kunna förklaras av faktumet att Dataset 2 är ett mycket litet dataset.
Om det hade funnits större mängder data om inomhusklimatet hade poten-
tiellt fler eller starkare samband kunnat upptäckas, i enlighet med teorin som
presenterades i avsnitt 2.7. Denna teori innebär att en datamängds storlek
avgör hur stort utrymme slumpfaktorer f̊ar vid utvinningen av eventuella
samband och korrelationer. Det är allts̊a sv̊arare att extrapolera mönster och
samband i en mindre datamängd än i en större. Man skulle å andra sidan
kunna spekulera i att d̊a man faktiskt kan utskilja samband trots att det är
ett s̊a litet dataset, s̊a finns det en chans att de faktiska sambanden är starka.

I dagsläget är Modell 1, som tidigare nämnts, relativt bra p̊a att veta när
en instans är en felanmälning men har sv̊arare för att veta vilken typ av
felanmälning det är. Faktumet att modellen har relativt sv̊art att skilja p̊a
instanser av klass För kallt och Luftkvalitet kan förklaras av att det ofta
kommer in felanmälningar av b̊ada klasserna samma dag. D̊a finns det tv̊a
instanser som tillhör olika klasser men som i övrigt har exakt samma at-
tributvärden eftersom de har skett p̊a samma dag, och klimatparametrarna
är s̊aledes desamma och även veckodag, årstid samt m̊anad. Om modellen
utökas med att även inneh̊alla data om fastigheternas inomhusklimat borde
den teoretiskt sett bli bättre p̊a att skilja klasserna åt eftersom även instanser
som skett samma dag kommer ha olika attributvärden (inomhustemperatur
och koldioxidhalt som är olika för varje fastighet). Detta kan stödjas med de
resultat som erhölls fr̊an Modell 2, som allts̊a är bättre p̊a att först̊a vilken
typ av felanmälning en datapunkt är av än vad Modell 1 är.

Som presenterat i Tabell 23 skiljer sig korrelationen mellan exempelvis
utomhus- och inomhustemperatur mellan olika fastigheter. Korrelationen är
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exempelvis 0.91 för Fastighet 1 vilket enligt Mukaka (2012) innebär en mycket
hög, positiv korrelation. Korrelationen är 0.80 för Fastighet 3 vilket innebär
en hög positiv korrelation. Avslutningsvis är korrelationen 0.56 för Fastig-
het 2, vilket innebär en måttlig korrelation. Denna skillnad i korrelation kan
bero p̊a en mängd olika anledningar. Exempelvis skulle det teoretiskt sett
kunna bero p̊a att fastigheterna är konstruerade p̊a olika sätt som leder till
att inomhusklimatet p̊averkas i olika utsträckning av utomhusklimatet. Det
kan även bero p̊a att regleringen av fastigheternas inomhusklimat sker olika
snabbt och/eller effektivt i de tre fastigheterna. I och med att korrelationen
mellan inom- och utomhustemperaturer skiljer sig åt mellan fastigheterna
skulle en generell maskininlärningsmodell för samtliga fastigheter riskera att
vara olika precis för olika fastigheter. Å andra sidan kan det anses vara inef-
fektivt och/eller besvärligt att konstruera olika modeller för olika fastigheter,
samt att det skulle krävas många felanmälningar fr̊an en och samma byggnad
för att det ska vara n̊agon idé att använda maskininlärning. Det skulle kunna
beskrivas att bli en avvägning mellan kostnad, tid och arbete samt precision.

Datan fr̊an fastigheternas sensorer har visat att inomhustemperaturen ibland
skiljer sig markant åt i olika delar av en fastighet. I detta examensarbete har,
p̊a grund av bristande datakvalitet, endast snittemperaturer för hela fastig-
heter använts. Om det hade funnits mer precis information om vilken del av
en fastighet en felanmälning gäller hade en utökad maskininlärningsmodell
kunnat skapas. Det skulle möjliggöra mer precisa analyser och modeller, men
det kräver att felanmälningarna taggas mot en del av en fastighet, exempelvis
ett visst rum eller ett v̊aningsplan. I dagsläget behöver hyresgästen endast
ange vilken adress en felanmälning gäller, vilket i sin tur kan kopplas till en
specifik fastighet. Detta kommenteras vidare i avsnitt 6.4. Varje inkommen
felanmälning skulle exempelvis direkt kunna konsolideras med motsvarande
sensordata, det vill säga den inomhustemperatur och koldioxidhalt som var
vid tiden och platsen för felanmälningen. Det är dock värt att p̊apeka att
det skulle ta tid innan en större mängd felanmälningar kopplade till exem-
pelvis varje v̊aningsplan eller rum i en fastighet samlats in. Som presenterat
i avsnitt 2.7 är storleken p̊a datasetet av stor vikt för att kunna erh̊alla kvali-
tativa resultat vid informationsutvinning. Men med tanke p̊a att det endast
inkommit ca 91 felanmälningar av underkategori För kallt samt Luftkvali-
tet för tre byggnader under ett års tid (det vill säga, Dataset 2), skulle det
ta tid innan antalet felanmälningar som krävs för att kunna analysera en
viss v̊aning med maskininlärning har samlats in. Därför är det viktigt att
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insamling och lagring av data p̊abörjas s̊a snart som möjligt.

Faktumet att inomhustemperaturen ser ut att ha en hög korrelation med
utomhustemperaturen skapar fr̊agor om hur bra fastigheternas styrsy-
stem egentligen reglerar inomhustemperaturen. Det finns en chans att en
förbättring av styrsystemet kan leda till att inomhustemperaturen korrelerar
mindre med utomhustemperaturen och s̊aledes är mer konstant. Detta skulle
teoretiskt sett skulle kunna leda till att hyresgäster i lägre utsträckning skic-
kar in felanmälningar gällande fastigheternas inomhustemperatur. Det kan
även leda till att fastigheterna värms upp vid rätt tidpunkt och inte i onödan,
vilket skulle innebära kostnadsbesparingar för fastighetsföretag som Fabege.
Samma sak gäller för faktumet att inomhustemperaturen skiljer sig markant
mellan olika delar i fastigheter, vilket teoretiskt sett även det borde kunna
regleras bättre av fastigheternas styrsystem.

Som tidigare beskrivet i detta avsnitt finns det inga särskilt starka samband
eller korrelationer mellan inomhustemperaturen och felanmälningarna. Det
finns heller inga starka samband eller korrelationer mellan koldioxidhalten
inne i fastigheterna och felanmälningarna eller till den meteorologiska sensor-
datan, även om det finns vissa samband mellan koldioxidhalt och Luftkvalitet
samt mellan koldioxidhalt och lufttryck. Detta skulle, som tidigare diskute-
rat, kunna förklaras av faktumet att detta dataset (Dataset 2) är mycket litet
och att det är sv̊arare att extrapolera mönster och samband i en mindre da-
tamängd än i en större. Detta visar p̊a vikten av att samla in stora mängder
data för att kunna utvinna information av god kvalitet. Faktumet att det in-
te finns n̊agra samband mellan inomhustemperaturen och felanmälningarna
skulle teoretiskt sett kunna förklaras av att inomhustemperaturen är angi-
ven i en medeltemperatur per dag och fastighet, men inomhustemperaturen
kan, som tidigare nämnts, skilja sig markant åt i olika delar av en fastighet.
En felanmälning kan exempelvis syfta p̊a en extrem temperatur i en del av
en fastighet, vilken inte gör en nämnvärd p̊averkan p̊a medeltemperaturen.
En potentiell förklaring till varför inga samband med koldioxidhalten har
upptäckts skulle kunna vara att sensorerna som mäter koldioxidhalten en-
dast finns i vissa sammanträdesrum, vilket beskrivs i avsnitt 3.2. Man kan
även spekulera i om koldioxidhalten i en fastighet p̊averkas mer av antalet
människor som befinner sig inne i fastigheten än den p̊averkas av utomhus-
klimatet runt fastigheten. En utökad maskininlärningsmodell skulle s̊aledes
potentiellt sett kunna förbättras av att även innefatta antalet människor som
befinner sig p̊a platsen (exempelvis det v̊aningsplan) som en felanmälning rör.
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Det har visats att det b̊ade finns tydliga och mindre tydliga samband mel-
lan attribut inifr̊an och utifr̊an Fabeges fastigheter och olika typer av in-
komna felanmälningar. Tack vare dessa samband g̊ar det att hitta mönster
för när Fabeges hyresgäster klagar p̊a antingen d̊alig luftkvalitet eller p̊a
att det är för kallt. Syftet med att hitta dessa samband är att Fabege ska
kunna bli bättre p̊a att först̊a sig p̊a sina hyresgäster och deras preferenser
gällande inomhusklimatet. De decision jungles som presenterats i detta arbe-
te klassificerar inkomna felanmälningar, och skulle med hjälp av prognoser
för framtida värden p̊a inom- och utomhusklimat kunna ge information om
när felanmälningar kan komma att ske i framtiden. I och med att Fabege
redan använder sig av meteorologiska prognoser för att programvaran Eco-
pilot ska kunna förutse fastigheternas kommande behov av värme och kyla
finns s̊aledes denna typ av prognos redan tillgänglig. Prediktioner basera-
de p̊a prognoser skulle kunna användas för att ta beslut om förebyggande
åtgärder, s̊a att exempelvis inomhustemperaturen regleras innan det hinner
komma in n̊agon felanmälning. Detta skulle i förlängningen naturligtvis kun-
na öka Fabeges kundnöjdhet och potentiellt sett även kunna minska deras
energiförbrukning. Även om människor har olika preferenser p̊a vad som ex-
empelvis är en lagom inomhustemperatur g̊ar det att hitta generella drag
för när och för vad hyresgäster skickar in felanmälningar. Tack vare att sam-
band har hittats mellan attribut i b̊ade Dataset 1 och 2 med olika typer av
felanmälningar är det rimligt att tro att det skulle vara möjligt att imple-
mentera en maskininlärningsmodell som kontinuerligt fortsätter att tränas
med data fr̊an sensorer inifr̊an och utanför fastigheterna och p̊a s̊a sätt kan
skapa bra analyser av Fabeges felanmälningar.

6.3 Tidsserier

Det finns allts̊a utrymme att utveckla de presenterade modellerna. Model-
lerna tar i dagsläget inte hänsyn till tidigare värden p̊a attributen, exem-
pelvis hur inom- eller utomhustemperaturen har varit dagarna innan en
felanmälning. En hypotes är att en hyresgäst exempelvis är mer benägen
att klaga p̊a kylan i en fastighet om det varit l̊aga inomhustemperaturer i
flera dagar i rad. När man mäter en variabel regelbundet i tiden bildar obser-
vationerna en s̊a kallad tidsserie. Tidsserier kan enligt Englund m. fl. (2003)
exempelvis användas för att identifiera och modellera systematisk variation
samt tidsbaserade beroenden, och till att utläsa trender. I detta fall hade det
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kunnat vara relevant att inkludera trender för exempelvis inomhustempera-
tur som en del av maskininlärningsmodellen. Att utöka modellerna till att
innefatta tidsserier skulle hypotetiskt sett kunna göra dem mer precisa.

6.4 Storlek och kvalitet p̊a insamlad data

För att skapa bättre maskininlärningsmodeller behöver Fabege, som tidigare
nämnts, samla in större mängder data av god kvalitet fr̊an sina fastigheter,
i enlighet med teorin som presenterats i avsnitt 2.6 och 2.7, respektive.

Den data som sparas fr̊an fastigheternas sensorer skrivs kontinuerligt över
av ny data som strömmas in. Det har som konsekvens att endast data fr̊an
cirka ett år tillbaka i tiden finns tillgänglig. Att datan skrivs över är proble-
matiskt d̊a det b̊ade kraftigt reducerar mängden tillgänglig data samtidigt
som information om tidigare års inomhustemperaturer och koldioxidhalter
g̊ar förlorad. Om Fabege vill utveckla möjligheterna att samla in och utvin-
na information om eventuella samband mellan felanmälningar och sensordata
är det av stor vikt att det finns större mängder historisk data tillgänglig för
analys.

De presenterade modellernas prestanda kan illustrera betydelsen av att ha
stora mängder data tillgänglig. Modell 1 tränades p̊a Dataset 1 som best̊ar av
sammanlagt 10 olika attribut och 6755 stycken datapunkter, medan Modell
2 tränades p̊a Dataset 2 som best̊ar av sammanlagt 16 olika attribut och 724
stycken datapunkter. Modell 1 har presterat bättre än Modell 2 med avseende
p̊a alla olika typer av kvalitetsmått som presenterats i denna rapport. Detta
innebär att en modell som tränats p̊a en större mängd data med f̊a attribut
har presterat bättre än en modell som tränats p̊a en mindre mängd data med
ett större antal attribut.

Man kan dock spekulera kring den potentiella avvägningen mellan att f̊a data
av god kvalitet och att f̊a stora mängder data. Det skulle kunna finnas en
risk att hyresgäster undviker att skicka in felanmälningar, trots att de är
missnöjda med n̊agot, om de anser att felanmälningsformuläret tar för l̊ang
tid eller är besvärligt att fylla i. D̊a skulle mängden data kunna minska,
och Fabege skulle kunna riskera att skapa missnöje bland sina hyresgäster
eftersom företaget inte kan lösa problem som de inte vet existerar. Å andra
sidan ökar ett uttömmande formulär chanserna att samla in data av god
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kvalitet vilket är nödvändigt för att träna bra maskininlärningsmodeller.

Ytterligare en potentiell avvägning är mellan insamling av stora mängder da-
ta, vilket kan betraktas som en nödvändighet ur maskininlärningssynpunkt,
och kostnader. Att lagra stora mängder data kräver investeringar i lagrings-
utrymme. Dock skulle man kunna argumentera för att de vinningar som kan
göras i effektivisering och kundnöjdhet i och med dataanalys kan kompensera
de ökade kostnaderna för datalagring.

N̊agot som även skulle kunna vara rimligt att utreda gällande
felanmälningsformuläret är faktumet att den absoluta majoriteten av fälten
besvaras av löpande text i fritextformat, det vill säga att hyresgästerna fritt
fyller i fältet. O’Cathain m. fl. (2004) diskuterar problematiken med denna
typ av öppna fr̊agor som svaras p̊a i fritextformat. Han menar exempelvis
att den konsekvent oklara strukturen kring hur de ska analyseras och tolkas
samt tiden och kompetensen som krävs för att kunna göra det är problema-
tisk. I Fabeges fall krävs exempelvis att en tekniker g̊ar igenom och tolkar
varje felanmälning. Den information som teknikern sparar ner finns beskrivs
i Tabell 20 i Appendix - Data fr̊an felanmälningar. Att en tekniker manuellt
utvinner mer information om en felanmälning är inte bara tidskrävande och
gissningsvis kostsamt, utan det skulle även kunna finnas en risk för misstag
gjorda av teknikern. En uppdaterad design p̊a formuläret skulle exempelvis
kunna innefatta att hyresgästen f̊ar välja aktuellt v̊aningsplan och/eller rum i
en rullista som genereras utefter vilken fastighet felanmälningen gäller, vilket
kan utvinnas ur adressen som i dagsläget redan väljs i en rullista.

Som presenterat i Tabell 4 skulle felanmälningsformuläret även kunna kri-
tiseras för faktumet att inte finns s̊a m̊anga kvalitetssäkringar. Exempel-
vis finns det inget krav p̊a att fältet för ärendebeskrivningen ska inneh̊alla
en viss mängd tecken eller att fältet för telefonnummer måste inneh̊alla s̊a
många siffror som det finns i ett telefonnummer. Ärendebeskrivningen skulle
kunna best̊a av ett enda ord och telefonnumret av bara ett par siffror och
trots det skulle det vara möjligt att skicka iväg formuläret. Det innebär att
ofullständiga felanmälningar, som kan bidra till en försämrad datakvalitet,
kan skickas in. En uppdaterad design p̊a formuläret skulle s̊aledes kunna in-
nefatta fler kvalitetssäkringar, exempelvis en undre gräns för antalet tecken
som måste inkluderas i ärendebeskrivningen för att formuläret ska kunna
skickas in.

För att optimera processen för hyresgäster att skicka in felanmälningar
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g̊ar det även att diskutera huruvida dagens formulär är en effektiv teknisk
lösning. Som beskrivet ovan krävs det att datan som skickas med formuläret
är korrekt och fullständig för att vara optimal ur ett maskininlärningssyfte,
samtidigt som det är besvärligt och tidskrävande för en hyresgäst att fyl-
la i ett omfattande formulär. För att underlätta processen att skicka in en
felanmälning, samt säkerställa informationens korrekthet, skulle en del av in-
formationsinmatningen kunna automatiseras. Exempelvis skulle rum, v̊aning
och hus i fastigheten kunna matas in i felanmälningsformuläret genom att
man med sin telefon scannar en QR-kod i rummet som man befinner sig i.
Fabege har i dagsläget en telefonapplikation som hyresgäster kan använda
för att skapa felanmälningar i. Genom att lägga till ytterligare funktionali-
tet skulle felanmälningsprocessen bli smidigare för hyresgästerna samt öka
datans kvalitet.
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7 Slutsatser

Arbetet visar att det finns en rad olika samband mellan felanmälningsdatan,
den meteorologiska datan samt sensordatan fr̊an fastigheterna. Detta har
möjliggjort skapandet av maskininlärningsmodeller som klassificerar och pre-
dikterar felanmälningar gällande kyla och luftkvalitet fr̊an dessa fastigheter,
vilket i detta arbete har best̊att av s̊a kallade decision jungles. Arbetet har
kunnat visa p̊a att det är möjligt att skapa maskininlärningsmodeller som
endast är tränade p̊a meteorologisk data, och har även lett fram till hypo-
tesen att den prediktiva kraften teoretiskt sett skulle kunna förbättras om
data fr̊an fastigheternas insida skulle inkluderas. Denna hypotes har dock
inte kunnat bekräftas utifr̊an de presenterade resultaten.

De modeller som presenterats i denna rapport skulle kunna utvidgas för
att anses vara mer användbara. Dessa utvidgningar skulle kunna ske p̊a
flertalet sätt, exempelvis genom att träna modellerna p̊a mer precis data
om var i fastigheten en felanmälning gäller, samt att träna modellerna p̊a
tidsseriedata, som allts̊a tar hänsyn till värden p̊a inom- och utomhusda-
tan tiden före en felanmälning. Den huvudsakliga slutsatsen av detta ar-
bete är att om Fabege ska kunna möjliggöra dessa utvidgningar krävs det
att företaget samlar in och sparar större mängder data fr̊an fastigheternas
sensorer samt ökar kvaliteten p̊a felanmälningsdatan genom att exempelvis
förbättra felanmälningsformuläret.
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Appendix - Data fr̊an felanmälningar

I detta appendix ges mer information om datainsamlingen samt den sparade
datan kring de felanmälningar som inkommer fr̊an Fabeges fastigheter. Fi-
gur 26 visar Fabeges formulär för felanmälningar som deras hyresgäster har
tillg̊ang till b̊ade i en mobilapplikation och p̊a Fabeges hemsida. Tabell 19
ger mer information om formulärets olika fält. Tabell 20 ger avslutningsvis
information om den data som sparas fr̊an en felanmälning.

Figur 26: Fabeges felanmälningsformulär.
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Tabell 19: Beskrivning av Fabeges felanmälningsformulär.

Fältnamn Fritext/Lista Obligatoriskt fält? Kvalitetssäkring
Adress Väljs i lista Ja -
Företag Fritext Ja -
Kontaktperson Fritext Ja -
E-postadress Fritext Ja Måste vara

e-postformat
Telefonnummer Fritext Nej Måste best̊a av

siffror men
ingen
minimilängd

Beskriv ditt ärende Fritext Ja -

Tabell 20: Sparad data om felanmälningar.

Parameter Beskrivning
Ordernummer Ett ordernummer som skapas automatiskt.
Anmält datum Det datum felanmälning görs.
Fastighet Vilken fastighet felanmälning gäller (väljs i lista).
Objektnummer Fastighetens objektnummer (väljs i lista).
Byggnad Byggnadens namn (väljs i lista).
Byggnadsbeteckning Byggnadens beteckning (väljs i lista).
Hyresgäst Status avser status p̊a felanmälningen, det vill säga

om ärendet exempelvis är löst eller inte.
Status Byggnadens namn (väljs i lista).

Ärendetyp Teknikern som behandlar felanmälningen kategorise-
rar den som antingen en Felanmälning eller som ett
Garantifel (väljs i lista).

Status Status avser status p̊a felanmälningen, det vill säga
om ärendet exempelvis är löst eller inte.
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Kategori Teknikern som behandlar felanmälningen katego-
riserar den. De olika kategorierna är Utemiljö,
Byggnad generellt, Byggnad invändigt, Byggnad
utvändigt, VVS-system generellt, Luftbehandlings-
system, Avloppsvattensystem, Brandskydd, Kyl-
system, Värmesystem, Elsystem, Belysning, Tele-
och datasystem, Transportsystem samt Styr- och
övervakningssystem.

Underkategori Utöver kategori väljer teknikern även en underka-
tegori. Dessa innefattar För kallt, För varmt, Luft-
kvalité, Oljud, Servicehantverkare, Dörrar, Dragit,
Driftavbrott, Läckage, Tekniska utrymmen, Vitvaror,
Vägg, Skadedjur, L̊as, Lukt, Golv, Innertak, Utrust-
ning/inredning samt Övrigt.

Ärendebeskrivning En fritextbeskrivning som personen som gör
felanmälning skriver där problemet beskrivs.

Byggnad Byggnadens namn (väljs i lista).

Prioritet Ärendets prioritet innebär hur snabbt problemet
måste åtgärdas, enligt teknikern som behandlar
felanmälningen. Ärendets prioritet kan vara Akut, In-
om 24 timmar, Under veckan eller Vid tillfälle. Tek-
nikern kan ocks̊a välja att inte ange n̊agon prioritet.

Anmält av Namnet p̊a personen som gör felanmälning.
Anmält av tele Numret till personen som gör felanmälning.
Anmält av mobil Mobilnummer till personen som gör felanmälning.
Anmält av e-post E-postadress till personen som gör felanmälning.
Utförare Utföraren är personen som löser problemet.

Utföraren kan vara Assistent, Driftledare, Ex-
tern entreprenör eller Fastighetstekniker.

HyresobjektID Det ID som hyresobjektet har tilldelats. Varje hyres-
objekt (som kan vara en del av eller en hel fastighet)
har ett unikt ID.
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Appendix - Grafer Dataset 1

Figur 27 nedan visar sambandet mellan felanmälningar gällande Luftkvalitet
och mängden soltid. I grafen g̊ar det att utläsa att antalet felanmälningar av
denna underkategori är relativt konstant oavsett mängden soltid.

Figur 27: Felanmälningar gällande Luftkvalitet är relativt konstant oavsett
mängden soltid.

Inga samband kunde upptäckas mellan Vindriktning eller Vindhastighet och
felanmälningsdatan.
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Appendix - Grafer Dataset 2

Nedan följer samband mellan olika sensordata inifr̊an Fastighet 1-3 och
felanmälningar med underkategori För kallt och Luftkvalitet.

Koldioxidhalt, maximalt värde

Figur 28: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga maximala koldioxidhalten.

Koldioxidhalt, medelvärde

Figur 29: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga koldioxidhalten.
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Koldioxidhalt, minimum-värde

Figur 30: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga minimum-koldioxidhalten.

Figur 31: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori Luftkvalitet,
sett till den genomsnittliga minimum-koldioxidhalten.
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Inomhustemperatur, maximalt värde

Figur 32: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga maximala inomhustemperaturen.

Figur 33: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori Luftkvalitet,
sett till den genomsnittliga maximala inomhustemperaturen.
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Inomhustemperatur, medelvärde

Figur 34: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori Luftkvalitet,
sett till den genomsnittliga inomhustemperaturen.

Figur 35: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga inomhustemperaturen.
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Inomhustemperatur, minimum-värde

Figur 36: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori För kallt, sett
till den genomsnittliga minimum-inomhustemperaturen.

Figur 37: Antalet felanmälningar per dag, med underkategori Luftkvalitet,
sett till den genomsnittliga minimum-inomhustemperaturen.

87



Figur 38: Korrelation mellan soltiden och medelvärdet av de maximala in-
omhustemperaturerna.

Fördelning av felanmälningar i Dataset 2

Figur 39: Antal felanmälningar av respektive kategori i Dataset 2.
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Figur 40: Fördelning av felanmälningar för det undersamplade tränings-
datasetet som Modell 2 tränades p̊a.

Figur 41: Fördelning av felanmälningar för test-datasetet som Modell 2 tes-
tades p̊a.
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Appendix - Modeller i Azure Machine

Learning Studio

I Microsoft Azure ML Studio finns det fyra typer av modeller tillgängliga för
klassificering av problem med fler än tv̊a klasser:

• Decision jungle

• Decision forest

• Logistisk regression

• Neurala nätverk

Som beskrivet i denna rapport valdes decision jungle för det aktuella proble-
met. Detta kan förklaras av faktumet att denna typ av modell var den som
presterade bäst efter att ha tränats p̊a Dataset 1. Tabell 21 nedan visar den
generalla korrektheten för de olika typerna av tillgängliga modeller.

Tabell 21: Jämförelse mellan den generella korrektheten för de olika
tillgängliga typerna av maskininlärningsmodeller.

Modell Korrekthet
Decision jungle 0.67
Decision forest 0.66
Logistik regression 0.52
Neurala nätverk 0.51

Tabellen visar att modellen som skapades med en decision jungle var den som
hade den bästa generella korrektheten tätt följt av modellen som skapades
med en decision forest. Tabell 22 visar den resulterande korstabellen för den
sistnämnda modellen. Denna tabell visar att denna modell var klart sämre
p̊a att klassificera datapunkter som tillhör kategori Ingen felanmälning än
vad modellen som skapats med en decision jungle är, vilket syns i Tabell 23.
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Tabell 22: Decision forest - resulterande korstabell.

Tillhör För
kallt

Tillhör
Luftkvalitet

Tillhör Ingen
felanmälning

Klassificerade som
För kallt

74.1% 25.9% 0%

Klassificerade som
Luftkvalitet

42.7% 57.3% 0%

Klassificerade som
Ingen felanmälning

15.2% 69.7% 15.2%

Tabell 23: Decision jungle - resulterande korstabell.

Tillhör För
kallt

Tillhör
Luftkvalitet

Tillhör Ingen
felanmälning

Klassificerade som
För kallt

75.5% 24.4% 0.1%

Klassificerade som
Luftkvalitet

42.4% 57.6% 0%

Klassificerade som
Ingen felanmälning

8.9% 37.5% 53.6%

P̊a grund av detta valdes decision jungle som den modell som arbetet kom
att fokusera p̊a.
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