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Agenda

● Bakgrund och syfte

● Behovstrappa data-driven verksamhet

● Exempel:

• Öppna data för skolan (blogg)

• Val av beslutsstöd för elevuppföljning

• Prediktiv analys av öppna data i Göteborg
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ANVÄNDNING BESLUTSSTÖD

• Ekonomisk uppföljning

• Resursplanering

• Kompetensanalys

• Administration

• Analys av demografi

• …
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Behovstrappa för

data-driven verksamhet

4. Automatisera

3. Förändra verksamheten

2. Extrahera kunskap

1. Ordna upp röran

0. Säkra information

Digitalisering,
Internet of Things, …

Datalager, metadata, 
informationshantering

Beslutsstöd, översikt och paneler, 
statistik, sök

Data science, Big Data, maskininlärning, 
data-drivet arbetssätt

Artificial Intelligence, 
Robotic Process Automation (RPA)



1. Sortera röran



– samma trend ser vi i verktyg och processorkraft
Mängden information växer exponentiellt

https://www.datanami.com/2017/04/25/fraction-160-zettabyte-datasphere-stored/





Six Blind Men and 
the Elephant

http://www.junaalbert.com/la-solucion-win-win-de-los-street-hawkers/





2. Extrahera kunskap









Trender inom analys

enterprise
search

insight
engines

klassisk
BI

självbetjänings-
BI

sökdriven
analys
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Insikter ”out of the box”

Sök-driven analys …

… för alla!



nordstan sahlgrenska

from nordstan
to sahlgrenska

fromStation: nordstan
toStation: sahlgrenska

När?



138.197.184.24:3000/


3. Förändra verksamheten



"The perfect search engine would 

understand exactly what you mean and 

give back exactly what you want"

Larry Page, Google co-founder





“insight engine”

• Alla datakällor

• Realtidsanalys

• Textanalys & maskininlärning

• Filtrering, slice, fuzzy

• Användarrättigheter

• Skalar för Big Data



offerings



BI vs AI vs …
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4. Automatisera





Behovstrappa för

data-driven verksamhet

4. Automatisera

3. Förändra verksamheten

2. Extrahera kunskap

1. Ordna upp röran

0. Säkra information

Digitalisering,
Internet of Things, …

Datalager, metadata, 
informationshantering

Beslutsstöd, översikt och paneler, 
statistik, sök

Data science, Big Data, maskininlärning, 
data-drivet arbetssätt

Artificial Intelligence, 
Robotic Process Automation (RPA)



Öppna data för skolan
Exempel från tidigare blogginlägg



Öppen skoldata från Open Street Map (OSM)



Skolverkets lista kan kopplas till OSM



Geografiska data ger nya insikter



Geografiska data ger nya insikter

• Kunskapsskolan: 23 kommuner

• Parkskolan: 22 kommuner

• Kyrkskolan: 15 kommuner

• Centralskolan: 14 kommuner

• Hagaskolan: 11 kommuner











Beslutstöd för
elevuppföljning

Exempel från ett rådgivande projekt
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Göteborgsregionens 
kommunalförbund



Data-driven 
verksamhet

Definiera 
mätbara 
nyckeltal

Identifiera 
data och 

källor

Förädla
information

Gör 
tillgängligt

Visualisera 
och 

analysera

Blicka 
framåt

Omsätt 
och 

förändra
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Exempel: behov att se flöden (GRVux)
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Många möjligheter till BI-verktyg (trender 2017)
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• Behov och vision för uppföljning och analys?

• Vilka är användarna? Förväntningar, kunskap, behov?

• Funktionalitet och adaption?

• Gränssnitt och tekniska förutsättningar?

• Implementation och underhåll?

• Helhetsbild av kostnader?
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Att ha i åtanke vid val av beslutsstöd



Prediktiv analys
av öppna data

Värdet av att dela och visualisera öppen information!





offerings



Sista cykeln är inte alltid den bästa



Endast en ledig plats kan bedra



Varje station har sin egen rytm
Exempel: drottningtorget

https://public.tableau.com/profile/fredrik.moeschlin#!/vizhome/CykelstationeriGteborg/Overview


Andel tomma och fulla stationer över tid



Om stationer aldrig är tomma, hur många hade cyklat?



Exempel: mått på systemets tillgänglighet



Hur påverkar vädret? 
SMHI: dygn med regn per år



Väder – särskilt temperatur – har stor påverkan



Var bör vi placera nya stationer?
Geografisk prediktiv analys



Var bör vi placera nya stationer?
Geografisk prediktiv analys



Fredrik Moeschlin
fredrik.moeschlin@findwise.com

073-996 95 29


