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Sammanfattning
Under det senaste åren har användningen av maskininlärning ökat markant. Dess
användningsområden  varierar  mellan  allt  från  att  göra  vardagen  lättare  med
röststyrda smarta enheter till  bildigenkänning eller att förutspå börsvärden. Att
förutspå ekonomiska värden har länge varit möjligt med hjälp av andra metoder
än maskininlärning, såsom exempel statistiska algoritmer. Dessa algoritmer och
maskininlärningsmodeller använder tidsserier,  vilket  är en samling datapunkter
observerade  konstant  över  en  given  tidsintervall,  för  att  kunna  förutspå
datapunkter bortom den originella tidsserien. Men vilken av dessa metoder ger
bäst resultat? Projektets övergripande syfte är att förutse sveriges biståndskurva
med  hjälp  av  maskininlärningsmodellen  Support  Vector  Regression  och  den
klassiska  statistiska  algoritmen  autoregressive  integrated  moving  average  som
förkortas  ARIMA.  Tidsserien  som  används  vid  förutsägelsen  är  årliga
summeringar av biståndet från openaid.se sedan år 1998 och fram till 2019. SVR
och  ARIMA  implementeras  i  python  med  hjälp  av  Scikit-learn  och
Statsmodelsbiblioteken.  Resultatet  från  SVR  och  ARIMA  mäts  i  jämförelse
mellan det originala värdet och deras förutspådda värden medan noggrannheten
mäts i root square mean error och presenteras under resultatkapitlet. Resultatet
visar att SVR med RBF kärnan är den algoritm som ger det bästa testresultatet för
dataserien. Alla förutsägelser bortom tidsserien presenteras därefter visuellt på en
openaid prototypsida med hjälp av D3.js.

Nyckelord: Maskininlärning, Python, ARIMA, SVR, Tidsserie, Regression.
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Abstract
In recent years, the use of machine learning has increased significantly. Its uses
range from making the everyday life easier with voice-guided smart devices to
image recognition, or predicting the stock market. Predicting economic values
has long been possible by using methods other than machine learning, such as
statistical  algorithms. These algorithms and machine learning models use time
series, which is a set of data points observed constantly over a given time interval,
in order to predict data points beyond the original time series. But which of these
methods gives the best results? The overall purpose of this project is to predict
Sweden’s aid curve using the machine learning model Support Vector Regression
and  the  classic  statistical  algorithm  autoregressive  integrated  moving  average
which is abbreviated ARIMA. The time series used in the prediction are annual
summaries of Sweden’s total aid to the world from openaid.se since 1998 and up
to  2019.  SVR and ARIMA are  implemented  in  python  with  the  help  of  the
Scikit-  and  Statsmodels  libraries.  The  results  from  SVR  and  ARIMA  are
measured in comparison with the original value and their predicted values, while
the accuracy is measured in Root Square Mean Error and presented in the results
chapter. The result shows that SVR with the RBF-kernel is the algorithm that
provides  the best  results  for  the data  series.  All  predictions  beyond the times
series are then visually presented on a openaid prototype page using D3.js

Keywords: Machine-learning, Python, ARIMA, SVR, Timeseries, Regression.
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Förord
Jag vill tacka alla på kontoret i Cybercom och som någon gång hjälpt eller stöttat
mig i mitt arbete.

Jag extra stort tack går till Joakim Sundqvist som har varit min handledare på
Cybercom, och har många gånger hjälpt mig passera hinder och alltid svarat på
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar

ML Machine learning(eng. Maskininlärning) 

ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average

SVR Support Vector Regression

SVM Support Vector Machine

RBF Radial Basis Function

RMSE Root Mean Square Error

MSE Mean Square Error

PHP Hypertext Preprocessor

API Application Programming Interface

ACF Autocorrelation Function

PACF Partial Autocorrelation Function
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1 Introduktion
Idag  finns  det  flera  olika  tekniker  och  analyser  för  att  förutspå  till  exempel
finansiella marknader, energistatistik eller vattenkonsumtion. 

De  olika  teknikerna  är  bland  annat  många  prognostiseringsmetoder  för
regressionsproblem  såsom  klassiska  statistiska  algoritmer,  men  även
maskininlärning, alternativ som under det senaste decennierna har vuxit, forskats
och experimenterat mycket runt.

Detta arbete grundas i att en av Cybercom Sundsvalls största kund SIDA har en
webbsida  som heter  openaid.se  där  årlig  statistik  över  Sveriges  bistånd  visas.
Statistiken presenteras visuellt i form av grafer och visar biståndet från året 1998
fram till nuvarande år 2019. 

Huvudfrågan i  detta arbete är att  undersöka möjligheterna att  förutspå SIDAS
biståndskurva för att få en bättre översikt hur biståndet kommer se ut framöver.
Detta kommer att göras med hjälp av machine learning och jämföra detta med
befintliga algoritmer för prognoshantering.  Metoderna som kommer att jämföras
med  varandra  är  machine  learning  modellen  Support  Vector  Regression[1]
(SVR), som har valts då det är en välanvänd ML modell och som även klarar av
att utföra regression på mindre dataset och därför passar detta arbete väl. Den
klassiska statistiska  algoritmen som valts  är  Autoregressive Integrated  Moving
Average[36] (ARIMA) som ofta används vid stora datasets, men också fungerar
väl  vid  mindre[2].  Resultaten från modellerna ska sedan implementeras på en
prototypsida av openaid.se och presenteras visuellt med hjälp av en graf.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
En  av  Cybercoms  största  kunder  är  Styrelsen  för  internationellt
utvecklingssamarbete(SIDA). Det är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag
av  Sveriges  riksdag  och  regering  för  att  minska  fattigdomen  i  världen.
Myndighetens uppgift är att hantera bidrag eller annan finansiering till stöd för
insatser  som  bidrar  till  att  uppfylla  målen  för  det  internationella
utvecklingssamarbetet inklusive det humanitära biståndet.

Som  tidigare  beskrivet  i  inledningen  äger  Sida  en  hemsida  som  heter
https://openaid.se[3]  och  är  en  webbaserad  informationstjänst  om  Sveriges
bistånd, byggd på öppen myndighetsdata. Hemsidan visar statistik för enskilda
biståndsinsatser i form av grafer och stapeldiagram för varje år sedan 1998.

Datat som används vid finansiella regressionsproblem är oftast daglig data över till
exempel börsvärden. Det är då börspriset vid dagsslutet som är samlat. Volymen,
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högsta transaktionen eller lägsta transaktionen är data som också kan användas
vid förutseleser.

I  detta arbete undersöks om biståndsgrafen är möjlig att  förutse med hjälp av
machine learning och det tillgängliga datat, för att få en bättre uppfattning om det
framtida  biståndet.  Datat  som kommer  att  användas  är  summan  av  de  årliga
bistånden från år 1998 till och med år 2019.

1.2 Övergripande syfte
Projektets  övergripande  syfte  är  att  med  hjälp  av  klassiska  algoritmer  och
maskininlärning förutspå framtidskurvan för Sveriges bistånd för att få en bättre
översikt hur biståndet kommer se ut för framtida år. Detta ger upphov till nya
tekniska lösningsförslag i den nuvarande budgetunderlagshanteringen. Resultatet
ska  visuellt  implementeras  på  en  webbsida.  Den  framtagna
maskininlärningsmodellen SVR ska även jämföras med den klassiska statistiska
algoritmen ARIMA för få ett resultat som berättar om maskininlärning är ett gott
alternativ till problemet att förutspå biståndskurvan.

Resultatet från modellerna ska implementeras på en prototyp av SIDAS webbsida
openaid.se  i  en  visuell  graf  för  att  ge  webbanvändarna  en  helhetsbild  över
biståndet och dess framtid.

1.3 Avgränsningar

Arbetets omfattning kommer vara begränsat till att förutspå Sveriges bistånd med
SIDAs  data  från  openaid.se  med  hjälp  av  maskininlärning.  Datat  är  en  årlig
sammanfattning av biståndet från år 1998 till år 2019. En jämförelse mellan den
framtagna  maskininlärningsmodellen  och  redan  befintliga  enkla  algoritmer  för
regression av tids data  ska redovisas.  Det  förutspådda datat  ska sedan visuellt
presenteras på en webbsida i form av grafer. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Arbetets mål är att föreslå en lösning till att förutspå Sveriges bistånd med datat
från  openaid.se.  Arbetet  ska  även  innefatta  en  jämförelse  mellan
maskininlärningsregression  och  enklare  algoritmer  för  finansiell  regression.
Arbetet  har  som vidare mål  att  skapa en webbsida för  visuell  presentation av
biståndsförutsägelsen.

Precisionen  av  de  olika  regressions-modellerna  för  förutsägelsen  av  biståndet
kommer  att  jämföras  med  RMSE under  varje  tidssteg  för  att  utse  vilken  av
metoderna  som är  mest  exakta  för  att  få  ett  resultat  om den  mest  passande
metoden för det tillgängliga datat.

Arbetets mål är att:
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• Utse en framtidskurva för Sveriges bistånd med datat från openaid.se med
hjälp av maskininlärningsmodellen Support Vector Regression.

• Utse en framtidskurva för Sveriges bistånd med datat från openaid.se med
hjälp av det klassiska statistiska modellen ARIMA.

• Jämföra skillnaden mellan modellerna i spridningen på avvikelserna av det
förutspådda resultatet med det faktiska datat.

• På en webbsida implementera en visuell  presentation av biståndskurvan
med det  förutspådda datat  från den maskininlärningsmodellen som ger
lägst felmarginal.

1.5 Översikt
Kapitel 1 beskriver projektets övergripande bild om vad syftet med arbetet är,
vilka problemställningarna är tillsammans med vilka mål undersökningen ska nå.
Kapitel  2  beskriver  projektets  teoretiska  delar  för  att  ge  läsaren  en  bättre
förståelse  och  uppfattning  av  resterande  läsning  av  rapporten.  Kapitel  3
presenterar och beskriver  de metoder och verktyg som använts  under arbetets
gång  för  att  förenkla  utvecklingen  av  projektet  och  skapa  ett  resultat  som
uppfyller  arbetets  mål.  Kapitel  4  går  igenom  projektets  struktur  och
uppbyggnaden  av  dess  komponenter.  Kapitel  5  redovisar  projektets
maskininlärningsresultat  jämfört  med  ARIMAresultatet,  tillsammans  med
webbutvecklingens resultat. Kapitel 6 tar upp allmänna diskussioner och tankar
kring arbetets gång och förutsättningar samt samt förslag på vidareutveckling.

1.6 Författarens bidrag
Rapportens författare har till större delen jobbat självständigt under arbetet. Detta
innefattar implementering av maskininlärning, satistiska algoritmer samt APIer i
Python, webbdesign med hjälp av PHP och Javascript samt databasdesign.

Utvecklingsservern  har  projektets  mentor  Joakim  Sundqvist  hjälpt  till  att
konfigurera.
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2 Teori
Kapitel 2.1 - 2.10 går igenom teori som ger läsaren bättre förståelse för det 
utförda arbetet

2.1 Python

Python[4]  är  ett  kraftfullt  och  smidigt  programspråk  med  stöd  för  flera
programmeringsparadigmer,  som  objektorienterad  och  funktionell
programmering. Något som utmärker python är bland annat att rader ej avslutas
med semikolon, och klamrar behövs inte för att dela in koden i block. Det är
istället indragningar som avgör var kodblocken börjar och avslutas.  Pythonkod
exekveras i den ordning som koden är strukturerad.

2.2 Tidsserie

Time series[5] eller tidsserie som det heter på svenska är en samling datapunkter
som är  observerade  konstant  över  en  given  tidsintervaller.  Oftast  är  tidsserier
sekvenser  tagna  vid  successiva  punkter  i  tiden  med  jämna  avstånd  mellan
mätningarna.  Detta  kan  exempelvis  vara  temperaturmätningar,
elkonsumtionsmätningar,  vattennivåmätningar  eller  finansiella  mätningar.
Tidsserier visas ofta visuellt som grafer då det är enkelt att uppfatta tidsseriens
relation med dess datapunkter i Y-axeln.

2.3 Maskininlärning

Maskininlärning[6],[37]  kan  räkna  ut  hur  den  ska  utföra  uppgifter  genom
inlärning  av  generaliserade  exempel.  Man  säger  ofta  att
maskininlärningsalgoritmer  är  den  vetenskapliga  undersökningen  av  statistiska
modeller  och  algoritmer  som  datorsystem  använder  för  att  utföra  specifika
uppgifter.  Detta  gör  den  utan  några  direkta  instruktioner  och  tillämpar  sin
inlärning  och  resultat  istället  på  beroendet  av  mönster.  Vid
maskininlärningsalgoritmernas inlärning använder den sig av provdata som kallas
“träningsdata”.  Träningsdatat  används  i  matematiska  algoritmer  av
maskininlärningsmodellen  för  att  skapa  förutsägelser  eller  fatta  beslut  utan  att
modellen programmeras för att utföra uppgiften. 

De senaste decennierna har maskininlärning används brett  inom datavetenskap
och  andra  områden.  Maskininlärning  används  bland  annat  i  webb-sökningar,
spamfilter  och inom aktiehandeln. Många olika typer av maskininlärning finns
bland  annat  övervakad  och  oövervakad[38].  I  detta  arbete  kommer
maskininlärning i regressionssyfte användas, då vi utifrån en tidsbaserad dataserie
vill förutse de framtida datapunkterna.
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2.3.1 Time series forecasting

Inom maskininlärning  är  time  series  forecasting  väldigt  populärt  då  det  finns
väldigt  många  förutsägelseproblem  som  involverar  en  tidskomponent.  Ordet
extrapolering betyder att göra förutsägelser om framida tidspunkter i en tidsserie.
Allt fler moderna områden fokuserar på time series forecasting och refererar till
det som “prognoser för tidsserier”. Dessa prognoser innebär att modeller anpassas
till tidsseriens historiska data och använder dem för framtida observationer. En
viktig  karakteristisk  variabel  i  forecasting  är  att  framtiden  är  självklart  helt
otillgänglig och får endast beräknas och förutspås från det som redan har hänt. [7]

2.3.2 Övervakad och oövervakad maskininlärning

Inom  maskininlärning  finns  det  grupperingar,  som  till  exempel  övervakad
inlärning, oövervakad inlärning och deras undergrenar klassification, regression,
klustering och assosiation. Förgreningen visas på figur 1 nedan.

Figur 1: Visar en del av maskininlärningens uppdelning.

Vid  övervakad  maskininlärning  får  modellen  en  inputvariabel  X  och  en
outputvariabel  Y.  Man  använder  maskininlärningsalgoritmen  för  att  mappa
funktionen  från  inmatningen,  till  utmatiningen  Y=f(X).  Vid  inlärningen  ges
algoritmen det “rätta” svaren, då den vid exempelvis ett bildklassificeringsproblem
visar  algoritmen en bild  på en blomma,  algoritmen noterar  dess  attribut  samt
sedan berättar för den att det faktiskt är en blomma. Maskinlärningalgoritmen kan
efter inlärningen skapa förutsägelser eller klassificeringar baserat på det historiska
datat.[8]

Oövervakad  maskininlärning  har  istället  endast  en  inmatningsvariabel  X,  men
resulterar inte i någon utmatning. Oövervakad maskininlärning används istället för
att upptäcka strukturer av datat, mönster i datat som tidigare varit okänt. [9]

2.3.3 Regression

Regression ligger  under övervakad maskinlärning inom maskininlärningsträdet.
Det  är  en  av  de  mest  vanliga  maskinlärningsmodellerna  och  estimerar
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variablernas  relation  till  varandra.  Dessa  estimationer  görs  oftast  med
datapunkterna i en tidsserie. Linjär regression, polynomial regression och radiala
basis  funktionsregression  är  bara  några  av  de  många  olika  typer  av
regressionstekniker som används inom maskinlärning men är de som kommer att
användas inom detta arbete.

• Linjär regression skapar en relation mellan variabeln Y och en eller flera
variabler X, med en rak linje genom dem. Detta visualiseras på figur 2

• Polynomial regression skapar till skillnad från linjär regression en bäst
passad kurvad linje genom tidsseriens datapunkter. Detta visualiseras på
figur 2

• Ickelinjär regression är de linjer som skapas utan att vara raka linjer.
Bland  annat  polymonial  och  RBF  regression  som  faller  under  denna
kategori. Ickelinjär regression kan även skapa linjer vilket följer Y- och X
variablerna på ett  mer precist  sätt  vilket  också i  många fall  kan skapa
bättre förutselser vid maskininlärning. Detta visualiseras på figur 2

 

Figur 2: Visar en del av maskininlärningsmodellerna linjär, polynomial och RBF. [20]

2.4 Pythonbibliotek

Kapitel 2.4.1 – 2.4.4 går igenom teori som ger läsaren bättre förståelse för
de pythonbibliotek som använts för att utföra arbetet. 

2.4.1 NumPy

NumPy[11] är ett databehandlingsbibliotek för python. Kärnan av NumPy är ett
“ndarray”  objekt.  Objektet  är  en  N-dimensionell  array  med  flera  inbyggda
funktioner som är byggda för prestanda. Skillnaden mellan NumPYs ndarray och
pythons standard sekvenser är:

6
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• NumPY arrayer har en fast storlek till skillnad från en Pythonlista. Vid
storleksändring av en ndarray skapas det en ny array och den originella
arrayen tas bort.

• Alla element i en NumPy array är av samma datatyp, vilket också gör att
de är av samma minnes-storlek.

• NumPy arrayer underlättar avancerade matematiska operationer på stort
antal  data.  Det  görs  även  också  med  mindre  kod  än  pythons  vanliga
sekvenser.

I och med NumPys snabba prestanda är detta ett bibliotek som är välanvänt inom
maskininlärning.

2.4.2 Scikit-learn
Scikit-learn  är  ett  bibliotek  för  Python  som initialt  skapades  som ett  Google
Summer of Code project av David Cournapeau. Det utvecklades sedan fram till
2010 av Fabian Pedregosa,  Gael Varoquaux, Alexandre Gramfort och Vincent
Michel  och  som  sedan  gjordes  publikt  under  samma  år.[10]  Scikit-learn
innehåller  olika  klassificeringsalgoritmer,  regressionsalgoritmer,
klusteringsalgoritmer.[13] Det finns även funktioner för  förbehandling av data,
som i vissa fall kan behövas vid maskininlärning för att få ett resultat[14].

2.4.3 Statsmodels

Statsmodels är ett Pythontillägg som tillhandahåller klasser och funktioner för att
estimera av flera olika statistiska modeller och även  genomförande av statistiska
tester.  Statsmodels  innehåller  bland annat  funktioner  för  tester  såsom Dickey-
fuller,  partiell  autokorrelationsfunktioner  (PACF)  & autokorrelationsfunktioner
(ACF). Statsmodels är byggt på Numpy och Scipy, samtidigt som det integrerar
väl med biblioteket Pandas. Statsmodels grafiska funktioner baseras på matpoltlib
biblioteket.[15]

2.4.4 Pandas

Pandas[16]  är  ett  Pythonbibliotek  som  används  för  att  skapa  tabelliknande
datakontainrar med bland annat kolumnnamn och radindexering som biblioteken
Scikit-learn och Statsmodels använder vid maskininlärning.

2.5 Support Vector Machines
Support Vector Machines[17] (SVM) är en väldigt populär klass av övervakad
maskininlärning algoritmer som karakteriseras med sitt  användande av kärnor.
Support  Vector  Machines  används  oftast  vid  klassificeringsproblem  men  kan
också implementeras i regressionsanalyser. I SVM använder den en teknik för att
finna en maximal marginalgräns mellan datapunkter. Där letar den efter en linje
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kallad hyperplan i det tvådimensionella fallet, mellan två kluster i ett dataset, som
ger den absolut största marginalen mellan de två klustrerna.[17] Detta genom att
separera dessa två olika klasser med minst antal fel med hyperplanet, medan den
också hittar det vinkelräta avståndet mellan två klassers närmsta punkter. För att
hitta den marginella linjen använder den “support vectors” vilket är datapunkterna
som ligger på eller vid sidan om marginalen.  Figur 3 är en visualisering över hur
hyperplanet skapas mellan de två klusterna.  

Figur 3: Visar hur SVM kartlägger hyperplanet och dess marginallinjer mellan datasetets 
olika kluster.

Ett klassificeringsexempel för detta i verkliga livet är en väg som avskiljer gående
personer  från  vänster  och  höger  sida  av  gatan.  Där  exempelvis  gående  på
högersidan klassificeras som grupp 0, och vänstersidan 1.

2.6 Support Vector Regression

Support vector regression är en typ av SVM som karaktäriseras genom att istället
för att hitta linjen som separerar datapunterna, letar den efter en funktion som
minimerar felen/skillnaderna hos datapunterna. SVR försöker därför omfånga så
många datapunkter som den kan, inom hyperplanets marginaler. Figur 4 är en
visualisering över hur SVR omfångar datapunkterna. 
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Figur 4: Visar hur SVRmappar hyperplanet och dess marginallinjer mellan datasetets 
olika kluster.

Parametrarna som används vid skapandet  av SVR-modeller  är  C och  gamma.
Bredden på hyperplansmarginalerna bestäms av parametern C. Ett större C värde
skapar mindre marginaler. Gamma parametern definerar hur långt inflytandet av
en inlärningsdatapunkt når. Låga gamma värden betyder långt, och höga nära.
Dessa parametrar går enkelt att hitta med hjälp av exempelvis grid search som
testar  alla  möjliga  parametrar  för  modellen,  och  returnerar  det  passande  för
dataserien som används..

2.6.1 Kernels

Kernels inom SVR används för att förändra och skapa mer precisa hyperplan från
datasetet man använder. Med hjälp av kernels kan man göra det tvådimensionella
datasetet högdimensionellt, vilket sedan kan hjälpa vid både linjära och ickelinjära
regressioner.[17]

Det finns tre stycken populära kärner som ofta används vid SVR problem. Det är
linjära-, polynomiala- och rbfkärnor. Ett exempel på hur RBF-kärnor mappar sina
hyperplan visas i figur 5.

9



Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

Figur 5: Visar hur SVR med RBF-kernel mappar hyperplanet och dess marginallinjer för 
att omfånga grafensdatapunkter.

För RBF-kärnan är det parametern C som avgör avståndet mellan hyperplanet
och dess yttre marginallinjer. Den kontrollerar alltså hur många datapunkter som
kommer innanför marginalen. Ett större C gör marginalen mindre.

2.7 ARIMA
ARIMA är en akronym som står för AutoRegressive integrated Moving Average
och är en klassisk statistisk algoritm. Det är en av de mest generella klasserna av
modeller  för  att  förutse  värden  av  en  serie  baserat  på  sitt  egen  bakgrund.
Algoritmen  fungerar  bäst  då  datat  är  stationärt[18].  Stationärt  innebär  att
dataserien  inte  följer  något  mönster,  till  exempel  säsongsbaserad  eller  kraftigt
stigande eller fallande. Den har då en konstant amplitud runt sitt medelvärde. För
att upptäcka och åtgärda ostationärt data kan man använda ett test som kallas Box
Jenkins modellen som beskrivs under kapitel 2.6.1

ARIMA är uppdelat i tre nyckelaspekter, vilka är:

• AR:  Autoregression.  Detta  ses  som  relationen  mellan  det  nuvarande
värdet och de tidigare värdena. AR(1) betyder nuvarande värdet och ett
tidigare värde. AR(2) är relationen mellan det nuvarande värdet baserat på
de två tidigare värdena.
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• I:  Integrated.  Användningen  av  differentiering  av  observationer.  Detta
innebär  även  att  man  gör  tidsserien  stationär  genom att  subtrahera  en
observation från en tidigare observation.

• MA: Moving  Average.  En  modell  som använder  beroendet  mellan  en
observation  och  restfelet  från  en  följande  genomsnittsmodell  som
tillämpas på fördröjda observationer.  Detta  används för  att  “jämna ut”
grafen.[19]

Från  ARIMAS ovanstående  nyckelkomponenter  anges  exakt  vilken  modell  av
ARIMA som ska användas genom tre olika parametrar där standardnotationen är
ARIMA(p,d,q).  Parametrarna  ersätts  med  heltalvärden  för  att  indikera  vilken
ARIMA-model som används.[19]

• p = AR

• d = I

• q = MA.

Processen att bestämma de mest passande ARIMA parametrar p,d och q för en
tidsserie beskrivs i kapitel 2.6.1

2.7.1 Box-Jenkins

För att finna ARIMAs parametrar p och q använder man Box-Jenkis metoden.
Den togs fram av George Box och Gwilym Jenkins i deras 1970 bok Time Series
Analysis: Forecasting and control. [20]

Box-Jenkins metoden följer tre steg.

1. Identifiering. Genom att använda dataintervall, autokorrelationer, partiella
autokorrelationer  och  annan  information  kan  en  enkel  ARIMA-modell
väljas och dess värden för p,d och q i ARIMA(p,d,q)-modellen.

2. Estimering. Använda dataserien för att träna parametrarna av modellen.

3. Diagnostisk  kontroll.  Den  använda  modellen  undersöks  och  man
uppskattar dess brister med hänsyn till autokorrelationerna av restserien
eller testdatat.

Nedan följer grundläggande information om varje steg i Box-jenkins modellen.

Modell identifiering:
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Vid  antagandet  att  dataserien  är  stationär  och  inte  har  någon  säsongsbaserad
variation är målet med modell identifieringen att hitta lämpliga parametrar för p,
d  och  q  i  ARIMA(p,d,q)-modellen.  Är  dataserien  inte  stationär  är  det
rekommenderat att ta bort en deterministisk trend eller skillnad i serien.

I  båda  fallen  är  det  första  steget  att  kolla  på  dataseriens  autokorrelation  och
partiella autokorrelation konstatera vart datapunkten skär X-axeln första gången.
Punkten  som  visas  i   den  partiella  autokorrelationsgrafen  ger  q  parametern,
medan  autokorrelationsgrafen  ger  p  parametern.  Om datapunkterna  håller  sig
ovanför X-axeln under en längre tid indikerar det på att det finns en viss trend i
dataserien eller att serien behöver bli differentierad. Om dataseriens partiella och
vanliga  autokorrelation  visar  sig  vara  “ojämn”  med  dippar  och  spikar  är  en
indikation att istället för att använda sig av punkten där den skär X-axeln första
gången, använda punkten där första spiken eller dippen befinner sig.  Att finna
parametrarna p och q för modellen är något som anses vara lite av en “konst” och
att plotta ARIMA-modellen och dess prediction kan vara bra för att se om dess
kurvor verkar rimliga. [21]

Estemering:

Estimeringssteget kan göras med bland annat “Maximum likelihood estimation”.
Det är en metod som estimerar statistiska modellers parametrar. 

Diagnostisk kontroll:

Det  sista  steget  i  Box-jenkins  är  kan  ses  som  ett  trial  and  error  steg.  Här
kontrollerar man grafens resultat och letar bland annat efter överanpassning. Det
vill säga att modellen följer träningsdatat väldigt precist, men felmarginalen hos
testdatat är stort. Det resulterar i att p- och/eller q parametern måste justeras, för
att sedan återgå till steg ett i Box-jenkins metoden.

2.8 Webbutvecklingsteori
Kapitel 2.8.1 - 2.8.3 går igenom teori som ger läsaren bättre förståelse för det
utförda webbutvecklingsarbetet

2.8.1 Flask-RESTful

Flask-RESTful[22]  är  ett  plugin  till  Webbramverket  Flask.  Flask  är  vad  som
kallas ett microramverk, vilket betyder att det är minimalt, oberoende av andra
ramverk eller bibliotek och innehåller endast det grundliga verktygen för att bygga
webb-applikationer.  Användarna har  möjligheten att  utöka flasks funktionalitet
med hjälp av plugins och kan där av implementera Flask-RESTful. Det används
för att underlätta skapandet av APIer för flaskapplikationer. Flask och dess plugin
implementeras i Python.
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2.8.2 Vagrant & Scotch Box

Vagrant[23] är ett verktyg för att bygga och förvalta virtuella miljöer. Vagrant är
till  för  att  förminska  uppbyggnadstiden  av  den  miljö  man  vill  åstakomma.
Grundidén med Vagrant är att den skapar en klon med en “grundbild” den bilden
kallas för “boxes” i vagrant.

Ett exempel på en box är Scotch Box[24], som är en miljö fokuserad på generell
utveckling och som är byggd på en LAMP-stack.  LAMP står för Linux, Apache,
MySQL och PHP.  En visuell  bild  på  strukturen visas  på figur 6 Plugins  den
innehåller är bland annat Node.js, Git, Vim, Ruby, Apache, mySQL och en hel
del andra ramverk.

 
Figur 6: Visar Scotch boxs systemstruktur.

2.8.3 D3.js

D3.js är ett Javascripbibliotek som med hjälp av HTML, SVG och CSS skapar
visualiseringar av data. Det kan bland annat användas för att visualisera mönster,
skillnader mellan en eller flera tidsserier eller grafer i realtid, till exempel börs-
eller sensorvärden. D3 använder sig inte av färdiga grafmallar. Användaren får
istället  skapa sin  graf  helt  från grunden  med olika komponenter  som ritas  av
Scalable Vector Grahpics (SVG). Datat D3 hanterar bland annat json och CSV
filstrukturer. [25]

2.9 Gantt-schema

Ganttschema[26] är ett populärt verktyg vid projektledning. Med Ganttschema
lägger  man  upp  arbetets  olika  aktiviteter  under  en  tidslinje.  Med  hjälp  av
verktygen kan man bland annat se arbetets startdatum, dess olika aktiviteter och
uppgifter  tillsammans  med  tillhörande  start-  och  stoppdatum  samt  hur  de
överlappar eller länkas samman. 

2.10 Extreme programming

Extreme programming[34] är ett agil mjukvaruutvecklings-ramverk med mål att
producera kod med högre kvalitet samt ökad kvalitet hos utvecklingstiden hos

13



Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

programmeraren.  Extreme  programming  innehåller  flera  metoder  som  till
exempel simpel design, kollektivt kodägande, parprogrammering och många fler.
De grundläggande reglerna hos extreme programming är baserat på fem stycken
värden.  Att  kommunicera,  skriva  simpel  kod,  ge  och  få  feedback,  respektera
varandra samt att visa mod. 
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3 Metod
Kapitel 3.1-3.7 går igenom de metoder och verktyg som använts i detta projekt.
Dessa metoder och verktyg har gjort det möjligt att nå resultatet.

3.1 Originaldata

Originaldatat är en summering av biståndsutgifterna från år 1998 till och med år
2019. Datat är i valutan USD och är uppdelat i miljoner.

Tabell 1: Mätresultat för undersökta metoder. 

År Värde

1998 1617M

1999 1641M

2000 1808

...

Eftersom  år  2019  ej  är  avslutat  kommer  denna  datapunkt  att  utgå  under
inlärningen av datat, då det kan skapa felaktiga förutsägelser för framtida år.

3.2 Datauppdelning

Innan datat används genom de olika algoritmerna delas det upp i träning- och test
data  set.  Träningssettet  är  den  del  av  datat  som  används  vid  inlärning  av
maskininlärningsmodellerna  eller  det  datat  som  matas  in  i  de  klassiska
algoritmerna.  Testdatadelen  används  sedan  för  att  evaluera  modellen  eller
algoritmens  prestanda  och  noggrannhet.[27]  Det  är  självklart  viktigt  att  inga
observationer från träningssettet är inkluderat i testsettet, i och med att de hade
givit ett resultat som hade gynnat algoritmens noggrannhet på ett falskt vis. Denna
uppdelning  resulterar  också  i  algoritmernas  parametrar  kan  finjusteras  med
jämförelsen av testdatat och algoritmens förutselse.

Resultatet kommer att vara baserat på ett träningsdataset på 85% av det totala
datasettet, vilket innebär att testdatasettet blir 15% av det totala datasettet.

3.3 Pythonutveckling
Kapitel  3.3.1  -  3.3.3  går  igenom de metoder,  verktyg  och  bibliotek  som har
använts i detta projekt.
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3.3.1 Python

Python  passar  bra  till  detta  projekt  av  flera  anledningar.  Många  användare
beskriver  python  som  ett  “elegant”  och  “matematikliknande”
programmeringsspråk.  Det  är  också  enkelt,  lättläst  och  lättlärt  vilket  gör  det
väldigt eftertraktat och populärt bland programmerare som är allt från nybörjare
till väldigt avancerade.[28]

Den största anledningen till Pythonanvändandet i detta projekt är de verktyg och
bibliotek  som går  att  använda  inom maskininlärningssystem.   Dessa  tillbehör
såsom till exempel verktygen Statsmodes och Scikit gör maskininlärning betydligt
enklare och beskrivs under punkterna [3.3.2-3.3.3]

3.3.2 Scikit-learn

I  och  med  att  Scikit-learn  biblioteket  innehåller  en  bred  selektion  av  både
övervakade maskininlärningsalgoritmer men specifikt Support Vector Regression,
passar det  perfekt för projektets SVR-inlärning.  Scikit  är format att  samverka
med bland annat  Pandas och NumPy som skapar en enkel  integration mellan
biblioteken. 

3.3.3 Statsmodels

Statsmodelsbiblioteket  är  något  som  är  till  stor  hjälp  när  det  kommer  till
matematiska  beräkningar  och  evalueringar  av  de  olika
maskininlärningsmodellerna.  De innehåller  bland  annat  funktioner  för  Dickey-
fuller tester, samt partiell och standard autokorrelationsfunktioner.

3.4 Support Vector Regression

Support  vector  machines  (svm)  är  en  väldigt  populär  modell  för  övervakad
maskininlärning och är ofta rekommenderat för nybörjare inom ML på grund av
dess låga inlärningskurva.

Support vector regression är en perfekt machine learning modell för detta projekt
just  på  grund  av  dess  låga  inlärningskurva,  enkla  implementation  och  sin
prestanda och noggrannhet när det kommer till “small sample sizes”[35].   SVR
implementeras lätt i python med Scikit biblioteket. [29]

3.5 Arima
ARIMA är en algoritm som länge använts för att lösa regressionsproblem, men
har under det senaste decenniet fått stor konkurrens av maskininlärningsmodeller.
ARIMA har valts  som statistisk  algoritm i  detta  arbete  för  att  undersöka om
ökandet av ML-modeller medan sjunkandet av ARIMA användning beror på dess
resultat.

ARIMA implementeras enkelt genom pythons bibliotek Statsmodels.
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3.6 Verktyg för webbutveckling
Kapitel  3.5.1-3.5.4  går  igenom de verktyg  och  bibliotek  som har  använts  för
webbutvecklingen i detta projekt.

3.6.1 Vagrant

Vagrants  enkelhet  och  minimala  implementeringstid  är  vad  som  gjorde  det
intressant i detta projekt. Boxen som används är en Scotch Box på grund av att
den  är  byggd med en LAMP stack.  Linuxoperativsystemet  är  enkelt,  har  hög
prestanda  och  kräver  få  resurser.  Apache  används  som  webbserver  vid
webbutvecklingen. MySQL är databasen och man kan säga att det arbetar i ett
parallelt lager med Apache. Slutligen är PHPlagret även kallat Scriptlagret och
används vid webbutvecklingen. Där ligger även tillexempel Perl och Python. Då
PHP samt python används flitigt inom arbetet var detta den bäst passande boxen.

3.6.2 Flask-RESTful

Flask-RESTful används i arbetet då det enkelt implementeras och skapar APIer
med datat från berkäningarna som webbsidan sedan kan hämta. En till  positiv
anledning är att Python redan används vid implementation av ML-modellerna och
den klassiska statistiska modellen.  Det skapar en “sammanhållning” i projektet.

3.6.3 D3.js

D3.js är biblioteket som openaid.se använder för att visa det årliga biståndet. I
och med att det redan är implementerat i källkoden, och kan skapa överlappande
areagrafer är det den vinnande kandidaten för bibliotek att visualisera resultatet
från SVR och ARIMA. En till  anledning för användandet av biblioteket är att
API-erna  som  Flask-scriptet  skapar  är  i  json  och  csv-form,  vilket  D3  har
inbyggda funktioner till för att läsa.

3.7 Prestandamätningar
Prestandamätningarna som används för att utvärdera ML-modellerna från SVR
samt algoritmresultat från ARIMA är Mean Square Error

 
Figur 7: Visar formeln för MSE. [31]

och Root Mean Square Error, RMSE
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Figur 8: Visar formeln för RMSE. [32]

RMSE används för att indikera modellens passform till datat. Det visar hur nära
de observerade originaldatapunkterna är till modellens förutsagda värden. Lägre
värden på RMSE indikerar på bättre passform och precision av ML-modellen
vilket är det viktigaste kriteriet för passform om huvudmålet med modellen är att
förutse värden, vilket de i detta arbete är.[30]
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4 Konstruktion
Detta  kapitel  beskriver  systemets  konstruktionens  i  detalj.  En  uppdelning  av
systemets olika komponenter har genomförts i respektive underkapitel för att det
ska vara enkelt att undersöka de specifika delarna.

4.1 Struktur

För  att  visa  en  överblick  över  systemets  struktur  och  funktioner  har  ett
flödesschema  skapats.  Flödesschemat  visas  i  figur  9.  Datat  hämtas  från
openaiddatabasen  till  maskininlärningsmodellen  SVR,  och algoritmen ARIMA
som är skriven i python. Den gör sina beräkningar och skickar sedan vidare datat
till  en  annan  databas  som har  namnet  ML-databas.  Datat  från  ML-databasen
hämtas sedan från Flask-webbapplikationen och skapar ett API för varje table i
ML-databasen. Webbsidan kan sedan hämta informationen från APIerna för att
visuellt presentera resultatet från algoritmerna.

 
Figur 9: Visar projektets systemstruktur.

4.2 Backend
Backend  består  av  en  virtuell  scotch  box  server  som  hanterar  databasen,
algoritmerna och webbsidan. Även APIet ligger på Scotch boxen men körs med
hjälp av Flask-RESTfuls webbapplikation. 
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4.2.1 Vagrant

Vagrant  är  det  som  sköter  den  lokala  utvecklingsmiljön.  Scotch  box  är
grundbilden som följande kapitel  kommer att implementeras på.

4.2.2 Databas

Databasen  som  används  i  systemet  är  mySQL  tillsammans  med  mySQL-
workbench för  visualisering och enklare hantering av databasen.  Som tidigare
nämnts under kapitel 4.1 används två olika databaser för datahanteringen. En för
att hämta openaid datat, och en för att skicka det färdiga datat till. Den första
kallas openaid-databasen medan den andra kallas ML-databasen. På figur 7 visas
den generella strukturen för databasen med det färdiga datat.

 
Figur 10: Visar tabellstrukturen från originaldatat och tabellstrukturen för det 
förutspådda datat från ARIMA algoritmen i ML-databasen.

Openaiddatabasen är uppdelad i ett table från varje år, med olika attribut exempel
“transaction-value-usd” och “transaction-value-sek”.

4.2.3 Support Vector Regression

Implementationen av ML-modellen Support Vector Regression görs i python med
hjälp av biblioteket Scikit-learn och kodraden:

from sklearn.svm import SVR.

Efter det läses datat in från openaiddatabasen och läggs i en NumPy container,
vilket  implementeras  med  biblioteket  NumPy.  Detta  görs  då  de  flesta  ML-
modeller använder sig av NumPy-containrar på grund av att beräkningar med det
går snabbare än med vanliga contrainrar. [33]

Support Vector Regression skrivs i tre steg.  Det första är att  SVR modellerna
skapas med respektive parametrar. Till exempel: 

# Skapar modell

svr_lin = SVR(kernel='linear', C=1)
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Sedan används modellerna vid träning tillsammans med träningsdatat. När man
vill  förutse ett värde framför den tidsserie man har, tränas modellen med hela
dataserien. Exempel:

# tränar modellen

svr_lin.fit(dates, values)

När väl modellen har blivit tränad med datat, går det att nå modellens förutpådda
värden. Detta med funktionen .predict(), tillsammans med parametern X, vilket
är värdet på den tidpunkt man vill förutspå.

Resultatet läggs därefter i ML-databasen.

4.2.4 Arima

Implementationen av ARIMA görs i python med hjälp av biblioteket statsmodels
och kodraden:

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

Som figur 6 under kapitel 4.1 visar så är ARIMA-scriptet kopplat till databasen,
likt  SVR  scriptet,  och  dess  funktioner  är  lika.  Datat  läses  in  från  openaid-
databasen genom att  hämta alla tabellernas “transaction-value-usd” och samlar
ihop dem med en “SELECT SUM” sql funktion. Datat “förminskas” också för att
hålla  samma form som visas  på openaids  hemsida,  detta  görs  genom att  dela
biståndssumman med 1000000. Likt SVR datat som beskrivs under punkt 4.3.3
läggs datat in i en NumPy-array för snabbare beräkningar.

Efter att parametertester har utförts, som beskrivs i kapitel 2.6.1 skapas ARIMA-
modellen med parametrarna p=1,  d=2,  och  q=1 som hittat  från Dickey-fuller
testen och träningsdatat med hjälp av kodraden:

model = ARIMA(myDataset, order=(1,2,1))

Därefter används modellen vid träning med ARIMA(1,2,1) modellen. När man
har  tränat  modellen  hämtas  de  förustpådda  värdena.  Detta  med  funktionen
.plot_predict(a,b)  Där  a  är  startpunkten  för  de   värdet  i  tidsserien  man  vill
förutspå, och b är slutpunkten.

Resultatet läggs sedan i ML-databasen.

4.2.5 Flask-RESTful

Flask tillsammans med pluginet Flask-RESTful implementeras för att datat som
presenteras genom grafer på hemsidan ska kunna nås externt.
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I  pythonscriptet  hämtas  datat  från  ML-databasen  som  innehåller  både
originaldatat, samt SVR-datat och ARIMA-datat. Datat bearbetas och läggs i en
lista med tasks. Varje task innehåller ett id, årtal samt summering av årets bistånd
eller biståndsförutsägelsen. Varje API hanteras av respektive klass, som hämtar
dess tasks, och taskattribut. Ett exempel är:

from flask import Flask

from flask_restful import Resource, Api

class ArimaApi(Resource):

   def get(self):

       return {"arima_task": arima_task}

app = Flask(__name__)

api = Api(app)

CORS(app)  #adding general CORS to allow all domains.

api.add_resource(ArimaApi, '/arima')

if __name__ == '__main__':

   app.run(debug=True)

Detta resulterar i att när scripter körs startar en webbserver som når APIet genom
serverns  ip-adress  tillsammans  med  resursens  givna  namn.  exempelvis
localhost/arima.

4.3 Frontend

Då SIDA har en webbsida som visar grafer angående biståndsutgifter används den
som mall för användargränssnittet och visuell presentation av data genererad av
systemet.

4.3.1 Webb & D3.js

Webbsidan  är  skapad  av  en  mall  från  openaid.se.  Resultatet  från
maskininlärnings-modellen och ARIMA-algoritmen hämtas från APIet med hjälp
av  D3.js  funktioner.  Grafen  som  visualiserar  resultatet  är  skapat  med  D3.js
komponenter som adderas till angiven HTML-div.
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5 Resultat
Kapitel  5.1-5.6  går  igenom  resultaten,  som  är  kopplad  till  de  konkreta  och
verifierbara målen, från kapitel 1.4

5.1 Prestandamätningar

För  att  utvärdera  resultatet  från  maskininlärningsmodellen  SVR  och  den
statistiska algoritmen ARIMA används RMSE och MSE vilket är beskrivet under
kapitel 3.7

5.2 Datapunkter

Datapunkterna som används för att komma fram till resultatet som visas under
kapitel  5.2-5.4  är  biståndssummeringen  från  SIDAs  hemsida  openaid.se.  Den
sista datapunkten från 2019 är bortplockad då året inte är slutfört och en icke
slutförd testpunkt hade medfört felaktigt och orättvist resultat.

5.3 Support Vector Regression

Det  resultat  som presenteras  är  det  förutspådda  värdet  jämfört  med  testdatat
beskrivet i kapitel 3.2. Parametrarna som används för SVR är:

Linear - C = 1e4

Polynomial - C = 1e4

RBF - C =1e4
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5.3.1 Linjär kärna

Figur 11 visar SVR-resultatet med linjär kärna, tillsammans med tabell 2 som 
visar det förutspådda datat jämfört med testdatat och tabell 3 som visar MSE och 
RMSE resultaten.

Figur 11: Plot av den linjära SVR-modellen gul heldragen linje, träningsdatat är de svarta 
punkterna, den heldragna orangea linjen är testdatat och de gula punkterna är  de 
förutspådda värdena från den linjära kerneln.

Tabell 2: Visar resultatet av ursprungsdatapunkterna 2015, 2016, 2017, 2018 jämfört med 
SVR-modellens förutsägelse med linjär kärna

Datapunkt 1 2 3 4

Testdata 6475 4412 4868 5085

Förutspådd
data

5042 6210 6479 6748

Tabell 3:  Visar MSE och RMSE resultaten från den linjära kärnan.

Antal
Datapunkter

MSE RMSE

4 2219222 1490
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5.3.2 Polynomial kärna

Figur 12 visar SVR-resultatet med polynomial kärna, tillsammans med tabell 4 
som visar det förutspådda datat jämfört med testdatat och tabell 5 som visar MSE
och RMSE resultaten.

Figur 12: Plot av den PolynomialaSVR-modellen blå heldragen linje, träningsdatat är de 
svarta punkterna, den heldragna orangea linjen är testdatat och de blåa punkterna är  de 
förutspådda värdena från den polynomiala kärnan.

Tabell 4: Visar resultatet av ursprungsdatapunkterna 2015, 2016, 2017, 2018 jämfört med 
SVR-modellens förutsägelse med polynomial kärna

Datapunkt 1 2 3 4

Testdata 6475 4412 4868 5085

Förutspådd
data

7007 7595 8213 8861

Tabell 5:  Visar MSE och RMSE resultaten från den polynomiala kärnan.

Antal
Datapunkter

MSE RMSE

4 8961984 2994
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5.3.3 RBF kärna

Figur 13 visar SVR-resultatet med RBF-kärna, tillsammans med tabell 6 som 
visar det förutspådda datat jämfört med testdatat och tabell 7 som visar MSE och 
RMSE resultaten.

Figur 13: Plot av RBF SVR-modellen röd heldragen linje, träningsdatat är de svarta 
punkterna, den heldragna orangea linjen är testdatat och de röda punkterna är  de 
förutspådda värdena från RBF-kerneln.

Tabell 6: Visar resultatet av ursprungsdatapunkterna 2015, 2016, 2017, 2018 jämfört med 
SVR-modellens förutsägelse med RBF kärna

Datapunkt 1 2 3 4

Testdata 6475 4412 4868 5085

Förutspådd
data

5497 5300 5003 4662

Tabell 7:  Visar MSE och RMSE resultaten från RBF kärnan.

Antal
Datapunkter

MSE RMSE

4 485317 697
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5.4 ARIMA
Figur 14 visar ARIMA-resultatet, tillsammans med tabell 8 som visar det 
förutspådda datat jämfört med testdatat och tabell 9 som visar MSE och RMSE 
resultaten.

Figur 14: Plot av ARIMA-modellen i lila heldragen linje, träningsdatat är de svarta 
punkterna, den heldragna orangea linjen är testdatat och de lila punkterna är  de 
förutspådda värdena från ARIMA-modellen.

Tabell 8: Visar resultatet av ursprungsdatapunkterna 2015, 2016, 2017, 2018 jämfört med 
ARIMA-förutsägelsen

Datapunkt 1 2 3 4

Testdata 6475 4412 4868 5085

Förutspådd
data

5680 5825 5963 6111

Tabell 9:  Visar MSE och RMSE resultaten från ARIMA algoritmen.

Antal
Datapunkter

MSE RMSE

4 1220035 1104
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5.5 Samlat resultat
Det slutgiltiga resultatet visar att Support Vector Regression med RBFkärna är 
den modell som resulterar i det lägsta RMSE värdet. En sammanställning av 
algoritmernas slutvärden visas i tabell 2.

Tabell 10: Visar MSE och RMSE resultaten från alla de olika algoritmerna.

Antal
Datapunkter

MSE RMSE

SVR Linjär 2219222 1490

SVR
Polynomial

8961984 2994

SVR RBF 485317 697

ARIMA 1220035 1104

Under figur 15 har all data i hela datasetet använts vid träning av modellerna för
att skapa fyra förutsägelser bortom tidsserien. Här är den svarta heldragna linjen
originaldatat,  medan  de  färgade  heldragna  linjerna  tillhör  modellernas
inlärningskurvor och till sist punkterna som är algoritmernas förutsägelser.

Figur 15: Plot av alla förutsägningar från alla SVR-kernels samt ARIMA-algoritmen. 
Förutsägningen är bortom tidsseriens storlek.
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Tabell 11:  Visar de förutspådda datapunkterna från alla algoritmerna.

Tidspunkt ARIMA Linjär Polynomial RBF

1 5027 6876 8555 4914

2 5030 7137 9172 4746

3 4998 7399 9815 4589

4 4957 7661 10485 4444

5.6 Visualiseringsresultat
Tidigare på webbsidan openaid.se har man endast kunna se de tidigare 
biståndsutgifterna i en enkel graf. SVR med kärnorna linjär, polynomial och RBF
har tillsammans med det ARIMA förutsägelsen implementerats i nya grafer vilket
har inneburit nya funktioner som visar förutsägelsen av bistånden under åren 
2019-2022 i ett passande färgschema som flyter samman med webbsidans övriga 
struktur. På figur 13, 14, 15 och 16 visas resultatet från visualiseringen skapat 
med D3.js

Figur  16:  Visar  resultatet  av  algoritmernas  beräkningar  tillsammans  med  SIDAs
originaldata.
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Figur 17: Visar funktionen som kallas när muspekaren svävar över grafens olika årtal. Den
svarta linjen visar årtalet i grafen, tillsammans med dess bistånd i USD.

Figur 18: Visar grafen när muspekaren svävar över årtal 2019.
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Figur 19: Visar grafen när muspekaren svävar någon av färgboxarna, vilken visar 
information om den givna algoritmen.
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6 Slutsatser
Kapitel 6.1 - 6.3 går igenom slutsatser och diskussioner angående resultaten och 
projektet överlag.

6.1 Utvärdering av verifierbara mål

Under projektets inledning beskrivs fyra olika verifierbara mål som arbetet strävar
efter att uppnå och sedan presentera i resultat.

Det första målet var att utse en framtidskurva för Sveriges bistånd med hjälp av
maskininlärningsmodellen SVR, och det  andra var  att  göra det  med ARIMA.
Detta har uppnåtts då tre olika SVR-kärnor har implementerats i med pythonkod.
Även  ARIMA-algoritmen  har  givit  ett  resultat  utifrån  den  implementerade
ARIMA-modellen. 

Under  projektets  gång  har  ett  återkommande  problem  uppstått,  vilket  skapat
komplikationer vid bland annat parametertester och testresultat.  Problemet har
varit dataseriens storlek. I och med att det endast har funnits årlig data från 1998
- 2019 har resultatsiffror från bland annat dicky-fuller, ACF och PACF varit svåra
att  tolka,  och  många  gånger  har  “trial  and  error”  metoden  blivit  tvungen  att
användas för parameterfynd. 

Det ovanstående stycket tar oss in på det tredje verifierbara målet. Att jämföra
SVR och ARIMA i spridningen på avvikelserna av det förutspådda resultatet med
det  faktiska datat.  Dessa tester  gjordes på en datauppdelningen på 85%-15%,
vilket lämnade 17datapunkter till inlärning samt fyra till testning. Då dataseriens
storlek  är  så  liten  har  SVR-  och  ARIMAmodellerna  svårt  för  att  lära  sig
dataseriens attribut, vilket kan ge ett orättvist resultat vid testning av modellen.
Dataserien har  dessutom en stor ökning i  bistånd under år  2015, vilket  är  de
första året från dataseriens testdel, vilket syns under resultatkapitlet. Detta mål har
uppnåtts,  men det  hade med stor  fördel  kunnat  användas  en  större  dataserie.
Resultatet visar att Support Vector Regression med RBFkärna är den mest exakta
modellen för att förutspå tidspunkter för just detta dataset. 

Även de fjärde målet har uppnåtts då en visuell presentation av algoritmresultaten
har implementerats  på SIDAs prototypsida.  Hade biblioteket  D3.js  inte  redan
använts hos webbsidan hade jag valt ett annat bibliotek, då jag personligen tycker
att inlärningskurvan var brant.

6.2 Fortsatt utveckling

En eventuell utveckling av resultatvisualiseringen på webbsidan är möjlig. Detta
skulle kunna göras med exempelvis stapeldiagram eller andra typer av grafer.
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För att vidareutveckla maskininlärningsdelen skulle en betydligt större dataserie
krävas.  Exempelvis  per  månad eller  veckovis  data  från SIDA. Tyvärr  var  det
under detta arbete inte möjligt  att  få tillgång till  den. Med en större dataserie
öppnas även dörrarna till andra maskininlärningsmodeller, så som neurala nätverk
vilket generellt har mycket mer avancerad inlärning och exaktare resultat.

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter

När det kommer till att förutse finansiella värden med maskininlärning måste man
ha i åtanke att resultatet endast är baserat på de tidigare datapunkterna. Vad som
faktiskt  händer  med  framtida  finansiella  värden  är  något  som påverkas  av  en
mängd  olika  faktorer.  De  har  bland  annat  att  göra  med  politiska  händelser,
världskriser men även obetydligare saker. Till exempel har världens ledare  väldigt
stor  påverkan  på  världens  ekonomi.  Ett  simpelt  meddelande  på  en  social
medieplattform   skulle  kunna  vända  upp  och  ned  på  bland  annat  Sveriges
biståndsutgifter men även många andra finansiella marknader.

Skulle man på samma vis förutspå till exempel börsvärden finns det risk att man 
stirrar sig blind på maskininlärningens resultat och gör impulsiva investeringar. 
Detta kan sluta i att det faktiska framtida värdet inte alls faller samman med det 
förutspådda värdet, vilket resulterar i en förlust av de pengar man investerat i 
aktien.

En annan synvinkel är att maskininlärningen kan skapar falska förhoppningar eller
förväntningar för människor i det svenska samhället över hur biståndet kommer 
att se ut. Det kan påverka människors syn på biståndstagarna på ett både positivt 
och negativt vis. Därför måste man alltid ha i åtanke att det endast är en 
estimering över hur biståndet kommer att se ut, och inte exakt hur det kommer att
se ut.

33



Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

Källförteckning
[1] Scikit-learn, “Choosing the right estimator”

https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/ 
Hämtad 2019-05-05 

[2] T. Abeysinghe, A. K. C. Tsui, U. Balasooriya, “Small-Sample Forecasting
Regression or Arima models?”, Researchgate Journal of quantitative 
economics: journal of the Indian Econometric Society, 2003

[3] SIDA - Openaid, “Sweden’s aid to the world”
https://openaid.se/aid/2018/
Hämtad 2019-04-01 

[4] Python, “About”
https://www.python.org/about/
Hämtad 2019-05-16 

[5] M. Imdad Ullah, “Time Series Analysis and forecasting”
http://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/time-series-analysis-
forecasting
Hämtad 2019-05-16 

[6] S. Angra, S. Ahuja, “Machine learning and its applications: A review”, 
IEEE 2017 International Conference on Big Data Analytics and 
Computational Intelligence (ICBDAC)
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8070809   
Hämtad 2019-04-01 

[7] J. Brownlee “What Is Time Series Forecasting?”
https://machinelearningmastery.com/time-series-forecasting/
Hämtad 2019-04-06 

[8] Datarobot, “Supervised Machine Learning”
https://www.datarobot.com/wiki/supervised-machine-learning/ Hämtad 
2019-05-11 

[9] Datarobot, “Unsupervised Machine Learning”
https://www.datarobot.com/wiki/unsupervised-machine-learning/ 
Hämtad 2019-05-11 

34

https://www.datarobot.com/wiki/unsupervised-machine-learning/
https://www.datarobot.com/wiki/supervised-machine-learning/
https://machinelearningmastery.com/time-series-forecasting/
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8070809
http://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/time-series-analysis-forecasting
http://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/time-series-analysis-forecasting
https://www.python.org/about/
https://openaid.se/aid/2018/
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/


Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

[10] D. Nguyen, “Predict Stock Price with Support Vector Regression”
https://itnext.io/learning-data-science-predict-stock-price-with-support-
vector-regression-svr-2c4fdc36662
Hämtad 2019-05-28 

[11] NumPy, “About NumPy”
https://www.numpy.org/
Hämtad 2019-05-28 

[12] Scikit-learn, “History”
https://scikit-learn.org/stable/about.html#history 
Hämtad 2019-05-12 

[13] Code Academy, “What is Scikit-learn?”
https://www.codecademy.com/articles/scikit-learn 
Hämtad 2019-05-15 

[14] Scikit-learn, “Regression”
https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#svm-regression
Hämtad 2019-05-12 

[15] Statsmodels, “Statsmodels’s Documentation”
https://www.statsmodels.org/stable/index.html 
Hämtad 2019-05-12 

[16] Pandas PyData, “Python Data Analysis Library”
https://pandas.pydata.org/
Hämtad 2019-05-28 

[17] Kernelsvm, “Support Vector Machine Regression”
http://kernelsvm.tripod.com/ 
Hämtad 2019-04-14 

[18] R. Nau, Duke University, “Stationarity and Differencing”
https://people.duke.edu/~rnau/411diff.htm 
Hämtad 2019-05-06 

[19] J. Brownlee, “A Gentle Introduction to the Box-Jenkins Method for Time 
Series Forecasting”
https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-box-jenkins-method-
time-series-forecasting/
Hämtad 2019-05-06 

[20] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, “Time Series Analysis, 
Fourth Edition”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118619193
Hämtad 2019-05-10 

35

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118619193
https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-box-jenkins-method-time-series-forecasting/
https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-box-jenkins-method-time-series-forecasting/
https://people.duke.edu/~rnau/411diff.htm
http://kernelsvm.tripod.com/
https://pandas.pydata.org/
https://www.statsmodels.org/stable/index.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#svm-regression
https://www.codecademy.com/articles/scikit-learn
https://scikit-learn.org/stable/about.html#history
https://www.numpy.org/
https://itnext.io/learning-data-science-predict-stock-price-with-support-vector-regression-svr-2c4fdc36662
https://itnext.io/learning-data-science-predict-stock-price-with-support-vector-regression-svr-2c4fdc36662


Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

[21] NCSS.COM, “The Box-Jenkins Method”
https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/The_Box-Jenkins_Method.pdf 
Hämtad 2019-05-08 

[22] Flask RESTful, “User’s Guide”
https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest/
Hämtad 2019-05-29 

[23] Vagrant, “Introduction to Vagrant”
https://www.vagrantup.com/intro/index.html
Hämtad 2019-05-29 

[24] N. Cerminara, “Scotch Box”
https://box.scotch.io/
Hämtad 2019-05-09 

[25] M. Bostock, “D3.js”
https://d3js.org/
Hämtad 2019-05-25 

[26] Gantt.com “Gantt chart”
https://www.gantt.com/
Hämtad 2019-05-21 

[27] Tutorialspoint, “Training Data and Test Data”
https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_
learning_with_python_training_test_data.htm
Hämtad 2019-05-13 

[28] J. Stoltzfus, Techopedia, “Why is python so popular in machine learning”
https://www.techopedia.com/why-is-python-so-popular-in-machine-
learning/7/32881
Hämtad 2019-05-12 

[29] S. Dhar, V. Cherkassky, “Universum Learning for SVM Regression” Sida
8. https://arxiv.org/pdf/1605.08497.pdf
Hämtad 2019-05-13 

[30] K. Grace-Martin, Theanalysisfactor, “Assessing the fit of Regression 
Models”
https://www.theanalysisfactor.com/assessing-the-fit-of-regression-models/

Hämtad 2019-05-14 

36

https://www.theanalysisfactor.com/assessing-the-fit-of-regression-models/
https://arxiv.org/pdf/1605.08497.pdf
https://www.techopedia.com/why-is-python-so-popular-in-machine-learning/7/32881
https://www.techopedia.com/why-is-python-so-popular-in-machine-learning/7/32881
https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_python_training_test_data.htm
https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_python_training_test_data.htm
https://www.gantt.com/
https://d3js.org/
https://box.scotch.io/
https://www.vagrantup.com/intro/index.html
https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest/
https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/The_Box-Jenkins_Method.pdf
https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/The_Box-Jenkins_Method.pdf


Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

[31] Wikipedia, “Mean Squared Error”
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_squared_error
Hämtad 2019-05-29 

[32] Hatrillabs, “How to calculate the root mean square error”
https://www.hatarilabs.com/ih-en/how-to-calculate-the-root-mean-square-
error-rmse-of-an-interpolated-ph-raster
Hämtad 2019-05-29 

[33] edureka!, “Python NumPy tutorial”
https://www.youtube.com/watch?v=8JfDAm9y_7s 
Hämtad 2019-05-19 

[34] Agile Alliance, “Extreme Programming”
https://www.agilealliance.org/glossary/xp/
Hämtad 2019-05-29 

[35] G. Forman, I. Cohen “Learning from Little, Comparison of Classifiers 
Given Little Training”, Proceedings of the 8th European Conference on 
Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases. Lecture 
Notes in Computer Science 2004
Hämtad 2019-06-04 

[36] R. Nau, Duke University, “ARIMA models for time series forecasting”
https://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm#pdq 
Hämtad 2019-06-14

[37] P. Domingos, Department of Computer Science and Engineering. 
University of Washington, Seattle. ”A Few Useful Things to Know about 
Machine Learning”
https://homes.cs.washington.edu/~pedrod/papers/cacm12.pdf 
Hämtad 2019-06-16

[38] Mathworks, ”What is machine learning?”
https://se.mathworks.com/discovery/machine-learning.html 
Hämtad 2019-06-16

37

https://se.mathworks.com/discovery/machine-learning.html
https://homes.cs.washington.edu/~pedrod/papers/cacm12.pdf
https://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm#pdq
https://www.agilealliance.org/glossary/xp/
https://www.youtube.com/watch?v=8JfDAm9y_7s
https://www.hatarilabs.com/ih-en/how-to-calculate-the-root-mean-square-error-rmse-of-an-interpolated-ph-raster
https://www.hatarilabs.com/ih-en/how-to-calculate-the-root-mean-square-error-rmse-of-an-interpolated-ph-raster
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_squared_error


Att förutse Sveriges bistånd
Max Wågberg 2019-06-17

Bilaga A: Ganttschema
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