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Abstract

Machine learning applied to data of aid contributions

Erik Aronsson, Olle Crondahl

The purpose of this master's thesis was to study if machine learning can be used as
decision support at the Swedish International Development Agency (Sida) in 
their work to provide financial aid. The aim was to examine the recurring
phenomenon of increased number of aid disbursements towards the end of the year. 
A study and presentation of the data has been done to show the disbursement
distribution of Sida's operating departments. Moreover, qualitative interviews with 
different roles at Sida have been done to highlight the complexity of the agency and to
explain why and how different disbursement patterns occur. The approach 
has been to use classification models as well as regression models applied to data of
aid contributions from Sida's database. The classification models used 
were Decision Tree, k-Nearest Neighbour and Gradient Boosted Tree and the
purpose with the models was to illustrate which features of a contribution that are 
likely to be of importance for whether a disbursement occurs in December or earlier.
The regression models used were linear models with the aim to predict if 
disbursements are likely to be delayed relative to the prognosis. The classification
model succeeded to point out three attributes that had influence on the 
classification result. The general conclusions of the report are that data of
contributions generated in different IT-systems and various work routines at Sida's 
departments affect the quality of the data and the models’ accuracies negatively.
Furthermore, insufficient amounts of data due to changes in Sida's information 
management has created difficulties when using data driven models to predict late
disbursements 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Myndigheter sitter ofta på stora datamängder vilket ger möjlighet att skapa statistiskt 

underlag för dataanalys. Denna studie gjordes för att undersöka om storskalig 

dataanalys på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) kan användas till 

att prediktera i vilken månad på året en utbetalning för en viss biståndsinsats kommer 

att ske. En sådan analys skulle kunna användas på Sida för att i ett tidigt skede planera 

utbetalningar under året, vilket kan minska den högre arbetsbelastning för medarbetare 

på Sida som är en konsekvens när många utbetalningar klumpas ihop under årets sista 

månader. Denna ansamling av utbetalning har visats bero på olika externa faktorer hos 

Sidas partners, där den mest påtagliga är försenade årsredovisningar i brist på tillräcklig 

dokumentation. Det mest uppenbara undersökningsresultatet visar att det finns 

möjligheter för att använda storskalig dataanalys på den data som genereras på Sida, 

men att datakvaliteten har sina brister. Detta på grund av de förändringar i Sidas IT-

miljö som har påverkat vilken data som samlas i Sidas databas, vilket sedan har haft 

inverkan på studiens resultat.   

För att analysera datan knuten till biståndsinsatser användes maskininlärning, vilket är 

IT-system som lär sig automatiskt från data. Klassificering och linjär regression, som är 

två områden inom maskininlärning, var de verktyg som användes i denna studie. Med 

hjälp av dessa verktyg kunde prediktiva modeller för analys göras på den data som 

genereras vid handläggningen av en insats. Utöver dataanalysen genomfördes intervjuer 

med olika personer på Sida som har en viktig roll i handläggning av insatser. Dessa 

intervjuer bidrog med värdefulla perspektiv över hur beredning av insatser sker, och 

därmed vad som kan påverka att en utbetalning för en insats riskerar att försenas.   

Klassificeringsmodellens utfall visade på att det är svårt att prediktera vilka 

utbetalningar som kommer att ske i december med hög noggrannhet. Den högsta 

modellnoggrannhet som uppnåddes var 68,13 procent. I modellen kunde ses att data om 

biståndsstrategi, utbetalningens storlek och månad då kontrakt för en insats skrevs, var 

särskilt intressanta för att säga om en utbetalning kommer att ske i december. Resultatet 

av regressionsmodellerna visade att utbetalningsmönstret på Sida är svårt att beskriva 

med en linjär modell, men däremot visade modellen att biståndsinsatser på vissa enheter 

och sektorer påverkar prediktionen för utbetalningsmånad mer än andra.  

I och med denna undersökning har många frågor aktualiserats som kan vara intressanta 

att studera för framtida dataanalys på Sida. Maskininlärning har visats vara ett verktyg 

som i dagsläget är svårt att använda för prediktiv analys för utbetalningsmönster på Sida 

med hög noggrannhet, men som däremot kan belysa vilka faktorer som kan påverka 

utbetalningsmånaden för en insats. Med tanke på den mängd data som genereras vid 

handläggning av insatser finns det stora möjligheter för Sida att i framtiden göra 

prediktiva analyser med hjälp av maskininlärning. Sådana analyser skulle kunna 

användas till att, förutom prediktera utbetalningsmånad, bedöma risker för en särskild 

insats.  
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Förord 

Denna uppsats genomfördes som en avslutande del av civilingenjörsprogrammet i 

system i teknik och samhälle. Studien är ett resultat av gemensamma insatser där vi 

båda har varit delaktiga i samtliga delar av utvecklingen av modellerna, samt 

författandet av uppsatsen. Flera andra personer har varit involverade i uppsatsen, vilken 

har skrivits i samarbete med Sida och David Garcia som handledare. Han har varit ett 

stort stöd under hela processen och hjälpt oss att komma i kontakt med personer som 

gett oss material och kunskap till arbetet. Vi vill också speciellt tacka Fredrik Lindsten 

på institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, som har bistått oss 

med sin tekniska expertis och gett oss värdefulla råd under arbetets gång. Vi vill också 

rikta ett tack till alla på Sida som ställt upp på intervjuer och deltagit i möten för att 

driva arbetet framåt.  

Erik Aronsson och Olle Crondahl, 

Uppsala, 19 juni 2017  
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1. Inledning 

I dagens samhälle ökar generering och hantering av data explosionsartat. I takt med 

ökad digitalisering har dataanalyser blivit en viktig del i många verksamheter. Ökade 

datamängder ger utrymme för nya möjligheter i form av nya sorters analyser som 

tidigare inte var möjliga. Artificiell intelligens i form av självinlärande system driver 

digitaliseringen framåt och möjliggör nya tillämpningar av digital teknik 

(Dataföreningen Sverige, 2016). 2016 redogjordes för en rad reformer för att öka takten 

av digitalisering av offentlig sektor där målet är att Sverige ska bli världsledande inom 

digitalisering (Regeringen, 2016). Reformen utgörs bland annat av planer för att bygga 

en nationell digital infrastruktur och öka den digitala mognaden genom ökad 

samordning och höjd beställarkompetens. Detta ska motverka att stora belopp läggs på 

startade IT-projekt som inte färdigställs eller inte hålls inom budget. Sveriges offentliga 

sektor besitter en stor mängd data som är närmast unik; myndigheterna har ofta stora 

register och möjligheter att skapa statistiskt underlag, men ofta används inte den fulla 

potentialen av dessa tillgångar (Ibid). En undersökning visar samtidigt att offentlig 

sektor i högre grad är digitaliserad än privata företag. En förklaring till detta kan ligga i 

att administrativa processer förekommer inom offentlig sektor i större utsträckning, där 

manuell handläggning kan minskas tack vare digitala hjälpmedel som leder till sparad 

tid och pengar (Visma, 2016). När det kommer till beslutsstöd, vilket utgörs av metoder 

för storskalig databearbetning för att stödja effektivt beslutsfattande är det istället 

näringslivet som ökar kraftigast. Skillnaden mellan offentlig och privat sektor kan 

förklaras av olika anledningar. Beslutsstöd har ofta en lång återbetalningshorisont 

samtidigt som myndigheter har krav på att använda skattepengar så effektivt som 

möjligt, vilket tydligt ska synas i statistiken. Det skulle även kunna förklaras av att 

offentlig sektor i stor utsträckning har en fragmenterad systemmiljö som består av äldre 

system och specifika lösningar som gör att beslutsstöd blir svårare att integrera (IDG, 

2014). 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som på 

uppdrag av Sveriges riksdag och regering arbetar för minskad fattigdom i världen. 

Myndighetens uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiell hjälp. Sidas arbete och 

verksamhet styrs genom regeringens förordning samt genom ett årligt regleringsbrev 

som säger vilka mål som ska styra Sidas verksamhet för året, samt hur stort 

budgetanslaget från regeringen är. Sida finansieras av skattemedel och hanterar drygt 

hälften av Sveriges offentliga bistånd. Den totala biståndsramen är 0,99 procent av 

Sveriges BNI och för år 2017 hanterar Sida 33,5 miljarder kronor (Sida, 

2017b).  Resterande hälft förmedlas till stora delar av Utrikesdepartementet (Sida, 

2015). Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella 

organisationer som FN och EU (Regeringskansliet).  

Sida har cirka 5000 aktiva biståndsinsatser årligen som är uppdelade mellan olika 

regionala och tematiska områden. Varje område har sina särskilda förutsättningar i form 
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av externa faktorer som påverkar hur handläggningsprocessen av en insats utformas. 

Som hjälp i processen dokumenteras en stor mängd data för varje insatsärende som är 

till för att skapa underlag för beslut angående utbetalningar. 

1.1 Problemformulering  

På Sida har det länge funnits en tydlig trend att större summor till dess 

samarbetspartners betalas ut under den senare delen av året, speciellt i december. En 

samarbetspartner är den aktör som står som mottagare av biståndet och ansvarar för att 

pengarna används till det avtalade målet. Figur 1 visar att mönstret med störst 

utbetalningar i december gäller för samtliga av Sidas operativa avdelningar. Sidas 

utbetalningsmönster kan i många fall förklaras av olika anledningar. Exempelvis finns 

långa insatser som har återkommande utbetalningar i slutet på året (Enhetschef 1, 

intervju, 7 april 2017). En annan anledning kan vara att utbetalningar försenas på grund 

av fördröjda revisionsrapporter eller att Sida måste anpassa sina utbetalningar till 

länders olika rapporteringscykler (Avdelningscontroller 1, intervju, 4 april 2017). Sida 

får varje år ett budgetanslag från regeringen som ska användas till 100 procent på ett 

effektivt sätt (Avdelningscontroller 2, intervju 4 april 2017). Därför finns inte möjlighet 

att spara pengar till nästkommande år, vilket betyder att utbetalningarna måste göras 

innan årsskiftet (Handläggare 1, intervju, 27 mars 2017). För utbetalningar som har 

beretts under året men som inte fått in nödvändig dokumentation måste då finnas 

alternativ för att uppfylla utbetalningskvoten (Avdelningscontroller 2, intervju, 4 april). 

En stor ansamling av utbetalningar i slutet på året kan leda till ökad arbetsbelastning för 

medarbetare på Sida under årets sista månader. Denna ökning av arbetsbelastning 

riskerar att påverka noggrannheten på kvalitetssäkringen (Enhetschef 1, intervju, 7 april 

2017). 

Eftersom Sida eftersträvar en jämn utbetalningstakt av biståndsfinansieringen över året 

är det intressant att titta på vilka typer av bistånd som oftare tenderar att ha 

utbetalningar i slutet av året för att kunna anpassa arbetet efter dessa. Genom att skapa 

en modell som predikterar utbetalningsmånad för en insats skulle denna kunna relatera 

egenskaper hos en viss biståndsinsats, såsom sektor, biståndskanal och 

utbetalningsstorlek, till en viss utbetalningsmånad. En sådan modell skulle, förutom att 

användas i planeringen av insatser, även kunna användas till att förstå samband mellan 

egenskaper hos en insats och dess utbetalningsmånad. Utöver den tekniska analysen 

vore det intressant att studera aspekter, såsom interna arbetsrutiner och faktorer hos 

Sidas samarbetspartners, som påverkar Sidas utbetalningsmönster men inte går att utläsa 

explicit ur datan. Denna information skulle kunna fås genom intervjuer med olika roller 

på Sida som arbetar med insatshantering. 
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Figur 1. Sammanslagning av alla utbetalningar för de fem operativa avdelningarna 

från 2013 till 2016. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera ifall data från Sidas datalager kan analyseras med 

hjälp av maskininlärning för att potentiellt användas som ett stöd i beslutsfattande 

processer. En del av detta är att tolka prediktiva modeller för att förstå vilka faktorer 

som påverkar utbetalningsmånaden för en insats. Målet är att undersöka om så kallad 

supervised learning i form av klassificering och linjär regression kan prediktera i vilken 

månad utbetalning för en insats kommer ske. Ett delmål är att studera bakomliggande 

externa faktorer som kan ha påverkan på utbetalningsmånad för en insats, samt att förstå 

datans utformning genom att studera interna faktorer på Sida som kan ha inverkan på 

hur data genereras i insatsärenden. En analys av ovan nämnda mål kommer att göras 

utifrån följande frågor: 

 Vilka externa faktorer skulle kunna leda till att en utbetalning för ett 

insatsärende försenas? 

 Kan en klassificeringsmodell användas för att prediktera om en utbetalning för 

en insats kommer att ske i december eller tidigare under året baserat på Sidas 

nuvarande data? 

 Kan en linjär regressionsmodell fånga Sidas utbetalningsmönster för 2016? 

 Vilka interna faktorer på Sida kan ha försämrat kvaliteten av biståndsdatan som 

användes för att göra en prediktion av utbetalningsmånad för en insats?  
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1.3 Rapportens disposition 

Efter ovanstående stycke med rapportens syfte och problemformulering följer ett 

bakgrundsavsnitt för att ge läsaren en övergripande förståelse om de tekniska verktyg 

som använts i studien. Denna består av en beskrivning om maskininlärning och de 

modeller som har tillämpas samt ett avsnitt om Sidas datalager och 

informationshantering. Bakgrundskapitlet avslutas med en överskådlig redogörelse för 

hur Sida arbetar med beredning av insatser. Efter bakgrunden följer ett metodavsnitt 

som beskriver hur datan från Sidas datalager har förbehandlats och vilka val av 

modeller som gjorts. Vidare beskrivs val av intervjuobjekt samt de avgränsningar som 

har format studiens utförande. Rapporten avslutas med en presentation av resultat och 

en diskussion om dessa.   

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först en genomgång av maskininlärningens fundamentala 

delar och mer noggrant klassificering och regression. Därefter redogörs för Sidas 

hantering av data och vilka IT-system som används inom verksamheten. Avslutningsvis 

beskrivs handläggningen av insatser på Sida.  

2.1 Introduktion till forskningsfältet 

När det talas om artificiell intelligens (AI) talas det om strävan efter att skapa något 

intelligent, det vill säga något som kan hantera lärande, anpassning till nya situationer 

och effektivt utnyttjande av erfarenhet (Nationalencyklopedin). AI innehåller flertalet 

delfält som exempelvis logiska resonemang, bevis av matematiska teorem, och 

diagnostisering av sjukdomar. Det är även ett fält forskare vänder sig till då fältet för 

med sig verktyg och tillvägagångssätt för att systematisera och automatisera 

intellektuella uppgifter. På samma sätt kan de som arbetar inom AI applicera sina 

metoder inom områden där människans intelligens kommer till användning (Russel, 

1995, s. 4). Samtidigt som mängden tillgänglig data blir större, ökar antalet sätt för att 

behandla den. Maskininlärning är ett område inom AI som består av algoritmer som lär 

sig av data; och ju mer data, desto mer kan datorn lära sig (Lohr, 2012).  

2.2 Maskininlärning 

Mitchell (1997, s. 1) menar att om en dator går att programmera att lära och automatiskt 

förbättras och göra framsteg utefter erfarenheter uppstår många applikationsområden. 

En grundlig förståelse av hur informationsprocesserande algoritmer för maskininlärning 

fungerar skulle även kunna leda till en bättre förståelse för hur människan lär, eller vilka 

inlärningssvårigheter som kan finnas för oss människor. Idag har olika algoritmer 

utvecklats för att appliceras på olika sorters inlärningsuppgifter. Inom delfältet 

informationsutvinning används maskininlärningsalgoritmer för att utvinna kunskap från 
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databaser. Dessa databaser kan innehålla all möjlig data, exempelvis finansiella 

transaktioner, sjukjournaler etcetera (Ibid). Maskininlärningssystem lär sig automatiskt 

från data, vilket ofta är attraktivt jämfört med att manuellt programmera ett program för 

varje uppgift som ska lösas. De senaste decennierna har maskininlärning fått fäste inom 

datavetenskapen och kan hittas i bland annat sökmotorer, spamfilter, 

kreditupplysningar, bedrägeridetektering, aktiehandel med mera (Domingos, 2012). 

2.2.1 Designprocessen 

Domingos (2012) menar att alla tusentals maskininlärningsalgoritmer som finns följer 

samma struktur och består av en kombination av tre komponenter. Dessa komponenter 

utgörs av representation, evaluering samt optimering. Inom varje komponent finns det 

flertalet val av tillvägagångssätt vid utformning av en inlärningsmodell. Det finns ingen 

kombination av dessa som löser alla problem utan olika sammansättningar lämpar sig 

olika bra för olika situationer. Mitchell (1997, ss. 5-10) har utformat en generell 

designprocess som redogörs för nedan. Den presenterar de steg som utgör en grund i 

många maskininlärningsprocesser där utformningen av varje delprocess kan ha en stor 

påverkan på resultatet av inlärningsprocessen. 

Val av träningsmiljö 

Att välja rätt träningsmiljö kan ha en stor påverkan på hur bra inlärningen för processen 

kommer att gå och är det första designvalet som görs vid utformningen av ett 

maskininlärningssystem. En viktig aspekt inom denna delprocess är hur väl denna 

träningsmiljö lyckas fånga fördelningen av exempel som den slutgiltiga 

systemprestandan kommer att mätas mot. Rent generellt är inlärningen som mest 

pålitlig ifall distributionen av träningsmängden är liknande mängden testexempel. I 

praktiken är det dock ofta nödvändigt att lärningsprocessen görs utifrån en 

exempelmängd som är något annorlunda mot de exempel det slutgiltiga systemet 

kommer att valideras mot. Annars finns en risk att den träningsmiljö som utgör grunden 

för inlärningen inte fullt representerar distributionen av situationer som den senare 

testas mot. 

Val av målfunktion 

Nästa steg i designprocessen av systemet är att bestämma vad för typ av kunskap som 

ska läras av systemet, vilket bestäms av en så kallad målfunktion. Funktionens utseende 

och form ser olika ut för olika sorters problem, men generellt gäller att 

inlärningsprocessen går ut på att upptäcka en effektiv och möjlig beskrivning av den 

ideala målfunktionen. I praktiken kan det vara svårt att lära en målfunktion perfekt på 

grund av bland annat begränsad beräkningskapacitet, varför det är vanligt att det görs en 

approximering av målfunktionen. 
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Val av representation för målfunktionen 

Ett inlärningssystem måste representeras på ett formellt sätt som datorn kan hantera. En 

hypotes är en särskild funktion som ska vara så lik målfunktionen som möjligt och som 

är den funktion modellen ska representera (Raschka, 2015). Ett så kallat Hypothesis 

space för ett maskininlärningssystem är mängden av alla hypoteser som möjligen kan 

returneras av systemet. Många maskininlärningsalgoritmer använder sig av en 

sökprocedur där en mängd observationer appliceras på alla tänkbara hypoteser som 

skulle kunna passa observationsmängden. De hypoteser som bäst beskriver datan lyfts 

fram av algoritmen (Blockeel, 2011). Vid val av representation behöver det göras en 

viss avvägning. Väljs en uttrycksfull representation som motsvarar en approximering så 

nära den riktiga målfunktionen som möjligt, behövs en större mängd träningsdata för att 

motsvara mängden hypoteser som representeras (Mitchell, 1997, s. 8).  

Evaluering och optimering av systemet 

Vidare menar Mitchell (1997, s. 9) att en modell behöver evalueras med hjälp av en 

evalueringsfunktion för att på så sätt särskilja dåliga modeller från bra modeller. Ett 

exempel på en evalueringsfunktion för en prediktiv modell är modellnoggrannhet, vilket 

är andelen rätt predikterade datainstanser av totalt använda datainstanser vid träningen. 

Andra exempel på evalueringsfunktioner för en prediktiv modell är träffsäkerhet, 

felfrekvens och kvadratfel. Slutligen genomförs en optimering, vilket ska resultera i att 

algoritmen hittar den modell som presterar bäst i förhållande till vald 

evalueringsfunktion (Domingos, 2012).  

2.2.2 Svårigheter vid maskininlärning 

Det finns ett flertal aspekter som bör tas i beaktning när det kommer till att träna 

modeller på befintlig data. Ett huvudsakligt problem vid maskininlärning är ofta risken 

för att överanpassa ens modell till befintlig data. Vid flerdimensionella anpassningar 

kan det också uppstå problem vid användningen av höga dimensioner, ett problem som 

kallas curse of dimensionality. Dessutom kan bristande datakvalitet vara ett problem 

som försvårar möjligheterna att ta fram en tillförlitlig och träffsäker modell. 

Överanpassning  

Risken för överanpassning (eng. overfitting) uppstår när en modell anpassas i för stor 

grad till träningsdatan. Istället för att hitta generella mönster och regler för prediktering 

så anpassas modellen efter brus i datan genom att komma ihåg egenheter i träningsdatan 

(Dietterich, 1995). Domingos (2012) beskriver att överanpassning kan uppträda i många 

former som inte är direkt uppenbara, och har blivit ett orosmoment i maskininlärning. 

Domingos menar att ett sätt att förstå överanpassning är genom att bryta ned generella 

problem till bias och varians. Bias är maskininlärningsmodellens tendens att konsekvent 

lära samma fel. Varians är benägenheten att lära slumpmässiga saker oberoende av den 

riktiga signalen.  
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För att kontrollera hur väl en modell anpassar sig till träningsdatan finns det olika 

valideringsmetoder som lämpar sig olika väl för olika datamängder. Idealt är att undvara 

en del av datamängden i träningsfasen för att validera modellen mot tidigare osedd data. 

Ifall modellen har en hög träffsäkerhet vid träning men sedan presterar avsevärt sämre 

mot ny data har det troligen skett en överanpassning till datan i inlärningsprocessen. En 

metod som lämpar sig väl när träningsdatan är begränsad är korsvalidering (Hastie et. 

al, 2009, s. 241). Korsvalidering använder delar av datan till att anpassa en modell och 

en annan del av samma datamängd för att validera den. För att åstadkomma detta delas 

datan upp i ett antal lika stora delar (Figur 2).   

         

 

Figur 2. Illustration över hur korsvalidering används vid validering av en 

maskininlärningsmodell. 

Vid korsvalidering anges hur många delar datamängden ska delas upp i. Varje del 

används som valideringsdata en gång medan de övriga delarna används för att träna 

modellen. Vid varje validering sker en beräkning av prediktionsfelet med hjälp av vald 

evalueringsfunktion, vilket kombineras i ett gemensamt prediktionsfel för hela modellen 

(Ibid).  

Curse of dimensionality 

Domingos (2012) menar att det näst största problemet i maskininlärning, efter 

överanpassning, är curse of dimensionality, vilket refererar till problemet att många 

algoritmer fungerar bra i låga dimensioner men är mer svårhanterliga i höga 

dimensioner. Högdimensionell data innebär att varje observation har en stor mängd 

mätbara egenskaper som går att knyta till varje datapunkt och går att jämföra med andra 

datapunkter. Varje mätbar egenskap kallas ett attribut för datan. En korrekt 

generalisering blir exponentiellt svårare när antal attribut i träningsmängden växer, 

eftersom träningsmängden står för en liten del av alla möjliga kombinationer av 

indatans utformning. Detta resulterar i att vid höga dimensioner behövs en stor mängd 

träningsdata. Vidare beskriver Mitchell (1997, s. 234) hur dimensionalitetsproblemet 

påverkar en distansbaserad algoritm, vilket är en algoritm som tar hänsyn till avståndet 

mellan träningsdatapunkterna. Om exempelvis en sådan algoritm appliceras på ett 

problem med 20 attribut varav endast två attribut ger intressant information för 

modellen kan resultatet bli missvisande. Avståndet mellan närliggande datapunkter 

kommer då att domineras av ett stort antal irrelevanta attribut.  
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Bristande datakvalitet 

Förbehandling av data är ett viktigt steg i dataanalys, och det har gjorts undersökningar 

som visar att ungefär 80 procent av tiden går åt på just detta steg i dataintensiva 

applikationer. Data som finns tillgänglig ute i världen och på internet är ofta 

ofullständig, osammanhängande och fylld av brus, vilket kan försvåra möjligheten att 

urskilja trender och mönster i datan. Förbehandling resulterar ofta även i en mindre 

datamängd än originaldatan genom att filtrera ut endast relevanta data i form av de 

viktigaste attributen, men också genom att reducera datamängden genom att endast välja 

ett urval av datan. Detta kan göra informationsutvinning betydligt mer effektiv och 

mindre kostsam i form av tid och datorkraft. Förbehandlingen ger en mer kvalitativ data 

som leder till mer kvalitativa mönster. Detta kan uppnås genom att återskapa data där 

det finns saknade värden eller att ta bort missvisande och motsägelsefull data. (Zhang et 

al., 2003) 

2.3 Supervised learning  

Hastie et al. (2009, ss. 9-11) beskriver att målet med supervised learning är att med 

hjälp av uppmätt indata prediktera värden på utdata. Utdatan och indatan kan vara av 

varierande karaktär, men är antingen kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa 

mätningar är större eller mindre än andra och en mätning kan ligga nära ett annat värde. 

Kvalitativ utdata är en bestämd uppsättning variabler som ofta har beskrivande titlar 

istället för nummer. Kvalitativa variabler refereras också som kategoriska värden och 

kvantitativa variabler som numeriska värden. Skillnaden på typ av utdata har lett till en 

allmän namngivning för prediktionen; regression när uppgiften är att prediktera 

kvantitativ data och klassificering när kvalitativ utdata ska predikteras.  

2.3.1 Klassificering 

För att klassificera datan till redan förutbestämda kvalitativa kategorier använder sig 

modellen av en kostnadsfunktion. Denna består av så kallade marginaler som är 

                                                                 𝑦 ∙ 𝑓(𝑥)                                                          (1) 

 där 𝑦 är det observerade värdet och 𝑓(𝑥) är prediktionen. Detta exempel på 

kostnadsfunktion förutsätter en klasskodning som är -1 och 1 för två olika klasser. Vid 

klassificering ges positiv marginal till observationer som är klassificerade korrekt och 

negativ marginal till observationer som är felklassificerade. I klassificering spelar 

marginalerna en liknande roll som residualerna vid regression, det vill säga  

𝑦 − 𝑓(𝑥)                                                        (2) 

Målet för en klassificeringsalgoritm är således att producera positiva marginaler så 

frekvent som möjligt. En kostnadsfunktion som används för klassificering ska straffa 

negativa marginaler hårdare än positiva eftersom positiva marginaler innebär redan 



9 
 

korrekt klassificerade observationer (Hastie et al., 2009, ss. 346-349). Olika 

klassificeringsmetoder har varierande styrkor och svagheter. När en metod tillämpas på 

verkliga problem är datan sällan optimalt anpassad för att metoden ska ge bästa resultat. 

Ett tillvägagångssätt för att hitta den bästa metoden är att applicera flertalet passande 

metoder och sedan välja ut den som ger det bästa resultatet (Kiang, 2003).  

Decision tree (DT) 

Trädbaserade metoder fördelar indatan inom olika regioner. Figur 3 beskriver hur en 

trädmodell kan användas på ett regressions- eller klassificeringsproblem med 

variablerna 𝑋1 och 𝑋2. Regionerna visualiseras i två dimensioner men konceptet med 

indelning i olika regioner för att fördela datapunkterna fungerar även i högre 

dimensioner, men är svårt att visualisera. Först delas rummet till två regioner och sedan 

fortsätter dessa att delas in i två ytterligare regioner tills ett valt kriterie för att stoppa 

uppdelningen av data har uppnåtts. Variablerna och delningsgränsen 𝑡 väljs för att 

uppnå bästa anpassning. De slutgiltiga noderna, eller trädets löv som noderna längst ned 

i trädet även kallas, motsvarar regionerna 𝑅1-𝑅5. Trädets storlek styr över modellens 

komplexitet och den optimala storleken ska väljas efter datans anpassning. Förutom 

storleken av ett träd, som är det totala antalet noder i trädet, har trädet ett djup. Detta 

djup utgörs av den längsta vägen från noden högst upp i trädet ned till ett löv. Ett stort 

träd kan leda till överanpassning medan ett litet träd riskerar att missa viktig struktur 

(Hastie et al., 2009, ss. 305-308). Fördelarna med ett mindre träd är att det kan leda till 

en mindre varians för modellen samt bättre tolkningsförmåga, men på bekostnad av 

högre bias (Hastie et al., 2015, s. 307). Ett tillvägagångssätt att föredra är att göra ett 

stort träd och endast stoppa delningsprocessen när ett visst minimum av antalet noder 

har uppnåtts. På detta träd kan sedan någon metod av så kallad pruning appliceras för 

att minska risken för överanpassning. Detta görs genom att ta bort noder i trädet som 

adderar lite klassificeringsinformation. Den matematiska regressionsmodellen för att 

prediktera en responsvariabel 𝑌, vilket även går att representera genom den högra bilden 

i figur 3, ser ut 

                                     𝑓(𝑋) =  ∑ 𝑐𝑚
𝑘
𝑚=1 Ι{(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) ∈ 𝑅𝑚}                               (3) 

där 𝑐𝑚 är en konstant som anpassas till varje region 𝑅𝑚 (Hastie et al., 2009, ss. 305-

308) och 𝐼 är en indikatorfunktion som tar värde 0 eller 1, där värde 1 antas om 

funktionens argument är sant. För ett DT är kostnadsfunktionen 

                                                      𝑐𝑜𝑠𝑡 =  ∑ 𝑁𝑚𝑄𝑚
𝑘
𝑚=1                                                 (4) 

där 𝑁 är antalet observationer i nod 𝑚. Funktionen 𝑄 är en så kallad impurity measure 

som används för att avgöra hur tydlig uppdelningen av två klasser i en nod är (Ibid). Ett 

vanligt mått på 𝑄 för klassificering är så kallad information gain. Denna funktion 

bygger på så kallad entropy-based impurity, som mäter homogeniteten i en nod. 

Information gain mäter reduktionen av entropi som är en effekt av att dela en nod i olika 

partitioner. Funktionen väljer sedan att dela noden där högst reducering av entropi 
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erhålls. Vid utformningen av ett DT går det att sätta ett krav, så kallat minimal gain, på 

hur kraftig reduktionen av entropi ska vara för att en delning på ett visst attribut ska ske 

(Magnani, 2015). Målet med klassificering är att en nod ska vara så ren som möjligt, det 

vill säga att en klass ska vara dominant i noden. Om 𝑄 antar ett värde nära noll för en 

nod är noden homogen, det vill säga det är nästan uteslutande en klass representerad i 

noden. Med ökande heterogenitet av klasser i noden ökar även värdet på 𝑄, vilket 

maximalt kan anta värdet ett (De’ ath och Fabricus, 2000). Ett mått på 𝑄 som är en 

utökning av information gain är så kallad gain ratio. Denna funktion justerar 

information gain utefter entropin som är ett resultat av partitioneringen. Denna funktion 

motverkar en nackdel med information gain, nämligen risken att det uppstår många små 

partitioner av noder (Magnani, 2015).    

 

Figur 3. Representation av regression eller klassificering i en trädbaserad modell.  

(Hastie et al., 2009, s. 306). 

Gradient-Boosted Tree (GBT) 

Boosting är en av de kraftigaste inlärningsidéerna som introducerats de senaste 20 åren 

(Hastie et al., 2009, s. 337). Det kan användas till både klassificerings- och 

regressionsproblem. Idéen är att en process kombinerar många “svaga” klassificerare 

och skapar en kraftig “kommitté”. En svag klassificerare är en sådan vars felfrekvens 

bara är något bättre än en slumpmässig gissning. Syftet med boosting är att sekventiellt 

applicera svaga klassificeraralgoritmer till upprepade, modifierade versioner av datan 

och på så sätt skapa en sekvens av svaga klassificerare. Prediktionerna från alla dessa 

kombineras sedan genom WMA (Weighted Majority Algorithm) för att skapa den 

slutgiltiga prediktionen (Ibid). I en GBT-modell förbättras inlärningsförmågan genom 

att sekventiellt ta fram modeller som maximalt korrelerar med negativa gradienten av 

kostnadsfunktionen. GBT-modeller är anpassningsbara till många olika sorters 

datadrivna uppgifter. Vid utformning av modellen finns det många 

inställningsmöjligheter som påverkar modellens prestanda, vilket gör att valet av 
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kostnadsfunktion ofta görs efter en trial and error process. Modellen är även relativt 

enkel att implementera vilket leder till att det är möjligt att experimentera sig fram till 

en passande modelldesign. I en GBT-modell beräknas influensen för ett attribut på hur 

många gånger detta attribut har använts för att förgrena trädet. I och med att denna 

modell skapar en ensemble av många träd divideras den totala influensen med antalet 

träd. Ett attributs influens ger inte en förklaring till hur attributet faktiskt påverkar 

modellens resultat (Natekin och Knoll, 2013). 

k-Nearest Neighbour (k-NN) 

k-NN är en annan typ av klassificering som skiljer sig från trädbaserade 

klassificeringsmetoder. Givet en datapunkt 𝑋0 studeras de 𝑘 närmaste 

träningsdatapunkterna i förhållande till 𝑋0. Klassificeringen utgörs av en 

majoritetsröstning bland de 𝑘 närmaste punkterna vilket resulterar i att 𝑋0 antar den 

klass vars majoritet fanns bland dess grannar. Vid användandet av en k-NN-algoritm 

standardiseras de olika attributen så att de har medelvärde noll och en varians på ett, då 

attributen kan ha olika enheter och skalor (Hastie et. al. 2009 ss. 463-465). Kategoriska 

värden kan behandlas med så kallade dummyvariabler, som är en omkodning från ett 

kategoriskt till ett binärt värde. Det görs för att kunna urskilja avstånd mellan 

datapunkter innehållandes kategoriska värden (Rapidminer, Nominal to numeric). 

Denna förbehandling av värden är viktig då avståndet beräknas mellan datapunkterna, 

och ifall denna förbehandling inte har tagits i beaktning kan det bidra till fel i 

avståndsbedömningen (Hastie et. al. 2009 ss. 463-465).  

2.3.2 Regression  

Som beskrivet tidigare är målet med regression att prediktera numeriska värden givet en 

vektor X innehållandes indata. En linjär regressionsmodell har formen 

𝑓(𝑋) =  𝛽0 + ∑ 𝑋𝑗𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1    (5) 

där 𝛽𝑗är okända parametrar eller koefficienter och variablerna 𝑋𝑗  kan komma från olika 

källor. Dessa kan vara kvantitativ indata, kategoriska värden som har kodats om till 

numeriska eller interaktioner mellan variabler, exempelvis 𝑋1 ⋅ 𝑋2. Oavsett vilken källa 

variablerna kommer ifrån så är modellen linjär i parametrarna. En vanlig typ av 

regressionsmodell predikterar parametrarna 𝛽 genom att minimera kvadratsumman av 

residualerna. (Hastie et al. 2009, ss. 44-51) 

2.4 Sida 

Sidas organisation består av tio avdelningar där fem stycken av dem är operativa och 

arbetar med insatshantering, och övriga fem arbetar med stöd och styrning. Varje 

avdelning som hanterar insatser är uppdelad i flertalet enheter som jobbar mot en 

särskild region eller ett särskilt stödområde för en specifik region. I figur 4 visualiseras 

organisationsstrukturen på Sida i ett organigram. 
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Figur 4. Organigram över Sida där de fem avdelningarna som hanterar insatshantering 

visas. 

2.4.1 Business intelligence på Sida  

Business intelligence at Sida (BISI) är Sidas verktyg för att kombinera den information 

som finns lagrad i fyra olika system som används vid arbetet med insatshantering. 

Dessutom har äldre data från gamla system migrerats till Sidas nya system. BISI 

presenterar datan i lättöverskådliga rapporter där information om insatser är lättfiltrerad 

och mer användarvänlig än vad informationen är i datalagret. Rapporterna är 

kategoriserade efter olika områden som exempelvis finansiella rapporter och rapporter 

som hanterar intern kontroll, och vissa rapporter är gjorda i Microsoft Excel medan 

andra är gjorda i Microsoft Reporting Services som medför en web-baserad miljö. BISI 

är Sidas huvudsakliga verktyg för analys av insatsärenden och kan användas av samtliga 

anställda som hanterar planering, utförande och uppföljning av insatser och strategier. 

Systemet används för att underlätta analys och beslutsfattande samt att öka 

effektivisering och intern kontroll. BISI är byggt på Microsoft SQL Server 2012 och 

läser data från systemen Trac, PLANit, U4 och Palasso. I figur 5 presenteras flödet för 

hur data från de olika delsystemen blir till de slutgiltiga rapporterna. Datan från de fyra 

ovan nämnda systemen läses in och lagras som den är strukturerad i ett rådatalager, som 

i sin tur går vidare till ett datalager som baseras på ett stjärnmodellsschema (D. Garcia, 

epost, 20 mars 2017). Ett datalager baserat på denna stjärnmodell har en relativt enkel 

struktur som medför en övergripande förståelse för hur olika tabeller med data är 

sammankopplade. Stjärnmodellen utgörs av en faktatabell som mestadels består av 

nycklar och mätdata som pekar på dimensionstabeller. Dessa dimensionstabeller 

innehåller attribut av olika slag, som med hjälp av nycklar länkas till faktatabellen och 

skapar en datainstans innehållandes data fördelat på olika tabeller (Datawarehouse4u, 

2008). Som ett sista semantiskt lager mot slutanvändaren skapas tabulärmodeller som 

läses in i minnet på databasservern. En tabulärmodell är en databas som är en del av 

Microsoft SQL Server Analysis Services, vilket ger direkt åtkomst till relationsbaserade 

datakällor. Rapporter byggs i Microsoft Excel som arbetar mot tabulärmodellerna för att 

läsa den strukturerade datan och för att kunna filtrera på mätetal, siffror och värden i 

modellerna. De rapporter som har byggts i verktyget Reporting Services går mot både 
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tabulärmodellerna och direkt mot det stjärnmodellsbaserade datalagret (D. Garcia, 

epost, 20 mars 2017). 

 

Figur 5. Schematisk representation över BISI. 

De olika delsystemen 

PLANit är Sidas planeringssystem som används för planering och uppföljning av 

insatser inom Sidas biståndsverksamhet. I systemet registreras data som kan användas 

som underlag till insatshantering, verksamhetsplanering, budget och prognoser samt 

redovisning av statistik och ekonomiskt utfall för olika insatser. Systemet är 

obligatoriskt att använda för alla insatser Sida handlägger, och systemet stöder 

handläggningen från det första insatssteget där beredningen planeras fram till att 

insatsen är stängd och avslutad (Guider & stöd, Sidas intranät, 2017). De flesta attribut 

som användes i modelleringen genererades i detta system. 

Trac är ett system vars syfte är att stödja arbetet med en insats för handläggare och 

andra inblandade. Systemet är till för att underlätta planering, värdering, övervakning 

och avslutandet av en insats. En användare av systemet ges förklarande vägledningar 

och metodologisk support för att klargöra vad som behöver göras vid de olika stegen i 

en handläggningsprocess. Systemet genererar dokument vid färdigställda delprocesser 

som exempelvis beslut om att ta arbetet vidare, som automatiskt skickas till ansvarig 

kommitté och direktör för att granska beslutet. Planeringssystemet PLANit och Trac har 

flertalet integrationer mellan varandra för att minska dubbla registreringar för samma 

insats. Trac, som är det system som används kontinuerligt av en handläggare som jobbar 

med en insats, hämtar löpande information från PLANit. Det är exempelvis information 

om avtalspart, avtalat belopp, strategi, resultat med mera (Ibid). 

U4 är Sidas ekonomisystem som används för redovisning och uppföljning av Sidas 

verksamhet. Systemet används för att kunna följa de krav som ställs på en myndighets 

externa redovisning och rapportering, men även för att hantera intern ekonomisk 

uppföljning. Detta system tillhandahåller data över olika transaktioners belopp och 

datum samt vad transaktionen berör (Ibid).  

Palasso är Sidas personaladministrativa system som hanterar löner, tidsregistrering, 

reserapportering, sjukfrånvaro etcetera (Ibid).  
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Förändringar i datasystemen 

Sedan 2009 har det skett flertalet organisatoriska och systemtekniska förändringar som 

skulle kunna ha påverkat datakvaliteten och hur handläggare jobbar (D. Garcia, epost, 

21 april 2017). I figur 6 visas dessa förändringar som skedde från 2009 till 2016. 2009-

2011 skedde stora förändringar på Sida för att förändra och effektivisera Sidas arbetssätt 

genom införande av nya IT-stöd. Delar av projektets leveranser var en ny Microsoft-

baserad IT-infrastruktur, outsourcad IT-drift, nytt intranät, nytt insatshanteringssystem 

och ett nytt datalager. Under samma period skedde en omorganisation där bland annat 

ett byte av generaldirektör genomfördes. Sida fick även krav på att styra upp den interna 

styrningen och kontrollen. 2012 infördes en ny insatshanteringsprocess tillsammans 

med systemstödet Trac. 2014 lanserades en tidig form av datalagret vilket senare blir 

benämnt BISI. 2016 införs en ny planerings- och ekonomimodell tillsammans med ett 

nytt system för planering (PLANit) och ekonomi (U4) (Ibid).  

 
Figur 6. Tidslinje över stora förändringar i Sidas organisation och IT-system som kan 

ha påverkat datans kvalitet. 

2.4.2 Arbetsprocessen för en insats 

Nedan presenteras arbetsprocessen vid insatshantering. Arbetsprocessen är uppdelad i 

fyra distinkta steg som redogörs för översiktligt. Beskrivningen av arbetsprocessen är en 

sammanfattning av ett internt dokument på Sida som beskriver hur en handläggare 

genomför en handläggningsprocess i Trac (Hjälptext för insatshanteringssystem Trac, 

2017).    

Planera värdering 

Förslaget till en insats diskuteras ofta mellan Sida och den potentiella partnern under en 

längre period som sker innan inledandet av planering av värderingen. I detta första steg 

görs en bedömning av hur väl insatsens relevans stämmer överens med den svenska 

biståndsstrategin samt hur insatsen uppfyller administrativa förutsättningar hos Sida. 

Strategirelevansen bedöms efter hur insatsen bidrar till att uppnå målen för en speciell 

sektor som inkluderas inom en strategi, men även risker med insatsen som kan påverka 

Sidas beslut om genomförande ska tas upp. Om dessa risker är godtagbara ska en plan 
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för hur de ska hanteras sättas upp. Administrativa förutsättningar behandlar faktorer 

som att det finns tillräckligt med pengar att tillgå till den aktuella anslagsposten samt en 

motivering till valet av samarbetspartner. Det behöver även göras en undersökning ifall 

partnern uppfyller de legala krav som krävs för att ingå i ett avtal.  Om insatsen bedöms 

relevant upprättas en så kallad värderingsplan. Denna plan ger även ansvariga över 

insatsen en översikt hur mycket resurser som beräknas gå åt på insatsen i form av 

interna resurser, resor, konsulter, legal hjälp etcetera. Innan ett beslut tas om 

insatsärendet ska gå vidare till nästa steg i processen kan ärendet granskas av en 

kommitté som föreslår ändringar.  

Värdera och besluta om bistånd 

Syftet med detta steg är att värdera insatsen och planera det svenska biståndet. Utöver 

relevansen som delvis har studerats i föregående steg undersöks insatsens effektivitet, 

organisatoriska kapacitet, hållbarhet och ägarskap. Även en mer detaljerad riskanalys 

genomförs. Det som bland annat ska bifogas i detta steg är en redogörelse för vilket 

utvecklingsområde insatsen ämnar stödja, ifall partnern delegerar bidraget vidare till en 

tredje part med mera. Utfallet av detta steg är att ett beslut om bistånd ska genereras. 

Detta beslut är det formella dokument som förbinder Sida i avtal med en 

samarbetspartner. Värderingen och beslutet om insatsen ska granskas av en 

kontrollfunktion innan beslutet skickas till en beslutsfattare. Det finns undantagsfall när 

det handlar om mindre bistånd som inte behöver skickas för att kontrolleras. 

Kontroll av insatsens prestation 

I detta steg dokumenteras insatsens inverkan och effekt. Denna kontroll är en cirkulär 

process med en cykel på ett år, alternativt en kortare cykel om en insats består av 

mycket rapportering och många utbetalningar. Syftet med denna kontroll är att 

tillgodose Sida med information hur insatsen presterar i relation till resultat och risk. 

Förutom att underlätta och främja lärande och beslutstagande ser denna kontroll även 

till att alla villkor i avtalen efterföljs. Denna kontroll kan innebära att avtal ändras för att 

insatsen ska ge bättre resultat, eller i värsta fall att insatsen avslutas ifall partnern som 

tillhandahåller bidraget inte lever upp till det som står i avtalet mellan dem och Sida. 

Genom systematisk övervakning av insatsen och en öppen dialog mellan alla 

involverade parter främjas öppenhet och deltagande, vilket i sin tur främjar ömsesidigt 

ansvarstagande och ägarskap. Ett ansvarsfullt övervakande av insatsen i kombination 

med en öppen dialog parter emellan anses motverka och förhindra korruption och 

misskötsel av bidraget.     

Avslutning av insats 

När en insats har färdigställts eller avslutats inleds en process som ser till att alla 

formella krav har färdigställts samt en dokumentation av slutliga redogörelser för 

viktiga delar av insatsen. Denna dokumentation är viktig för att Sida ska föra kunskapen 

om hur insatsen behandlades vidare i organisationen. De huvudsakliga delarna i detta 
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avslutande steg utgörs av att dokumentera effektiviteten av insatsen, hur samarbetet med 

partnern gick, framföra nyckelinformation om hur insatsen implementerades med mera. 

Det hela samlas i en avslutande rapport innan insatsen stängs ner i alla delsystem och all 

relevant dokumentation arkiveras. 

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som har påverkat studien och sedan en 

redogörelse för modellernas tekniska utformning. Utöver den tekniska aspekten 

presenteras även den kvalitativa metod som användes vid de intervjuer som har hållits. 

3.1 Avgränsningar 

I studien har det gjorts flertalet avgränsningar för att begränsa omfattningen av arbetet 

och för att på ett tydligt och riktat sätt besvara de frågeställningar som grundas i 

problemformuleringen. 

Avgränsning till olika tidsintervall 

Den första avgränsningen som gjordes var gällande tidsaspekten. I Sidas databaser finns 

det information om utbetalningar till olika insatser av blandad kvalitet från år 1998 och 

framåt. Som beskrivits i bakgrunden om Sida och dess system har det under åren 

genomförts olika systembyten och uppdateringar samt organisatoriska förändringar som 

har påverkat vilken information som samlas in för en insats och även hur handläggare 

arbetar med dem. I denna rapport har två separata avgränsningar i förhållande till år 

använts. I klassificeringsmodellen har år 2013-2016 tagits i beaktning då det skedde 

stora organisatoriska förändringar under åren innan 2013. Genom att avgränsa datan till 

de fyra åren är datan så konsekvent och homogen som möjligt. Ytterligare en 

klassificeringsmodell togs fram baserad på endast de utbetalningar som skedde 2016. 

Detta gjordes för att se om modellnoggrannheten ökade med data genererad uteslutande 

i det senaste IT-systemet. I regressionsmodellen har datan avgränsats till att 

utbetalningar ska vara gjorda under 2016, men att kontrakt för en insats får vara skrivna 

även under 2015. Att kontrakt fick vara skrivna under 2015 beror på att det ofta dröjer 

en tid från att ett kontrakt är skrivet till att en första utbetalning genomförs. Denna 

avgränsning gjordes då regressionen bland annat använder data över prognostiserad 

utbetalningsmånad för att prediktera faktisk utbetalningsmånad för en insats. Att 

prognostisera betalningar på månadsnivå blev tillgängligt i IT-systemen först i mars 

2016, därav avgränsningen.  

Attributavgränsningar 

Antalet och vilka attribut som användes till att träna maskinlärningsmodellerna i studien 

avgränsades till sådana som var välrepresenterade för insatser från år 2013 och framåt. 

Vissa intressanta attribut som extraherades ur databasen resulterade i att stora mängder 
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datapunkter försvann på grund av att dessa attribut inte fanns knuten till alla 

utbetalningar för en insats. Valet gjordes att inte ta med attribut där en betydande mängd 

datapunkter försvann för att behålla antalet unika datainstanser så högt som möjligt. Det 

finns metoder för att systematiskt behandla attribut med saknade värden. Dessa metoder 

har dock inte använts i denna studie. De attribut som har använts vid modelleringen 

visas i sektion 4. 

Modellavgränsningar 

De olika maskininlärningsalgoritmer som har studerats och testats har varit avgränsade 

till några av de vanligaste algoritmerna som kan vara lämpliga att studera och undersöka 

till en början vid ett problemområde av detta slag. Studien har avgränsats till att 

behandla DT, GBT samt en k-NN-modell (sektion 2). Vid en större studie hade fler 

varianter av algoritmer tagits i beaktning för att på så sätt finna en som om möjligt 

passar den tillgängliga datan bättre. När det kommer till regressionsmodellen har 

studien avgränsats till att endast studera en linjär regressionsmodell. Denna avgränsning 

gjordes då det är lämpligt att undersöka ifall det finns linjära samband i första hand. Vid 

en större studie hade även olinjära samband kunnat studeras.  

3.2 Kartläggning av data 

Vid valet av antal och vilka attribut som skulle användas vid modelleringen krävdes det 

att göra en avvägning mellan hur många attribut som skulle vara kopplade till en 

utbetalning för en specifik insats, mot hur många datainstanser som i slutändan skulle 

gå att träna de klassificeringsmodellerna på. Generellt minskade antalet tillgängliga 

datainstanser att träna modellen på när antalet utvalda attribut ökade. Detta beteende 

varierade beroende på vilka attribut som valdes, och påverkades till stor del av hur datan 

var representerad i databasen samt ifall datan blivit migrerad från olika system genom 

åren. De byten och uppdateringar som har gjorts av IT-systemen på Sida har lett till att 

viss data inte finns representerad från vissa år, då nya system samlar information och 

viss typ av data som inte hanterades i de äldre systemen. Det har även lett till att äldre 

attribut som har migrerats till nyare system har tilldelats standardvärden som egentligen 

inte är helt representativa för den specifika insatsen. 

Datan som har använts i denna studie har mestadels bestått av data som är obligatorisk 

att ange när en ny insats registreras i Sidas planeringssystem PLANit. Exempel på dessa 

är kontraktslängden för en insats, det överenskomna beloppet samt vilken ansvarig 

avdelning på Sida som har handlagt insatsen. Valet att mestadels förlita sig på dessa 

attribut gjorde så att antalet unika utbetalningar lyckades behållas högt.  

3.3 Val av programvara 

Vid arbetet med att extrahera och analysera datan har i huvudsak tre olika programvaror 

använts. För att extrahera datan användes Microsoft SQL Server Management Studio, 

vilket är Microsofts relationsbaserade databashanterare och som använder sig av 
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Structured Query Language (SQL) som programspråk. Valet av denna databashanterare 

föll sig naturligt då Sidas statistiker använde sig av detta program och kunde då 

instruera och förklara hur datan gick att tillgå. För att analysera datan samt bygga en 

klassificeringsmodell baserad på datan användes RapidMiner Studio. Detta program 

innehåller färdiga databehandlings- och maskininlärningsalgoritmer som går att 

kombinera efter användarens behov. Detta program valdes då det var kostnadsfritt samt 

baserat på öppen källkod, vilket innebar att det fanns en stor community kring 

programmet där stöd och hjälp fanns att tillgå. För regressionsmodelleringen samt för 

att skapa de flesta graferna som visas i rapporten användes MATLAB 2017. Detta 

program valdes då det erbjöd fler möjligheter när det kom till att visualisera datan. 

3.4 Extrahering av data 

För att extrahera den data som var av intresse för modellen utvecklades ett skript i 

Microsoft SQL Server för att sammanfoga tabeller och vyer i Sidas databas. I skriptet 

specificerades vilka attribut som skulle finnas med i den tabell som skulle exporteras till 

modelleringsprogrammet. Förutom att välja ut attribut genomfördes även en del 

förbehandling av datan i form av datatypkonvertering, dels för att kunna använda 

särskilda inbyggda funktioner i Microsoft SQL Server, men även för att RapidMiner 

skulle kunna hantera datan. Datasetet som genererades med skriptet bestod av 9622 

unika datainstanser då åren 2013-2016 användes. Av dessa skedde 3367 utbetalningar i 

2016. Varje datainstans innehöll 20 attribut, ID-nummer samt en etikett som 

specificerade ifall en utbetalning genomfördes under perioden januari-november eller i 

december.  

3.5 Förbehandling av data 

Eftersom datan som använts var av olika kvalitet och typ gjordes viss förbehandling. 

Datatyper konverterades för att kunna användas i det program som användes för 

modelleringen. Normalisering och logaritmering av numerisk data gjordes eftersom 

denna hade olika enheter och skalor. Ytterligare förbehandling som gjordes var 

reducering av antalet möjliga värden ett kategoriskt attribut kunde anta.  

3.5.1 Datatypomvandling 

I Sidas databas hade olika attribut olika datatyper. Även fast ett attribut till synes bestod 

av siffror kunde den bakomliggande datatypen variera mellan typer av formen numeric, 

varchar, money med mera. Denna variation av datatyper behövde göras mer konsekvent 

för att RapidMiner Studio skulle kunna hantera datan och identifiera den på rätt sätt, då 

programmet inte var mottagligt för alla sorters datatyper. Vissa datatypomvandlingar 

gjordes för att kunna plocka ut delar av attributvärden, exempelvis genom att göra om 

ett datumattribut från typen char till typen numeric. Detta gjordes då Rapidminer Studio 

inte kunde hantera datumformat. Nedan följer en tabell över de datatypomvandlingar 

som har gjorts. 
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Tabell 1. Datatypomvandlingar.  

Attribut Datatyp i databasen Datatyp efter konvertering 

Överenskommet belopp money numeric 

Utbetalning money numeric 

Kontraktsstart (år) char numeric 

Kontraktsstart (månad) char numeric 

Utbetalningsår char numeric 

Prognostiserad månad char numeric 

 

Utöver de typomvandlingar av data som har gjordes, skapades en etikett för varje 

instans av datan som visar ifall en utbetalning har skett tidigt eller sent på året. Denna 

etikett skapades genom ett attribut som tillskriver en textsträng till varje datainstans som 

tar värdet “tidigt” ifall utbetalningen har skett från januari till och med november och 

“sent” om utbetalningen har skett i december. Denna etikett utgör uppgiften för 

klassificeringsmodellen, nämligen att tränas på befintlig data och på ett så träffsäkert 

sätt som möjligt tillskriva etiketten till nya datainstanser. 

3.5.2 Logaritmering och normalisering av monetära attribut 

Normalisering är en förbehandling av data som är nödvändig när den innehåller attribut 

av olika storlekar och skalor (Haralick och Salim, 2001). Eftersom den monetära datan 

som användes hade stora skillnader i utbetalningars storlek gjordes normalisering av 

denna. De attribut som normaliserades var utbetalat belopp och överenskommet belopp. 

Genom att logaritmera de ovanstående beloppen erhölls en fördelning som på ett 

tydligare sätt skildrar utbetalningars storlek, samt ger upphov till en mer symmetrisk 

datafördelning. Monetära belopp som exempelvis betalningar och utgifter är datakällor 

som ofta har skeva fördelningar, men det kan ofta åtgärdas genom att logaritmera 

beloppen (Zumel och Mount, 2013). I figur 7 visas attributen överenskommet belopp 

och utbetalning med logaritmen av samma attribut. 
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Överenskommet belopp 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 Log10 av överenskommet belopp 

Utbetalningar            Log10 av utbetalningar 

Figur 7. Illustration av vad som sker när attributet utbetalat belopp logaritmeras.  

Att normalisera datan med avseende på medelvärde och standardavvikelse ger mest 

mening när datadistributionen är relativt symmetrisk (Ibid). Logaritmeringen av den 

monetära datan gjorde datan mer symmetrisk och en normalisering genomfördes, vilket 

medförde ett medelvärde kring noll.  

3.5.3 Sammanfogning och reducering av kategorier  

Då vissa kategoriska attribut hade betydligt fler möjliga värden än andra 

sammanfogades de värden som liknade varandra. Eftersom data kom från flera system 

fanns kategorier som betydde samma sak men hade olika namn. De attribut där 

relevanta sammanslagningar kunde göras var samarbetsform och strategi. Exempelvis 

hette samarbetsformen projektstöd i det gamla systemet 00 Projektstöd och i det nya 

systemet C01 Projektstöd. En sammanfogning av dessa kategorier gjordes då så att det 

endast fanns en samarbetsform med namnet Projektstöd. På liknande sätt 

sammanfogades också strategier från olika år till en strategi. Exempelvis 

sammanfogades strategierna Guatemala 2008-2016, Guatemala 2016-2020 och 

Guatemala OLD till en strategi Guatemala. En reducering av antalet underkategorier 
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gjordes också utifrån ett minsta värde på antal insatser med denna underkategori. 

Gränsen sattes till att alla undergrupper som utgjorde mindre än en promille av datan 

togs bort. Resultatet av sammanfogning och reducering av antalet kategorier i attributet 

Strategi minskade från 100 till 58 stycken och i attributet Samarbetsform från 15 till åtta 

stycken.  

3.6 Modellering 

Datamängden som användes vid klassificeringen tränades och validerades med hjälp av 

korsvalidering. Datan som utgjordes av alla utbetalningar mellan 2013 och 2016 delades 

upp i tio lika stora delar så att varje delmängd bestod av cirka 1000 datapunkter. Mellan 

de olika delarna fördelades träningsmängden så att förhållandet mellan de två klasserna 

var samma i alla tio delar, som totalt sett för hela träningsmängden. Modellen tränades 

om när delmängden av data som representerade utbetalningar 2016 användes. 

Parameterinställningarna för modellerna med de två olika tidsintervallen var samma. Då 

den tillgängliga datamängden var relativt begränsad gjordes valet att endast använda 

korsvalidering för att validera modellens träffsäkerhet, och inte dela upp datan i en 

testmängd för att få fram generaliseringsfelet. 

Jämförelse av olika klassificeringsmodeller 

För att jämföra modellernas prestation med varandra användes evalueringsfunktionerna 

class precision och class recall. Skillnaden mellan dessa funktioner visas med hjälp av 

en så kallad confusion matrix (figur 8). Class precision för etiketten tidigt räknas ut 

genom A/(A + B), vilket är antalet korrekt predikterade tidiga etiketter genom alla 

predikterade tidiga etiketter. Class recall för samma etikett beräknas genom A/(A+C), 

vilket är antalet korrekt predikterade tidiga etiketter genom alla sanna tidiga etiketter. 

För etiketten sent beräknas class precision genom D/(C+D) och class recall genom 

D/(B+D). 

 
Sann tidigt Sann sent 

Predikterad tidigt A B 

              Predikterad sent  C D 

Figur 8. Confusion matrix av klassificeringsresultatet. 

 

En jämförelse gjordes mellan de tre utvalda modellerna för klassificering; k-NN, DT 

och en GBT-modell. Genom testande valdes parametrar för de olika modellerna med 

mål att vardera etikett skulle klassificeras med över 50 procent class precision för båda 

klasserna sent och tidigt. De parametrar som användes vid modellering kan ses i tabell 

2-4. 
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Tabell 2. Parameterinställningar för GBT-modellen. 

Parameter Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Antal träd 100 100 200 200 

Djup 5 7 5 7 

 

Tabell 3. Parameterinställning för DT. 

Parameter Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Kriterium gain ratio gain ratio information gain information gain 

Djup 5 7 5 7 

Minimal gain 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 

Tabell 4. Parameterinställning för k-NN. 

Parameter Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

k 50 100 200 300 

 

3.7 Justering av tröskelvärde 

Många metoder som baseras på supervised learning producerar klassificerare som 

genererar ett värde för varje klassificerad datainstans, som beskriver modellens säkerhet 

på att den har placerat dataexemplet i rätt klass (Zadrozny och Elkan, 2002). Detta, så 

kallade konfidensvärde går mellan 0 och 1, där ett högre värde innebär att modellen har 

en större säkerhet. Matematiskt kan detta beskrivas av  

                                           𝑠(𝑥) < 𝑠(𝑦)  ⇒  𝑃(𝑐|𝑥) < 𝑃(𝑐|𝑦)                          (6) 

där 𝑥 och 𝑦 är två olika datainstanser från träningsmängden, 𝑠 är konfidensvärdet för 

datainstansen för klass 𝑐. Ett så kallat tröskelvärde justerades i modelleringen för att 

stödja en mer träffsäker klassificering då det var en skillnad i medelvärde mellan 

konfidensvärdena för de två etiketterna sent och tidigt i den predikterade datan. Utan 

specifika krav på konfidensvärdet vid en klassificering är tröskelvärdet 0,5. Detta 

innebär att alla datainstanser som har ett konfidensvärde för en viss klass högre än 0,5 

kommer att hamna i den klassen. Summan av de båda klassernas konfidensvärde för en 

datainstans är 1. En operator i Rapidminer Studio användes för att finna ett optimalt 

tröskelvärde för datan med hjälp av en så kallad receiver operating characteristic 

(ROC) - analys. En ROC-analys är en grafisk representation av hur många positiva 

instanser som klassificeras korrekt bland alla positiva instanser (A/(A+C) i figur 8), mot 

hur många inkorrekta positiva resultat som erhölls bland alla negativa instanser 
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(B/(B+D) i figur 8). Den perfekta klassificeringen erhålls vid koordinaten (0,1) i en två-

dimensionell graf där de två variablerna visas mot varandra. Generellt så är en 

klassificering bättre ifall kurvan i grafen rör sig så nära denna koordinat som möjligt. En 

kurva som rör sig längs med diagonalen i grafen motsvarar en slumpmässig gissning av 

klassificeringen (Rapidminer, Find threshold). Med hjälp av denna metod justerades 

tröskelvärdet för klassificering av etiketten sent från 0,5 till 0,36 för DT-modellen för 

att höja modellnoggrannheten. På samma sätt justerades tröskelvärdet för k-NN- och 

GBT-modellen, men detta värde gick inte att läsa av lika tydligt då det inte fanns en 

skarp gräns som tydligt skilde klassificeringar åt, som för DT-modellen. För k-NN-

modellen klassificerades datainstanser med etiketten sent när konfidensvärdet för den 

klassen var 0,44 och högre. Under ett konfidensvärde på 0,38 klassificerades en 

datainstans med etiketten tidigt. Mellan dessa två konfidensvärden kunde 

klassificeringen av etiketter variera. För GBT-modellen var det ännu större skillnad för 

vilket konfidensvärde som genererar en viss klassificering. Över konfidensvärdet 0,68 

sattes etiketten sent och under detta värde klassificerade modellen både tidiga och sena 

etiketter, till och med konfidensvärdet 0,44 då etiketten tidigt sattes konsekvent.  

3.8 Val av regressionsmodeller 

Två linjära regressionsmodeller valdes för att analysera datan; en modell med de 

kategoriska attributen huvudsektor, biståndskanal, ansvarig avdelning och det 

numeriska attributet prognostiserad utbetalningsmånad som prediktionsvariabler samt 

en modell med enbart attributet prognosmånad som prediktionsvariabel. För båda 

modellerna valdes utbetalningsmånad som responsvariabel. Valet av de kategoriska 

attributen gjordes eftersom dessa innehåller ett relativt fåtal standardiserade värden som 

lättare går att jämföra med varandra och säger mycket om en insats. Attributen till 

regressionsmodellerna grupperades manuellt till varje utbetalning, vilket också är en 

anledning att inte fler attribut valdes. Detta beror på att datan som visar på 

tidsskillnaden mellan en prognos och en faktisk utbetalning var tvungen att konstrueras 

manuellt. Attributet prognostiserad utbetalningsmånad valdes eftersom detta visar på 

hur utbetalningarna stämmer överens med Sidas prognos och planering. Totalt användes 

920 datapunkter för både den envariabla och flervariabla regressionsmodellen då det var 

antalet tillgängliga prognoser 2016. 

3.9 Intervjuer 

För att förstå vilka externa aspekter som påverkar utbetalningsmönstret på Sida och 

vilka interna faktorer som påverkar generering av biståndsdata gjordes kvalitativa 

intervjuer med olika roller på flera av Sidas enheter. Enligt Nationalencyklopedin 

(2017) definieras ett kvalitativt arbetssätt genom att forskaren själv befinner sig i den 

sociala verklighet som analyseras. Genom detta arbetssätt kan människors handlingar 

och dess innebörder fångas, i och med att datainsamling och analys sker samtidigt. 

Genom att kombinera kvalitativ data i form av intervjuer med kvantitativ data som 
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utvinns ur Sidas databaser gjordes en så allsidig belysning av forskningsområdet som 

möjligt (Ibid).  

Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade intervjuer för att ha möjligheten att 

ställa följdfrågor till respondenten och på så sätt kunna fånga in ämnen utanför 

intervjuguiden. I en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över teman och 

frågor som ska beröras, men dessa behöver inte nödvändigtvis komma i rätt ordning och 

andra frågor än de förberedda kan ställas under intervjun (Bryman och Nilsson, 2011). 

De avdelningar som valdes för intervjuer var sådana som var mest relevanta för 

uppsatsens problemformulering. De roller på Sida som valdes som intervjuobjekt är 

sådana som är involverade i insatshanteringen, men har olika uppgifter. Sju intervjuer 

genomfördes vilka pågick i cirka en timme och innefattade handläggare, 

avdelningscontrollers och enhetschefer från avdelningarna Partnerskap och innovation, 

Asien, Mellanöstern och humanitära insatser, samt från avdelningen Afrika. 

Respondenterna har valts att hållas anonyma då det främst är deras arbetsroller som är 

av intresse. Nedan beskrivs de intervjuobjekt vi valt att hämta data ifrån. 

Handläggare 

Handläggare har en betydande del i Sidas insatshantering och är de som genomför 

beredningar för en insats. De sköter kommunikationen med partnern och upprättar 

kontrakt samt utbetalningsplan. Handläggare var intressanta intervjuobjekt då de främst 

dessa personer som hanterar data för insatser som läggs in i PLANit och Trac, vilket är 

den data som studeras i denna rapport. 

Avdelningscontrollers  

En avdelningscontroller jobbar med utbetalningar och gör granskningar innan en 

utbetalning kan ske. De har en övergripande blick av de insatser som behandlas på 

avdelningen och studerar de BISI-rapporter som genereras i systemet, vilka innehåller 

ekonomiska nyckeltal. Avdelningscontrollern följer det ekonomiska utfallet för de 

aktiva insatserna vilket gjorde de till intressanta intervjuobjekt för att få ett perspektiv 

på en controllers syn på Sidas utbetalningsmönster. 

Enhetschefer 

En enhetschef är ansvarig för enhetens strategigenomförande. De har ett nära samarbete 

med handläggare och controllers. Enhetschefen granskar den rapport controllern 

framställer innan ett beslut tas för att kunna leverera en utbetalning. Enhetschefen 

genomför även diverse kvalitetssäkringar. Enhetschefen var ett intressant intervjuobjekt 

i denna studie då de har ansvar över enheten och har möjligheten att påverka enhetens 

utbetalningsmönster. 
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3.10 Metodkritik 

Antalet instanser med väldokumenterad data var begränsat till knappt 10 000 

datainstanser i och med den tidsavgränsning som har använts för studien. Det kan 

tänkas att en större datamängd hade underlättat för modellerna att finna tydliga 

strukturer i datan. Datamängden reducerades även på grund av blandad kvalitet på datan 

då alla utvalda attribut inte fanns representerade för insatser aktiva mellan år 2013 och 

2016. På grund av denna begränsade mängd data valdes att inte testa modellen mot 

tidigare osedd data som inte varit en del i träningen av modellen. Valet gjordes för att 

hålla träningsmängden så stor som möjligt. Däremot kan detta leda till att det resultat 

modellen visar är drabbat av överanpassning och i en verklig kontext har en sämre 

modellnoggrannhet. 

Vissa insatser hade flertalet utbetalningar under samma år, vilket resulterade i 

upprepade datainstanser för en och samma insats. Skillnaden mellan dessa datainstanser 

blev då endast utbetalningens storlek samt den etikett som beskrev ifall utbetalningen 

skedde i december eller tidigare på året. Detta resulterade i att samma insats kunde ha 

näst intill identiska datainstanser som pekade mot olika etiketter, vilket försvårar 

klassificeringsträffsäkerheten för den prediktiva modellen samt dataanpassningen för 

regressionsmodellen. 

Datan som har extraherats och använts för att träna modellerna på har formats av vilka 

attribut som valdes vara intressanta för studien. Det är inte säkert att dessa attribut är de 

som på bästa sätt kan förklara varför vissa utbetalningar sker i december månad eller 

inte utbetalas enligt prognos. Däremot är attributen som valdes rimliga att utgå ifrån vid 

en första studie av detta fenomen, eftersom attributen tillsammans på ett tydligt sätt 

karaktäriserar en insats. Alla attribut som var möjliga att tillgå från Sidas databas hade 

kunnat extraheras och grunda analysen på. En metodik som då hade kunnat användas 

istället för att manuellt välja ut ett antal attribut är att låta modellen styra vilka attribut 

som ska användas vid modelleringen. Detta hade dock troligtvis lett till en ohanterlig 

datamängd, där brist på datorkapacitet hade gjort studien svår att genomföra.  

När det kommer till att genomföra kvalitativa intervjuer finns det en del aspekter som 

behöver lyftas, vilka skulle kunna ge upphov till fel i datamaterialet som används för 

analys. Oklart formulerade frågor som leder till att intervjuobjektet missförstår frågan är 

en sådan aspekt. Det kan även vara så att intervjuaren uppfattar respondenten fel och 

därmed registrerar fel svar vilket leder till en felaktig analys. Övrig kritik mot intervjuer 

som datainsamlingsmetodik kan bestå i att intresset att ställa upp på en intervju varierar 

och kan därmed bidra till ett skevt urval. Det kan tänkas att personer som är starkt 

kritiska till ett område i högre grad vill dela med sig om sin kunskap, och bidra med en 

mindre nyanserad bild. Människor kan även ha olika god förmåga att uttrycka sig i tal 

(Per Svensson, 2015).  
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4. Data 

I detta avsnitt presenteras datafördelningen på Sida samt vilken data som har använts i 

modelleringen. Först visas utbetalningsmönstret för alla utbetalningar som skedde 2016 

och sedan på avdelningsnivå för utbetalningar 2013-2016. Sist presenteras datan som 

användes vid modelleringen. 

4.1 Datafördelning 

Figur 9 visar att de flesta utbetalningar sker enligt prognos, vilket illustreras av 

staplarna som ligger längs diagonalen. En signifikant del av alla prognoser och 

utbetalningar ligger i december, vilket kan utläsas av den högsta stapeln i diagrammet. 

Som synes är en del av datan prognostiserad i december men har utbetalningar tidigare 

under året. Det är även värt att nämna att det är få utbetalningar som sker tidigare än 

prognostiserat datum när den prognostiserade månaden inte är december. Det är 

däremot desto fler utbetalningar som sker senare än vad som är prognostiserat, vilket 

ses av staplarna som ligger vänster om diagonalen. 

 

Figur 9. Graf över prognostiserade mot faktiska utbetalningar månadsvis för alla 

operativa avdelningar på Sida. 
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I figur 10 visas datafördelningen för utbetalningsmånad mot prognostiserad månad för 

var och en av Sidas operativa avdelningar år 2016. Som ses i samtliga grafer sker 

majoriteten av utbetalningarna enligt prognos. Totalt på Sida skedde 70 procent av alla 

utbetalningar under 2016 enligt prognos. Vidare befinner sig en stor del av datan uppe i 

det högra hörnet, vilket motsvarar en utbetalning som skedde i december och som även 

var prognostiserad i samma månad. Avdelningen Internationella organisationer och 

tematiskt stöd visar upp ett utbetalningsmönster med flest utbetalningar enligt prognos. 

Avdelningen partnerskap och innovation har också en stor andel utbetalningar enligt 

prognos, men även en del försenade utbetalningar under året samt en del utbetalningar 

som var prognostiserade i december men betalades ut tidigare. Övriga tre avdelningar 

visar på ett utbetalningsmönster där en stor del inte skedde enligt prognos, utan många 

ligger över eller under diagonalen. 
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Figur 10. Grafer över prognostiserade utbetalningar mot faktiska utbetalningar för 

Sidas operativa avdelningar år 2016. Cirklarnas storlek varierar beroende på antalet 

datapunkter där en större cirkel betyder fler datapunkter. Den streckade linjen visar 

vilka utbetalningar som skett enligt prognos.   
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4.1.1 Utbetalningsmönster på enhetsnivå 

Nedan presenteras två avdelningar som har skilda utbetalningsmönster. Partnerskap och 

innovation är den avdelning som har jämnast utbetalningstakt under åren och är minst 

påverkad av en stor andel utbetalningar i december. Afrika är omvänt den avdelning 

som har störst andel utbetalningar i december. Därför valdes att titta närmare på 

enhetsnivå för dessa avdelningar. Figur 11 visar på den variation av 

utbetalningsmönster mellan olika enheter på en avdelning som kan infinna sig. Som 

synes i grafen har avdelningen för partnerskap och innovation en relativt jämn 

utbetalningstakt under året. Genom att titta på enhetsnivå för den avdelningen ses att 

olika enheter kan ha olika utbetalningsmönster inom en avdelning, vilket tillsammans 

främjar en jämnare utbetalningstakt för avdelningen.  

 

Figur 11. Avdelningen partnerskap och innovation har inte lika stor del av sina 

utbetalningar i december som övriga avdelningar på Sida. Enheter på avdelningen 

visar på motsatta utbetalningsmönster.  

I figur 12 visas de sex enheter på avdelningen Afrika som har högst utbetalningssumma 

mellan 2013 och 2016. Vad som ses här är att samtliga enheter visar på en tydlig ökning 

av utbetalningssumma i december.  
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Figur 12. Grafen visar utbetalningsmönstret för avdelningen Afrikas sex enheter med 

högst utbetalningssumma de senaste fyra åren. 

Tabell 5-7 visar de attribut som har använts för klassificeringsmodellerna och 

regressionsmodellerna. Undergrupper till kategoriska attribut finns beskrivet i Bilaga A. 

Förklaringar till attributen har hämtats ur ett internt dokument på Sida (2016b). 

Tabell 5. Attribut som användes vid klassificering och regression. 

Attribut Typ Förklaring 

Ansvarig 

avdelning 

Kategoriskt  

(5 värden) 

De avdelningar på Sida som arbetar med 

insatshantering. 

Biståndsskanal 
Kategoriskt  

(5 värden) 

Biståndskanalen är den implementerande part som 

har ansvar över medlen och är vanligen kopplat till 

Sida via ett kontrakt eller annat bindande avtal, och 

är direkt ansvarig för detta. 

Huvudsektor 
Kategoriskt 

(13 värden) 

Sektor specificerar syftet med insatsens 

komponent. Det betecknar det område som 

biståndet avser att stödja. 
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Tabell 6. Attribut som användes vid klassificeringen. 

Attribut Typ Förklaring 

Etikett 

Kategoriskt 

(sent eller 

tidigt) 

Etiketten används för att klassificera sena eller 

tidiga utbetalningstiden.  

Insats-ID ID 
Insats-ID är en unik sifferkod som identifierar en 

insats.  

Kontraktslängd (år) Numeriskt  
Anger hur länge kontraktet mellan Sida and 

avtalad part gäller. 

Kontraktsstart 

(månad) 
Numeriskt 

Den månad då kontraktet för ett inlett samarbete 

mellan Sida och avtalad part börjar gälla.  

Kontraktsstart (år) Numeriskt  
Det år då kontraktet för ett inlett samarbete 

mellan Sida och avtalad part börjar gälla.  

Policy- och 

Riomarkörer          

(9 stycken) 

Kategoriskt  

(3 värden) 

Policy- och Riomarkörer anger i vilken grad 

komponenten syftar till att främja respektive 

policymål. För varje markör markeras om målet 

är huvudsyfte, delsyfte eller inte relevant. 

Barnhälsa och mödravård 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

Jämställdhet 

Konfliktpreventerande 

Handelsutveckling 

Klimatanpassning 

Biologisk mångfald 

Utsläppsminskning 

Motverkan av ökenspridning 

Samarbetsform 
Kategoriskt  

(8 värden) 

Samarbetsform beskriver metoden som används 

vid finansiering av utvecklingssamarbetet, det 

vill säga på vilket sätt medlen når den första 

implementerande partnern. 

Strategi 
Kategoriskt 

(58 värden) 

Strategierna styr Sidas arbete med 

utvecklingssamarbetet och beslutas av 

regeringen. Strategierna gäller för ett land, 

region eller särskilt verksamhetsområde som 

gäller globalt. 

Utbetalning Numeriskt 
Den summa som betalas ett visst datum till en 

insats. 

Överenskommet 

belopp 
Numeriskt  

Den summa som är överenskommen att betalas 

ut, ofta under flera utbetalningar. 
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Tabell 7. Attribut som användes vid regression. 

Attribut Typ Förklaring 

Prognostiserad 

utbetalningsmånad 

Numeriskt Den prognostiserade månaden för utbetalning 

som sätts i ett tidigare skede i 

handläggningen. 

Utbetalningsmånad Numeriskt Anger den månad då den faktiska 

utbetalningen gjordes. 

5. Resultat 

I denna sektion presenteras först resultaten av klassificeringsmodellerna utan justerade 

tröskelvärden. Detta följs av en presentation av ROC-kurvor samt den bäst presterande 

klassificeringsmodellen med ett justerat tröskelvärde. Resultat som hör till 

klassificeringen innefattar även olika attributs influens i GBT-modellen. Resultaten av 

regressionsmodellerna innefattar en redogörelse av ett antal statistiska nyckeltal, 

däribland p-värde och regressionskoefficienter. 

5.1 Klassificeringsmodeller 

Medelvärdet av alla konfidensvärden för klassificering av etiketten tidigt var 0,59 och 

för etiketten sent 0,41. Detta innebär att modellen hade enklare att avgöra ifall en 

datainstans skulle klassificeras som tidigt, och att modellen hade en större osäkerhet när 

det kom till att klassificera datainstanser som hade en utbetalning i december. 

I Tabell 8-10 visas resultatet från tester av de olika modellerna och olika inställningar på 

dessa som beskrevs i tabell 2-4. Dessa använde data från 2013-2016 och modellerades 

utan justerade tröskelvärden Modellnoggrannheten visar hur stor andel rätt modellen 

lyckas klassificera av totala antalet observationer från båda klasserna.  

Tabell 8. Resultat av GBT. 

Resultat Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Modellnoggrannhet [%] 64,76 65,04 64,93 65,18 

Class recall (tidigt/sent) [%] 67,98/60,11 69,35/58,82 69,64/58,16 71,22/56,48 

Class precision (tidigt/sent) [%] 71,07/56,57 70,83/57,11 70,58/57,06 70,23/57,65 
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Tabell 9. Resultat DT. 

Resultat Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Modellnoggrannhet [%] 65,03 65,22 65,22  65,52 

Class recall (tidigt/sent) [%] 87,75/32,28 88,07/32,28 85,55/35,90 82,36/41,23 

Class precision (tidigt/sent) [%]  65,13/64,63 65,21/65,23 65,80/63,28 66,89/61,86 

 

Tabell 10. Resultat k-NN. 

Resultat Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Modellnoggrannhet [%] 67,89 67,61 67,56 67,28 

Class recall (tidigt/sent) [%] 89,79/36,31 91,04/33,82 91,11/33,62 90,44/33,90 

Class precision (tidigt/sent) [%]  67,02/71,16 66,48/72,37 66,43/72,40 66,36/71,10 

 

5.1.1 ROC-kurvor 

Figur 13 visar en jämförelse mellan ROC-kurvor för de tre bäst presterande modellerna 

för åren 2013-2016. Som synes är modellerna nästan jämlika. GBT-modellen presterar 

marginellt bättre än övriga modeller, då dess kurva rör sig närmast det övre vänstra 

hörnet och även håller sig över de två andra kurvorna i stort sett hela tiden.  

 

Figur 13. ROC-kurva för modeller med data från 2013-2016. k-NN med k=50 (blå), DT 

(grön) med information gain, maxdjup 7 och minimal gain 0,0001 samt GBT (röd) med 
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200 träd och maxdjup 7. Kurvan visar andel korrekt positiva klassificeringar av alla 

positiva instanser (y-axel) mot andelen inkorrekt positiva klassificeringar av alla 

negativa instanser (x-axel). 

Figur 14 visar en jämförelse mellan ROC-kurvor för de tre bäst presterande modellerna 

för år 2016. I detta fall är det en k-NN-modell som presterar bättre än övriga modeller, 

vilket skiljer sig från modellerna i figur 13.  

 

Figur 14. ROC-kurva för modeller med data från år 2016. k-NN med k=50, DT med 

information gain, maxdjup 7 och minimal gain 0,0001 samt GBT med 200 träd och 

maxdjup 7. Kurvan visar andel korrekt positiva klassificeringar av alla positiva 

instanser (y-axel) mot andelen inkorrekt positiva klassificeringar av alla negativa 

instanser (x-axel). 

Bäst presterande modell 

Tabell 11 och tabell 12 visar resultaten från de bäst presterande modellerna med data 

från 2013-2016 respektive enbart 2016, med en justering av tröskelvärde. Tröskelvärdet 

har valts automatiskt med hjälp av en operator som väljer den tröskel som ger högst 

modellnoggrannhet.   
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Tabell 11. Resultat för GBT 2013-2016 med 200 träd och maxdjup 7. 

Modellnoggrannhet [%] Class recall (tidigt/sent) Class precision (tidigt/sent)  

68,13 81,89/48,29 69,54/64,90 

 

Tabell 12. Resultat för k-NN-modell med k=50 för 2016.  

Modellnoggrannhet [%] Class recall (tidigt/sent) Class precision (tidigt/sent)  

67,18 79,23/48,52 70,45/60,13 

 

Attributens influens vid förgrening 

I figur 15 visas hur GBT-modellen har bedömt olika attributs inverkan på resultatet av 

klassificeringen. Strategi är det attribut som används flest gånger (cirka 28 procent av 

alla fall) vid förgrening någonstans i trädet för att särskilja tidiga utbetalningar från 

sena, vilket betyder att detta är det mest informativa attributet. Attributen kontraktsstart 

(månad) och utbetalningssumma är också enligt figuren informativa attribut som 

förekommer i cirka 15 procent av alla delningar som modellen gör. Resultatet av DT-

modellen visar att en delning på innan eller efter september månad för kontraktsstart ger 

modellen mycket information då delningen görs tidigt i trädet. Datan modellen tränas på 

visar att 65 procent av utbetalningar vars kontrakt har upprättats från och med oktober 

till och med december betalades ut i december månad. Trots att modellen lyfter fram att 

utbetalningens storlek som ett attribut som innehåller mycket information visade 

resultatet inte tydliga gränser för att avgöra ifall utbetalningens storlek ledde till en sen 

eller tidig utbetalning. I andra änden finns attributet ökenspridning som knappt har 

någon inverkan när modellen fördelar sena respektive tidiga utbetalningar. Figuren visar 

ett generellt beteende att de olika policymarkörerna innehåller relativt lite information 

gentemot de tio attribut som innehåller mest information. När modellen tränades utan 

policymarkörerna minskade modellnoggrannheten från 68,13 procent till 67,25 procent. 
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Figur 15. Histogram över attributens influens när GBT-modellen väljer att hur den ska 

förgrenas. Baserad på data från 2013-2016.  

 

Tabell 13 visar ett urval av strategier och hur fördelningen av tidiga och sena 

utbetalningar såg ut för dessa. De tio strategier med högst andel utbetalningar gjorda i 

december visas i fallande ordning överst i tabellen. Längst ner visas tre strategier som 

har en förhållandevis låg andel sena utbetalningar. Datan som visas i tabellerna utgörs 

av den faktiska datan angående insatser och inte klassificerad data som modellen har 

predikterat. 
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Tabell 13. De strategier som har högst andel utbetalningar i december de senaste fyra 

åren. De tre strategierna längst ned i tabellen har lägst andel utbetalningar i december. 

Strategi Andel 

utbetalningar i 

december  

Totalt antal 

utbetalningar      

(sena + tidiga) 

Regionalt Asien och Oceanien 

201607-2021 

0,79 28 

Irak 2009-2015_OLD 0,63 19 

Regionalt SRHR 2015-2019 0,59 101 

Mali 2004-201606_201607-2020 0,59 95 

Kenya 2009-2015_2016-2020_OLD 0,58 158 

Bangladesh 2014-2020_OLD 0,57 70 

Somalia 2013-2017_OLD 0,53 109 

Burma/Myanmar 2013-2017_OLD 0,52 69 

Afghanistan 2014-2019_OLD 0,51 102 

Etiopien 2003-2016_201604-

2020_OLD 

0,51 106 

Humanitärt bistånd 2011-2016_OLD 0,35 308 

Kapacitetsutveckling och utbyten 

2014-2017_OLD 

0,33 2659 

Stöd genom svenska organisationer i 

det civila samhället OLD_2010-2016_ 

2016-2022 

0,28 700 

5.2 Regressionsmodeller 

Den flervariabla linjära regressionsmodellen har predikterad utbetalningsmånad som 

responsvariabel och en vektor innehållande attributen ansvarig avdelning, enhet, 

biståndskanal, sektor och prognostiserad månad som prediktionsvariabler. Denna 

kombination resulterade i en linjär modell med 74 koefficienter. I figur 16 visas p-

värdena och i figur 17 visas estimat för varje koefficient. De variabler som har störst 

inverkan på modellen är de attribut som har minst p-värde. I histogrammet över 

attributens inverkan i regressionsmodellen (figur 16) syns att de översta sex attributen 

har p-värde mindre än 5 procent. Alltså kan nollhypotesen att dessa attribut inte har 

någon effekt på modellen förkastats på noggrannhetsnivå under 5 procent. I tabell 14 

redogörs för ett antal statistiska nyckeltal som erhölls ur regressionsmodellerna. 
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Figur 16. P-värden för regressionskoefficienterna för den flervariabla 

regressionsmodellen. 
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Tabell 14. Resultat från de linjära regressionsmodellerna med utbetalningsmånad som 

responsvariabel och attributen ansvarig avdelning, enhet, biståndskanal, sektor och 

prognostiserad månad som prediktionsvariabel. 

Nyckeltal Flervariabel modell Envariabel modell 

Antal datapunkter 920 920 

Kvadratiska medelfelet (RMS) 1,77 1,83 

Förklaringsvärde(𝑅2) 0,70 0,65 

Justerat förklaringsvärde(𝑅2) 0,67 0,65 

Skärningspunkt 1,35 1,43 

                                                       

I figur 17 visas förändringen i responsvariabeln för en enhetsförändring i ett attribut när 

de andra attributen hålls konstanta. De gröna staplarna visar vilka attribut som har 

positiva koefficienter, det vill säga ger en senare utbetalningsmånad, och de röda 

staplarna motsvarar negativa koefficienter vilket har motsatt effekt. Resultatet visar att 

en förändring i enheten Kosovo, odefinierad huvudsektor, enheten Bolivia och enheten 

Bosnien-Hercegovina har mest negativa koefficienter, vilket påverkar utsignalen till en 

tidigare utbetalning. En förändring i enheten Mali, enheten Support unit 2 och 

Liberia/Sierra Leone har mest positiva koefficient, vilket påverkar responsvariabeln till 

senare utbetalningsmånad.  
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Figur 17. Estimerade regressionskoefficienter för den flervariabla regressionsmodellen. 



41 
 

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först utbetalningsmönstret på Sida i relation till de intervjuer 

som har hållits och de datafördelningar som har studerats. Sedan diskuteras 

modellernas utfall och prestanda i förhållande till datan som använts samt möjliga 

framtidsområden för Sida.  

6.1 Utbetalningsmönster för olika avdelningar 

Efter att ha genomfört flertalet intervjuer med handläggare, controllers och enhetschefer 

är det tydligt att olika enheter och avdelningar har olika förutsättningar och anledningar 

till varför utbetalningar läggs under särskilda tider av året eller blir försenade. Enheter 

påverkas av många olika externa faktorer som bidrar till en komplexitet när det kommer 

till att skapa en generell bild på Sida om varför prognoser och utbetalningar ligger där 

de gör. Figur 9 visar att utbetalningsmönstret på Sida under 2016 har tre aspekter som är 

intressanta att lyfta. Den mest intressanta är att nästan en fjärdedel av utbetalningarna 

var prognostiserade och utbetalda i december. Att så många utbetalningar 

prognostiseras i december har givetvis en effekt på problematiken med att en stor del 

utbetalningar ansamlas i december. Figuren visar också försenade utbetalningar i de 

flesta fall sker när en utbetalning är prognostiserad under andra halvåret, i synnerhet 

sent på hösten. Den tredje aspekten är att en påtaglig del utbetalningar är 

prognostiserade i december, men utbetalade tidigare under året.  

Att det är många prognostiserade utbetalningar i december har flertalet förklaringar. En 

anledning är att det inte har satts i rutin bland handläggare på olika avdelningar att göra 

prognoser på månadsnivå (Avdelningscontroller 1, intervju, 4 april 2017). Innan 2016 

prognostiserades alla utbetalningar i december på grund av datasystembegränsningar, 

och då denna möjlighet att prognostisera på månadsnivå är en nyhet bland handläggarna 

har det tagit tid att etablera nya rutiner. Vissa avdelningar började med 

månadsprognostisering på riktigt först 2017 (Ibid). Detta har påverkat kvaliteten av 

dataunderlaget då det inte går att urskilja vilka decemberprognoser som stämmer och 

vilka som befinner sig där på grund av en datamigrering från äldre system. En andra 

anledning till att prognoser hamnar i december är att osäkerheten när på året en 

utbetalning kan ske är stor för handläggaren och därför prognostiserar utbetalningen så 

sent som möjligt (Handläggare 3, intervju, 11 april 2017). En tredje anledning till 

prognoser i december är att det är en effekt av äldre avtal som har avtalats och utbetalats 

i slutet på året. Ifall ett mångårigt avtal med en partner har satts upp och första 

utbetalningen sker i december faller det sig naturligt att andra utbetalningen sker ett år 

senare (Enhetschef 1, intervju, 7 april 2017). Alla dessa förklaringar till prognoser i 

december bidrar med en stor osäkerhet till vilka prognoser som faktiskt gäller, och 

påverkar även regressionskurvans utseende. 

Som tydligt kan ses i figur 11 och figur 12 i sektion 4 kan olika avdelningar ha olika 

utbetalningsmönster, då avdelningen för partnerskap och innovation har en jämnare 
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utbetalningstakt under året än vad avdelningen Afrika har. Även fast 

utbetalningssumman för december ökar markant jämfört med tidigare månader håller 

avdelningen en jämnare utbetalningstakt över hela året. Som ses i figur 1 har Afrika 

nästan en dubblering av utbetalningssumma månadsvis från oktober till och med 

december. Genom att studera olika enheters inverkan på avdelningars totala 

utbetalningar under året framgår också att enheter på samma avdelning kan ha helt 

motsatta utbetalningsflöden. I figur 11 har enheten för kapacitetsutveckling en relativt 

jämn utbetalningstakt under året för att från och med oktober stiga kraftigt. Däremot 

visar enheten civila samhället på samma avdelning som kapacitetsutveckling ett motsatt 

mönster. På enheten för civila samhället sker stora utbetalningar de första tre månaderna 

av året för att sedan vara av blandad karaktär resterande månader. Från intervjuer med 

medarbetare på enheten beskrivs att en stor del av biståndet som ges på enheten görs via 

så kallade ramorganisationer. Dessa skiljer sig till viss del mot annat av Sidas bistånd då 

ramorganisationer har långa avtal med regelbundna betalningar. Genom att ha fasta 

deadlines innebär det att fenomenet med sena utbetalningar inte förekommer i lika stor 

grad i arbetet med ramorganisationerna. (Enhetschef 2, telefonintervju, 26 januari 2017)  

Det skulle kunna tänkas att enheter som tillhör samma avdelning och med motsatta 

utbetalningsmönster jämnar ut avdelningens totala utbetalningssumma under året. I 

figur 12 syns det att de sex enheter som har störst andel utbetalningar på avdelningen 

Afrika alla har en kraftig ökning av utbetalningar i december. Dock visar ingen av 

enheterna ett motsatt mönster med att ha stora utbetalningar under årets första månader. 

Detta skulle kunna innebära att ifall det finns en dämpande effekt på avdelningen i form 

av en enhet som har en stor del tidiga utbetalningar kommer det se ut som att 

avdelningen har en relativt jämn utbetalningstakt under året. Här kan det vara av 

intresse att reflektera över av vilken anledning en jämn utbetalningstakt är 

eftersträvansvärt för Sida. Om det är av intresse att styra om verksamheten för att få en 

jämnare arbetsbörda under året för de anställda räcker det inte med att endast en enhet 

på en avdelning har ett omvänt utbetalningsmönster. Som figur 11 visar går det dock att 

på avdelningsnivå åstadkomma en jämnare utbetalningstakt med hjälp av en enhet som 

står för en stor del av en avdelnings budget. Detta skulle innebära att Sida utåt sett kan 

åstadkomma en jämn utbetalningstakt på avdelningsnivå.  

Det finns även andra aspekter hos olika enheter som bidrar till att utbetalningar görs 

sent på året. På enheten för kapacitetsutveckling som ligger under avdelningen för 

partnerskap och innovation är det främst försenade fakturor som är en bidragande orsak 

till varför många utbetalningar sker i slutet av året och framförallt i december 

(Handläggare 1, intervju, 27 mars 2017). På denna enhet anlitas externa konsultfirmor 

för att implementera utvecklingsprogram runt om i världen. Till skillnad från vanliga 

bistånd som ofta ges till en partner för att partnern inte ska behöva ligga ute med pengar 

måste en faktura upprättas mot en utförd handling. Detta innebär att det ofta ligger i 

konsultfirmornas händer när en utbetalning från Sida ska ske. Från en intervju med 

anställd på enheten framgick det att mycket tid i slutet på året läggs på att påminna 

konsultfirmor att skicka fakturor för en aktivitet som genomförts tidigare under året 
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(Handläggare 2, intervju, 29 mars 2017). Det framgick även att bidrag upplevs enklare 

att styra än fakturor. Att inte kunna veta när en faktura skickas till Sida leder till en stor 

osäkerhetsfaktor när utbetalningen kan komma att ske (Ibid). Planeringssystemet 

PLANit och verktyget Trac upplevs vara bättre anpassade för biståndsinsatser i högre 

grad och inte lika väl anpassade för faktureringsärenden. På enheten 

kapacitetsutveckling är ofta relationen med samarbetspartnern mer affärsmässig då det 

är utbildningspaket som köps upp och erbjuds till länder, vilket konsulter eller 

myndigheter sedan implementerar (Handläggare 1, intervju, 27 mars 2017 ). Just 

upphandlingar är det hårda lagar kring i Sverige och detta gör att själva 

upphandlingsprocessen är rigorös. Det är inte lika strängt att inleda ett avtalsförhållande 

med en avtalspart som i fallet med bidrag (Ibid). 

Många försenade utbetalningar beror på försenad rapportering från partnern, som 

årligen behöver komma in med revisionsrapporter och annan 

uppföljningsdokumentation (Enhetschef 1, intervju, 7 april 2017). En utbetalning 

genomförs inte innan alla rapporter har kommit in och är rätt ifyllda. Olika länder har 

även olika rapporteringscykler som måste följas. En del samarbetspartners har brutet 

räkenskapsår vilket innebär att deras rapporter inte kommer in under hösten. Majoriteten 

av alla korruptionsutredningar sker i Afrika, vilket beskrivs i Sidas korruptionsrapport 

(Sida, 2017a). På avdelningen Afrika framgick det att korruptionsfall kan bidra till 

fördröjningar, då det dels ska genomföras utredningar men också leder till att pengar 

betalas tillbaka till Sida som måste delas ut till nya partners innan årsskiftet 

(Avdelningscontroller 1, intervju, 4 april 2017). Vissa utbetalningar läggs även 

medvetet i slutet av året av naturliga skäl. I många länder där samarbeten finns är det 

bra väder under slutet av året vilket gör att det faller sig naturligt att genomföra vissa 

stöd just då, exempelvis seminarier och aktiviteter som lämpar sig bäst utomhus 

(Handläggare 2, intervju, 29 mars 2017). 

De har framkommit att det finns en stark tro på att det delvis går att vända på 

utbetalningsmönstret som till stor del dominerar verksamheten och fokusera antalet 

utbetalningar till början av året (Enhetschef 1, intervju, 7 april 2017). I nuläget sätter 

varje enhet upp mål för hur många procent av summan pengar som ska vara avtalat vid 

vissa tidpunkter på året. Genom att sätta upp tidiga och fungerande mål bör det gå att 

motverka utbetalningar i december (Ibid). Om en enhet är i en situation att stora delar av 

bidraget är avtalat att betalas ut i slutet på året är det svårt att avtala pengar tidigt på året 

nästkommande år. Pengarna måste betalas ut i den takt de behövs för samarbetspartnern 

och kan inte betalas ut i förskott (Avdelningscontroller 2, intervju, 7 april 2017). Ett 

förslag för att undgå denna situation är att sätta upp avtal som löper i 14 månader. Detta 

leder till att det görs en första utbetalning i slutet av året för att enheten måste få ut 

pengar aktuellt kalenderår, för att sedan kunna göra en utbetalning tidigt på året 

nästkommande år (Enhetschef 1, intervju, 7 april 2017). Detta skulle innebära att 

årsrapporter från samarbetspartnern kommer in till Sida i början på året vilket medför 

att processen att betala ut pengar påbörjas tidigare. Det kan även gå att få ett större antal 

utbetalningar tidigt på året genom att kommunicera till potentiella samarbetspartners att 
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de måste komma in med en ansökan innan ett visst datum, för att få pengar samma år 

(Ibid).   

Denna diskussion av datafördelningen tyder på att Sida som organisation verkar i en 

komplex miljö där det finns många externa aspekter som kan påverka när på året en 

utbetalning sker. Det finns alltså inte en entydig faktor att peka på varför utbetalningar 

tenderar att ansamlas i slutet av året, utan det är en kombination av flera olika aspekter. 

6.2 Klassificeringsmodeller 

Nedan följer en diskussion av de resultat som tagits fram genom 

klassificeringsmodellerna; utan och med justerade tröskelvärden samt attributens 

influens på modellen. 

6.2.1 Modeller utan justerade tröskelvärden 

De första klassificeringsmodellerna som togs fram, vars parameterinställningar beskrivs 

i tabell 2 erhöll snarlika resultat. Modellnoggrannheten för DT och GBT hade båda 

värden på runt 65 procent utan justerat tröskelvärde för alla testfall. k-NN modellen 

visade på en lite bättre noggrannhet på cirka 67,5 procent. Värt att notera är att k-NN 

modellen har betydligt högre class precision när det kommer till att prediktera 

utbetalningar som har skett i december. Den har däremot en class recall som endast är 

runt 36 procent, vilket innebär att den missar att klassificera majoriteten av sanna sena 

utbetalningar. Av tabell 8-10 att döma sker det inga stora förändringar när parametrarna 

för de tre modellerna ändras. För GBT-modellen blev det marginellt bättre 

modellnoggrannhet med ett ökat träddjup, dock minskade class recall för etiketten sent 

med drygt 1,5 procentenheter. Att öka antalet träd till 200 gav knappt någon skillnad 

alls för modellnoggrannheten och minskade class recall för etiketten sent med drygt 2 

procentenheter. I DT-modellen gav ett ökat djup för trädet en marginell 

noggrannhetsförbättring. Genom att ändra kriteriet från gain ratio till information gain 

blev det 3,6 procentenheter bättre class recall för etiketten sent vilket är 

eftersträvansvärt. För k-NN-modellen leder ett högre k till en försämrad 

modellnoggrannhet. Detta skulle kunna förklaras av att ett större k använder 

datainstanser vid klassificeringen som egentligen är outliers och tillför brus. Ett ökande 

värde på k leder även till att bias för modellen ökar, samtidigt som variansen minskar.  

För alla modelltyper ligger class recall för klassen sent betydligt lägre än för klassen 

tidigt. Detta innebär att modellerna felklassificerar många sena utbetalningar som tidiga 

utbetalningar. Det skulle kunna förklaras av skillnaden i konfidensvärde mellan de två 

etiketterna tidigt och sent. Att etiketten tidigt har ett medelvärde på konfidensvärdet på 

0,59 och etiketten sent har ett medelvärde på konfidensvärdet på 0,41 innebär att 

modellen är säkrare på att träffa rätt med tidiga klassificeringar. Denna relativa 

osäkerhet på sena utbetalningar kan korrigeras genom att justera tröskeln för 

konfidensvärdet och på så sätt sätta ett högre krav på konfidensvärde för att en 

utbetalning ska få etiketten tidigt vid klassificering. 
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För att kunna använda en modell till att se vilka typer av insatser som riskerar ha 

utbetalningar i december är en hög class recall för klassen sent önskvärt. Resultatet av 

de framtagna modellerna visar att det är svårt med nuvarande data att uppnå detta utan 

att påverka modellens noggrannhet. Vad som är en tillräckligt hög modellsäkerhet för 

att avgöra om denna modell presterar tillräckligt bra och ger önskvärt resultat är inte 

självklart. I vissa kontexter kan det räcka att en klassificeringsmodell presterar 

marginellt bättre än slumpen, exempelvis om den används för att prediktera framtida 

värdet på Stockholmsbörsen. I detta fall där kontexten är att få en antydan till om en 

utbetalning för en insats av en viss karaktär riskerar att bli sen kan det tänkas att en 

modellnoggrannhet betydligt bättre än slumpen krävs.  

6.2.2 ROC-kurvor och justering av tröskelvärden 

ROC-kurvorna visar att alla tre modelltyper är mycket lika varandra och klassificerar 

datan bättre än slumpen eftersom alla kurvor ligger ovanför diagonalen. Att modellen 

ger bättre resultat med ett justerat tröskelvärde beror troligen på skillnaden i medelvärde 

av konfidensvärdet för de båda klasserna. Vid införande av tröskelvärde tvingas 

modellen att vara säkrare på sitt val innan den klassificerar datan.  

När dataurvalet bestod av alla utbetalningar mellan 2013 och 2016 presterade en GBT-

modell bäst, men endast marginellt bättre än en k-NN modell vilket ses tydligt i figur 

13. För GBT-modellen har modellnoggrannheten ökat till 68,13 procent mot tidigare 

uppnådda 65,18 procent när ett tröskelvärde inte var implementerat. Den stora 

skillnaden ligger i class precision som har ändrats från 70,23/57,65 (tidigt/sent) till 

69,54/64,90 (tidigt/sent) och en class recall som har ändrats från 71,22/56,48 

(tidigt/sent) till 81,89/48,29 (tidigt/sent). Denna förändring att class precision för sent 

har ökat med mer än sju procentenheter samtidigt som class recall för samma etikett har 

minskat med ungefär samma siffra är en effekt av tröskelvärdets implementering. 

Genom att tröskelvärdet “tvingar” modellen att göra en klassificering utifrån ett krav på 

konfidensvärde sätter etiketten sent ifall inte konfidensvärde för etiketten tidigt 

uppfyller kravet för det valda tröskelvärdet. Class precision ökar då genom att fler 

utbetalningar sätts som sena relativt det totala antalet sena utbetalningar. Dock uppstår 

fler felklassificeringar när etiketter påtvingas på grund av inte uppfyllda krav på 

konfidensvärde, vilket leder till en lägre class recall som anger antal rätta 

klassificeringar av en etikett bland alla datapunkter av samma etikett Det är svårt att 

säga ifall GBT-modellen med ett justerat tröskelvärde är bättre än GBT-modellen utan 

justerat tröskelvärde. Med justerat tröskelvärde ökar modellnoggrannheten och class 

precision, men class recall för sent minskar. Här uppstår en fråga vad som är viktigast 

för detta fall; antingen att modellen lyckas fånga in en stor andel sanna sena 

utbetalningar i förhållande till alla sena utbetalningar. Alternativt att modellen lyckas 

klassificera en stor andel sanna sena utbetalningar i förhållande till totalt antal 

klassificerade sena utbetalningar. 

När endast data från 2016 används visar ROC-grafen en större skillnad mellan de olika 

modelltyperna där k-NN modellen presterar bättre än DT och GBT. Detta kan tänkas 
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bero på att DT och GBT behöver större antal datainstanser för att kunna urskilja 

mönster ur datan. När data från endast 2016 användes minskade antalet datainstanser 

från 9622 till 3367. Modellnoggrannheten för k-NN modellen med bäst anpassad tröskel 

är dock lägre än den bästa modellen med justerad tröskel som använder datan från 2013-

2016. Skillnaden i knappt en procentenhet, från 68,12 procent till 67,18 procent, kan 

troligen förklaras med att färre datapunkter användes när enbart 2016 års utbetalningar 

låg till grund för modellen. Det är sannolikt att modellens noggrannhet förbättras när 

den får en större datamängd att tränas på.  

Överlag visar ROC-kurvorna på att det är svårt att göra en klassificeringsmodell med 

hög modellnoggrannhet med den använda datan. Detta kan bero på att det inte finns 

några tydliga mönster i datan vad gäller sena eller tidiga utbetalningar, eller att 

kvaliteten på datan är för dålig. Det är troligt att komplexiteten i Sidas verksamhet gör 

att det är svårt att skapa en generell klassificeringsmodell för alla Sidas insatser. Olika 

arbetssätt och rutiner mellan avdelningar och enheter, samt begränsningar i 

datasystemet kan försämra datans kvalitét. Byten av Sidas IT-system har gjort att data 

över biståndsinsatser som genererats tidigare än 2013 inte varit lämplig att inkludera för 

träning av klassificeringsmodellerna. Dessutom kan vissa attribut som användes vid 

klassificeringen ha påverkats av migreringar gjorda vid introduktionen av de nya 

datasystemen de senaste åren. Vid sådana migreringar finns risk för att en gammal 

insats förlorar specifik information genom att gamla attribut konverteras till nya 

standarder, eller att gamla insatser tilldelas nya attribut som är approximationer baserad 

på vad som passar för insatsen.   

6.2.3 Attributens influens 

Som ses i figur 15 är attributet strategi det attribut som GBT-modellen utvinner mest 

information genom att förgrenas på. Detta skulle kunna förklaras utifrån framförallt två 

aspekter. Den första är att datamängden modellen tränas på innehåller 58 olika 

kategorier, vilket är betydligt mer än övriga kategoriska attribut i träningsdatan. 

Modellen har då betydligt fler värden att utvinna information ifrån jämfört med om den 

skulle dela på attributet biståndskanal som har fem unika värden. I och med att det är 

lätt att separera träningsdata utifrån 58 olika kategorier kan det lätt leda till 

överanpassning till träningsdatan. Den andra aspekten som kan förklara varför strategi 

är ett attribut som har stor inverkan på klassificeringen är att olika strategier kan vara av 

olika karaktär. En strategi har en stark geografisk eller tematisk anknytning där externa 

förutsättningar kan vara vitt skilda strategier mellan. Som kan ses i tabell 13 har 

exempelvis strategin kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 en betydligt lägre 

andel sena utbetalningar än strategin Somalia 2013-2017. Det kan tänkas att en strategi 

som fokuserar på att stötta ett konflikthärjat Somalia, där implementeringen av stödet 

försvåras på grund av säkerhetsrisker, lider av en högre andel sena utbetalningar och att 

kapacitetsutveckling inte har samma svårigheter i lika stor grad. 

Det attribut som hade näst mest influens för klassificeringen av etikett för en insats var 

vilken månad som kontraktet för en viss insats startade. DT-modellen lyfte fram att en 
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kontraktsstart innan eller efter september var ett attribut som delades på högt upp i 

trädet. Det går dock inte med hjälp av resultatet av klassificeringen att få en tydlig bild 

av hur fördelningen mellan tidiga och sena utbetalningar förhåller sig till september 

månad. Ur intervjuer som har hållits framgick det att kontrakt ofta sätts upp sent på året 

som en plan B när en tidigare planerad utbetalning inte går att genomföra av någon 

anledning (handläggare 2, intervju, 29 mars 2017). Detta beror på att de budgeterade 

pengarna för året inte får sparas till nästa år utan måste delegeras ut på ett effektivt sätt 

nuvarande år. Att 65 procent av alla utbetalningar vars kontrakt upprättades från och 

med oktober betalades ut i december pekar mot att modellen lyfter fram att en så pass 

sen kontraktsstart leder till en hög risk för att utbetalningen genomförs i december 

månad. Angående utbetalningens storleks inverkan på när en utbetalning sker är det 

svårt att peka på en särskild summa som tydligt delar klassificeringen mellan tidigt och 

sent. Detta för att trädmodellerna förgrenas på många olika utbetalningssummor. Större 

utbetalningssummor har ofta längre granskningsprocess och ska genomgå fler 

godkännande steg än mindre betalningar (Sida, 2016a). Det kan då tänkas att stora 

utbetalningar som kontrakteras mot slutet av året även måste genomgå dessa granskande 

steg som fördröjer möjligt utbetalningsdatum. Trots att modellen lyfter fram attribut 

med högre influens än andra går det inte att säga att dessa har högst påverkan på 

modellresultatet; endast att dessa förekommer ofta vid förgreningen av träden.   

6.3 Regressionsmodeller 

Resultatet från linjärregressionen visar att antalet variabler som används i modellen har 

begränsad inverkan på modellens träffsäkerhet. Den linjära regressionsmodell som 

använde sig av 74 koefficienter hade ett mindre kvadratiskt medelfel än den 

regressionsmodell som bara använt sig av en variabel. Skillnaden mellan felen 1,77 och 

1,83 är visserligen liten men visar ändå att det kan vara fördelaktigt att ta med flera 

attribut för att prediktera utbetalningsmånad. Varför förbättringen är så marginell skulle 

kunna förklaras av att de attribut som lagts till i den flervariabla regressionsmodellen 

inte tillför väsentligt mer information om utbetalningsmånad. En annan orsak kan vara 

att de datapunkter som är prognostiserade i december men utbetalats tidigare, påverkar 

det kvadratiska medelfelet så pass mycket att felet nästan är detsamma med fler 

variabler. Förklaringsvärdet visar också att modellen med flera variabler i något större 

grad kan förklara variationen i den beroende variabeln. Skärningspunkterna för de båda 

modellerna är större än ett, vilket betyder att modellerna från början predikterar en viss 

försening i utbetalningsmånad. Exempelvis har den envariabla linjära 

regressionsmodellen skärningspunkt 1,43. Det innebär att en prognostiserad utbetalning 

i januari enligt modellen betalas ut halvvägs in i februari. I figur 16 syns att det attribut 

som har störst inverkan på modellen är prognosmånad, vilket har ett p-värde som är 

mycket nära noll. På förhand kan det tänkas att attributet prognostiserad månad säger 

mer om utbetalningsmånad än de andra attributen. I samma histogram kan också avläsas 

att förändringar i attribut med höga p-värden, exempelvis Partnerskap och innovation 

samt Loans and Guarantees, troligtvis inte har någon påverkan på responsvariabeln.  
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Ur histogrammet med värden på estimerade regressionskoefficienter (figur 17) kan ses 

att flera variabler inte har någon påverkan på när utbetalning kommer att göras. Dessa är 

enheten Research Cooperation, Programme Cooperation, Global Social Development, 

Georgia samt avdelningen Partnerskap och innovation och enheten Loans and 

Guarantees, vilka också har p-värden nära ett. Generellt för regressionskoefficienterna 

syns att de rödmarkerade, vilka har negativa värden, är både fler och har ett större värde 

än de positiva (grönmarkerade). Detta betyder att attribut i större grad påverkar 

modellen att gå mot en tidigare utbetalning än prognostiserat. En förklaring till varför 

modellen har fler negativa koefficienter än positiva kan vara det relativt stora antal 

prognostiserade utbetalningar i december men som betalats ut tidigare. Dessa skulle 

kunna påverka modellen att gå mot tidigare utbetalningar i slutet av året.  

Datafördelningen över prognostiserad utbetalningsmånad och faktisk 

utbetalningsmånad som visas i figur 10 ger en förklaring på varför en linjär modell har 

svårt att beskriva Sidas utbetalningsmönster. I figuren syns datafördelningen på 

avdelningsnivå och att majoriteten av utbetalningarna sker enligt prognos. Exempelvis 

hade avdelningen Internationella organisationer och tematiskt stöd endast fem 

utbetalningar som inte gjordes enligt prognos, utan istället betalades ut tidigare än 

prognostiserat. Dock finns också många utbetalningar som inte sker enligt prognos utan 

både sker tidigare och senare än prognostiserat. Utbetalningarna som ligger under 

diagonalen i december, det vill säga utbetalningar som prognostiserats i december men 

betalats ut tidigare, är med stor sannolikhet anledningen till att den linjära 

regressionsmodellen med en variabel har en skärningspunkt större än ett. Den största 

svårigheten för en linjär modell är att fånga beteendet av de många utbetalningar som 

prognostiserats i december men betalats ut tidigare under året. Ett tydligt exempel på 

detta är avdelningen EUROLATIN där många utbetalningar är prognostiserade i 

december men har betalats ut tidigare. För en linjär modell blir det en omöjlighet att 

både fånga de många utbetalningar som ligger enligt prognos och de som 

prognostiserats i december men betalats ut tidigare.  

En modell som bättre skulle kunna förklara datafördelningen är en olinjär modell, men 

även en sådan skulle troligen ha svårigheter att fånga datan som prognostiserats i 

december och betalats ut tidigare eftersom denna ligger längs med en lodrät linje. Dock 

skulle den linjära modellen kunna utvidgas med fler attribut för att ta med mer 

information om en insats. Resultaten av de linjära modellerna visar att felet kan bli 

mindre vid användandet av fler attribut, men däremot ökar också komplexiteten på 

modellen.  

6.4 Framtidsmöjligheter för Sida 

Resultaten visar på att det i dagsläget finns begränsningar med att göra analyser på 

Sidas data med hjälp av maskininlärning, men också på möjligheter för framtiden. 

Klassificeringsmodellen som har tagits fram i denna studie har inte utvärderats mot 

tidigare osedd data för modellen så det går inte att uttala sig om generaliseringsfelet. 
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Generaliseringsfelet hade varit mer intressant att studera ifall modellen hade lyckats 

uppnå en högre träffsäkerhet och på så sätt försäkra sig om att den inte presterade bra på 

grund av överanpassning. Att använda en klassificeringsmodell som en del av ett 

beslutstöd skulle kunna vara en väg att gå för Sida om de är intresserade av att 

implementera maskininlärning i dess dataanalysprocesser. För att underlätta storskalig 

dataanalys och användning av maskininlärning skulle då en standardisering av datatyper 

i Sidas databas vara att föredra. Mycket arbete gick åt att förbehandla datan eftersom 

dessa inte hade samma datatyp. Exempelvis fanns flera olika datatyper för datum och 

ännu fler vad gäller summor, utbetalningar etcetera. En standardisering av, bland annat, 

datumattribut skulle då underlätta vid analyser med maskininlärning. Modellen som har 

presenterats i denna studie kanske inte når de krav på träffsäkerhet som behövs för att 

den ska vara pålitlig som en del av ett beslutsstöd, men större mängder högkvalitativ 

data om insatser och utbetalningar skulle kunna förbättra den. Det vore därför intressant 

att utvärdera denna modell mot en klassificeringsmodell som tränas på data som 

genereras kommande år för att se ifall träffsäkerheten ökar med mer data. Det vore även 

intressant att studera datan med tillgängliga och korrekta prognoser mer i detalj. Det kan 

tänkas att en klassificerare skulle kunna utvecklas för att prediktera när en utbetalning 

förväntas ske enbart baserat på data med en utbetalningsprognos i december. På detta 

sätt skulle det gå att identifiera vilka insatser som har en prognostiserad utbetalning i 

december men betalas ut tidigare under året. Vidare kan tänkas att en 

klassificeringsmodell kan användas som ett stöd för nya handläggare som inte har så 

mycket tidigare erfarenhet av beredning av insatser. I en sådan situation kan 

handläggaren föra in ny data om en insats för att se hur en modell predikterar utfallet av 

denna nya insats och göra handläggaren uppmärksam på ifall den riskerar att drabbas av 

en utbetalning sent på året.    

När det kommer till regressionsmodellerna är utvecklingspotentialen densamma som för 

klassificeringsmodellen. I nuläget är modellerna gjorda på en begränsad mängd data, 

där det även är känt att all data inte är representativ för hur prognostisering och 

planering av utbetalningar fungerar under år 2017. När prognostisering på månadsnivå 

har satts i rutin bland alla enheter och insatshandläggare och har en tillhörande 

utbetalning kommer mer precisa regressioner kunna genomföras, vilket förmodligen 

kan fånga enhetsspecifika utbetalningsmönster tydligare. Ifall det skulle gå att fånga 

tydliga mönster för specifika enheter och avdelningar skulle arbetssätt och rutiner för 

enheter som har en jämn utbetalningstakt under året kunna lyftas fram. På så sätt skulle 

det kunna underlätta för myndigheten att sätta gemensamma riktlinjer och mål för att 

främja en jämn utbetalningstakt under året. Dock finns det externa faktorer som är unika 

för olika enheter och som inte går att påverka. Det är därför högst otroligt att alla 

enheter kommer kunna följa samma utbetalningsmönster under året. Den 

regressionsanalys som har genomförts i denna studie har varit begränsad till att 

inkludera endast ett fåtal attribut, men där skulle även fler attribut kunna implementeras 

i regressionsanalysen framöver för att se ifall det finns andra attribut som har en 

påverkan på när en utbetalning förväntas ske.  
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Från intervjuer har det också framgått att datasystem som används inte är anpassade för 

en enskild avdelning eller enhet. Handläggare måste agera på ett visst sätt i systemen 

även fast det skapar felaktig eller lågkvalitativ data. Exempelvis måste datum anges i 

systemen som inte alltid finns i ett beredningsskede och då anger handläggaren ibland 

ett felaktigt datum för att kunna gå vidare i systemet och upprätta ett avtal. Detta 

felaktiga datum ligger kvar i okorrigerat i databasen om inte handläggaren i efterhand 

manuellt ändrar detta (handläggare 2, intervju, 29 mars 2017). Då handläggare ska 

hantera prognostisering av utbetalningar i en föränderlig miljö kan standardiserade 

mallar och tillvägagångssätt hämma viljan för en handläggare att föra in data så korrekt 

och noggrant som möjligt. Det finns här en utvecklingsmöjlighet att skapa system som 

är mer anpassade för olika roller och arbetsuppgifter, vilket kan resultera i avdelnings- 

och enhetsunik data. Prediktiva modeller applicerade på sådan data skulle kunna ge 

bättre resultat än data som genereras av samtliga avdelningar, då det blir lättare att fånga 

möjliga enhetsspecifika mönster och trender. Däremot är det inte en självklarhet att en 

kombination av olika enhetsspecifika system skulle förenkla informationshanteringen, 

utan istället finns en risk för kompatibilitetssvårigheter när flera olika system ska 

samarbeta med varandra. 

I denna studie har utbetalningsmönster varit det område som har undersökts. Dock kan 

dataanalys i form av maskininlärning användas för att studera andra områden i 

verksamheten som genererar stora mängder data. I nuläget görs riskbedömningar när en 

insats bereds. Det kan tänkas att en prediktiv analys med hjälp av maskininlärning kan 

användas som ett beslutsstöd när risker bedöms för nya insatser. Exempelvis skulle data 

över korruptionsdrabbade insatser kunna användas för att lära datorn att hitta mönster 

bland dessa och ge en riskbedömning för nya insatser. Ur 2016 års rapport om Sidas 

hantering av korruptionsmisstankar (Sida, 2017a) beskrivs att statistik över korruption 

eller oegentligheter har sammanställts sedan 2007. De senaste åren har också fler 

anmälningar rapporterats, vilket beror på en utbredd medvetenhet om vad som ska 

rapporteras och hur rapporteringen ska ske. I framtiden är det därför troligt att Sida 

kommer att ha tillräcklig data för att kunna använda maskinlärning för riskbedömning 

och uppföljning inom detta område. Vidare kan det även tänkas att visualisering av data 

på ett tydligt och lättöverskådligt sätt kan räcka för att styra verksamheten mot en 

jämnare utbetalningstakt, då alla blir uppmärksammade på hur det ser ut på olika 

avdelningar och enheter när det kommer till måluppföljning och utbetalningstakt. En 

ökad transparens skulle kunna driva medarbetare mot att jobba mot samma mål på ett 

liknande sätt, och då införa ett gemensamt arbetssätt när det kommer till när och hur 

avtal skrivs.  
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7. Slutsats 

Från de intervjuer som hållits framkom flertalet förklaringar till varför utbetalningar 

försenas. Olika avdelningar påverkas av varierande externa faktorer, vilka skulle kunna 

leda till att en utbetalning försenas. Den mest påtagliga faktorn tycks vara försenade 

årsredovisningar och otillräcklig dokumentation från partnern som behövs innan en 

utbetalning kan ske. Andra mer avdelningsspecifika faktorer är exempelvis fördröjda 

fakturor från externa konsultföretag och korruptionsfall. Alla presenterade externa 

faktorer bidrar tillsammans till att utbetalningar ansamlas i slutet av året och måste 

omfördelas innan nästa kalenderår. De i studien framkomna resultaten tyder på att 

maskininlärning som verktyg har svårt att identifiera tydliga gemensamma mönster hos 

biståndsinsatser som betalas ut i december. En klassificeringsmodell har visat på att det 

går att lyfta fram attribut som har en större inverkan på när en utbetalning väntas ske, 

men noggrannheten för att prediktera ifall en utbetalning kommer göras i december är 

endast något bättre än slumpen. Vidare visar resultaten på att en linjär 

regressionsmodell har svårt att fånga utbetalningsmönstret baserat på 2016 års data, och 

därmed har svårt att prediktera utbetalningsmånad för en insats. Bristen på tydliga 

mönster i datan skulle kunna förklaras av interna faktorer i form av nya IT-system som 

har implementerats i Sidas insatshanteringsprocess, vilket har lett till datamigreringar 

mellan gamla och nuvarande system som gjort att äldre data formats om för att passa 

nya standarder. Ytterligare interna faktorer som kan ha påverkan på datakvaliteten är 

införandet av nya arbetsrutiner vad gäller datahantering som är en följd av införandet av 

de nya systemen, vilka hittills inte ser likadana ut på alla avdelningar. Både 

klassificerings- och regressionsmodellerna visar att de i dagsläget har svårt att ge en 

trovärdig prediktion när en utbetalning förväntas ske, för att på så sätt kunna vara till 

hjälp vid planeringen av en insats och då främja en jämnare utbetalningstakt. 

Intervjuerna som har genomförts lyfter vissa förklaringar till varför modellresultaten ser 

ut som de gör genom att belysa komplexiteten i verksamheten, vilken påverkar datans 

utformning.   

Dessa resultat har gett insikter i möjliga framtida studier där maskininlärning kan 

appliceras på data för biståndsinsatser. En framtida studie med data genererad under ett 

antal år i dagens systemmiljö och baserad på samma experiment skulle kunna vara av 

stort värde. Det kan då tänkas att datan är av högre kvalitet och på så sätt kan ge ett mer 

användbart resultat när det kommer till att finna egenskaper hos insatser som leder till 

att en utbetalning försenas eller genomförs i slutet av året. Vidare kan det tänkas att en 

möjlig framtida studie är att analysera aktuellt problemområde med hjälp av så kallad 

unsupervised learning, där datainstanser grupperas efter liknande egenskaper utan att 

påverkas av en målfunktion.    
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55 - Europe and Latin America 

61 - International Org. and Policy support 
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Huvudsektor 

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
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Humanitärt bistånd 

Hälsa 

Hållbar samhällsbyggnad 

Jord- och skogsbruk 

Konflikt, fred och säkerhet 

Marknadsutveckling 

Migrering 

Miljö 

Utbildning 

Övrigt 
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Strategi 

Afghanistan 2014-2019_Afghanistan OLD 

Bangladesh 2014-2020_Bangladesh OLD 

Bolivia 2014-2016_Bolivia 2016-2020_Bolivia OLD 

Botswana OLD 

Burkina Faso 2013-2017_Burkina Faso OLD 

Burma/Myanmar 2013-2017_Burma/Myanmar OLD 

Colombia 2009-2016_Colombia 2016-2020_Colombia OLD 

DR Kongo 2015-2019_DR Kongo OLD 

Ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017 

Etiopien 2003-2016_Etiopien 201604-2020_Etiopien OLD 

Finansiering av utvecklingslån och garantier avseende 

miljöåtgärder OLD 

Forskningssamarbete 2015-2021_Forskningssamarbete OLD 

Gamla anslag 

Guatemala 2008-2016_Guatemala 2016-2020_Guatemala OLD 

Humanitärt bistånd 2011-2016_Humanitärt bistånd OLD 

Indien OLD 

Indonesien OLD 

Informations- och kommunikationsverksamhet 2010-

2016_Informations- och kommunikationsverksamhet 201607-

2022 

Irak 2009-2015_Irak OLD 

Joint ODA OLD 

Kambodja 2014-2018_Kambodja OLD 

Kapacitetsutveckling och utbyten 2014-

2017_Kapacitetsutveckling och utbyten OLD 

Kenya 2009-2015_Kenya 2016-2020_Kenya OLD 

Kina OLD 

Kuba 2016-2020 

Liberia 2008-2015_Liberia 2016-2020_Liberia OLD 

Mali 2004-201606_Mali 201607-2020 

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017 

Mocambique 2015-2020_Mozambique OLD 

Multifönster 

Mänsklig säkerhet 2014-2017_Mänsklig säkerhet OLD 

Mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017_Mänskliga 
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Palestina 2015-2019 
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2016-2020 

Tanzania 2013-2019_Tanzania OLD 

Uganda 2014-2018_Uganda OLD 

Västbanken/Gaza OLD 

Zambia 2013-2017_Zambia OLD 

Zimbabwe 2011-2016_Zimbabwe OLD_Zimbabwe 2011-2017 
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