
 





 

Sammanfattning 

Försäljningsprognoser inom organisationer kan vara en komplex process där allt ifrån 

mänskliga uppskattningar till avancerade högteknologiska system används som metod. 

Dagens ökade tillgång till datamängder, förbättrad datorkraft, bättre molntjänster, fler verktyg 

och ökat intresse har i kombination skapat bättre förutsättningar än förut att applicera 

artificiell intelligens (AI) på aktiviteter som tidigare varit människostyrda. Observationen 

gjordes inom ett svenskt detaljhandelsföretag att organisationen inte drog nytta av AI och dess 

teknik. Försäljningsprognostiseringen inom bemanningsprocessen ansågs på organisationen 

ha utvecklingsmöjligheter, varpå studien syftade till att se hur AI kunde tillämpas på området, 

hur en sådan förändring kan se ut och hur olika faktorer påverkar försäljningen. Studien har 

genom intervjuer, litteraturstudie, dokumentobservation, datainhämtning och dataanalys 

undersökt syftesfrågeställningarna. Det har skett tillsammans med teori om 

förändringsledarskap, AI och offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet visar på att 

organisationen skulle kunna tillämpa AI-metoden supervised machine learning genom att 

använda historiska data på faktorer som exempelvis datum, veckodag, månad, löning och 

högtid vilka har påverkan på arbetsvolymen. Verktyget skulle kunna ersätta dagens 

försäljningsprognostiseringsverktyg och hjälpa bemanningskontrollanterna i deras arbete att 

ge stöd åt butikscheferna i schemaläggningen. En eventuell implementering av metoden kan 

med fördel ske genom föreslagen aktivitetslista som upprättats utifrån olika 

förändringsteorier.  

Nyckelord: artificiell intelligens, bemanning, faktoranalys, förändringsledarskap, 

kvalitetsutveckling, maskininlärning, prognostisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Jag vill med glädje tacka samtliga på organisationen som har uppvisat vilja och engagemang i 

deltagandet av studien. Jag vill även tacka alla utomstående som hjälpt till med givande 

diskussioner, opponering och tips. Ett extra stort tack till min handledare inom organisationen 

som axlat rollen exemplariskt genom aktivt deltagande, hög tillgänglighet och stort intresse. 

Även min ämnesgranskare Magnus Larsson ska uppmärksammas med stor tacksamhet som 

vid flertalet komplexa situationer hjälpt mig framåt i arbetet med kloka och värdefulla 

insikter.  

Arbetet har varit mycket givande och resulterat i nya erfarenheter inom för mig tidigare 

outforskade områden som jag garanterat kommer ha nytta av framöver.  

Oscar Jakobsson 

Visby, 5 juni 2019. 
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Begreppslista 

Algoritm* – En serie instruktioner som bland annat används för att tolka och ta lärdom från 

information. 

Arbetsvolym - mått på försäljning vilket beräknas genom olika viktning av två 

produktkategorier. 

Artificiell intelligens – Förkortas AI. Olika metoder hos en maskin för att efterlikna intelligent 

mänskligt beteende genom exempelvis automatisering.  

Chatbott* – programvara som simulerar ett mänskligt samtal. Ett exempel på hur artificiell 

intelligens kan tillämpas inom organisationer, i det här fallet ofta på processer inom 

kundservice. 

Maskininlärning – ett område inom artificiell intelligens. Tekniken möjliggör för datorer att 

lära sig utföra specifika uppgifter utifrån data.  

Maskininlärningsmodell – en modell som tränats på data via en algoritm.  

Regressionsanalys – en statistisk metod för att undersöka sambandet mellan två variabler.  

Scoring process* – en aktivitet i utvärderingen av en maskininlärningsmodell, där modellens 

förmåga utvärderas utifrån test-data.  

Test-data* – den delen av datasetet som inte används i träningen av en 

maskininlärningsmodell, används i scoring process för utvärdering av modellens förmåga.  

Training data* – den delen av datasetet som används för att träna maskininlärningsmodellen. 

 

Begrepp markerade med * har också markerats i texten med *. 
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1. Introduktion 
I introduktionen beskrivs arbetets problembeskrivning tillsammans med syfte, avgränsningar 

och inledning. 

1.1 Inledning 

För att poängtera värdet av data i världen idag, menade Microsoft Corporation (2018, s. 7) att 

datan ofta benäms som den nya valutan. För att kunna skapa värde utifrån rådata, behöver vi 

lära oss hur vi kan analysera den, och det är här artificiell intelligens (AI) kommer in i bilden. 

AI kan förbättra organisationer, men också våra liv genom att omvandla datan till värdefull 

kunskap. 

Vinnova (2018, s. 9) påstod att artificiell intelligens i Sverige kommer ha viktig betydelse 

inom samtliga sektorer och branscher. I en studie av Microsoft Corporation (2018, s. 9) deltog 

20 företag i Sverige, 45 procent av dem rapporterade att de integrerat AI i verksamheten, 

jämfört med 28 procent i europaaggregeringen. Det visar på att svenska företag överlag 

kommit längre i AI-utvecklingen än andra EU-länder samtidigt som den resterande omvärlden 

satsar ännu mer och växer snabbare inom området. En ökad AI-användning har dock sina 

konsekvensker i form av utmaningar, Vinnova (2018, s. 8) pekade på branchoberoende 

svårigheter. AI-utveckling ställer krav på ledarskap och omställningsförmåga, och ett resultat 

kan vara förändrad jobbdynamik och arbetslöshet till följd av snabba förändringar av 

arbetsuppgifter. Utmaningar ansågs även finnas inom äganderätten av data vilket är av 

juridisk svårighet. Tillämpningen av AI-lösningar med felaktig data och algoritmer* kan 

resultera i bristande resultat vilket i sig också ansågs vara en utmaning. Slutligen påstods det 

att medveten skadlig dataanvändning och datamanipulering är en säkerhetsrisk. En av 

branscherna som förväntas förändras i takt med AI-utvecklingen är detaljhandeln. Förbättrad 

datorkraft, e-handel och större datamängder sätter nya förutsättningar för olika typer av AI-

metoder som inte tidigare var möjligt. Personligt anpassade erbjudanden och chatbotar* som 

kundservice är exempel på hur vi idag möter detaljhandelns AI i vår vardag.  

1.2 Problembeskrivning 

Studien har genomförts på ett svenskt detaljhandelsföretag med en omsättning över 14 

miljarder kronor. Noteringen gjordes på organisationen att de ännu inte arbetade aktivt med 

AI. Därpå genomfördes en förstudie vars syfte var att identifiera 

problem/förbättringsmöjligheter inom organisationen på bred front där AI eventuellt kan 

förbättra processen. Förbättringsområden inom organisationen identifierades utifrån nio 

intervjuer som resulterade i sju förbättringsområden med AI-potential. Bilaga A visar hur de 

olika förbättringsområdena värderades i en datamatris inspirerad av Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 494), det vill säga en värdering av hur lämpliga de ansågs vara för ett examensarbete 

utifrån olika faktorer. Det mest lämpliga området identifierades som prognostiseringen inom 

bemanningsprocessen. När de olika butikerna ska bemannas genom schemaläggning används 

idag ett prognosverktyg som underlag. Prognosverktyget anses i nuläget som bristande då det 

inte tar hänsyn till så mycket som önskat, vilket inte sällan ger ett bristande resultat med en 

osäker prognos. Bristande bemanning leder till övertid och konsulter vilket av organisationen 

ansågs vara en betydande kostnad. AI ansågs vara tillämpligt på området för att kunna 

förbättra prognostiseringsprecisionen.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur AI kan tillämpas på 

försäljningsprognostiseringen. Det ska ske genom att se över olika AI-metoder och analysera 

datamängder som idag inte används i prognostiseringen men som kan ha påverkan. Syftet har 

delats upp i följande frågeställningar: 

1. Hur skulle AI kunna tillämpas på prognostiseringen inom bemanningsprocessen? 

2. Hur kan en förändring se ut inom bemanningsområdet? 

3. Hur påverkar olika faktorer försäljningen/bemanningen? 

Ett stort genomgående fokus i rapporten kommer att ligga på faktoranalys för att besvara den 

tredje frågeställningen. Vilka faktorer som har påverkan på försäljningen/bemanningen avgör 

hur en AI-modell kan vara uppbyggd vilket också påverkar hur en förändring inom området 

kan se ut. På så vis hänger frågeställningarna ihop och kompletterar varandra där de 

tillsammans skapar en helhetsbild över hur AI kan appliceras på processen. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte syfta till att implementera någon förbättring på grund av den 

begränsade tidsramen. Arbetet kommer inte heller se över hur olika faktorer påverkar 

företagets försäljning i helhet utan kommer endast att ta hänsyn till utvalda butiker, också på 

grund av den begränsade tidsramen. Av samma anledning kommer arbete inte heller göra en 

analys av samtliga påverkande försäljningsfaktorer, utan kommer ta de mest lämpligt ansedda 

utifrån relevanta faktorer.  

2. Teori 
Avsnittet ger läsaren en förståelse av de utvalda teorier som ligger till grund för arbetet. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

Teorin beskriver det aktuella kunskapsläget inom olika delområden. De i kapitlet beskrivna 

teorierna och begreppen kommer användas löpande under studien, främst för att analysera det 

kommande resultatet. Centralt i arbetet kommer vara förändringsledarskap, artificiell 

intelligens och offensiv kvalitetsutveckling.  

2.1.1 Förändringsledarskap 

Idag sätts press på organisationer som ständigt behöver anpassa sig efter externa förändringar 

i omvärlden. Barakat, Khudair och Sarayreh (2013) skiljde på hårda och mjuka 

förändringsområden. De hårda områdena omfattar projektplanering, 

programvaruimplementering, installationer med mera, det vill säga saker som är enkelt att 

observera och mäta. De mjuka områdena handlar om människan, hur vi omfamnar den nya 

tekniken eller arbetsmetoderna. Människans beteende är svårare att mäta och därav är det 

vanligt förekommande att de hårda områdena får mer uppmärksamhet. Barakat, Khudair och 

Sarayreh (2013) redovisade för två förändringsmodeller, en trestegsmodell av Lewin samt en 

åttastegsmodell av Kotter. Figur 1 visualiserar förändringsmodellen av Lewin i stegen 

unfreeze, change och freeze.   
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Figur 1: Förändringsmodell av Lewin, redovisad av Barakat, Khudair och Sarayreh (2013). 

 

Första steget handlar om att förbereda sig för att ta sig an ett nytt beteende, innan det gamla 

beteendet kan avläras och ge plats för det nya (Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013). Här kan 

inte samma tekniker applicerar på samtliga situationer, olika problem må uppstå i olika 

situationer. Andra steget ska skapa motivation till att lära men förutsätter inte riktningen. 

Olika alternativ bör uppmärksammas genom identifiering och utvärdering, det möjliggör för 

grupper och individer att börja skapa en acceptans för nya beteenden. Sista steget handlar om 

att stabilisera gruppens nya beteende, som till viss mån måste överensstämma med ledarens, 

annars riskerar arbetsmiljön att hamna i en fas av obehag. Organisationskultur, normer och 

policys behöver förändras för att det sista stadiet ska lyckas. Lewin (Barakat, Khudair och 

Sarayreh, 2013) såg framgångsrik förändring som en gruppaktivitet då gruppnormer och 

rutiner också måste transformeras för att individuella beteenden ska bestå. Modellen har fått 

kritik för att vara en alltför förenklad syn på organisationsförändring (Barakat, Khudair och 

Sarayreh, 2013; Bridgman, Brown och Cumminngs, 2015). Modellen kan enligt Bridgman, 

Brown och Cumminngs (2015) ha tagit form efter Lewins död, vilket ifrågasätter dess 

faktiska ursprung.  

Kotter (Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013) redovisade för åttastegsmodellen som omfattar:  

1. Bestäm brådskan av förändring 

2. Skapa ett kärnteam som ska leda förändringen 

3. Skapa en ny vision 

4. Kommunicera den nya visionen 

5. Berättiga andra att agera 

6. Skapa snabba resultat 

7. Upprätthålla förändringarna 

8. Förankra förändringarna i organisationskulturen 

En svårighet i förändringsledningsmodellen ansågs vara att förändra människors beteenden 

(Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013). Bridgman, Brown och Cumminngs (2015) visade på 

hur olika förändringsmodeller skapats och hur de tagit form utifrån Lewins modell, 

exempelvis kan Kotters åttastegsmodell jämföras direkt med Lewins trestegsmodell. De tre 

första stegen motsvarar unfreeze, nästkommande tre motsvarar change och de två sista kan ses 

som freeze.  

Davenport (2018, s. 189-190) menade att förändringsledning är nödvändigt för alla typer av 

nya teknologier, men pekade på att det är några specifika problem som uppstår när tekniken 

gäller artificiell intelligens. Förutom den teknologiska förändringen behövs också förändring 

inom organisationskultur, processer, beteenden och attityder. De anställda som berörs av 

tekniken måste ha företroende för den, annars är det med låg sannolikhet den kommer att vara 



4 

 

framgångsrik. Delaktighet i implementeringen av tekniken är en kritisk faktor för att lyckas 

menade Davenport (2018, s. 190), annars finns det risk för missnöjdsamhet och negativ 

ryktesspridning. Davenport (2018, s. 190) menade att kognitiva teknologier kan skapa rädsla 

för automation och arbetsförlust. För att ha ett bättre fokus föreslog Davenport (2018, s. 191) 

fyra tillvägagångssätt: 

1. Engagera dina ansällda i att lista ut hur de kan samarbeta med smarta maskiner. 

2. Ge de anställda säkerheten att kunna experimentera med kognitiva teknologier. 

3. Skapa lösningar för företaget och dess kunder som bygger på den bästa förmågan av 

människan och maskinen. 

4. Sätt fokus på produktivitet och tillväxt istället för på förlust av jobb. 

2.1.2 Artificiell intelligens 

Davenport (2018, s. 9) beskrev begreppet artificiell intelligens i ett bredare perspektiv som 

sådana förmågor som förut endast var möjligt genom människan. Det behöver dock påpekas 

att det idag finns en tvetydighet kring AI och begreppets applicering. Vinnova (2018, s. 28) 

beskrev området som: 

”Förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Det vill 

säga den förmåga hos maskiner som möjliggör för dessa att fungera på 

meningsfulla sätt i relation till de specifika uppgifter och situationer de avses 

utföra och agera inom. Artificiell intelligens är också det vetenskaps- och 

teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla maskiner med 

intelligent beteende” (Vinnova, 2018, s. 28). 

AI beskrevs alltså som olika förmågor hos maskiner som möjliggör efterliknande av 

mänskligt beteende, men mer precist hur beskrevs inte. Tvetydigheten kan sammanfattas som 

vilka tekniker som räknas som AI och vilka som inte bör hänföras till begreppet. 

Maskininlärning beskrevs av Davenport (2018, s. 11) som en av de mest förekommande 

typerna av AI. Metoden bygger på att skapa modeller till data och att lära sig genom att träna 

modellen på data. Det sker genom applicering av olika typer av algoritmer*. Alltmer 

mjukvaruverktyg tillåter konstruktionen av modeller att testa de olika algoritmerna* för att se 

vilken som är mest framgångsrik. När den bästa modellen är identifierad, lanseras den för att 

förutspå eller klassificera nya data, vilket kallas för scoring process* (Davenport, 2018, s. 12). 

Det finns flera olika typer av maskininlärning, bland annat statistisk maskininlärning som i 

högsta grad bygger på statistik.  

Förutom algoritmer* så är det också centralt hur modellen lär sig (Davenport, 2018, s. 12). 

Inom maskininlärning pratas det om tre olika typer av inlärningsmetoder, supervised learning, 

unsupervised learning och reinforcement learning. Den mest förekommande 

inlärningsmetoden inom organisationer är supervised learning, modellen lär sig av ett dataset 

med något som kallas för training data* med ett försett resultat, normalt kallat för outcome. 

Metoden är väldigt lik traditionella analysmetoder såsom en regressionsanalys som är 

tillämpad i en scoring-modell*. Det som skiljer regressionsanalysprocessen och 

maskininlärningsprocessen är först och främst att dataseten inom maskininlärning kallas för 

training data*, som må vara en delmängd av den totala datamängden i utvecklingssyfte. Den 

andra delmängden i maskininlärning används för utvärdering av modellen, där outcome finns 

med. Inom regressionsanalysprocessen behöver det inte finnas ett behov av att prediktera 

okända resultat, vilket är ett antagande i maskininlärning. Samtidigt kan flertalet olika 
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algoritmer* användas inom maskininlärning, istället för enklare regressionanalyser. Det är 

viktigt att påpeka att supervised machine learning inte lär sig kontinuerligt, utan lär sig av ett 

dataset och använder sedan samma modell till det att ett nytt dataset tillförs till en ny modell 

(Davenport, 2018, s. 13-14).  Supervised-metoden är därav lämplig när målet är att förutspå 

ett känt resultat genom att använda sig av variabler som sannolikt associeras med resultatet. 

Unsupervised learning som vanligtvis är svårare att utveckla, identifierar mönster i datan där 

resultatet inte är känt. Reinforcement learning är när ett system har ett definierat mål, och 

varje gång den tar ett steg mot målet så uppnås ett belöning. I många fall behöver metoden 

alldeles för mycket data för att vara användbar.  

2.1.3 Offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman  och Klefsjö (2012, s. 38) beskrev offensiv kvalitetsutveckling som att ständigt 

sträva efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad. Det ska ske genom kontinuerligt förbättringsarbete där alla är egnagerade 

och har fokus på organisationenes processer. Begreppet har sitt ursprung i Total Quality 

Management (TQM), men som under senare årtioden fått en betydelse som skiljer sig från 

TQM. Det bör ses som en helhet av värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå 

högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång menade Bergman och Klefsjö (2012, s. 

38). Ett engagerat ledarskap som utgångspunkt är ett måste som grund för att framgångsrikt 

använda sig av kvalitetsutveckling och nå dess resultat. Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) 

betonade vikten i att ett bra ledarskap kräver att cheferna är trovärdiga, tydliga och skickliga i 

sin kommunikation samt att de fungerar som föredömen, det är vesäntligt för medarbetarnas 

engagemang och delaktighet. De värderingar som ligger till grund för offensiv 

kvalitetsutveckling visualiseras i figur 2.  

 

Figur 2: Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling, inspirerad av 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 40). 
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Sätt kunden i centrum 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) menade att kvalitet är något som värderas av kunderna. Att 

sätta kunden i centrum innebär att försöka sätta sig in i kundens perspektiv för att bättre förstå 

vad kunden faktiskt vill ha och förväntar sig. Det möjliggör att deras behov kan tillfredsställas 

och helst överträffas. Centreringen av kund gäller inte enbart de externa kunderna, det 

omfattar också de interna kunderna, alltså medarbetarna. Anledningen till att hänsyn också 

ska tas till de interna kunderna är att det skapar bättre förutsättningar till att få nödja externa 

kunder när medarbetare känner sig stolta över sitt arbete. 

Arbeta med processer 

En stor del av organisationers verksamheter kan betraktas som ett sammanhängande nätverk 

av aktiviteter, vilket beskrevs som processer av Bergman och Klefsjö (2012, s. 44). En 

process tranformerar exempelvis information eller resurser till varor eller tjänster. Processen 

stöds av oss människor tillsammans med leverantörer och kunder, därav är en 

informationsåteröverföring emellan dessa nödvändig. Bergman och Klefsjö (2012, s. 45) 

skiljer på tre typer av processer, huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

Huvudprocessernas uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov. Stödprocesser har 

som uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. Slutligen förser 

ledningsprocseserna beslut bland annat rörande organisationens mål och strategier.  

Arbeta ständigt med förbättringar 

Kvalitetsutvecklingens grundregel beskrivs som: Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre 

kvalitet till en lägre kostnad (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 47). Det skapar grunden till 

hörnstenen att ständigt arbeta med förbättringar. Symbolen för ständiga förbättringar är 

förbättringscykeln, vilket omfattar stegen: Planera – Gör – Studera – Lär. Metoden används 

för att ständigt söka efter orsaker till urskiljbar variation, genom att angripa angivna problem 

systematiskt och noggrant (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228). Verktyget uppmuntrar till 

förändringar, där misslyckanden eller avvikelser agerar grundförutsättningar till dessa. Därav 

behöver avvikelser och  misslyckanden ses som en naturlig del av verksamheten, då det 

skapar förutsättningar till att förbättras.  

Basera beslut på fakta 

För att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse och påverkan på beslutsfattande 

krävs det bland annat en förmåga att kunna skilja verkliga orsaker från såkallat brus (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 42). För det behöver vi samla in, strukturera och analysera olika typer av 

information. För strukturering och analys av verbal information presenterade Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 43) de sju ledningsverktygen, vilka är: träddiagram, matrisdiagram, 

processbeslutsdiagram, pildiagram, relationsdiagram, släktskapsdiagram och 

matrisdataanalys. För strukturering och analys av numerisk information presenterades istället 

följande verktyg/metoder: styrdiagram, paretodiagram, histogram, orsaks-verkan-diagram, 

uppdelning, sambandsdiagram och datainsamling. Genom användandet av verktygen kan 

slutsatser dras som är faktabaserade.   

Skapa förutsättnignar för delaktighet 
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Hörnstenen bygger på att genom olika tillvägagångssätt underlätta för medarbetarna att vara 

delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 48). Viktiga nyckelord för hörnstenen benämndes som kommunikation, delegation 

och utbildning. Det handlar i grund och botten om att ständigt arbeta aktivt med att ta bort de 

hinder som finns mot delaktighet i organisationen. För att hörnstenens funktion ska vara 

framgångsrik krävs det också att medarbetarna tar sitt ansvar. Det är inte enbart de interna 

medarbetarna som ska engagera sig i förbättringsarbetet, även de externa leverantörerna bör 

ses som en integrerad del av verksamheten för att skapa delaktighet.  

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

Forskning inom artificiell intelligens och dess tillämpning har pågått länge, även om det på 

senare tid tagit fart. En del av forskningen inom AI handlar om maskininlärning, bland annat 

analyserade Abidi et al. (2018) hur maskininlärningsalgoritmer* kunde förutspå studenters 

prestationer. På så vis kan lärare förebygga riskerna att studenter inte klarar sig, och 

identifiera vilka studenter som behöver extra assistans. Maskininlärningsalgoritmerna* som 

användes var artificial neural networks (ANNs), support vector machines (SVMs), logistisk 

regression, Naïve bayes classifiers och beslutsträd. De kom fram till att ANN och SVM 

kunde prestera med högre träffsäkerhet än de andra algoritmerna*. I prediktering av 

studenters svårigheter i kommande sessionstid, nådde SVM en träffsäkerhet på upp till 80 

procent. Predikteringen baserads på data såsom medeltid, antal aktiviteter, genomsnittlig ledig 

tid, medeltal av antal tangentbordstryckningar och totalt relaterad aktivitet samtidigt som 

output angavs i betyg.  

Halldén och Holmberg (2018) genomförde ett liknande arbete där de utvecklade två olika 

maskininlärningsmodeller för försäljningsprognostisering inom restaurangbranschen. De 

menade att det visade sig vara svårt att bevisa korrelationen mellan bra väder och hög 

försäljning. De viktigaste försäljningsfaktorerna i deras maskininlärningsmodeller visade sig 

vara veckodag, datum och medelförsäljningen på veckodagar. De två 

maskininlärningsalgoritmerna* som användes var Extreme Gradient Boosted Trees och Long 

Short Term Memory Neural Network vilka gav en bättre prognostisering än tidigare använd 

metod. Dahlén och Siwerz (2017) genomförde också ett liknande arbete inom 

livsmedelindustrin, där de jämförde tre olika maskininlärningsmetoder för 

försäljningsprognostisering: Multilayer Perceptron med hjälp av backpropagation (MLP), 

Support Vector Machine (SVM) och Radial Basis Function Network (RBFN). De olika 

metodernas prognostiseringssäkerhet jämfördes med två olika mätningsverktyg där SVM 

uppvisade högre träffsäkerhet än de två andra metoderna.  

Beckius och Hübel (2010) undersökte vädrets effekter på försäljningen hos matjätten ICA. 

Olika väderparametrar undersöktes och de kom fram till att avvikelse från medeltemperatur 

bäst förklarade variansen av de flesta artikelgrupperna. Medeltemperaturen beräknades 

veckovis och tog endast hänsyn till temperaturen på dagarna mellan klockan 10-18. Vidare 

kom de fram till att vädret har mest effekt på försäljningen under sommarperioderna, men att 

det också fanns produkter som påverkades under vintern.  
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3. Metod 
Metodavsnittet i rapporten beskriver tillvägagångssättet av datainsamlingen för att kunna 

besvara arbetets syfte. 

3.1 Design av studien  

Utifrån studiens problembeskrivning, syfte och frågeställningar så är studien kvalitativ. 

Kvalitativ forskning förknippas enligt Denscombe (2018, s. 23-25) med småskaliga studier 

med ett mer holistiskt perspektiv än ett analys med specifika variabler. Eftersom studien 

baseras på bredare frågeställningar såsom hur istället för vilka, vad eller hur många så är den 

kvalitativ och inte kvantitativ. I en kvalitativ studie kan även olika typer av studier användas. 

Denscombe (2018, s. 85) beskrev fallstudien som vanligt förekommande i småskaliga projekt 

och en av metodens starka sidor är att den inte begränsar vilka typer av metoder som ska 

användas. Utöver kvalitiativa metoder tillåter även fallstudien kvantitativa, och då den också 

tillåter kombinationer av forskningsmetoder så blev det ett naturligt val för arbetet. Studien 

passar in i en teorigenerande/induktiv ansats eftersom teorin har tillämpats efter 

kartläggningen av verksamheten, jämfört med en teoriprövande/deduktiv ansats där 

utgångspunkten istället för kartläggningen exempelvis är en processmodell för att se vad som 

avviker och inte.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

I fallstudier finns det utrymme för att använda olika datainsamlingsmetoder, vilket 

Denscombe (2018, s. 85) påpekade som en av fallstudiens starka sidor. Valet av design på 

studien har därav inte begränsat tillvävagångssättet i datainsamlingen. De olika 

datainsamlingsmetoderna som använts inom studiens ramar presenteras härnäst.  

Litteraturstudie - Metoder inom artificiell intelligens 

För att undersöka den eventuella implementeringen av AI inom den studerade processen 

behövde teknikens olika tillämpningsmetoder undersökas för att se om de passade in på 

aktuellt problem. Ingen tidigare erfarenhet eller kunskap inom området fanns hos studenten 

vilket utgjorde behovet av litteraturstudien. Olika typer av litteratur studerades för att skapa 

en djupare bild av vilka AI-metoder som kan vara applicerbara på processen, och vilka som 

inte ansågs kunna vara det. Sökningar efter böcker, rapporter och artiklar gjordes på databasen 

Google scholar med sökorden machine learning, machine learning journal supervised 

unsupervised och machine learning journal introduction reinforcement. Sökresultaten gicks 

igenom en efter en, varav de som uppgav information kring lämpliga AI-modeller skrevs in i 

en tabell (se tabell 8, s. 32) tillsammans med det funna resultatet. Slutligen upprättades en 

processkarta (figur 3, s. 15) som visualiserade de olika aktiviteterna som behöver genomföras 

för att implementera den funna metoden som ansågs vara tillämplig.   

Intervjuer– Nulägesanalys 

Intervjuer valdes som primär datasamlingsmetod främst för dess fördelar ansågs passa in i 

arbetets bakgrund och syfte. Denscombe (2018, s. 268) beskrev intervjuer som en lämplig 

metod för datainsamling när projektet har en liten budget och då avsikten är att utforska 

komplexa och subtila fenomen. Då projektet inte har en budget och det som främst ska 

utforskas är av det subtila fenomenet privilegierad information, så ansågs metoden vara ett 

lämpligt val. Denscombe (2018, s. 268) beskrev privilegierad information som ett fenomen 

där möjligheter finns att prata med nyckelpersoner som kan ge värdefulla insikter och 
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kunskaper baserat på deras position eller erfarenhet. I vårt fall är nyckelpersonerna de som 

arbetar inom processen som ska studeras, bemanningsprocessen. Intervjuernas syfte var att 

upprätta en nulägesanalys över hur processen såg ut, för att sedan kunna se över hur en 

tillämpning av AI skulle kunna se ut. Intervjustrukturen var semistrukturerad och utgick ifrån 

en förbestämd agenda men där flexibilitet intogs för att kunna anpassa sig efter den 

intervjuade personen (Denscombe, 2018, s. 269). Fördelen var att det skapade bättre 

förutsättningar för intervjupersonen att utveckla sina idéer, svar, och synpunkter. 

Dokumentobservation– Prognosverktyg och schemaläggningsprocess 

Utöver intervjun tilldelades beskrivande dokument om prognosverktyget som används i 

dagsläget. Dokumenten bestod av visuella källor i form av bilder på prognosverktyget och 

dess innehåll som mottogs via email. Till det innehöll mejlen också beskrivande text till 

bilderna som beskrev vad som visualiserades och hur verktyget i dagsläget används. Utöver 

prognosverktyget tillhandahölls ett dokument som visade på hur schemaläggningsprocessen 

såg ut  

Datainhämtning 

För att kunna se hur olika faktorer påverkade bemanningsbehovet behövdes främst dokument 

på data som visar arbetsvolymen över en tidsperiod för att sedan kunna jämföra utvalda 

datamängder med arbetsvolymen. På organisationen lagrades den typen av historiska data, 

men då organisationen bestod av olika försäljningsområden och då en analys av samtliga 

områden ansågs vara för omfattande, behövdes den begränsas. Tre specifika butiker valdes 

vilket vidare kallas för butik A, butik B och butik C.  

De utvalda butikerna valdes med hänsyn till stor geografisk spridning, för att möjliggöra olika 

effekter av bemanningspåverkan. Bilaga B visualiserar den geografiska spridningen av 

butikerna på en karta. För att sedan identifiera vilken typ av data som skulle begäras ut, 

behövde eventuella försäljningsfaktorer identifieras. För att identifiera olika 

försäljningspåverkande faktorer användes 7M som Bergman och Klefsjö (2012, s. 244) står 

för management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. Metoden är bra att 

använda för att identifiera olika typer av orsaker till ett ursprungligt problem. I vårt fall var 

det inte orsaker till ett problem som skulle identifieras, utan faktorer som påverkade ett utfall 

vilket möjligen kunde försvåra identifikationen inom de olika förvalda områdena. Därav 

justerades de till följande: 

1. Människa 

2. Metod 

3. Miljö 

4. Butik 

5. Management 

6. Mätning 

7. Material 

8. Övrigt 

Maskin byttes ut mot butik eftersom maskiner sannolikt passar bättre in på en industriprocess, 

butiken i sig ansågs kunna ses som en maskin då den driver utfallet försäljning. Det 

förenklade också kategoriseringen av de olika faktorerna. Kategorin övrigt lades till, då 

faktorer som inte ansågs passa in i befintliga kategorier också behövde en plats. Ett 
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ishikawadiagram eller som också kallas orsaks-verkan-diagram enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 242) användes för att visualisera de olika kategorierna tillsammans med identifierade 

försäljningspåverkande faktorer. När 7M appliceras på ett ishikawadiagram kan det kallas för 

ett 7M-diagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 245). Diagrammets försäljningspåverkande 

faktorer upprättades utifrån olika samtal mellan student, handledare, ämnesgranskare och 

bemanningskontrollant.  

Samtliga identifierade försäljningspåverkande faktorer ansågs för omfattande för att analysera 

inom den begränsade tidsperioden. En värdering av hur lämpliga de olika faktorerna ansågs 

vara, var nödvändig för att se till de faktorerna vars påverkan går att analysera genom 

datamängder. För att göra en värdering av vad som ansågs som de mest relevanta faktorerna 

att analysera, användes en variant av ett matrisdiagram som enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 492ff) är användbart för att åskådliggöra samband mellan olika element grafiskt. 

Tabell 1 visar grunden till datamatrisen tillsammans med relevanta värderingskatogrier, som 

tillämpades utifrån vilka som ansågs vara viktiga för kommande analys. 

Tabell 1: Värderingsmall. 

 

Not: Grunden till datamatrisen som användes för prioritering av olika faktorer 

inför faktoranalyser.  

 

Vikt är baserat på hur viktig respektive kolumn ansågs vara, vilket multiplicerades med 

respektive kolumn innan de summerades. Först ansågs det viktigt att datamängderna skulle 

vara lättillgängliga, då den tillsatta tiden för arbetet inte ansågs vara tillräcklig för att kunna få 

ut svårtillgängliga datamängder. Försäljningspåverkan identifierades också som viktig 

eftersom desto högre påverkan faktorn har, desto mer relevant är den att använda i 

bemanningsprocessen. Prognostiserbarheten är också viktig eftersom en faktor som inte alls 

går att prognostisera, inte heller går att använda i ett prognosverktyg framåt i tiden. 

Användbarheten baserades på hur passande datan ansågs vara för analys, med hänsyn till 

arbetets syfte. Allt värderades på en skala ett till tio. Resultatet presenterades i internt och 

externt påverkande faktorer, varav de högst värderade interna faktorerna var de som sedan 

datamängder efterfrågades på. De andra faktorerna hämtades in externt.   

Implementeringsplan 

För att upprätta en föreslagen implementeringsplan över uppsatsens framkomna resultat, var 

förändringsteorierna en utgångspunkt för vilka typer av aktiviteter som skulle påvisas 

(Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013; Bridgman, Brown och Cumminngs, 2015; Davenport, 

2018, s. 191). Hänsyn togs till vad teorierna menade är viktigt för att nå ett framgångsrikt 

resultat, geom att beakta dess innehåll och information. Aktiviteterna som utifrån teorierna 

upprättades, sammanställdes sedan i en digitalt skapad kanbantavla (Kniberg och Skarin, 

2013, s. 17). Kanban är en en metod för förändringsarbete som bygger på en enkel idé om att 

pågående arbete bör begränsas, nytt arbete bör inte påbörjas förrän befintligt arbete är klart 

eller dras av en efterföljande funktion i arbetsprocessen. Begränsningen av pågående arbete 

har sin grund i att det blir stopp i arbetsprocessen när arbetsuppgifter blockeras, tanken är att 
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det ska resultera i att fler medarbetere då fokuserar på att häva blockeringen och att 

gemensamt lösa problemet. Metoden använder en tavla för att visualisera arbetsflödet genom 

olika stadier, vilket är grundmekanismen i förändringsarbete med kanbantavla som metod.  

3.3 Dataanalys 

Denscombe (2018, s. 367-370) skrev om korrelationsstatistik och dess innebörd inom analys 

av data. Korrelationsstatistik ägnar sig åt styrkan i sambandet mellan olika variabler. För att 

visa hur en variabels förändring matchar förändringen i en annan variabel, kan en 

korrelationskoefficient användas. Pearsons produktmomentkorrelation r är ett vanligt 

förekommande mått inom korrelationsstatistik enligt Denscombe (2018, s. 368). Värdet kan 

variera från -1 till +1, där ett positivt tal indikerar en positiv korrelation och där ett negativt tal 

indikerar en negativ korrelation. Desto närmre värdet är noll, desto mer signalerar det att det 

inte finns någon korrelation mellan variablerna. Tabell 2 visar på hur de olika måtten av 

korrelationskoefficienten kan tolkas enligt Denscombe (2018, s. 368- 370). Koefficienten har 

använts som mått inom arbetet för att avgöra om det finns en korrelation mellan variablerna 

eller inte, samt för att avgöra hur stor denna är.  

Tabell 2: Tolkning av korrelationskoefficient. 

 

Not: Visar hur korrelationskoefficienten r kan tolkas enligt Denscombe (2018, s. 

368- 370). 

 

För att beräkna Perarsons r ska de två variablerna bestå av numerisk data och innehålla lika 

många enheter (Denscombe, 2018, s. 368). Spridningsdiagram används ofta i samband med 

korrelationsstatistik då det ger en visuell bild av korrelationen mellan de två variablerna. 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 248) använde istället begreppet sambandsdiagram, vilket 

beskrevs som ett verktyg där en produktegenskap varierar beroende på värdet av en viss 

bakgrundsvariabel. Eftersom det ofta är flera parametrar som påverkar en produktegenskap, 

menade Bergman och Klefsjö (2012, s. 248) att en hel serie av sambandsdiagram kan vara 

nödvändig. Verktyget visualiseras genom en x-axel och en y-axel, där produktegenskapen 

exempelvis representerar y-axeln och bakgrundsvariabeln på x-axeln. Sedan behövs ett antal 

mätvärden, ett utfall som plottras in i diagrammet. I fall då plottningarna resulterar i ett 

mönster, såsom en linje, kan ett samband antas. Däremot menade Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 249) att hänsyn bör tas till risken för nonsensdiagram, då produktegenskapen och 

bakgrundsvariabeln korrelerar med en tredje variabel. Då kan en illusion av ett visuellt 

samband skapas, trots att det inte behöver föreligga något orsakssamband alls.  

Nakagawa och Schielzeth (2013) skrev om en alternativ korrelationskoefficient, nämligen 

determinationskoefficienten R2 vilket är populärt ibland annat statistiska linjära modeller. 

Sammanfattningsvis anger den hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som 
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kan förklaras av den oberoende variabeln (x) för linjära samband. Inför dataanalyserna 

behövdes all data rensas från avvikelser såsom saknad data, fel tecken och olikheter i 

databladen. Det var nödvändigt eftersom det krävs lika många enheter av numerisk data från 

de två variablerna för att beräkna Pearsons r (Denscombe, 2018, s. 368). 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Davidsson och Patel (2011, s. 102) skrev att vi måste veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, det vill säga att vi har en god validitet. Vi måste också veta att vi gjort det på en 

tillförlitligt sätt, att vi har god reliabilitet. Ingenting i studien har enbart baserats på abstrakta 

fenomen såsom upplevelser eller medarbetares inställning till ett problem, de har förekommit 

i metoden för intervjuer men har i de fallen kompletterats med dokument. Studiens validitet 

bör därför ses som hög eftersom den är byggd på konkreta fenomen såsom rådata och teorier 

istället för abstrakta fenomen. Reliabiliteten i datainsamlingarna bygger på att den insamlade 

datan inte avviker från verkligheten. Datan är digitalt registrerad och lämnar därav inte 

utrymme för mänskliga fel i datainsamlingen. Däremot kan fel data registrerats från början 

vilket kan ha med olika orsaker att göra. Dataseten har däremot hanterats manuellt och i 

avvikande fall då data exempelvis saknats så har de behandlats på ett sätt som inte påverkar 

studiens resultat med hänsyn till syftet. Det har exempelvis skett genom att radera dataraden 

istället för att fylla i med medelvärden.  

Temperaturdatan som använts under analysen är direkt beroende av att den tillgängliga datan 

stämde överens med verkligheten, ingenting har gjorts för att kunna bekräfta 

överensstämmelsen vilket påverkar reliabiliteten av temperaturanalyserna negativt. Annars 

har flera av analyserna skett på tre olika butiker, vilket vid samband pekar på en högre 

generaliserbarhet än fallen då samband endast finnes på en butik. AI-metoden i sig är inte alls 

företagsspecifik, vilket gör att den är generaliserabar på tillfällen då samma typ av problem 

och förutsättningar finns. Faktorsanalyserna går möjligen att tillämpa på butiker i andra typer 

av brancher, men olika variation uppstår säkerligen beroende på var butikerna ligger, vad för 

typ av bransch det är med mera. Eftersom olika utfall av analyserna i den här studien 

påträffats på de olika butikerna, bör utfallet också antas inte vara sig likt även om korrelation 

mellan faktorerna kan finnas.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Objektivitet 

Ingen insyn eller tidigare förkunskaper inom den studerade organisationen fanns innan 

studien, vilket pekar på en högre objektivitet än om en exempelvis anställning fanns hos 

organisationen. Frånvaro av snedvridning i arbetet har beaktats genom att inte lämna resultat 

efter personlig tolkning. Dataanalyserna har betraktats utifrån statistiska 

korrelationskoefficienter och tolkats direkt efter hur litteratur beskrivit hur enheten ska tolkas. 

Det har inte funnits utrymme att göra personliga bedömningar, förutom i 

implementeringsplanen där en aktivitetslista tagits fram personligen utifrån relevanta 

förändringsteorier. Den teori som har använts är dock selektivt utvald då den ansågs vara 

lämplig och lättillgänglig att använda.  

 

Anonymitet och konfidentialitetskravet 
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För att inte röja organisationen eller personers identitet har inga namn eller vägledande ord 

använts i rapporten med undantag för fall då de godkänts. På så vis tas också hänsyn till 

konfidentialitetskravet som enligt Davidsson och Patel (2011, s. 63) handlar om att ge 

personer i en undersökning största möjliga konfidentialitet. Samtliga namnuppgifter har 

behandlats på sådant vis att ingen utomstående har tillgång till de. Arbetet har omfattats av ett 

avtal gällande konfidentiell information, varpå företaget bland annat förbehöll sig rätten att 

granska och redigera eller maskera det som av företaget ansågs vara av konfidentiell 

information i rapporten. 

Informationskravet och samtyckekravet 

Davidsson och Patel (2011, s. 63) menade att informationskravet handlar om att informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckekravet handlar 

om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. De medverkande i 

rapporten har informerats att arbetet är ett examensarbete och samtligt deltagande har skett 

enligt fri vilja med medvetande kring arbetets syfte. Det har skett genom att syftet 

kommunicerats vid det första ögonblicket kontakt togs med personerna som deltagit i arbetet.   

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål, vilket 

är innebörden av nyttjandekravet enligt Davidsson och Patel (2011, s. 63). Insamlade 

uppgifter om enskilda personer har inte använts i upprättandet av rapporten. Det material som 

uthämtats från enskilda personer på företaget, har endast använts i enighet med rådande avtal 

om konfidentiell information.   

4. Resultat 
Avsnittet presenterar de resultat som framkommit ur datainsamlingsmetoderna. 

4.1 Bemanningsprocessens nuläge 

Idag har organisationen flertalet olika funktioner vilket undersöktes under förstudien. Bilaga 

C (s. 46) visualiserar ett organisationsschema över företagets olika funktioner. Under 

funktionen försäljning och drift finns ett område som kallas för försäljning, och där arbetar 

bemanningskontrollanter inom bemanningsprocessen vilket bland annat innebär att hjälpa 

butikscheferna med schemaläggning. I dagsläget finns det sex bemanningskontrollanter som 

arbetar med ungefär 300 butikschefer. Då vissa butikschefer kan vara chefer över fler än en 

butik, så är det fler butiker än butikschefer. Det ansågs dock inte bra när butikscheferna har 

för många butiker under sitt ansvar, se bilaga D för intervjun.  

Inom bemanningsprocessen är flera roller delaktiga. Följande är delaktiga i en eller flera 

aktiviteter: butikschef (BC), bemanningskontrollant (BK) och regionchef (RC). Även 

försäljningschefen eller servicekontoret (SK) är inblandade men inte alls i samma omfattning 

som de tre förstnämnda. Butikschefens chef är regionchef och regionchefens chef är 

försäljningschef. Bemanningskontrollanterna rapporterar till försäljningschef. Organisationen 

har indelat verksamheten i tre olika försäljningsområden nationellt som de kallar för syd, mitt 

och nord. I syd finns exempelvis sju regioner.  

Figur 3 (s. 14) visar schemaläggningsprocessen i en processkarta som har upprättats utifrån 

bilaga E. Till vänster syns rollerna regionchef, bemanningskontrollant och butikschef, de 
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senare horisontella aktiviteterna är fördelade på respektive roll och vecka. Vecka noll är den 

vecka då schemat börjar gälla. Rådande avtal gör att schemat måste vara helt färdigt två 

veckor innan det börjar gälla, därav är de sista två veckorna tomma på aktiviteter. De översta 

flikarna anger milstolpar, exempelvis när deadline är för önskemål från medarbetarna 

gällande schemat. Schemaläggningsprocessen är återkommande tre gånger om året. De olika 

schemaperioderna är för det mest 14 veckor långa och kan vara högst 18 veckor. Det betyder 

att schemaläggningsprocessen gäller för en period på cirka veckor från vecka noll i figur 3. 
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Figur 3: Processkarta över schemaläggningsprocessen med veckor, roller och milstolpar (egen figur). 
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I de två första veckorna inom processen inhämtas information som påverkar 

schemaplaneringen, det gäller exempelvis önskemål från medarbetare, regionala händelser 

och kampanjperioder. Kommande fyra veckorna arbetar butikscheferna med att schemalägga 

sin personal, de har samtidigt sina ordinarie arbetsuppgifter att utföra under perioden vilket 

medför att de också har lång tid på sig att färdigställa ett schema. Bemanningskontrollanterna 

agerar support till butikscheferna under den här perioden, här används bland annat ett 

prognostiseringsverktyg som grund för att kunna förutspå bemanningsbehovet. Fem veckor 

innan schemat börjar gälla sker nätverksmöten, de är samarbetsmöten mellan butikschefer där 

de försöker fördela bemanningsresurserna sig emellan. Det kan vara den egna personalstyrkan 

på butikerna men även timanställda eller regionalt arbetande medarbetare. I avstämning 

mellan butikschef och regionchef diskuteras schemat främst ur ett ekonomiskt perspektiv men 

det kan även gälla HR-relaterade frågor eller andra bemanningsfrågor. Sedan ger 

bemanningskontrollanterna feedback på schemat vad gäller kollektivavtal och arbetstidslagar 

med också ur det ekonomiska perspektivet. Slutligen har regionchef och 

bemanningskontrollant en sista avstämning innan butikscheferna åtgärdar eventuella 

schemaavvikelser och fastställer schemat som tidigast två veckor efter det ska börja gälla.  

Figur 4 visar det prognosverktyg som bemanningskontrollanterna använder inom 

schemaläggningsprocessen. Varje ifylld ruta i rutnätet är en person som är schemalagd, de 

nedre mörkare rutorna motsvarar specialister och de övre ljusare motsvarar butikssäljare. I 

verkligheten är rutorna för specialisterna gröna och butikssäljarna rosa. I fall då uppgifter är 

inlagda i schemat som inte är kundrelaterade så är rutorna gråa, det är exempelvis för 

administrationsarbete. X-axeln är tiden i klockslag vilket i detta fall visar att butiken hade 

öppet 09.00-18:00. Den korsande linjen är själva prognostiseringen, den visar hur många som 

behövs för att ta hand om kunderna. Linjen är baserad på de genomsnittliga arbetsvolymerna 

de 10 senaste veckorna för respektive dag och timma. 

 

Figur 4: Visualisering av prognosverktyget som används inom 

schemaläggningsprocessen.  
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Ett mått som företaget använder är vägd volym vilket också kallas för arbetsvolym. Måttet 

omfattar två olika typer av produktkategorier vilka är specialvaror och handelsvaror. 

Arbetsvolymen innebär att en specialvarubelagd expeditionsrad räknas som ett och en 

handelsvarubelagd rad räknas som 0,25. På specialvarorna räknas dock en rad som ett även 

om det är tio artiklar, jämfört med de handelsvarubelagda raderna där varje enskild artikel 

räknas som 0,25. Att företaget viktar volymerna till att en handelsartikel är värd 0,25 har att 

göra med att det förr i tiden tog längre tid att expediera en specialvarubelagd rad än en 

handelsvarubelagd rad. Måttet används ännu idag delvis för att kunna jämföra med historiska 

data. Även produktivitetsmått används vilket beräknas genom den vägda volymen dividerat 

på arbetad tid.  

4.2 Försäljningspåverkande faktorer 

Figur 5 visar på de olika identifierade faktorerna som eventuellt ansågs kunna påverka 

försäljningen. Flera faktorer skulle kunna placeras inom olika områden, i de fallen placerades 

de där de tycktes passa in bäst. Ekonomiska makrodata, trender och konkurrens lades in under 

övrigt då de ansågs mer relevant att ha de under en enskild kategori. Faktorerna presenteras i 

figur 5 vilka skapades utifrån diskussioner mellan handledare ämnesgranskare och student 

genom en variant av verktyget 7M av Bergman och Klefsjö (2012, s. 244). Nedan följer sedan 

en mer djupgående beskrivning av respektive del.

 

Figur 5: Egen illustration av identifierade faktorer som kan vara 

försäljningspåverkande, inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 244). 

Övrigt 

Ekonomiska makrodata syftar på den allmänna ekonomiska situationen internationellt och 

nationellt, såsom konjunkturscyklar. Trender syftar på alla typer av trender som påverkar 

köpmönster vilka i sig på grund av det aktuella sortimentet kan påverka den totala 

försäljningen eller arbetsvolymen. Konkurrensen är andra etablerade butiker eller bolag som 

erbjuder samma typer av varukategorier och tjänster som den studerade organisationen.   
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Management 

Punkterna i management syftar på olika ledningsprocesser såsom målsättning och val av 

strategi. Målen tar hänsyn både till lokala butikssmål men också till verksamhetens 

övergripande mål, exempelvis tillväxt och försäljning. Ledning åsyftar på ledarskapet som 

tillämpas men också på ledningen i bolaget som besitter mer ansvar och befogenheter, och 

därav kan ta större beslut som i sin tur påverkar verksamhetens drift. Ledningssystem 

omfattar ledningsprocesserna och kvalitetsarbete såsom ISO-standarder, vilket påverkar 

verksamhetens aktiviteter och processarbete.  

Miljö 

Miljöaspekter kan påverka försäljningen på olika sätt, här tas inte bara hänsyn till miljö som 

klimat och biologi utan också till andra externa faktorer såsom högtider. Vädrets olika 

variationer såsom temperatur, soltimmar, snöfall, eller väderlek kan ha viss verkan på utfallet 

av försäljning och bemanningsbehov. Vilket datum som råder anger inte bara vilken veckodag 

det är, det anger också vilket år, vilken månad och vilken vecka som befinnes vilket sannolikt 

påverkar försäljningen. Olika typer av högtider, jul, påsk och midsommar är perioder som ofta 

anses ha försäljningspåverkan, vilket inte är ett undantag här. Butikernas geografiska position 

ansågs slutligen också betyda för vilket utfall av försäljning som förblir och vilket 

bemanningsbehov som uppstår.  

Mätning 

Antalet kunder som går in i butiken driver försäljningen, och desto mer kunder som befinner 

sig i butiken desto mer behövs på plats för att kunna bemöta efterfrågan. Kundströmmen kan 

också påverkas av events i närområdet, exempelvis större arenaförknippade händelser vilket 

kan vara uppträdanden, mästerskap eller högtidsfiranden. Kundnöjdheten är slutligen också 

något som påverkar försäljning och bemanningsbehov, i det här fallet mäts kundnöjdheten 

vilket förklarar kategoriindelningen.  

Material 

Rubriken material tilldelades endast en typ av försäljningspåverkande faktor, nämligen 

sortimentet. Sortimentet syftar på produktutbudet av varor och tjänster, alltså vilka varor som 

säljs och vilka tjänster som erbjuds. Det kan exempelvis vara vilka typer av varukategorier 

som erbjuds. 

Metod 

Logistiken syftar på de materialflöden som finns inom verksamheten, exempelvis vilka 

lagersaldon som finns, hur snabbt varor fylls på samt hur de fördelas butiker emellan. 

Prissättningen påverkar försäljningen direkt genom exempelvis erbjudanden, men här avses 

ordinarie prissättning alltså den generella prisnivån. Kampanjer, erbjudanden och 

marknadsföring i sig har en betydelse när det kommer till bemanningsbehovet. Partners syftar 

på vilka samarbeten som används i verksamheten, vad som sker genom outsourcing. Det kan 

handla om leveransbolag, kundservicehantering eller leverantörer.  

Butik (maskin) 

Butiksinredningen kan ha påverkan på kundupplevelsen och på så sätt indirekt ha viss 

försäljningsbetydelse vilket är bemanningsdrivande. Valet av inredning för det visuella 
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intrycket och placeringen av inredningen genom att ta hänsyn till kundens rörelsemönster 

runtomkring i butikerna. Varuexponeringen antyder på hur produkterna exponeras mot 

kunden. Även belysning, ljussättning och färger beaktas i verktyget.  

Människa (internt) 

Hur bemanningen är lagd, alltså vilken kompetensmix som finns på plats och hur många som 

finns för att bemöta efterfrågan, har påverkan på kundintrycket och på så vis också 

försäljningen. Motivationen hos de anställda ansågs också ha betydelse främst när det 

kommer till kundbemötandet, vilket är en del av kundupplevelsen som också påverkar 

kundnöjdheten.  

4.3 Värdering av lämplighet i bemanningsprognostisering 

Tabell 3 illustrerar datamatrisen där de eventuellt påverkande försäljningsfaktorerna från figur 

5 värderats efter hur lämpliga de ansetts vara att använda i bemanningsprognostiseringen. De 

faktorerna där data inte ansetts varit lättillgängligt, uteslöts också direkt. Mest användbart i ett 

prognosverktyg där data påstods vara lättillgängligt ansågs vara rådande datum, vilket också 

anger vecka, månad och år. Näst högst värderades högtider, sedan marknadsföring, kampanjer 

och erbjudanden, följt av antal kunder och väderparametrar. Symbolerna i tabell 3 visar på 

urvalet av försäljningspåverkande faktorer som senare inhämtats i dataform, om tillgängligt. 

Kryssen avser att de inte är aktuella, utropstecken att de kanske är aktuella och bockarna att 

de sannolikt är aktuella. De har baserats på en procentuell sats vilket justerats efter hur många 

faktorer som ansetts varit lämpligt i arbetets omfattning.  

Tabell 3: Datamatris försäljningspåverkande faktorer. 

 

Not: Prioriteringsordning av eventuella försäljningspåverkande faktorer, i ett 

matrisdiagram inspirerat av Bergman och Klefsjö (2012, s. 494). 

. 
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4.4 Interna datamängder 

Efter att de eventuella försäljningspåverkande faktorerna identifierats var det dags att inhämta 

datamängder för att sedan göra analyser. Interna data behövde begäras ut från organisation då 

den inte finns tillgänglig på annat sätt. Den interna data som efterfrågades och inhämtades 

var: 

1. Arbetsvolym. 

2. Besöksantal. 

3. Kampanjer. 

Samtliga datamängder gällde för respektive vald butik, förutom kampanjerna vars data är 

generell på samtliga butiker. Kampanjdatan visade generella kampanjperioder och tidigare 

utfall av dessa. Organisationen har nyligen installerat besöksräknare på de valda butikerna, 

och därav finns ännu inte data som stäcker sig lika långt som exempelvis arbetsvolym. Den 

data som fanns hämtades ut samtidigt som arbetsvolymen hämtades under en treårsperiod 

2016–2018 för att kunna identifiera och ta hänsyn till säsongsvariationer. Både per timma och 

dag var aktuellt, eftersom bemanningsprocessen tar hänsyn till arbetsbelastningen varje 

timma. Tabell 4 visar ett exempel på hur dataseten med arbetsvolym såg ut för en dag. 

Tabellen anger vilken månad, vecka och veckodag som gäller tillsammans med datum. Sedan 

anges timmarna efter klockslag, tillsammans med den angivna arbetsvolymen på respektive 

timma. Arbetsvolymen kompletterades med summa arbetade timmar, drifttid och övrig tid.  

Tabell 4: Databladsexempel av arbetsvolym.  

 

Not: Exempel på hur en dag visualiserades i dataseten som hämtades ut på 

arbetsvolymen.   

 

Ett dataset per utvald butik inhämtades. Tabell 5 visar dess olika omfattning, vilket bland 

annat beror på olika öppettider. Exempelvis är datasetet från Butik A på 15689 rader data, där 

varje timma under en treårsperiod representeras. Raderna omfattar främst perioden 2016-2017 

men kan också gå in en bit på 2019. 
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Tabell 5: Omfattning datablad arbetsvolym. 

 

Not: Visar omfattningen på respektive datablad av arbetsvolymen på de tre 

butikerna. 

 

Dataseten för besöksantalen visade endast två kolumner: datum per dag eller per timme, samt 

antal besök för den aktuella tidsperioden. Kampanjdatan presenterades under olika 

kampanjperioder, vilket angavs som P01 för årets första kampanjperiod, P02 för den andra, 

och så vidare. Under varje kampanjperiod angavs följande under en tolvmånadersperiod: 

1. Försäljning kampanj (kr) 

2. Normalförsäljning kampanj (kr) 

3. Försäljningsökning kampanj mot normalförsäljning (kr) 

4. Försäljningsökning kampanj mot normalförsäljning (%) 

5. Försäljning ej kampanj (kr) 

6. Andel försäljning av total försäljning handelsvaror (%) 

Datasetet med kampanjerna kompletterades med ett diagram, se figur 6. Varje stapel 

representerar tre kategorier genom tre olika färgnyanser. Den nedersta visar 

försäljningsutfallet utan kampanj. Den mellersta visar vad kampanjvarorna säljer i vanliga 

fall, alltså utan kampanj. Den översta kategorin motsvarar vad kampanjvarorna sålde utöver 

normalförsäljningen.  

 

 

Figur 6: Illustration av försäljningen i kronor, kampanj mot ej kampanj (direkt 

hämtad från organisationen).  

 

Ytterligare en datafil tillfördes för att bland annat beskriva kampanjperiodens tema och längd. 

Tabell 6 visar hur dataseten såg ut, vilka sträckte sig över en treårsperiod. Utfallet beskrevs 

över 2017 och 2018, samt planeringen över 2019.   
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Tabell 6: Exempel kampanjperioder.  

 

Not: Tabellen är endast ett exempel på hur filen för kampanjperioderna såg ut, 

den ifyllda informationen stämmer alltså inte överens med verkligheten. 

 

4.5 Externa datamängder 

Ytterligare datamängder för att analysera gentemot bemanningsbehovet hämtades in externt 

från olika databaser. De externa datamängderna som inhämtades var: 

1. Temperatur 

2. Publiksiffror 

3. Datum och högtider 

Bilaga F visar på hur dataseten för temperaturen såg ut, informationen inhämtades från 

följande webbadress hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI): 

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-

observationer#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=98210. Exemplet visar data 

från stationen i Bromma vilket var den närmaste för Butik A. Tidsperioden för datasetet 

sträckte sig från 1949 till och med 2019, på 25 196 rader data. Lufttemperaturen 

representerade medelvärdet för respektive angivet dygn, alltså under en period på 24 timmar. 

Kvaliteten var angiven i G och Y, varav G stod för kontrollerade och godkända värden och Y 

för misstänkta eller aggregerade värden. I de fall ingen data fanns så var den angivna orsaken 

att stationen eller givaren varit ur funktion.  

Eftersom butik A låg i Mall of Scandinavia vilket är i anslutning till Friends Arena, ansågs det 

som intressant att se hur publiksiffrorna kan ha påverkan på arbetsvolymen. Bilaga G visar 

den inhämtade datan av publiksiffror från Friends arena i Solna, från databasen på: 

http://www.aik.se/sektioner/fotboll/statistik/index.php. Samtliga angiven data gäller 

hemmamatcher för AIK herrfotbollslag. Utöver publiksiffra och datum, anges tid för 

matchstart och matchtyp, i det här fallet Svenska Cupen, Allsvenskan och Europa League. 

Inga träningsmatcher togs med i tabellen då de ansågs ha för lite publik för att tas med i 

analysen.  

4.6 Faktoranalyser 

Figur 7 visar korrelationen mellan arbetsvolymen och besökare på butik B, vilka båda är mått 

på arbetsbelastningen. Verktyget visar en regression där R2=0,711. En positiv regression 

påvisas vilket påvisar en positiv korrelation mellan variablerna. I kommande 

regressionsanalyser har arbetsvolymen använts som mått då det finns mer historisk data 

jämfört med besöken. Besöksräknare har nyligen installerats på ett begränsat antal butiker 

vilket förklarar varför det där inte finns lika mycket historisk data. 
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Figur 7: Sambandsdiagram på butik B som anger summan av arbetsvolymen 

respektive antalet besökare, båda enheterna är summerade per dag under en 

period på 228 dagar.  

 

Veckodagar 

Figur 8 visar på snittarbetsvolymen per veckodag, på butik A, alltså summan dividerat på 

antal vilket också är känt för det aritmetiska medelvärdet. Ett mönster ses där lördagar har 

högst arbetsvolym samtidigt som söndagarna har lägst. I det här fallet har det aritmetiska 

medelvärdet inte dividerats på antalet timmar öppet, då öppettiderna har varit mer eller 

mindre densamma.  

 

Figur 8: Medelarbetsvolymen per dygn för respektive veckodag på butik A 

under perioden 2016-01-01 till 2019-03-19. Medelvärdet av arbetsvolymen för 

respektive veckodag har beräknats på 169 dagar vardera.  

 

 



24 

 

Figur 9 visar på det aritmetiska medelvärdet av arbetsvolymen per veckodag, på butik B. Till 

skillnad från figur 8 ser vi i det övre diagrammet att lördagar har den näst minsta totala 

arbetsbelastningen, det tar dock inte hänsyn till variation i öppettider. I det nedre diagrammet 

har det aritmetiska medelvärdet för arbetsvolymen per veckodag dividerats med antalet 

timmar öppet per dag. Då ser vi samma mönster som i figur 8, att lördagar är mest 

arbetsbelastat och söndagar minst.  

 

Figur 9: Medelarbetsvolymen per dygn för respektive veckodag på butik B 

under perioden 2016-01-01 till 2019-03-19. Medelvärdet av arbetsvolymen för 

respektive veckodag har beräknats på 169 dagar vardera. Undre diagram justerat 

efter öppettider.    

Figur 10 visar precis som förgående diagram, det aritmetiska medelvärdet av arbetsvolymen 

per veckodag kompletterat med öppettidsjusterat diagram, fast för butik C. Här är 

variationsmönstret inte lika tydligt, lördagar är istället dagarna med lägst arbetsvolym, även 

när det är justerat efter öppettiderna. Butik C har stängt på söndagar, varav ingen uppvisad 

arbetsvolym påträffats dessa veckodagar.  
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Figur 10: Medelarbetsvolymen per dygn för respektive veckodag på butik C 

under perioden 2016-01-01 till 2019-03-19. Medelvärdet av arbetsvolymen för 

respektive veckodag har beräknats på 169 dagar vardera. Undre diagram justerat 

efter öppettider. 

 

Veckor 

Figur 11 visar arbetsvolymen på butik A, B och C per vecka för helåret 2018. Veckorna på de 

olika butikerna upp visar ett mönster, då en vecka på en butik har uppvisat högre arbetsvolym 

än vanligt, kan samma ökning ofta ses på de andra butikerna på flertalet olika veckor. Samma 

mönster ses i veckor med lägre arbetsvolym än medel. Exempelvis kan vi se att vecka 51 var 

veckan med högst arbetsvolym på alla tre butikerna, samtidigt som veckan efter påvisade en 

dramatisk minskning som också är tydlig på alla butiker.  
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Figur 11: Summa arbetsvolym för respektive vecka året 2018.  

Styrdiagrammet i figur x illustrerar veckoutfallen i arbetsvolym hos butik A, för åren 2016, 

2017 och 2018. Styrdiagrammet har kompletterats med regressionsanalyser vilka jämför 

korrelationen år för år. Veckoutfallen 2016 och 2018 påvisade en regression där R2=0,217. 

Åren 2016 och 2017 uppvisade R2=0,588 och 2017 mot 2018 R2=0,465. Lägst korrelation 

påvisades mellan åren 2016 och 2018, det som urskiljer den regressionsanalysen mot de andra 

två är att den inte jämför två år som ligger intill varandra.  
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Figur 12: Arbetsvolymen i veckor på butik A år 2016–2018, i styrdiagram och 

regressionsanalyser. Nedre regressionsanalyser visualiserar korrelationen åren 

emellan.  

Löningsveckor 

Vidare noterades flertalet utstickande veckor i figur 12, vilka vid en första blick ansågs se ut 

som löningsveckor. Figur 13 visar därpå den aritmetiska medelarbetsvolymen för 2018 per 

vecka på respektive butik, jämfört med arbetsvolymen för respektive löningsvecka. Där ses att 

löningsveckorna i regel bidrar till en ökning av arbetsvolymen. Endast 4 av 48 löningsveckor 

resulterade till synes i en arbetsvolym under medel. Den sjunde och åttonde löningsveckan på 

året på samtliga butiker, var de med lägst påvisad arbetsvolym. Bilaga H visualiserar 

arbetsvolymsökningen gentemot medel för respektive butik.  

Figur 13: Diagram över medelarbetsvolymen för 2018 per vecka, jämfört med 

arbetsvolymen för respektive löningsvecka. Y-axeln presenterar arbetsvolymen 

och X-axeln visar exempelvis första löningsveckan på året, eller andra 

löningsveckan och så vidare.  
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Månader 

Stolpdiagrammen i figur 14 illustrerar utfallet av arbetsvolym per månad åren 2016, 2017 och 

2018 på butik A. Regressionsanalyserna jämför veckoutfallen år för år, 2016 och 2018 

uppvisade korrelationen R2=0,481. Åren 2017 mot 2016 visade på R2=0,930, och slutligen 

visade 2017 mot 2018 R2=0,521. I stolpdiagrammet visualiseras ett mönster mellan 2016 och 

2017 samtidigt som det inte är lika tydligt för 2018 mot tidigare år. 

 

 

Figur 14: Arbetsvolymen i månader på butik A år 2016–2018, i stolpdiagram 

överst och regressionsanalyser underst som visualiserar korrelationen åren 

emellan.  
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Publiksiffror  

Figur 15 visualiserar resultatet av en regressionsanalys över arbetsvolymen på butik A och 

publiksiffran på AIK:s herrlags hemmamatcher. Analysen tar inte hänsyn till dagar då det inte 

är match, den jämför endast matchdagar med dess publiksiffra och arbetsvolym. På den 

matchdagen då ingen data på arbetsvolymen fanns tillgänglig, uteslöts den helt och hållet från 

analysen. Korrelationen uppges som R=-0,452 eller R2=0,205 och visualiseras som negativ.  

 

Figur 15: Regressionsanalys över arbetsvolym och publiksiffra på AIK:s 

herrlags hemmamatcher på butik A. Varje plottning motsvarar utfallet för 

respektive matchdag under 2018. Totalt plottades 20 matcher.  

För att ta hänsyn till dagar då det inte är match, jämfördes medelarbetsvolymen timman innan 

matchstart gentemot utfallet timman innan matchstart, se bilaga I. Nio dagar visade högre 

arbetsvolym samtidigt som elva visade på lägre vilket inte visar på något samband. Slutsatsen 

är att en möjlig negativ trend kan tolkas ur figur 15 även om sannolikt mer mätdata behövs för 

att göra en bättre statistisk bedömning.   

Lufttemperatur 

Flera varianter av regressionsanalyser har tillämpats på lufttemperaturen och arbetsvolymen, 

vilket ses i bilaga J. Samtliga analyser har tillämpats på året 2018. Fyra typer tillämpades på 

respektive butik, varav den första analyserade regressionen emellan arbetsvolymen och 

lufttemperaturen under en helårsperiod. Det andra regressionsverktyget tar istället hänsyn till 

arbetsvolymen mot avvikelsen från medeltemperaturen under en tidsperiod, vilket 

rekommenderades av Beckius och Hübel (2010). Medeltemperaturen beräknades på en 

elvadagarsperiod för butik A och på en sjudagarsperiod för butik B och C. Anledningen till 

olika val, var för att testa olika tillämpningar för att försöka hitta regression. Ett längre 

medelvärde tar inte lika mycket hänsyn till snabba svängningar i variationen som ett kortare 

medelvärde. Bilaga K visar ett exempel på hur avvikelsen från medelvärdet användes i 

regressionsanalyserna.  
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Följande två regressionsanalyser i bilaga J representerar endast sommarperioden under året 

2018, det vill säga juni, juli och augusti. Den första jämför utfallen av arbetsvolymen mot 

avvikelsen ifrån medellufttemperaturen i samma tidsperioder som tidigare presenterat. Den 

sista jämför arbetsvolymen mot lufttemperaturen under sommarmånaderna. Den högsta 

korrelation som resultat var korrelationen emellan arbetsvolymen och lufttemperaturen på 

butik A under sommarmånaderna 2018, vilket uppvisade R2=0,141 i en negativ korrelation. I 

flera av fallen visade sig korrelationen vara avrundat till noll eller väldigt nära noll. Åtta 

regressionsanalyser visade sig vara negativa, två positiva och två noll.  

Kampanjer 

För att analysera kampanjpåverkan på arbetsvolymen, skapades två olika grupperingar. Den 

ena var arbetsvolymen första veckan i kampanjperioden, och den andra var arbetsvolymen 

den sista veckan i kampanjperioden. Veckorna som kunde identifieras som de första i 

respektive kampanjperiod märktes med siffran ett, och de sista veckorna i kampanjperioderna 

märktes med siffran noll. Regressionsanalys tillämpades sedan på den skapade tabellen, se 

bilaga L. Den visar på en negativ korrelation, R2=0,0658 vilket tyder på en möjlig ökning 

sista veckan i kampanjperioden jämfört med den första. Figur 16 visar ett stolpdiagram med 

summan av de båda grupperna. 

 

Figur 16: Stolpdiagram av summan arbetsvolym första mot sista veckan i 

kampanjperioderna. Diagrammet omfattar 24 kampanjperioder.  

Högtider 

Högtidspåverkan av arbetsvolymen har analyserats på butik A, varav högtiderna påsk, 

midsommar och jul omfattades i analysen. Medelvärden av arbetsvolymen representeras i 

tabell 7. Medelvärdena för helår är alltså de aritmetiska medelvärdena av arbetsvolym per dag 

över 2016, 2017 och 2018. Påskvecka anger samma medelvärde för hela veckan påskafton 

råder på för respektive år. Veckan innan påskhelg syftar på måndag till fredag, samma vecka 

som påskafton inträffar. Midsommarveckan anges måndag till torsdag då midsommarafton 

inträffar fredagar. En vecka innan jul omfattar de sju dagarna som inträffar innan julafton, 
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varav fem dagar efter jul inte omfattar julaftonsdagen. Både midsommarafton och julafton 

pekade på en stor minskning i arbetsbelastning för samtliga år jämfört med dagarna innan, 

utan hänsyn till öppettiderna. En eventuell minskning av arbetsvolym under påskafton var inte 

lika tydlig att se.  

Tabell 7: Arbetsvolymspåverkan högtider.  

 

Not: Tabellen visar medelvärden av arbetsvolym per dag för varje helår jämfört 

med arbetsvolymen för respektive angiven högtidsperiod.   

 

Figur 17 visar en sammanställning av tabell 7, för att visualisera resultatet i diagram. Där ser 

vi att den största arbetsvolymökningen sker under jultiderna, både innan och efter jul jämfört 

med medelarbetsvolymen för helåret. Allra högst arbetsvolymökning sker innan julafton. 

Arbetsvolymsskillnaden under påskdagarna skapar inte lika tydlig skillnad, om någon skillnad 

alls jämfört med medel för helår. Midsommarveckan pekar på en ökning, som var betydligt 

större 2017 och 2018 jämfört med 2016 då den nästan var i nivå med medel. En generell 

arbetsvolymökning genom de tre åren kan också tydas.  

 

Figur 17: Diagram av medelarbetsvolymen över helår och de olika högtiderna, 

på butik A åren 2016, 2017 och 2018.   
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4.7 Litteraturstudie av maskininlärningsmetoder inom artificiell intelligens 

För att se vilken AI-metod som är bäst tillämplig på processen, behövde de olika metoderna 

studeras. I fallet studerades de olika metoderna inom maskininlärning, då andra metoder 

såsom exempelvis fysiska robotar eller Robot Process Automation (RPA) inte beskrivits som 

aktuella AI-metoder inom prognostisering av Davenport (2018, s. 9-17). Det finns inget behov 

av fysiska robotar eftersom det är mjukvara som analyserar data. RPA är inte heller aktuellt 

då metoden enligt Davenport (2018, s. 16) genomför strukturella digitala uppgifter, såsom en 

människa följer en rutinbeskrivning med tydligt satta regler. Maskininlärning däremot har 

använts och besvisats fungera inom prediktionsproblem (Dahlén och Siwerz, 2017; Halldén 

och Holmberg, 2018).  

Vidare presenteras resultatet av litteraturstudien i tabell 8, som presenterar olika typer av 

maskininlärningsmetoder och dess funktion. De tre metoderna som beskrevs var supervised 

learning, unsupervised learning och reinforcement learning. Supervised learing beskrevs som 

tillämpligt inom prognostisering och förutsägbarhet, vilket används genom en algoritm* som 

tränas på märkt data. Unsupervised learning använder omärkt data, för att hitta mönster i 

dessa. Reinforcement learning utforskar själv situationer och förhållanden, där den söker 

högsta möjliga belöning genom att prova sig fram, likt när vi människor ger hundar 

belöningar när de gör framsteg i inlärningsprocessen av att exempelvis sitta.  

Tabell 8: Resultat litteraturstudie.  

 

Not: Tabellen visar resultatet av litteraturstudien. 

 

 

 

 

 



33 

 

5. Analys  
Analysavsnittet analyserar resultatet från olika perspektiv och teorier.  

5.1 Hur skulle AI kunna tillämpas på prognostiseringen inom 

bemanningsprocessen? 

Datan som finns tillgänglig klassificeras som märkt eftersom den har ett beskrivet utfall i 

arbetsvolym. Därav är unsupervised learning inte aktuellt enligt tabell 8 (s. 31). 

Prognosverktyget kan sannolikt inte heller självständigt utforska en oupptäckt miljö för att ta 

till sig kunskap genom att söka högsta möjliga belöning. Precis som Davenport (2018, s. 13) 

beskrev, passar supervised-metoden när målet är att förutspå ett känt resultat genom att 

använda sig av variabler som sannolikt associeras med resultatet. För att tillämpa metoden på 

försäljningsprognostiseringen, vilket också är tillämpligt på prognostisering av arbetsvolym 

eller antal besökare, behöver flertalet steg genomföras (Davenport, 2018, s. 11-14; Libbrecht 

och Stafford-Noble, 2015). Figur 18 (s. 33) visar en sammanställning av de aktiviteter som 

krävs för att implementera supervised maskininlärning, utifrån den funna litteraturen i tabell 

8. Till en början behövs rådata tillsammans med ett utfall, där datan associeras till utfallet. 

Libbrecht och Stafford-Noble (2015) menade att rådatan sedan behöver rensas från 

exempelvis saknad data vilket kan vara en komplicerad och tidskrävande process där saknad 

data kan behöva ersättas eller tas bort. Sedan menade Davenport (2018, s. 13) att det 

förslagsvis är bra att dela upp datan inför inlärningen, där en del används som träningsdata 

och den andra delen för testdata*. I de fallet kan modellen sedan direkt testas på redan 

befintlig data, istället för att samla in ny data från verkligheten för att sedan utvärdera 

modellen på den. Figur 18 visar ett exempel på att dela upp datan i 90 procent träningsdata 

och 10 procent testdata. Davenport (2018, s. 12) menade sedan att mjukvara kan testa datan 

på olika algoritmer* för att se vilken som presterar bäst, såsom gradient boosting, random 

forests, Extreme Gradient Boosted Trees, Long Short Term Memory Neural Network, 

Multilayer Perceptron med hjälp av backpropagation (MLP), Support Vector Machine (SVM) 

eller Radial Basis Function Network (RBFN) (Dahlén och Siwerz, 2017; Davenport, 2018, s. 

12; Halldén och Holmberg, 2018). Den bäst presterande modellen testas sedan på den sparade 

testdatan, för att se hur modellen presterar i verkligheten. Det sker genom att förse modellen 

med inmatad data, för att se hur nära resultatet den predikterar.  

Eftersom rådande avtal på företaget inte tillåter vilka förändringar i schemat som helst två 

veckor innan det börjar gälla, så sätter det också begränsningar på vilka prognoser som är 

användbara i bemanningssyfte. Med hänsyn till avtalen blir då endast prognoser som sträcker 

sig längre än över en tvåveckorsperiod användbara. Datum, veckodagar, veckor, månader och 

år vet vi redan nu vilka som kommer inträffa framöver, då de utgår ifrån en kalender som inte 

avviker alls. Likaså högtiderna som är bundna till exempelvis datum, veckodag eller månad. 

Kampanjperioder bestäms fullt ut av den studerade organisationen i sig vilket gör det fullt 

möjligt att prognostisera, däremot kan det finnas interna riktlinjer som exempelvis begränsar 

hur snabbt en kampanj kan dras igång, vilket kan göra det mer eller mindre användbart i ett 

prognosverktyg. Publiksiffror däremot som vi tidigare analyserat, är mer komplext att 

använda eftersom de i sig sannolikt beror på en mängd olika faktorer, såsom väder, vilka lag 

som spelar, vilken typ av match som råder, med mera. Däremot kan medelvärden från tidigare 

matcher beräknas, för att sedan kunna anta en ungefärlig publiksiffra att utgå ifrån. Vilka lag 

som spelar är av betydelse på publiksiffran, vilket i de flesta seriematcher är känt när serien 

börjar. Däremot kan matcher såsom finaler och slutspel inte alltid vara känt två veckor innan 
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matchstart. Odds från spelbolag är möjligen något att beakta i nämnda situationer ifall faktorn 

ändå ska vägas in i schemaläggningen. Vädret däremot är sannolikt ännu svårare att bedöma 

på tidsperioder över två veckor, om det ens går att göra en rimlig bedömning över huvud 

taget, varför väderparametrar möjligen inte aktuella i ett försäljningsprognostiseringsverktyg i 

bemanningssyfte. Dock skulle det kunna beaktas i marknadsföringssyfte för ge en bättre bild 

av vilka produktkategorier som sannolikt kommer få en försäljningsökning, exempelvis 

solskydd om veckoprognosen ger en bild av många soltimmar. Då är en annan typ av 

maskininlärning aktuell, att kunna se vad som kommer sälja och inte hur mycket som kommer 

sälja.  

 

 

 

Figur 18: Flödesschema över tillämpningen av AI-metoden supervised machine 

learning (egen).    

Metoden kan ta hänsyn till fler försäljningspåverkande faktorer än dagens prognosverktyg, 

vilket gör att den också sannolikt får en högre prognostiseringsprecision. När 

bemanningsbehovet kan prognostiseras bättre kan också efterfrågan bemötas bättre i 

butikerna. Det sätter kunden i centrum genom att basera beslut fakta genom AI-metoden, 

vilket är två grundprinciper i offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 40-44).  

5.2 Hur kan en förändring se ut inom området? 

En implementering av AI-metoden skulle kunna hjälpa företaget att bemanna de olika 

butikerna bättre för att kunna erbjuda högre tjänstekvalitet. Det skulle ske i form av att 

bemöta efterfrågan med bra kundservice vilket kan ge ökade intäkter, men också genom att 

undvika överbemanning och övertidsarbete vilket leder till minskade kostnader. Ett 

framgångsrikt projekt där maskininlärningsmetoden implementeras skulle kunna resultera i 

bättre kvalitet till lägre kostnad, vilket är kvalitetsutvecklingens grundregel (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 47). 

Figur 18 visar alltså hur en maskininlärningsmetod kan tillämpas på prognostiseringen av 

försäljning, besökare eller arbetsvolym, det tar dock endast hänsyn till de hårda 

förändringsområdena. För att även ta hänsyn till organisationskultur, processer, beteenden och 
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attityder (Davenport, 2018, s. 189-190), vilket skulle kunna motsvara de mjuka 

förändringsområdena (Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013), så har en implementeringsplan 

skapats med hänsyn till dessa.  

 

Figur 19: Föreslagna stadier i kanban-tavla, skapad i programvaran Trello 

(egen). 

Figur 19 visar de föreslagna stadierna i en kanban-tavla för implementering av AI-metoden på 

organisationen. I arbetsordrar läggs samtliga arbetspaket in som senare ska passera genom 

arbetsflödet och generera ett resultat. Följande arbete omfattar de arbetspaketen som ska 

genomföras härnäst, det är även i det här stadiet som arbetspaketen fördelas medarbeterna 

emellan. Pågående arbete motsvarar det arbete som sker i detta nu, här har en föreslagen tvåa 

satts som begränsning för pågående arbete, men bör justeras efter hur många som arbetar med 

projektet och i vilken takt det är tänkt att genomföras. När arbetet är färdig placeras det i det 

sista stadiet, som benämns klart.  

En aktivitetslista skapades för att ge exempel på hur organisatinoen kan gå tillväga för att 

implementera en förändring inom området. Aktiviteterna är sammansatta utifrån en egen 

tolkning av förändringsteorierna (Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013; Bridgman, Brown 

och Cumminngs, 2015; Davenport, 2018, s. 191). 

1. Skapa intern kunskap kring användandet av artificiell intelligens och maskininlärning. 

2. Utvärdera behov. 

3. Skapa ett kärnteam med kompetens som ska leda förändringen. 

4. Bestäm förändringens preliminära omfattning. 

5. Engagera de anställda i att lista ut hur de kan samarbeta med maskininlärning. 

6. Berättiga andra att agera. 

7. Planera implementeringen. 

8. Samla in rådata från förbestämda butiker. 

9. Rengör/rensa data. 

10. Skapa dataset. 

11. Dela upp i delmängderna tränings- och testdata*. 

12. Träna datan i olika algoritmer*. 

13. Utvärdera bäst passande algoritm*. 

14. Färdigställ modell. 

15. Integrera i bemanningsprocessen. 

16. Kör testperiod. 

17. Utvärdera. 

18. Anpassa. 

Samtliga aktiviteter motsvarar alltså arbetspaket som placeras i kanban-tavlans stadie 

arbetsorder, i ordning där de högst prioriterade också placeras högst upp. Tabell 9 (s. 36) 

illustrerar hur de angivna aktiviteternas relaterar till de tre olika förändringsteorierna. 

Eftersom varje förändringsmodell illustrerar aktiviteter av olika storlek men i samma helhet 

kan de tillämpas på samma förändringsprocess. Davenport (2018, s. 190) betonade vikten i att 
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skapa delaktighet i implementeringen av tekniken för att lyckas. Därav är det lönsamt om de 

som är involverade i processen idag, också är involverade i implementeringen för att 

minimera risken för missnöjdsamhet och negativ ryktesspridning. De mest aktiva i processen 

idag är bemanningskontrollanterna och butikscheferna, se bilaga E (s. 48), och beroende på 

hur verktyget är tänkt att användas avgör också hur delaktigheten bör fördelas. I första 

scenariot då bemanningskontrollanterna använder maskininlärningsmodellen bör också de 

vara mest delaktiga i implementeringsprocessen. I det andra scenariot, då butikscheferna 

istället använder maskininlärningsmodellen direkt, bör de istället vara mest engagerade. Dock 

skulle en användning kunna ske av båda roller, för att öka den allmänna förståelsen kring 

tekniken. Samtidigt skulle det kunna bidra till att alla parter får experimentera själva med 

algoritmer* och modellskapande för att exempelvis hitta de bäst presterande dataseten då de 

lär variera från butik till butik.  

Aktivitet 1–7 i den tidigare nämnda aktivitetslistan motsvarar de mjuka förändringsområdena 

som påverkar företagets organisationskultur, beteenden, motivation, engagemang och attityder 

kring förändringen. Ett tydligt syfte bör kommuniceras redan i steg ett och två. Steg ett, att 

skapa intern kunskap kring användandet av artificiell intelligens och maskininlärning, kan ske 

via exempelvis utbildningar. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) är utbildningar ett av 

nyckelorden för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet. Ett annat nyckelord benäms 

som delegation, vilket sker i steg sex där förutsättningar i form av ansvar och befogenheter 

delegeras till medarbetarna vilket också är för att skapa delaktighet, men också för att kunna 

dra nytta av medarbetarnas olika kunskaper och erfarenheter. Aktivitet 8–14 motsvarar de 

maskininlärningsspecifika aktiviteterna, resterande steg 15–18 handlar om att integrera 

modellen i den befintliga bemanningsprocessen vilket tar hänsyn till hörnstenen arbeta med 

processer i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 44). Efter 

processintegreringen genomförs en utvärdering av modellens prognostiseringsförmåga och 

hur den interagerar i processen med hänsyn till medarbetarnas åsikter och beteenden, för att få 

fram eventuella förbättringsförslag. Slutligen sker eventuella justeringar utifrån 

utvärderingen. Aktiviteterna följer förbättringscykeln Planera – Gör – Studera – Lär 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228), där steget planera motsvarar stegen 1-7. Det andra 

steget, göra, motsvarar 8-16 samtidigt som studera motsvarar utvärderingen i steg 17. Sista 

steget lär, motsvarar aktiviteten anpassa. Aktivitetena omfattar endast 

implementeringsprojektet, ett ständigt förbättringsarbete med modellerna bör sedan sjösättas 

för att hela tiden studera, utvärdera och förbättra/anpassa modellernas funktion. Det bör bland 

annat ske genom att träna modellerna på ny data som med tiden tillkommer för att kunna 

möjliggöra att arbeta ständigt med förbättringar, vilket också är en av hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 47). 
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Tabell 9: Aktivitetslistans relation till förändringsteorierna.  

 

Not: Egen tabell som visar aktiviteternas relation till de presenterade 

förändringsteorierna (Barakat, Khudair och Sarayreh, 2013; Bridgman, Brown 

och Cumminngs, 2015; Davenport, 2018, s. 191). 

Till en början är sannolikt arbetsvolymen eller försäljningen mest lämpligt som mått att 

prognostisera i verktyget då besöksräknare ännu inte finns på alla butiker och då det ännu inte 

finns så mycket historisk data. Däremot bör det vara ett långsiktigt mål i en 

implementeringsplan av maskininlärning att istället prognostisera antal besök eftersom det 

måttet direkt avspeglar antal kunder vilket är det bemanningen i huvudsak ska bemöta 

efterfrågan på. Försäljningsmått såsom arbetsvolym tar endast hänsyn till de kunder som 

handlar, där emellan finns en avvikelse som motsvarar det bortfall av kunder som inte handlar 

exempelvis på grund av att de inte fått tillräckligt mycket med hjälp. Det bortfallet tar en 

besöksräknare hänsyn till, varav det därför rimligen också är ett bättre mått att prognostisera.   

5.3 Hur påverkar olika faktorer försäljningen/bemanningen? 

I analysen av de olika eventuellt försäljningspåverkande faktorerna, har endast hänsyn tagits 

till arbetsvolymen i helhet, alltså inte per produktkategori eller likt. Sannolikt påverkar de 

olika analyserade faktorerna försäljningen av olika produktkategorier, dock presenteras endast 

här försäljningen i helhet, alltså för samtliga produktkategorier främst i måttet arbetsvolym.  

Veckodagar 

Medelvärdet av arbetsvolymen varierar beroende på vilken veckodag som råder. På två av tre 

butiker var lördagar den veckodagen med högst arbetsvolym per timme. Alla tre butiker 

uppvisade söndagar som den veckodag som visade sig resultera i lägst arbetsvolym per 

timme, varav hänsyn ska och måste tas till att en av butikerna har stängt på söndagar. Vilken 

veckodag som råder är av olika påverkan på arbetsvolymen beroende på vilken butik som 

beaktas.  
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Veckor  

Det finns tydliga mönster emellan de tre butikerna i arbetsvolym per vecka, trots att de 

geografiskt inte ligger i varandras närområde, se bilaga B. Löningsveckorna påverkar 

arbetsvolymen genom en ökning, varav den sjunde och åttonde löningsveckan på året inte 

presterade samma arbetsvolymökning. Det mönstret visade sig vara generaliserbart på alla tre 

butiker. Sannolikt kan det ha och göra med var i veckan löningsdagen är placerad, vilket inte 

har undersökts närmre. Veckorna uppvisade även en korrelation år efter år på butik A, där en 

högre korrelation uppvisades till förgående år än år som inte ligger intill varandra.  

Månader 

Vilken månad som råder visade sig vara av betydelse när de jämfördes år efter år på butik A. 

December månad var samtliga år den månaden med högst arbetsvolym, samtidigt gav maj 

juni och juli en arbetsvolymökning under varje år jämfört med närliggande månader både 

framåt och bakåt i tiden. Även här visade sig korrelationen vara högre med år som ligger 

intill. Samma mönster uppvisade sig samtliga år på den undersökta butiken, däremot har ingen 

jämförelse gjorts med andra butiker vilket sannolikt ser lite olika ut, precis som veckodagarna.  

Publiksiffror 

Det var svårt med använd metod att visa på någon tydlig korrelation mellan AIK:S herrlags 

hemmamatcher i fotboll och arbetsvolymen på butik A, då möjligen mer data behövdes för att 

göra en säkrare bedömning. Utgångspunkten var att arbetsvolymen kanske skulle öka när flera 

tusentals supportrar tar sig till Friends Arena vilket är placerat bredvid köpcentret som butiken 

verkar inom. Däremot uppvisades en negativ korrelation på determinationskoefficienten 

R2=0,205 som motsvarar en korrelationskoefficient av typen Pearson på R=-0,452, vilket i sig 

pekar på en viss negativ korrelation (Denscombe, 2018, s. 368-370). De två matcherna med 

högst publiksiffror, visade sig ha lägre arbetsvolym än medel för matchdagarna. Den matchen 

med näst högst publiksiffra resulterade dessutom i lägst arbetsvolym av samtliga 

observationer. En viss negativ korrelation har alltså uppvisats men flera år bör möjligen 

beaktas för att säkerställa någon tydlig påverkan.  

Lufttemperatur 

Lufttemperaturen visade sig vara svårt att bevisa någon arbetsvolymspåverkan* på med 

använda regressionsanalyser som metod. Flera av regressionsanalyserna visade på en 

korrelation närmast noll, alltså obefintlig. Den analysen som visade på högst korrelation var 

lufttemperaturen mot arbetsvolymen under sommarmånaderna på butik A, vilket var på 

R2=0,141. I Pearsons korrelationskoefficient motsvarar det R=-0,376 vilket pekar på en viss 

negativ korrelation (Denscombe, 2018, s. 368-370). Möjligen påverkar lufttemperaturen mer 

vilka produkter som säljs, och inte den totala arbetsvolymen/försäljningen i helhet. Andra 

väderparametrar som inte analyserats bör inte uteslutats, exempelvis regn och snöfall kan 

även beaktas. Åtta regressionsanalyser påvisade en negativ korrelation, två stycken visade en 

positiv samt två visade ingen alls.  

Kampanjer 
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Antagandet gjordes i början att första veckan i kampanjperioden borde resultera i högre 

arbetsvolym än sista, det visade sig dock vara tvärtom även om differensen inte visade på 

någon större skillnad. Sannolikt har det och göra med att sista veckan i kampanjperioden ofta 

inträffar under löningsperioden som i sig bevisats resulterar till en ökning i arbetsvolym. Då 

kampanjperioderna annars mer eller mindre är konstanta, har det varit svårt att bevisa någon 

större påverkan på den totala försäljningen eller arbetsvolymen.  

Högtider  

Både midsommar och jul har visat på en ökning av arbetsvolymen historiskt sett. Påsken har 

varit svårare att bevisa i någon typ av skillnad, möjligen bör andra metoder testas för att 

komma fram till någon påverkan. Julen visade på kraftigast arbetsvolympåverkan, speciellt 

dagarna innan julafton men även efter. Dagarna som midsommarafton och julafton inträffar 

på, har historiskt sett en betydligt mindre försäljning än dagarna runtomkring. Ingen hänsyn 

har här tagits till antalet öppna timmar vilket sannolikt är färre då de är röda dagar.  

6 Diskussion 
Diskussionsdelen av rapporten diskuterar det analyserade resultatet tillsammans med 

synpunkter och argument. 

Den undersökta AI-metoden skulle kunna hjälpa företaget med att nå högre 

predikteringsprecision jämfört med prognostiseringsverktyget som används för tillfället. En 

aspekt som analysen inte tagit hänsyn till, är vad en implementering av metoden skulle kosta i 

både utbildningar, sjösättning och drift. Det finns flertalet olika tillvägagångssätt och 

plattformar på internet för att bygga upp maskininlärningsmodeller på, vilket också ökar med 

tiden då AI-utvecklingen är ett snabbt växande område. En utvärdering av alternativ är därav 

högst intressant för att kunna göra en bedömning av vilket tillvägagångssätt som är mest 

lönsamt i längden. En kritisk punkt skulle kunna vara om metoden ansågs kosta mer än den 

skulle generera, vilket i sig skulle kunna ses som en dålig affär. Samtidigt kan det finnas 

svårigheter att implementera ett externt prognostiseringsverktyg i de system som idag används 

för schemaläggningen, risken finns att det inte går alls och att medarbetarna då behöver 

använda modellen i extern programvara. Hur medarbetarna skulle ta ställning till det är inte 

undersökt.  

Vinnova (2018) redovisade för en analys av Sveriges AI-förmåga, där de bland annat pekade 

på svårigheter med AI. Ett hot med teknologin idag ansågs vara rädlsan för utvecklingen, 

bland annat då enklare jobb ansågs kunna försvinna samtidigt som bristande IT-säkerhet ökar 

samhällsrisker. Utöver det ansågs också en otydlighet finnas kring äganderätter och regler för 

data tillsammans med osäkerhet om framtida regler för datatillgång. Möjligen drabbas större 

och mer komplexa AI-metoder av de nämnda svårigheterna då datamängderna också är 

betydligt större. I det här fallet behövs sannolikt inte så komplexa datakällor användas. 

Exempelvis använde Dahlén och Siwerz (2017) endast fem stycken datakällor för att 

försäljningsprediktera en matvarubutik, varav fyra av dem var kalenderspecifika: dag på året, 

dag i månaden, dag i veckan och semester. I det fallet är det enkelt att ha kontroll på vilken 

typ av data som AI-metoden använder, det finns inga osäkerheter kring äganderätter i 

användningen av kalenderspecifika faktorer. Exempelvis hur mycket bolagets omsättning var 

förgående år i februari månad. Däremot kan det bli svårigheter kring dataanvändningen om 

tekniken börjar användas på andra områden, såsom att analysera kundbeteenden i 
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marknadsföringssyften, då kommer vi in på mer integritetskänsliga data. En tydlighet kring 

hur den data då används krävs för att följa aktuell lagstiftning, såsom GDPR. Den föreslagna 

maskininlärningsmetoden för bemannignsprocessen tränas på data vi ger den, alltså kan inte 

metoden själv utforksa nya datakällor, vilket gör att full kontroll finns på vad för data som 

används och hur den används. Så behöver inte fallet vara för exempelvis reinforcement 

learning, där tekniken själv utforskar och testar sig fram genom att försöka nå högsta möjliga 

belöning. Vinnova (2018) beskrev också svårigheten med AI att ingen AI-standard ännu 

finns, vilket inte redogör för tydliga riktlinjer kring användandet av AI. Samtidigt redogjorde 

Regeringskansliet (2018) för bedömningen att Sverige behöver verka för standarder och 

regelverk som främjar användningen av AI och förebygger dess risker. Därav är det inte helt 

omöjligt att standarder inom området finns inom en viss närtid vilket gynnar en utveckling 

inte bara för den studerade organisationen, men också för alla bolag nationellt som vill dra 

nytta av möjligheterna. Därav kan det också vara strategiskt att så fort som möljigt börja 

implementera fördelaktiga AI-tekniker för att hinna dra så mycket nytta av dem som möjligt 

innan konkurrenter börjar med samma tillämpningar.  

Analysen av försäljningspåverkande faktorer har endast tagit hänsyn till ett antal faktorer, 

men kartlagt fler. Det kan finnas bättre datakällor att använda i ett prognostiseringsverktyg än 

de nämnda i denna rapport. För att komma fram till en så bra modell som möjligt bör den 

testas på olika data och algoritmer* och dess predikteringsprecision bör jämföras och 

analyseras. Möjligen bör bolaget göra en intern datainventering och en mer omfattande 

förstudie kring var och hur bolaget vill använda AI, för att se vilka möligheter som finns med 

tekniken genom alla olika funktioner. Samtidigt bör ledningen sätta sig in och utbilda sig i 

ämnet för att förstå dess funktion och användningsområden, då Vinnova (2018) påpekade att 

ledningar med bristande AI-kompetens är en svaghet.   

6.1 Reflektion med metoddiskussion 

Studien har undersökt hur AI kan appliceras på bemanningsprocessen på ett svenskt företag 

inom detaljhandeln för att möjliggöra en mer lönsam bemanningsfördelning för butikerna. 

Olika faktorer har analyserats för att se om de har någon påverkan på försäljningen, eftersom 

de försäljningspåverkande faktorerna skulle kunna användas i en AI-modell. En aktivitetslista 

och en föreslagen projektmetod har sedan upprättats, för att visa på hur organisationen kan gå 

tillväga för att implementera metoden. I den här studien har fokus legat på 

försäljningsprognostiseringsverktyget, vilket är ett område för AI, det skulle också vara 

intressant att se hur AI kan interagera med automatisk schemaläggning tillsammans med 

prognostiseringsverktyget. Förstudien visade på flertalet andra områden där AI kan vara 

intressant att använda för att utveckla verksamheten, flertalet idéer kring användandet av AI 

finns hos medarbetarna. En mer omfattande kartläggning och utvärdering av idéerna skulle 

möjliggöra att vidare se hur organisationen kan dra nytta av tekniken utöver rapporten. De 

faktorerna som analyserats har i vissa fall jämförts mellan de olika butikerna, och i andra inte. 

För att kunna generalisera och dra starkare slutsatser kring mönster i den historiska 

arbetsvolymen bör fler jämförelser göras, både med fler butiker men också på fler år.  

Förbättringsförslaget har endast studerats i teoretisk art, sannolikt uppstår problem i praktiken 

som inte omfattas av rapporten. Det skulle kunna vara till hjälp att använda benchmarking på 

en process där liknande verktyg redan implementerats, svårigheten skulle dock rimligen vara 

att hitta ett företag som vill lägga ned arbetstid på att hjälpa företaget. Dock kanske det redan 

finns samarbetspartners, leverantörer eller andra i nätverket som besitter mer erfarenhet och 
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kompetens inom området vilket i sådana fall skulle vara till hjälp. Att kontinuerligt följa 

utvecklingen inom området är behövligt för att inte hamna efter omvärlden, exempelvis 

genom att ha kontakt med organisationer som arbetar med standardiseringar och 

kommunicera hur de planerar en eventuell implementering av AI-standarder.  

Svårigheterna med arbetet har främst varit att sätta sig in i de teknikområden och begrepp som 

AI berör, även att förstå vad AI innebär då dess definition inte är helt självklar. Vidare har det 

varit svårt att lägga fram arbetet som ett förbättringsförslag, det skulle vara mer rimligt att 

kalla det för en förbättringsmöjlighet eftersom metodens förmåga inte har kunnat utvärderats i 

praktiken på bemanningsprocessen. På så vis har det inte heller bevisats förbättra processen 

på plats även om det har bevisats fungera på andra företag. Hur vi sedan väljer att använda 

ordet förbättra gör det mer komplext, vi kan inte endast ta hänsyn till hur metoden presterar. 

Vi behöver också beakta dess kostnader och ställa metoden mot andra metoder för att se 

vilken metod som ger bäst prestanda utifrån ett konstadsperspektiv.  

De använda metoderna för datainsamlingen har givit ett tillfredsställande resultat, även om 

andra kompletterande metoder hade kunnat medföra annan värdefull information. Exempelvis 

hade en intervju med någon person som arbetar med AI kunnat ge information kring AI-

metoderna snabbare än exempelvis litteraturstudien. Svårigheten med det hade varit att få tag 

på en intervjuperson, samtidigt som litteraturen alltid fanns där varav det blev ett mer 

tillgängligt tillvägagångssätt. För att bekräfta informationen hade en kompletterande intervju 

möjligtvis gjort resultatet med pålitligt. Datainsamlingen av data gick smidigare än tänkt, 

även om dataseten var stora vilket gjorde det något omständligt att arbeta med eftersom 

databladen exempelvis i flera fall var för stora för att använda i pivottabeller. De behövde 

därav delas upp i delmängder för att det skulle gå att summeras smidigt. Olika öppettider på 

de utvalda butikerna gjorde att rensningar i databladen behövde ske innan 

regressionsanalyserna tillämpades. För att exempelvis beräkna Perarsons r ska de två 

variablerna innehålla lika många enheter enligt Denscombe (2018, s. 368). Därav behövde 

varje söndag raderas ur databladen när butikerna jämfördes med varandra, då den ena butiken 

inte hade öppet den veckodagen. Samma sak gällde när data saknades på ett eller flera ställen, 

då behövde databladen justeras manuellt därefter innan regressionsanalyserna tillämpades. 

Samliga punkter i temperaturdatabladen behövde också bytas ut mot kommatecken för att 

formler skulle gå att tillmämpa, vilket också beskriver lite av den rensningsprocess som 

behövde ske innan varje faktorsanalys. Möjligen hade det fungerat enklare med någon annan 

programvara eller om mer erfarenhet och förkunskap fanns kring faktorsanalyser och statistik. 

Det har dock medfört att arbetet har varit givande och lärorikt.  

7 Slutsatser 
Sista avsnittet i rapporten redovisar slutsatser utifrån arbetets respektive syftesfrågeställning 

tillsammans med avslutande diskussion och förslag på vidare forskning/arbete.   

7.1 Hur skulle AI kunna tillämpas på prognostiseringen inom 

bemanningsprocessen? 

Organisationen skulle kunna tillämpa AI-metoden supervised machine learning genom att 

använda historiska data av arbetsvolymen på faktorer som exempelvis datum, veckodag, 

månad, löning och högtid. Verktyget skulle kunna ersätta dagens 

försäljningsprognostiseringsverktyg och hjälpa bemanningskontrollanterna i deras arbete att 

ge stöd åt butikscheferna i schemaläggningen.  
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7.2 Hur kan en förändring se ut inom bemanningsområdet? 

En eventuell implementering av metoden kan ske genom föreslagen aktivitetslista som 

upprättats utifrån olika förändringsteorier. Aktivitetslistan kan med fördel tillämpas på skapad 

kanbantavla för att visualisera arbetsflödet i teamet.  

7.3 Hur påverkar olika faktorer försäljningen/bemanningen? 

Kalenderspecifika faktorer såsom veckodagar, veckor, månader, löning och högtider har visad 

effekt på arbetsvolymen. Publiksiffror och lufttemperatur har varit svårare att bevisa någon 

tydlig påverkan med, även om en mindre negativ korrelation uppvisades mellan arbetsvolym 

och publiksiffra. Inget tydligt mönster identifierades ur regressionsanalyserna av 

lufttemperaturen även om de flesta analyserna påvisade en negativ korrelation. Åtta 

regressionsanalyser av lufttemperaturen påvisade en negativ korrelation, två stycken visade en 

positiv samt två visade ingen alls. Kampanjperioderna har en påverkan, även om de är mer 

eller mindre konstanta. Sista veckan i kampanjperioden uppvisade en mindre ökning av 

arbetsvolymen, dock beror det sannolikt på att löningen ofta inträffar samma period. Både 

midsommar och jul har visat på en ökning av arbetsvolymen historiskt sett. Påsken har varit 

svårare att bevisa i någon typ av påverkan. Julen visade på kraftigast arbetsvolympåverkan, 

speciellt dagarna innan julafton men även efter. Dagarna som midsommarafton och julafton 

inträffar på, har historiskt sett en betydligt mindre försäljning än dagarna runtomkring. Ingen 

hänsyn har här tagits till antalet öppna timmar vilket sannolikt är färre då de är röda dagar.  

7.4 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studiens resultat kan ses som tillfredsställande med hänsyn till studiens ursprungliga syfte då 

den kunnat svara på de angivna syftesfrågeställningarna. Eftersom arbetets resultat är en 

förbättringsmöjlighet i teoretisk form, skulle det vidare vara intressant att se hur det beter sig i 

praktisk art. Bland annat se vilka olika datablad tillsammans med vilka algoritmer* som 

presterar bäst i en utvärdering av maskininlärningsmodellen. Ett vidare arbete med 

faktoranalyser kan vara aktuellt för att tydligare se mönster mellan olika butiker och i ett mer 

omfattande historiskt tidsperspektiv. En sådan kartläggning kan vara bra underlag för vilka 

datablad som sedan används i maskininlärningsmodellen. Fortsatt arbete hade med fördel 

också inkluderat en benchmarkinganalys där en jämförelse görs med hur andra organisationer 

gått tillväga i implementeringen av maskininlärning. Vidare kan det vara intressant att se hur 

kvalitetsutvecklingens olika principer, arbetssätt och verktyg kan samverka med artificiell 

intelligens.  
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Bilagor 
Bilaga A 

Ifylld mall för värdering av olika förbättringsområden i form av datamatris, inspirerad av 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 494). Från förstudiearbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga B 

Visar den geografiska positionen för de tre utvalda butikerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga C 

Organisationsschema över den studerade organisationen, skapad under förstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga D 

Intervju bemanningskontrollant: 

Hur ofta sker schemaläggningen? Löpande? Månadsvis?  

  

Tre gånger om året, målet är en gång (ett år). Vi har olika schemaperioder, högst 18 veckor 

långa (för de mesta 14). De kommer olika. De jag ser i filen är sådant som sker inför varje 

schemaperiod. 

  

Var i processen får BC prognosunderlag från BK? Alltså, i vilket processteg i underlaget du 

skickade används prognosverktyget?  

  

I aktiviteten "Arbetar med schemat". 

  

Vilka faktorer används? Tar de lokala butikscheferna som lägger schemat hänsyn till annat 

än den prognos de får av er?  

• Prognosverktyget använder genomsnittlig arbetsvolym senaste 10 veckorna för 

respektive dag 

• Förgående års budget, tar ni då indirekt hänsyn till ex högtider? Sker vid sidan av, inte i 

verktyget 

  

Det bör dem göra och det ska dem göra. 

  

Går det att få ut data på prognostiserad försäljning/vägd volym jämfört med faktisk, för att se 

felmarginal/avvikelse? 

  

Nej det går inte.  

  

Hur många är ni? 

Vi är idag 6st BK på cirka 300 BC. Vissa butikschefer kan ha upp till 3 butiker, enstaka fall 4 

men det är inte hälsosamt. Därav är det inte i samtliga fall en BC per butik, det är fler butiker 

än butikschefer. Det är då i närliggande orter. 

Vi är uppdelade på 19 regioner, jag har ungefär 45–50 chefer.  

  

Övrigt 

Något som utöver förbättrat prognosverktyg som skulle vara till hjälp, är en mer 

automatiserad schemaläggning.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga E 

Schemaläggningsprocessen inom en anvisad schemaperiod tillsammans med roller, veckor 

och kommentarer. 

 



 

 

Bilaga F 

Tabellen visar hur datasetet för temperaturen såg ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga G 

Tabellen visar hur den inhämtade datan av publiksiffrorna upprättades i en tabell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga H 

Arbetsvolymökningen i snitt per vecka under 2018 för respektive butik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga I. 

Diagram över medelarbetsvolymen en timma innan matchstart, mot det faktiska utfallet innan 

matchstart. Y-axeln visar arbetsvolymen och X-axeln representerar respektive matchdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga J 

Regressionsanalyser på lufttemperatur gentemot arbetsvolym på de tre butikerna. X-axlarna 

representerar lufttemperaturen och Y-axlarna arbetsvolymen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga K 

Diagram över lufttemperaturen tillsammans med medelvärdet över en elvadagarsperiod.  

Avvikelsen är är avståndet mellan stolparna och linjen. Avvikelsen beräknades genom 

lufttemperatur subtraherat med medeltemperaturen över den angivna tidsperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga L 

Regressionsanalys av arbetsvolymen första mot sista veckan i kampanjperioderna. Y-axeln 

presenterar arbetsvolymen och X-axeln första/sista vecka i kampanjperioden. 

 

 

 


