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Sammanfattning
Bakgrund: Ett av de mest växande områdena på internet är E-handel, som gett
konsumenter en flexibilitet som inte tidigare fanns. Fördelarna med den digitala handeln
är många, där både företag och konsumenter kan nyttja teknikens möjligheter. Ett
problemområde inom E-handeln är dock mängden produkter och konsumenters
svårigheter att finna det som efterfrågas. En av de tekniker som används för att lösa
problematiken är Artificiell Intelligens.
Ett delområde inom den artificiella intelligensen är maskininlärning. Grunden bakom
tekniken handlar om att lära upp en dator för att utföra specifika uppgifter bättre och
bättre över tid. En metod som används för att implementera maskininlärning är
artificiella neurala nätverk som används i denna studie.
Frågeställning: I denna forskning kommer maskininlärning att testas för att se om
tekniken kan användas för att öka konverteringsgraden inom E-handel. Studien skall
även kompletteras med kunskap kring de möjligheter och utmaningar som medföljer en
framtida implementation. De frågor som därmed skall besvaras är:
- Hur kan produktsök som baseras på maskininlärning användas för att öka konverteringsgraden inom E-handel?
- Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och utmaningarna med
maskininlärning inom E-handel?’
Frågeställningarna kommer besvaras i samråd med ett samarbetsföretag.
Syfte: Studiens syfte är att underlätta för konsumenter när det kommer till att hitta rätt
produkter samt för att öka kunskapsbanken gällande maskininlärning inom E-handeln.
Resultat: Studien resulterade i att sökmotorer som baseras på maskininlärning kan
användas för att öka konverteringsgraden. Studien pekade även på fördelar gällande
förbättrade affärsstrategier, personligare bemötande och ökade intäkter. De utmaningar
som upptäcktes var resursbrist, datakvalité samt bristande projektledning.
Nyckelord: E-handel, Artificiell Intelligens, maskininlärning, produktsökning, neuralt
nätverk, Loop54

Abstract
Background: One of the most growing areas of the Internet is E-commerce, which gave
consumers a flexibility that was not previously available. The advantages of digital
commerce are many, where both companies and consumers can use the technology's
possibilities. However, a problem area in the E-commerce area is the number of
products and the consumers' difficulties finding what is demanded. One of the
techniques used to solve the problem is Artificial Intelligence.
Within the artificial intelligence there is the sub-area Machine learning. The basis of the
technology is to teach a computer to perform specific tasks better and better over time.
To implement machine learning, artificial neural network used, which this study is based
on.
Problem statements: In this research, machine learning will be tested to see if the
technology can be used to increase the conversion rate in E-commerce. The study will
also be supplemented with knowledge about the opportunities and challenges that a
future implementation could bring. The questions to be answered are:
- How can product searches based on machine learning be used to increase the conversion
rate in E-commerce?
- What are the most common opportunities and challenges associated with machine
learning in E-commerce?
The questions will be answered in consultation with a cooperation company.
Purpose: The study's purpose is to make it easier for consumers when it comes to
finding the right products and to increase the knowledge base of machine learning in Ecommerce.
Results: The study concluded that search engines based on Machine Learning can be
used to increase the conversion rate. The opportunities that were found were improved
business strategies, more personalized approaches and increased revenue. The
challenges that were discovered were resource shortages, data quality and lack of
project management.
Keywords: E-commerce, Artificial Intelligence, machine learning, productsearch, neural
network, Loop54

Ordlista
Traditionell sökmotor
Enklare sökmotor där sökresultatet kommer från träffar i titlar, textbeskrivningar och
nyckelord (se kapitel 2.1.2). Bygger på Apaches motor Solr som används av många Ehandelsbutiker (Apache Software Foundation, 2019). Strukturen är presenterad i
appendix A.
Sökmotor som baseras på ML
Sökmotor som baseras på maskininlärning. Strukturen är presenterad i Appendix B.
Tillhandahålls av Loop54, se nedanstående begrepp.
Loop54
Loop54 är ett företag som tillhandahåller sökmotorn som baseras på ML och som
används i studien (se kapitel 2.5).
Konverteringsgrad
Ett mått på den andel besökare som genomför en transaktion. Används för att mäta hur
effektivt en försäljning går. Beräknas genom att dividera antalet transaktioner med
antalet unika besökare.
Signifikans
Är ett begrepp som härleds från statistiken som används för att beskriva om ett
mätvärde i ett experiment avviker från ett jämförelse värde till den grad att det inte kan
bero på slumpen.
KPI
Key Performance Index, ett begrepp som används för att mäta hur ett företag fungerar
samt hur bra försäljningen går.
B2B
Business to Business, är en strategi som innefattar försäljning mellan två företag.
AI
Artificiell Intelligens, förmågan att programmera datorer för att efterlikna mänsklig
intelligens.
ML
Maskininlärning, ett delområde inom AI som handlar om att datorer lär sig och utför
uppgifter bättre och bättre över tid.
ANN
Artificiellt neuralt nätverk, används för att implementera ML på sökmotorer. Efterliknar
det mänskliga neurala system som används vid beslutsfattning.
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1 Introduktion
Just nu sker en utveckling där uppgifter som tidigare endast utförts av människor
automatiseras och hanteras av datorer. Tekniken avancerar i rasande takt och det som
tidigare ansetts som renodlad mänsklig förmåga kan i dag kopieras och utföras av
datorsystem. Ur det har termen Artificiell Intelligens (AI) växt fram som en beteckning på
den teknik som kopierar den mänskliga tankeprocessen med likvärdigt eller bättre
resultat.
Inom AI finns mängder av tekniker och metoder som används för att effektivisera och
förbättra diverse områden, där E-handeln än en av de mest växande. Det huvudsakliga
sättet som AI har tagit plats inom branschen är genom dess förmåga att leverera högt
personliga upplevelser. Många E-handelsplatser använder AI-drivna sökmotorer för att
rikta och anpassa de produkter som visas för kunderna, men ger det mervärde? Kan AI
underlätta för konsumenter och på så sätt öka konverteringen?
Den stora utmaningen handlar om att sökmotorerna skall presentera de produkter som
konsumenterna söker efter. I en undersökning gjord av Petz & Greiner (2014) framkom
det att en tredjedel av besökarna lämnar en webbutik för att de inte hittat sin produkt,
även om den erbjöds. Frågan som uppkommer är, varför hittar inte konsumenterna de
tänkta produkterna?
”Människor gör nämligen inte alltid som man vill att de ska göra. Och framför allt gör de
inte alltid på ett sätt som är lätt att tolka för datorer – de stavar inte alltid rätt, använder
andra produktbeteckningar eller söker på ett sätt som inte alls ger träff i dina
produkttexter” (SiteDirect, 2019).
Tidigare forskning visar att det finns en brist på studier som behandlar sökmotorer som
baseras på artificiella grunder i kontrast med traditionella metoder. Denna studie bidrar
därmed till forskningen genom en konverteringsstudie i kombination med en
undersökning kring de möjligheter och utmaningar som finns med en framtida
implementation. Frågeställningarna som därmed skall besvaras är följande:
-

Hur kan produktsök som baseras på maskininlärning användas för att öka
konverteringsgraden inom E-handel?

-

Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och utmaningarna med
maskininlärning inom E-handel?
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2 Bakgrundskapitel
I nedanstående kapitel beskrivs tidigare forskning, med syfte att bidra till en större
förståelse för studien och dess utveckling.

2.1 E-handel
En av de mest populära aktiviteterna på internet är E-handeln, vilket ger konsumenter
en flexibilitet som inte tidigare fanns. E-handeln gav konsumenterna mångsidigheten att
köpa produkter hemifrån samtidigt som försäljare kunde skapa en stor databas med
attraktiva produkter menar O’Regan (2018). Entreprenören Michael Aldrich beskrev
den första E-handeln under 1979, han uppfann det engelska begreppet “teleshopping”
som innebar att konsumera på avstånd. Aldrichs tanke var att finna ett enklare sätt för
kunder att köpa produkter utan att besöka en fysisk butik, idag är begreppet föråldrat
och utbytt mot internet-handeln, även kallat E-handel (O'Regan, 2018).
Tim Berners- Lee uppfann ”the World Wide Web” under slutet på 1980-talet och insåg att
internet erbjöd en stor möjlighet för att sammankoppla konsumenter och försäljare.
Framgångarna som uppkom ledde till att den elektroniska handeln utvecklades och nya
tekniker uppfanns (ex. elektronisk överföring av pengar, säkerhetslager, elektroniskt
datautbyte och transaktionsbehandlingar) (O'Regan, 2018).
Utvecklingen av internet skedde i snabb hastighet och det förutspåddes att E-handeln
skulle ta över majoriteten av den traditionella handeln. Företag började utveckla nya
handelsstrategier för att anpassa sig till den nya moderna världen, och med hjälp av
kompletta E-handelslösningar började de sälja både produkter och tjänster via internet
till företag och konsumenter. De affärsmodeller som uppkom kallades ”business- tobusiness (B2B)” och ”business-to-consumer (B2C)” vilket idag är välanvända begrepp
(O'Regan, 2018).
Dagens E-handeln är en modern trend inom ekonomisk och social utveckling, som
bidrar till uppgraderingar av den internationella konkurrenskraften. E-handeln
fortsätter att växa, enligt Petz & Greiner (2014) ökade Tysklands E-handels försäljare
sin omsättning på 18,3 miljarder euro år 2010 till uppskattningsvis 25 miljarder euro år
2012. Under 2014 använde ungefär 86% av deras återförsäljare i landet digitala
plattformar för att sälja sina produkter (Petz & Greiner 2014).
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2.1.1 E-handelns fördelar
Det finns många fördelar med att använda E-handel, både för företag och konsumenter.
Grundprincipen för att uppnå en genomförd transaktion innefattar att försäljare och
konsumenter behöver mötas på en gemensam plattform. Enligt Internetstiftelsen i
Sverige (2019) är E-handeln en mötesplats för närmare 9 av 10 personer i dagens
samhälle. Nästintill alla internetanvändare som är mellan 26 och 55 år har någon gång
handlat på en E-handels-plattform och gällande personer över 76 har mer än varannan
gjort en transaktion. Den stora mängden besökare ger försäljare en stor möjlighet att nå
ut till så många konsumenter som möjligt (Internetstiftelsen i Sverige, 2019).
E-handeln är även med och bidrar till en högre tillgänglighet vilket även bidrar till att
lägre priser uppstår menar Klafft (2008). Klafft menar även att konsumenter som
handlar på E-handelsplattformar anser att det är bekvämare än att besöka en fysisk
butik vilket kan leda till att fler köp görs (Klafft, 2008).
En av anledningarna till att det blir bekvämare för konsumenter är användningen av
mobila enheter som utvecklas i snabb takt där kunderna får nya möjligheter.
”Konsumenters användning av mobila enheter som smarttelefoner och surfplattor har ökat
mycket kraftigt under senare år” (Jonsson et al., 2017, s. 24). Konsumenter kan därmed
använda mobila enheter för att genomföra transaktioner oavsett fysisk plats. Mobila
tekniker blir i en större grad en del av butiksbesöket, men ställer även högre krav på
användarvänlighet på plattformarna. Funktioner som finns på webbplatsen måste
fungera även på mindre skärmar och vara enklare (Jonsson et al., 2017).
I en studie gjord av Lindstedt (2017) menar skribenten att allt fokus bör handla om
konsumenterna. De är uppkopplade under största delarna av dygnet och hoppar mellan
olika sociala medier, jämförelsesidor och fysiska butiker. Förändringarna inom dagens
E-handel kräver både vilja men även mod att våga förändra handelsföretagen utefter en
digitaliserad framtid. Förändringen kräver kunskaper men har stora möjligheter att
anpassa sig efter kundens behov och lösa dagens tekniska utmaningar (Lindstedt, 2017).
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2.1.2 Tekniska utmaningar
Inom E-handel finns olika tekniska resurser som används för att köpflödet skall kunna
realiseras och fungera på ett optimalt sätt för konsumenterna. Funktioner och tekniker
utvecklas ständigt och ger företagen möjligheter som inte tidigare fanns. Jonsson et al.
(2017) menar dock att nytänkande idéer som har en koppling till E-handeln
inledningsvis styrdes av företagen, men har under den fortsatta utvecklingen drivits av
konsumenterna. Anledningen är att dagens kunder ställer större krav på företagen än
vad som tidigare gjorts (Jonsson et al., 2017). Ett område som ofta diskuteras är
webbplattformarnas förmåga att presentera relevanta sökresultat för konsumenterna.
Enligt SiteDirect (2019) förklarar dem att kunder inte söker efter produkter på det sätt
som företagen förväntar sig, vilket gör det svårt för datorerna att tolka vad
konsumenterna vill uppnå. Det handlar om felstavningar, synonymer men även tekniska
problem som stjälper för kunderna (SiteDirect, 2019).
I ett traditionellt sök ger användaren systemet en textsträng med ett eller flera sökord
och systemet i sint tur returnerar en lista med produkter som stämmer överens med
sökordet. Vanliga tekniska problem med de traditionella tillvägagångsätten är
exempelvis att sökresultaten endast visar produkter som har sökordet som namn eller i
fritext, vilket innebär att produkter kan vara namnsatta till en synonym vilket då inte
presenteras för kunden. Problematiken kan leda till att konsumenter tror att produkten
inte finns att erbjuda och söker sig till en konkurrent menar Chen & Chen (2010).
Ytterligare ett problem är när en konsument söker på en term på en E-handelsbutik.
Användaren i fråga kan förvänta sig att få resultat på huvudprodukten, problematiken är
dock att även tillbehör och accessoarer innehåller huvudproduktsnamnet vilket
resulterar i irrelevanta resultat för konsumenten (Sohrabi, Mahmoudian, & Raeesi,
2012).
Det traditionella sättet att söka information finns inom många organisationer, men det
finns olika problem som gör att fler organisationer undersöker andra tillvägagångssätt.
För att utvecklas från de traditionella metoderna krävs tekniska resurser som hjälper
besökarna att ta sig till sin önskade produkt. Minskade transaktioner är en indikation på
att problematiken finns, där ett köp som uppkommit efter en sökning implicerar att rätt
vara har hittats. Ett av de utvecklingsområden som används för att stödja konsumenten
till rätt produkt är ”Artificiell Intelligens” (Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2002).
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2.2 Artificiell Intelligens
Artificiell Intelligens (AI) har lockat mycket uppmärksamhet både inom akademiska
områden men även inom arbetslivet. Tidigare forskning saknar tydliga definitioner som
beskriver AI. ”Artificiell intelligens (AI) har ingen entydig definition eller allmänt
vedertagen avgränsning. I denna analys definieras artificiell intelligens som förmågan hos
en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende” (Vinnova, 2018).
Sveriges Kommuner och Landsting (2017) menar att det finns stora möjligheter med AI
baserad teknik. ”Dagens tillgång till oändliga mängder digital data och avancerad teknik
skapar möjligheter att både efterlikna och ibland överskrida människans förmåga att ta
in, bearbeta och använda information på ett intelligent sätt. (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2017, s. 4). AI utvecklades därmed för att kunna uppnå faktorer som en dator
inte tidigare hade uppnått (Russell & Norvig, 2011).
AI går att applicera inom flertalet branscher, där E-handeln är en av dem. ”Artificiell
intelligens används på olika sätt för att göra handeln smartare och mer automatiserad […]
Artificiell intelligens hjälper också till att kundanpassa utbudet. Med hjälp av data om en
persons vanor, tidigare inköp, livsstil med mera tar datorprogram fram förslag på sådant
som skulle kunna passa kunden” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017, s. 7)
Historien bakom AI präglas av förväntan, upptäckter och nedgångar menar Jones
(2015). Det var under 1936 som matematikern Alan Mathison byggde en matematisk
modell som manipulerade symboler enligt olika regler, vilket lade grunden till den
artificiella intelligensen. Mellan 1956 och 1974 befann sig AI i en utvecklingsfas där
grunderna användes för att utveckla den första GPS: n. Från år 1974 till 1980 hade
forskningen gått in mer på djupet vilket resulterade i att AI var större och mer komplext
än vad forskare tidigare trott (Deng & Jiang, 2018). Idag är området så pass stort att
forskningen delades upp i olika delområden för att enklare kunna utvecklas menar Deng
& Jiang (2018), se nedanstående områden:
Maskininlärning (eng. Machine Learning)
Maskininlä rning är en benämning på tekniker som används för att lära ett system att
utföra uppgifter och bli bättre och bättre över tid (de Mello & Ponti, 2018).
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Datasyn (eng. Computer Vision)
Datasyn handlar om att omvandla stillbilder eller videor till data som kan används för
att ta beslut. Besluten kan handla om att avgöra huruvida ett objekt finns i bilden eller
inte (Kaehler & Bradski, 2008).
Naturlig språkbehandling (eng. natural language processing)
Teknologier som baseras på naturlig språkbehandling fokuserar på att möjliggöra för
datorer att förstå och kunna arbeta med mänskliga språk, för att få datorer närmare en
mänsklig språkförståelse (Bird, Klein, & Loper, 2009).
Kunskap och resonemang (eng. knowledge and reasoning)
Området uppkom för att de tillgängliga teknikerna tvingade utvecklare att anpassa
problemen efter verktygen snarare än att verktygen skall underlätta problemen.
Kunskap och resonemang handlar om att system skall kunna lösa komplexa uppgifter
såsom att diagnostisera inom medicin eller ha en dialog på ett mänskligt språk (Shapiro,
2008).
Robotik (eng. robotics)
Robotik handlar om att kombinera AI med mekaniska hjälpmedel, som används främst
inom industrier för att få hjälp med praktiska arbetsuppgifter (Brady, Gerhardt, &
Davidson, 2012).
En grundpelare i samtliga områden handlar dels om mänskligt och rationellt tänkande,
men även förmågan att kunna bete sig som en mänsklig individ. För att kunna skapa ett
system som efterliknar ett mänskligt tänkande och beteende måste först den mänskliga
intelligensen definieras. Det finns tre olika sätt att förstå hur människor fungerar, dessa
är: Förstå våra egna tankar, använda sig av psykologiska experiment eller hjärnavbildning där observationer sker i pågående handlingar. Så fort som det finns en exakt
teori av hjärnan och dess tankemönster kan AI börja användas till utveckling av
datorsystem där ett stort område som detta används inom är maskininlärning (Russell &
Norvig, 2011).
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2.3 Maskininlärning
Maskininlä rning (ML) ä r ett delområde inom AI. Grunden bakom ML handlar om hur en
dator kan lära sig specifika uppgifter och utföra dem bättre och bättre över tid (Awad &
Khanna, 2015). ML är ett växande område som består av olika beräknings-algoritmer
som är byggda för att kunna efterlikna den mänskliga intelligensen och lära sig av sin
omgivning. Tekniker som är baserade på maskininlärning har tillämpats inom olika
områden, allt från mönsterigenkänning, datasyn, ekonomi, till biomedicinska och
medicinska tillämpningar med lyckade resultat (Murphy & El Naqa, 2015).
Frågor som ofta uppkommer gällande ML är: “In this situation you may ask: but how can
a computer learn? Or how can one ensure an algorithm is in fact learning? “ (de Mello &
Ponti, 2018, s. 1). För att kunna besvara sådana frågor behövs förståelse för hur
människans intelligens lär sig.
Ett barn som tittar på ett objekt för allra första gången behöver skapa ett samband
mellan objektet och förståelsen som ligger bakom. Ett exempel skrivet av de Mello &
Ponti (2018) handlar om en stol, för att barnet skall förstå objektet och koppla den till
sitt syfte behövs ett samband mellan den fysiska stolen och barnets kunskap kring dess
användning skapas. För att kunna skapa ett sådant samband behövs därmed viktiga
attribut initieras, där olika attribut har olika vikt beroende på vilket objekt som skall
beskrivas förklarar de Mello & Ponti (2018). I vissa fall är färg en avgörande faktor för
att människor skall förstå objektet och i andra fall är det inte relevant. I exemplet har
attributet form en större betydelse än färg som inte är ett konstant värde för en stol (de
Mello & Ponti, 2018).
Att skapa samband mellan objekt för att kunna klassificera dem i rätt kategori är något
som sker vid varje tillfälle som den mänskliga intelligensen lär sig en ny kunskap. Det är
även grunden till maskininlärning, som baseras på samma struktur. ML bygger på
klassificieringsfunktioner där objekt mappas in i olika bemärkningar för att kunna förstå
dem (de Mello & Ponti, 2018). Många vanliga klassificerare använder statistik i form av
sannolikhetsmått för att kategorisera den bästa etiketten för en given instans (Awad &
Khanna, 2015).
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Genom att observera verkligheten samlas ingångsvariabler in (eng. input variable) för
att lära sig nya koncept. Exempelvis, genom att vi får information om temperatur och
luftfuktighet kan en människa ta ett beslut huruvida en fotbollsmatch skall bli av eller
inte. I exemplet fanns inte endast ingångsvariabler utan även utgångsvariabler (eng.
output variable), som i det fallet består utav kategorierna ja eller nej. Inom ML finns
betydligt mer komplexa fall där utgångsresultatet inte består utav två kategorier utan
har många olika alternativ med många ingångsvariabler att ta med i beräkning (de Mello
& Ponti, 2018). För att algoritmerna skall lära sig skapas en uppsättning data för träning
(eng. Training set) innehållande n olika exempel på data (Awad & Khanna, 2015).
Metoden för att sedan nyttja uppsättningen kan skiljas åt då det finns två olika
tillvägagångsätt att lära upp data på; övervakat (eng. supervised learning) och
oövervakad inlärning (eng. unsupervised learning) (de Mello & Ponti, 2018).
Supervised learning
Inom övervakad inlärning tar maskininlärnings-algoritmen emot tidigare benämnda
ingångsvärden för att hitta den bästa klassificeringen för att sedan kunna förutspå
osedda variabler med hög träffsäkerhet. Övervakat inlärande består oftast av antingen
regression eller klassificeringsinlärning, i båda metoderna är de olika kategorierna
numeriska (Sammet & Webb, 2017). Vid klassificering handlar det om att finna den
bästa klassificeraren för ett givet problem, f: X → Y. Algoritmen som är ansvarig för att
hitta mappningen kallas för klassificeringsalgoritm (eng. classificiation algorithm, vilket
leder till en modell som är uppbyggd för ett specifikt problem (de Mello & Ponti, 2018).
Unsupervised learning
Oövervakad inlärning är associerad med processen att bygga upp modeller efter att
analyserat likheter mellan ingångsvariabler. Ett exempel på teknik är algoritmen Kmeans som fungerar genom att hitta k- representativa grupper genom att kolla på
avståndet mellan dem. Huvudegenskapen för processen är att algoritmerna inte har
tillgång till etiketter som en övervakad inlärning har utan istället analyserar hur
punkterna är organiserade tillsammans genom diverse samband (de Mello & Ponti,
2018).
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2.4 Neurala nätverk
En metod som används för att implementera ML samt för att kombinera olika principer
och regler för att uppnå individuella sökresultat är artificiella neurala nätverk (ANN).
ANN är en av de tidigaste teknikerna som uppfanns men är än idag en av de mest
använda metoderna (Jones, 2015). Grundprincipen för neurala nätverk är algoritmer
som lär sig likt hur människans hjärna fungerar menar Sammut & Webb (2011). Den
mänskliga hjärnan består av neuroner som sitter ihop med synapser och vid ett nytt
inlärningstillfälle förstärks delar av synapserna så att hjärnan byggs om för att spara den
nya kunskapen. Artificiella nätverk fungerar på samma sätt, algoritmerna lär sig genom
att förstärka konstgjorda synapser (Thomas, 2003).
Figuren nedan visar ett exempel på ett neuralt nätverk som består utav 6 stycken
insignaler (indata), två mellanlager med 4 respektive 2 neuroner (beräkningsnoder)
samt ett lager med 1 utsignalsneuron (utdata).

Figur 2-1 Neurala nätverk, baserat på Thomas (2003)

Nätverket fungerar genom att signalerna som går in i nätverket motsvarar oftast antalet
sensorer eller inmatningar som är anslutna medan utsignalerna är resultatet som
nätverket skall producera. Nätverkets synapser är representerade som linjer mellan
insignalerna och neuronerna samt från en neuron till en annan (Thomas, 2003).
För att lyckas med ett neuralt närverk finns olika egenskaper som måste existera. En av
de egenskaperna som måste efterliknas är förmågan att prioritera och plocka ut den
viktigaste informationen och sortera bort det som kan missleda. Den mänskliga hjärnan
är duktig på att memorera den information som är viktig och bortse från sidoinformation (Thomas, 2003).

9

Det biologiska neurala nätverket tar emot information från människans sinnen; ögon,
öron och vår känsel exempelvis. Informationen som tas emot motsvarar miljonaltals
bitar varje sekund vilket för att mängden måste komprimeras till en bearbetbar mängd.
Samma funktionalitet som hjärnan gör måste även ett avancerat neuralt nätverk klara
av, den måste kunna prioritera och bortse från information på ett effektivt sätt för att
fungera (Thomas, 2003).

2.5 Loop54
Loop54 är ett företag som tillhanda håller ett verktyg som genom ML hjälper Ehandelsföretag att få smartare sökmotorer genom ett neuralt nätverk. Med hjälp av ML
kan tekniken ge personliga produktresultat, hantera felstavningar och synonymer samt
hitta relaterade produkter där en gemensam faktor finns, exempelvis produkter för
samma behov eller presentera en liknande produkt från en annan tillverkare (Loop54,
2019).
Loop54 bygger på en uppsättning algoritmer som tränar upp sig själv för att utföra
uppgifter. Ett färdigt system liknar den centrala hjärnans nervsystem när ett
flerskiktssystem av sammankopplade neuroner finns. Vid den första sökningen används
en kombination av textmatchning och ML för att få ett distribuerat urval av relevanta
resultat. Under processen samlas beteendemässig data in för att kunna förfina resultatet
för att få en större relevans. Varje produkt i listan tilldelas ett poäng baserat på vart
söktermen finns i produktens metadata samt hur ofta den hittas, exempelvis ges högre
poängen när termen finns i produkttiteln än i beskrivningen (Loop54, 2019).
Innan sökresultatet presenteras överförs listan över de matchade produkterna till
maskininlärningsmotorn för vidare analys, se Appendix B. Varje gång en besökare
interagerar med sökresultatet, exempelvis genom att klicka på en produkt eller genom
att lägga den i kundvagnen kan resultatet börja förbättras. Nästa gång en konsument
söker efter samma eller en liknande sökterm bestämmer tidigare beteende vilka
produkter som bäst lämpar sig för termen (Loop54, 2019).
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2.6 Sammanfattning av bakgrund
Studiens bakgrund har som syfte att informera och bidra med kunskap till läsarna för att
få en större helhetsbild och kunskap inom området. Målet med bakgrundskapitlet är att
knyta samman information om E-handel med de traditionella metoder som finns och de
nya metoderna som baseras på AI, ML och ANN. Tidigare forskning som har redovisats
inkluderar E-handeln och dess ökande tillväxt samt problematik som finns med de
traditionella metoderna. Problematiken som uppkom har lett utvecklingen framåt med
hjälp av AI teknologier och dess delområde ML.
Ett av tillvägagångsätten som används för att underlätta för konsumenter är ANN som
bygger på maskininlärningens principer. I denna studie används Loop54 som bygger på
ett ANN vilket därmed ställer krav på en viss förkunskap för att förstå resterande kapitel
i studien.
Tidigare forskning har resulterat i en bild där det finns en brist på statistiska
undersökningar gällande eventuella förbättringar inom området. Nedanstående figur
visar därmed en sammanfattning av de områden som tagits upp i bakgrundskapitlet och
som gemensamt bidrar till studiens problemområde som diskuteras i nästkommande
kapitel.

Figur 2-2 Sammanfattning av bakgrund
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3 Problembakgrund
Dagens handelsföretag har ett behov av kunskap som ökar deras konkurrenskraft på
den internationella marknaden där utvecklingen ökar i snabb takt och ständigt
förändrar villkoren. Användningen på de olika E-handelsplattformarna fortsätter att öka
varje dag, vilket även ökar antalet sökningar som konsumenter gör gentemot butikerna.
Upp till 80% av besökarna använder textsökningar för att hitta önskade produkter,
vilket ställer krav på tekniken bakom E-handelsbutikerna som inte tidigare varit
utforskade menar Petz & Greiner (2014).
Tidigare forskning pekar på att produktsökningar är ett stort problem inom dagens
tekniska utveckling, en tredjedel av besökarna på en webbutik lämnar eftersom de inte
kan hitta den önskade produkten efter sin sökning - även om produkten fanns tillgänglig
att beställa hem (Petz & Greiner, 2014).
”One third of the visitors leave a web shop because they cannot find the desired products –
even if the products are offered” (Petz & Greiner, 2014, s. 566).
Citatet ovan pekar på att det finns en problematik inom området. Ett effektivt system för
att leverera sökresultat som är relevanta för konsumenterna är oerhört viktigt. Om
systemet inte kan tillhandahålla ett lämpligt resultat riskerar försäljaren att köparen
lämnar och byter till en annan butik (Petz & Greiner, 2014). Frågor som då uppstår är;
Vad baseras problematiken på? Varför hittar inte konsumenterna produkterna när de
finns presenterade på webbplattformen? Enligt SiteDirect (2019) finns en problematik
gällande misskommunikation mellan konsumenter och plattformarna.
”Människor gör nämligen inte alltid som man vill att de ska göra. Och framför allt gör de
inte alltid på ett sätt som är lätt att tolka för datorer – de stavar inte alltid rätt, använder
andra produktbeteckningar eller söker på ett sätt som inte alls ger träff i dina
produkttexter” (SiteDirect, 2019).
För att lösa ovanstående problematik finns tekniska resurser som består av AI och MLalgoritmer som tar teknologin till nya nivåer. Inom många organisationer finns det dock
en osäkerhet inför en framtida implementering av sådana lösningar (Bostrom, 2017).
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Det har tidigare rapporterats om misslyckanden som uppkommit av dåliga metoder,
ekonomiska begränsningar och framförallt, kompetensbrist hos utvecklingsföretagen
menar Bostrom (2017). Citatet nedan påvisar den brist av kunskap som råder.
”Inom detaljhandeln pratar man dessutom om flera pågående utmaningar – utöver
digitaliseringen men också som en konsekvens av den – att det råder kompetensbrist”
(Jonsson et al., 2017, s. 41).
Jonsson et al. (2017) menar att företag får svårare att undvika en utveckling inom
digitalisering, ”I och med att kundmötet digitaliseras blir det svårare för företag att
undvika digitaliseringen” (Jonsson et al., 2017, s. 18). Trots de utmaningar som finns kan
företag tvingas till att utvecklas inom digitalisering för att inte förlora sina konsumenter.
Idag finns lyckade projekt inom utvecklingsområdet där applikationer som baseras på
ML hjälper till vid dagliga problem. Inom E-handel kan ML vara faktorn som leder
besökaren från en sökning till ett genomfört köp (de Mello & Ponti, 2018). För att ta sig
förbi problematiken krävs ekonomiska förutsättningar för att en organisation ska kunna
tillgodose möjligheter till kompetensutveckling och de tekniska resurser som krävs.
”För att hantera möjligheterna och utmaningarna med digitaliseringen behöver
detaljhandelns företag organisera sig annorlunda. […] för att snabbare och bättre kunna
möta kundernas förändrade krav och köpbeteende” (Jonsson et al., 2017, s. 39).
Sammanfattningsvis är utveckling inom AI och ML dyrt och komplext vilket innebär att
organisationer backar från att våga utvecklas inom AI och ML. Många organisationer
missar dock de fördelar och framsteg som skett de risker att missa den potential som
finns. Det problem som kvarstår är att utan konkret statistik som påvisar skillnader
mellan de traditionella metoderna och AI blir det svårare att övertyga ledningar inom
landets E-handelsföretag.
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3.1 Problemformulering
Tekniken som finns i dagens samhälle förändrar utvecklares tankebanor och
möjligheter, vilket ställer krav på företag att hänga med i utvecklingen och ta del den
potential som finns inom ML. Det aktuella området AI och dess delområde ML vid
produktsökningar är ett område där forskning fortfarande saknas. Tidigare studier inom
området pekar på att produktsökning är ett viktigt område inom E-handeln.
”Search is critical to the success of any eCommerce business. If your products fail to appear
in front of potential customers, how will they ever know you exist? Machine learning
algorithms can dramatically enhance eCommerce product search results, helping to boost
those click rates, customer ratings and conversions” (Meyer, 2017).
Det finns idag brister på studier som behandlar produktsökningar inom E-handel där
ML baserade funktioner jämförs med traditionella. På grund av bristen har denna studie
uppkommit för att öka kunskapen kring ML inom E-handel samt för att underlätta för
konsumenterna genom att identifiera tekniska resurser som företag kan använda sig av.

3.2 Syfte och förväntat resultat
Studien behandlar en jämförelse mellan en traditionellt sökmotor med en som baseras
på maskininlärning med hjälp av neurala nätverk, för att undersöka dess förmåga att
eventuellt kunna öka konverteringsgraden inom E-handelsbranschen samt att
sammanställa information om möjligheter och utmaningar för att öka förståelsen inom
området. Målet är att analysera och få fram ett resultat som mäts i konverteringsgrad
samt att sammanställa kunskap om maskininlärning.
Syftet är att hjälpa konsumenter att hitta rätt produkter så köp kan göras samt informera
och öka kunskapsbanken gällande maskininlärning inom E-handeln.
Det förväntade resultatet är riktlinjer på hur maskininlärning, i detta fall med hjälp av
ett neuralt nätverk kan användas i en organisation som arbetar med Ehandelsplattformar för att underlätta för konsumenter samt ny bidra med kunskap om
hur maskininlärningens möjligheter och utmaningar för en större helhetsbild.
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3.3 Frågeställning
I denna studie kommer därför maskininlärning undersökas för att se huruvida tekniken
kan användas för att öka konverteringsgraden. Studien kompletteras även med kunskap
kring maskininlärningens möjligheter och utmaningar för att få en större helhetsbild. De
frågeställningar som studien skall besvara är:
- Hur kan produktsök som baseras på maskininlärning användas för att öka konverteringsgraden inom E-handel?
- Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och utmaningarna med
maskininlärning inom E-handel?

3.4 Avgränsningar
Endast en traditionell sökmotor och ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) kommer att
jämföras, inga andra maskininlärningstekniker kommer behandlas i studien.
Datainsamlingen kommer primärt samlas in med hjälp av studiens samarbetsföretag
samt via företaget Loop54, se kapitel 2.5 vilket innebär att insamlingen primärt kommer
från den svenska E-handeln. Dock kompletteras studien med utländsk forskning i
litteraturstudien.
Gällande studiens litteraturstudie valdes att avgränsas till de vanligaste förekommande
möjligheterna och utmaningarna då de kan anses som mest intressanta för studien.
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3.5 Uppsatsens struktur
Nedanstående figur visar uppsatsens struktur på en övergripande nivå.

Bakgrund

Problemområde

Metod och
genomförande

Analys och
resultat

Slutsats

Diskussion

Figur 3-1 Uppsatsens struktur

Bakgrund och problemområde
I bakgrundskapitlet presenteras E-handelsområdet och det som i denna rapport avses
som Artificiell Intelligens. Informationen är nödvändig för att läsaren skall förstå
rapportens helhet och kunna sätta sig in i det område som undersöks. Under problemområde sker en diskussion kring vikten av att E-handelsföretag följer med i den tekniska
trend som sker och vikten av att utveckla sökmotorns funktionalitet. Kapitlet baseras på
tidigare forskning och lyfter fram studiens frågeställningar, syfte och avgränsningar.
Metod och genomförande
Kapitlet redovisar för studiens litteraturstudie och A/B test. Forskningsstegen
presenteras med transparens för att möjliggöra återupprepning av studien för en annan
forskare samt ur etiska skäl. Resultaten från dessa metodsteg utgjorde empirin för
studiens analys och resultat.
Analys och resultat
Under analys och resultat presenteras de teman och kategorier som motsvarar
möjligheter och utmaningar med att implementera ML inom E-handeln samt
presenteras A/B testets resultat för att visa hur en sökmotor som baseras på ML kan
påverka konverteringen inom E-handel.
Slutsats och diskussion
I slutsatskapitlet besvaras studiens frågeställningar gällande hur produktsök som
baseras på maskininlärning kan användas för att öka konverteringsgraden inom Ehandel samt vilka de vanligast förekommande möjligheterna och utmaningarna med
maskininlärning inom E handel är. Rapporten avslutas sedan med en diskussion kring
metod, etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter samt en redogörelse för framtida
forskning.
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4 Metod och genomförande
I detta avsnitt redovisas och diskuteras de metodval som gjorts för studien samt studiens
genomförande. Först presenteras studiens forskningsstrategi, datainsamling samt analys.
Slutligen avslutas kapitlet med metoddiskussion.

4.1 Val av forskningsstrategi
Efter att forskaren satt den initiala idén som studiens undersökningsområde och valt
tillvägagångsätt kan forskningen kategoriseras i två forskningsstrategier; kvalitativ och
kvantitativ. En kvalitativ metod baseras på människors uppfattningar, tillvägagångssättet för en sådan metod består ofta av intervjuer för att fånga känslor och för att få en
djupare förståelse från relativt få antal intervjuobjekt (Conboy & Fitzgerald, 2010). En
kvantitativ metod inriktar sig istället på att använda sig av statistiska verktyg, och på så
sätt kontrollera om ett påstående går att verifiera eller falsifiera (Berndtsson, Hansson,
& Lundell , 2008).
I denna studie användes en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att
gemensamt nyttja båda deras styrkor. Genom att kombinera olika metoder kan
problembilden nyanseras och visa på att ett vetenskapligt problem består av flera olika
aspekter med olika bidragande faktorer. Den kvantitativa ansatsen användes för den del
av studien som baseras på mätvärden och som därmed kan jämföras för att kontrollera
om en förbättring har skett. Fördelar med den kvantitativa ansatsen innefattar att
studiens kvalité ökar då mätningarna går att återupprepa samt att undersökningen går
att implementera i andra studier (Berndtsson, Hansson, & Lundell , 2008). Den
kvalitativa fasen applicerades på studiens litteraturstudie där forskarens egna tankar
upp och uppfattningar tolkade litteraturen för att skapa teman och områden som gav
studien en djupare förståelse.
Vid en forskning finns olika metodansatser för att nå en slutsats där tre av dem är
deduktion, induktion och abduktion. Bryman & Bell (2005) menar att induktion och
deduktion kan ses som motsatser till varandra. Deduktion innebär att studiens forskare
arbetar utifrån teorier och genom dem drar en slutsats från den insamlade empirin
(Patel & Davidson, 2003). Vid en deduktiv studie baseras därmed hypoteserna från
tidigare insamlad teori (Bryman & Bell, 2005).
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Kritik som riktas mot ansatsen är att den teori som forskaren arbetar utifrån påverkar
forskningen och kan därmed påverka och öka risken att viktigt information missas
(Patel & Davidson, 2003). Induktion handlar istället om att forskaren utan grund i
tidigare studier formulerar en teori utifrån insamlad data (Patel & Davidson, 2003).
Fokus i induktiv forskning handlar om att utveckla ny teori genom att studera data utan
att basera det på tidigare teorier jämfört med deduktion som snarare fokuserar på att
verifiera och vidareutveckla existerande teori. Kritik som riktas mot den induktiva
ansatsen är att det anses naivt att tro att forskaren kan ha ett öppet sinne när ansatsen
används (Jacobsen, 2002). När deduktion och induktion blandas skapas en abduktiv
ansats menar Patel & Davidson (2003). Vid en abduktiv ansats utgår forskaren från ett
specifikt fall där ett hypotetiskt mönster uppkommer som kan förklara forskarens fall
(Patel & Davidson, 2003).
I denna studie användes en abduktiv ansats då studien kombinerade en induktiv analys i
litteraturstudien med ett deduktivt experiment där forskaren utgår från en hypotes.
Dock är forskning sällan baserat på enbart en ansats, utan det handlar snarare om en idé
av vilken ansats som lämpar sig för studien. I praktiken lutar forskningen åt ett av
hållen, men har inslag från flera. Exempelvis är ren induktion svår att använda då
forskare observerar verkligheten i relation till den förkunskap som forskaren besitter.
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4.2 Vetenskapligt förhållningssätt
Forskning kan ses från olika perspektiv där det huvudsakligen finns två vanliga
vetenskapliga förhållningssätt. Forskning är dock av en mer nyanserad karaktär där en
studie sällan kan ses som det ena eller det andra (Braa & Vidgen, 1999).
Det första förhållningssättet bygger på den positivistiska uppfattningen som grundar sig
på antagandet att forskaren arbetar i en form av laboratoriemiljö där forskaren befinner
sig utanför och är fri från subjektiva fördomar och objektivt observerar fenomenet av
intresse. Det andra perspektivet, interpretivism bygger på antagandet att verkligheten
är relativ och mångfaldig; när människor studeras måste forskaren vara medveten om
att människor tolkar samma situationer på olika sätt. Istället för att endast studera ett
fenomen utifrån och göra objektiva förutsägelser som positivismen handlar om är målet
att studera och tolka mänskligt beteende för att förstå motivet bakom (Holgersson,
2014).
I denna forskning användes förhållningssättet interpretivism vid arbetets
litteraturstudie. Under forskningsprocessen plockades artiklar ut baserat på forskarens
egen förståelse av dess innehåll vilket innebar en tolkande forskning som gick att knyta
ihop till interpretivism. Studien applicerade även ett experiment i form av ett A/B test
vilket förhöll sig till positivismen. Positivismen är väl förknippat med test och
experiment där forskaren står utanför och observerar.
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4.3 Datainsamling
I detta kapitel beskrivs studiens två datainsamlingsmetoder, först redovisas A/B testningen
och sedan studiens litteraturstudie.

4.3.1 A/B test
I denna studie användes A/B test för att besvara frågeställningen ”Hur kan produktsök
som baseras på maskininlärning användas för att öka konverterings-graden inom Ehandel?
Grundtanken bakom A/B-testning innefattar att mäta resultatet av en variation på en
webbplats för att öka antalet användare eller för att frambringa ett visst beteende. A/Btest är ingen ny metod - den har använts i över 12 år. Den har dock utvecklats och blivit
mer avancerat under det senaste decenniet, men grunden och de underliggande
principerna för A/B-testning består (Hanington, 2019). Idag är A/B testning en vanlig
metod som används inom E-handel med syftet att öka antalet konsumenter eller
försäljningssiffror.
I denna studie applicerades A/B test för att analysera huruvida en sökmotor som
baseras på ML kan öka försäljningen. Ett A/B test är ett randomiserat experiment som
jämför två versioner (A & B) på en webbplattform under en tidsperiod. Vid testfasen var
versionerna identiska bortsett från en faktor, där version A innehöll den traditionella
sökmotorn och version B modifierades med en behandling, i detta fall byte av sökmotor.
Versionerna kördes samtidigt för att ge ett korrekt beslut med så få störningsfaktorer
som möjligt. Ett A/B test kräver en större datamängd för att få ett signifikant resultat. En
målsättning med studien var att uppnå ett högt antal transaktioner med en minimalgräns på 100 konverteringar per variant samt en körperiod på minst 1 månad för att få
mätdata från en hel affärscykel.
För att förtydliga och öka förståelsen delas detta kapitel i följande områden; Testmiljö och
samarbetsföretag, verktyg, insamling samt kompletterande analys.
Testmiljö &
samarbetsföretag

Verktyg

Insamling

Figur 4-1 Flöde metodbeskrivning A/B test
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Kompletterande
analys

Testmiljö och samarbetsföretag
Studien utfördes i samråd med ett samarbetsföretag som bidrog till datainsamlingen
samt med erfarenhet och kompetens. Samarbetsföretaget är en leverantör för
heltäckande E-handelslösningar med ett 50-tal anställda i dagsläget. Företaget arbetar
med skräddarsydda lösningar för E-handel, logistik och abonnemang.
Studien utfördes även i samarbete med Loop54 som bidrog med data till studiens A/B
test. Loop54 är ett företag som utvecklat sökmotorn som baseras på ML till
samarbetsföretagets B2B kunder. A/B mätningen utfördes därmed av Loop54 vilket
innebär att studien baserades på en skarp miljö som interagerar med verkliga
användare. Företaget utförde därmed insamlingen genom ett A/B experiment och förde
vidare försäljningsstatistiken till forskaren för vidare analys.

Figur 4-2 Involverade parter struktur

I studien utförs även en kompletterande analys som baseras på försäljningshistorik från
samarbetsföretagets kund. Relationen består utav en Business- to- Business (B2B),
strategi vilket innebär försäljning mellan två företag, se ovanstående struktur.
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Verktyg
Verktyget som användes för att få fram försäljningsstatistik från samarbetsföretaget
samt Loop54 var Google Analytics, vilket är ett verktyg som används vid webbaserade
analyser och experiment. Google Analytics samlar in information kring de aktiviteter
som sker på en webbplats och uppdateras regelbundet. Bland webbanalysverktyg är
Google Analytics ett av de vanligaste (Clark, Nicholas, & Hamid, 2014). Genom att
använda Google Analytics och de insikter som uppkommer bidrar tjänsten till att viktiga
nyckeltal kan identifieras. Ett begrepp som används för att mäta organisationers
välmående och prestation är med Key Performance Indicators (KPI).
KPI:er är ett mätvärde som bestäms från verksamhetens erfarenheter och sätts utifrån
en bestämd tidsperiod. Det kan användas för att förstå hur en verksamhet fungerar och
presterar (Janes & Faganel, 2013). Exempel på värden som ofta används är kundnöjdhet,
lojalitet och engagemang (Clifton, 2012). När en verksamhet förändrar sina processer
eller system är det viktigt att identifiera KPI:er som visar de mätvärden som mäter
förändringen (Janes & Faganel, 2013). I denna studie analyserades exempelvis antal
besökare, antal sökningar samt transaktioner för att beräkna konverteringsgraden.
A/B testet fungerade genom att konsumenter som besökte E-handelsbutiken under
testfasen blev dirigerade till antingen den traditionella sökmotorn eller till sökmotorn
som baseras på ML. Besökare som returnerade till butiken fick samma sökmotor som
vid deras första besök. Nedanstående figur visar en grafisk representation över hur A/B
testet fungerade. När en konsument söker efter en produkt gjordes en fördelning där
målsättningen var att 50% av konsumenterna skulle skickas till respektive tjänst.
Sessionerna lagrades för att få material till studiens analys.

Figur 4-3 A/B test
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Insamling
I denna studie användes material som var insamlat via två externa parter;
samarbetsföretaget samt Loop54. De båda insamlingskällorna bidrog till en mer
nyanserad bild då resultatet baseras på data från två olika företag och visar hur
konverteringsgraden påverkar ur olika perspektiv. Nedanstående figur visar syftet med
respektive datainsamling.

Figur 4-4 Datainsamling

För datainsamling till studiens A/B test användes företaget Loop54s experiment där
rådata extraherades och analyserades i studien. Den insamlade datamängden
presenteras i nedanstående tabell.
Attribut

Beskrivning

Antalet sessioner

Här filtrerades endast sessioner där en sökning har genomförts.

Antal unika besökare

Ett mått på antal besökare som var inne på Ehandelsplattformen under testfasen.

Antal besökare som sökt

Användes för att jämföra med tidigare forskning.

Antalet genomförda
transaktioner

Antalet genomförda köp som gjordes under testets gång.

Konverteringsgrad

Mäts i procent, är en beräknad summa som grundas från antalet
unika sessioner samt antalet genomföra transaktioner.

Tabell 4-1 Datapunkter, A/B test

Antal sessioner filtrerades till ”Visits With Site Search” för att inte behandla övriga
transaktioner som inte sökte och därmed inte är relevanta för studien. Antal unika
besökare gav ett mått på hur många individuella personer som deltagit i studien, det gav
även en bild kring hur stor del av besökare som återkom under testet.
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Antal besökare som sökt på webbplatsen användes för att beräkna en procentsats på
hur stor andel som nyttjade möjligheten till att söka efter produkter. Måttet jämfördes
med tidigare forskning för att få en indikation på om denna studie liknar tidigare
resultat eller om det skiljs åt. Med hjälp av antal sessioner och antal transaktioner kunde
konverteringsgraden beräknas enligt nedanstående formel.
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
= 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
Konverteringsgrad är ett mått som lämpar sig bra vid A/B test som utförs inom Ehandelsbranschen för att mäta försäljning. Mätvärdet handlar därmed om hur stor
procent av butikens besökare som handlar. Vid 100 besökare på en E-handelsbutik
varav 1 besökare som handlat har butiken en konverteringsgrad på 1%. Att använda
mätvärdet konverteringsgrad är användbart när en specifik insats skall beräknas, då det
ger ett konkret resultat på en förbättring eller försämring. I denna studie var den
specifika insatsen som analyseras sökmotorn.
Kompletterande analys
Inom studien utfördes en kompletterande analys som använde data från samarbetsföretagets B2B kund, se figur 4.4. Insamlingen utfördes dock tillsammans med
samarbetsföretaget. Analysen behandlade historisk försäljningsstatistik där en
traditionell sökmotor jämfördes med en sökmotor som baserades på ML, vilket var
samma sökmotor som i studiens A/B test.
Syftet med insamlingen var att få kompletterande kunskap kring hur konverteringen såg
ut under en längre tidsperiod som inkluderade upplärningstid av algoritmer. Den
kompletterande analysen påverkades av säsongsvariation då jämförelserna inte
utfördes parallellt vilket innebar att den kompletterande analysen inte besvarade
studiens frågeställning utan verkade för att informera om upplärningsfaktorn.
Den kompletterande analysen gav även en mer nyanserad bild då statistik från två olika
butiker kunde analyseras.
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4.3.2 Litteraturstudie
För att komplettera studien med ytterligare kunskap användes tidigare forskning inom
det valda området för att skapa en litteraturstudie. Genom att identifiera möjligheter
och utmaningar gällande maskininlärning som har uppkommit ur tidigare forskning
kunde resultatet besvara studiens andra frågeställning ” Vilka är de vanligast
förekommande möjligheterna och utmaningarna med maskininlärning inom E-handel?”
En utmaning som finns med litteraturstudier handlar om att strukturera och presentera
den forskning som ligger bakom undersökningen (Webster & Watson, 2002). Författare
av litteraturstudier riskerar att publicera listor med citat och resultat som inte ger en
sammanhängande granskning av det valda ämnet. En fullständig litteraturstudie täcker
relevant forskning om ämnet och begränsas inte till en vald forskningsmetodik eller
geografiskyta, vilket gör att denna studie baserades på olika typer av forskning från
olika länder.
Processbeskrivning
Processen för att utföra litteraturstudien var iterativ där 4 olika moment användes, se
nedanstående figur. Processen inleddes med en litteratursökning följt av ett urval. De
artiklar som valdes efter urvalet granskades innan valet kring artiklar gjordes.

Figur 4-5 Litteraturstudie process

Iterationerna upprepades tills att datamättnad uppkom, vilket innebar insamling av data
tills att forskaren anser att en mättnadsfas har uppkommit där datainsamlingen inte ger
mer kunskap (SBU , 2017). Datamängden som behövs vid en studie för att mättnad ska
uppnås beror delvis på hur avgränsad frågeställningen är menar SBU (2017). I denna
studie är ML avgränsat till endast E-handel vilket gör att mättnaden uppkom tidigare.
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Litteratursökning
Litteratursökningen gjordes under våren 2019. De litteraturkällor som användes för
studien baserades på databaserna; SpringerLink och ACM Digital Library. Valet av
databaser grundandes på att de båda är centrala inom datavetenskap samt att de
innehöll flertalet fulltext artiklar. Samtliga artiklar från databaserna var dessutom
vetenskapligt granskande. Genom att kombinera båda databaserna som nämndes
tidigare kunde ett mer heltäckande resultat uppnås. Sökningarna utfördes på artiklarnas
titel, nyckelord samt sammanfattning för att få ett större urval. Sökfraserna som
användes skiljer sig åt mellan de olika tjänsterna då sökmotorerna inte använder sig av
samma logiska syntax, därmed har begreppen ”OR” och ”AND” använts olika men med
samma sökterm.
De söktermer som lyfts fram var främst ”Machine Learning advantages e-commerce” och
”Machine Learning challenges e-commerce ”. För att få så många relevanta träffar som
möjligt, samt för att inte missa viktiga artiklar har även synonymer till sökorden använts
såsom benefits och disadvantages. Olika begrepp och synonymer användes tills att
samma artiklar återfanns vilket kan indikera datamättnad.
Komplett sökhistorik presenteras i Appendix C.
Urval
Från resultatet av sökningarna gjordes ett urval som främst baserades på de artiklar
som har ett högt antal citeringar. Artiklar som har fått en stor spridning kan anses som
mer respekterade (Högskolan i Borås, 2018). Ytterligare en prioritering som gjordes vid
urvalet var årtalet de var skrivna då nyare artiklar kan ses som mer relevanta då
ämnesområdet snabbt förändras. Nedan presenteras de olika inklusions- och
exklusionskriterier som studien antog:
Inklusionskriterier
a) Artiklarna skall behandla ML ur ett E-handelsperspektiv
b) Artiklarna skall vara vetenskapligt granskande
c) Artiklarna skall motsvara litteraturstudies syfte
d) Artiklarna skall vara skrivna på svenska eller engelska för att möjliggöra
förståelse
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Exklusionskriterier
a) Artiklar som är publicerade innan 2015 eftersom AI ständigt utvecklas vilket
innebär att tidigare forskning snabbt blir ersatt mot nya tekniker och kunskaper.
b) Artiklar som inte fanns i fulltext
c) Artiklar som var kommentarer till andra studier
d) Artiklar som inte var tillgängliga online
Inget geografiskt kriterium ställdes på artiklarna för att få en bredare kunskap som inte
begränsas till forskarens hemland.
Granskning av artiklar samt val av artiklar
De artiklar som plockades ut under urvalsfasen granskades genom en läsning av
artikelns sammanfattning. Även titlar kontrollerades för att få en större bild av de
områden som artikeln behandlar.
För att få en nyanserad granskning ställdes olika frågor gentemot artiklarna:
a. Har studien en väldefinierad problemformulering?
b. Är studiens urval relevant?
c. Finns en tydlig beskrivning av datainsamlingen?
d. Är resultatet tydligt och begripligt?
e. Går resultatet att applicera i ett annat sammanhang?
f. Finns det en tydlig avgränsning?
g. Är forskningsprocessens olika steg tydligt presenterade och diskuterat?
h. Är syftet uppfyllt?
i.

Är forskningens längd adekvat?

Ovanstående frågor baseras på en guide skapad av Lunds universitet (2019). Då både
kvalitativa och kvantitativa studier behandlades i forskningen värderades frågorna
olika, exempelvis forskningens längd var av högre vikt vid kvantitativa studier då ett
längre experiment ökar trovärdigheten. De valda artiklarna analyserades sedan enligt
kapitel 4.3.
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4.4 Analys
Studien antog två separata analysmetoder, där den första applicerades vid A/B
testningen och den andra vid litteraturstudien. Det kvantitativa resultatet gav en bild
över vilken påverkan ML kan ge gällande konverteringsgrad men kompletterades med
en litteraturstudie där möjligheter och utmaningar togs fram för att få fram en större
helhetsbild av hur en framtida implementation av ML kan se ut inom E-handel.

Figur 4-6 Förtydligande av analys

Ovanstående figur visar grafiskt hur analysprocessen såg ut med de två separata
frågeställningarna.
A/B test
Den första analysfasen behandlade data som inkommit från A/B testet där målet var att
besvara frågeställningen ”Hur kan produktsök som baseras på maskininlärning användas
för att öka konverterings-graden inom E-handel?”.
Efter datainsamlingen, se kapitel 4.2.1 användes konverteringsgraden för att kunna
verifiera, alternativt falsifiera nedanstående hypoteser för att besvara frågeställningen
som presenterades i kapitel 3.3.
a) Hypotes 1 (H1): Sökalgoritmer baserade på maskininlärning ökar konverteringsgraden
inom E-handel
b) Hypotes 2 (H2): Sökalgoritmer baserade på maskininlärning minskar
konverteringsgraden inom E-handel
c) Hypotes 3 (H3): Sökalgoritmer baserade på maskininlärning ger ingen skillnad på
konverteringsgraden inom E-handel
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Nielsen (2015) förklarar vikten av att få fram ett statistiskt signifikant resultat från de
A/B tester som analyserats. Begreppet signifikans anger om ett observerat värde
avviker från ett jämförelsevärde så mycket att avvikelsen inte beror på slumpen
(Nielsen, 2005). För att kontrollera att resultatet från A/B testet berodde på sökmotorn
beräknades p-värdet. P-värdet kan användas för att se sannolikheten att ett resultat är
slumpmässigt. Om värdet är lågt (p<0,05) kan resultatet ses som signifikant. P-värdet är
därmed den beräknade sannolikheten att få ett värde som är större än eller lika med ett
specifikt sampelvärde, givet den förväntade fördelningen (Statistiska konsultgruppen,
2019). För att kontrollera att studien uppfyller tillräckligt stor datamängd beräknades
styrkan, även kallat ”Observed Power”. Styrkan på ett experiment är ett mått på
sannolikheten att studien kan påvisa en effekt, exempelvis p <0,05 när en effekt
förekommer. Om styrkan understiger 80% bör forskaren ändra studiens metod (Hooker,
2019). I denna studie var målsättningen därmed att uppnå en styrka som motsvarar
minst 80%.
Kompletterande analyser
I den kompletterande analysen av historisk försäljningsstatistik jämfördes en
traditionell sökmotor med en sökmotor som baseras på ML. Nedanstående figur visar
förhållandet ur ett tidsperspektiv. Analysen initierades vid periodens startpunkt där den
traditionella motorn användes och jämfördes med perioden efter skiftet till ML som
skedde den 18 juli 2018. Efter skiftet förekom en upplärningstid. Enligt tidigare
forskning presenterar system som bygger på ML bättre och bättre över tid. Syftet var att
analysera konverteringsgraden under upplärningsfasen för att se om förbättring sker.

Figur 4-7 Förstudie tidsperiod

Den kompletterande analysen baserades på samtliga sessioner vilket led till att
konverteringen blir lägre än studiens resultat som filtreras ut till de sessioner som
använde sökmotorn vilket innebar att förstudiens och A/B testets resultat inte gick att
jämföra.
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Litteraturstudie
Den andra analysfasen behandlade data som inkommit från litteraturstudien för att
besvara frågeställningen ”Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och
utmaningarna med maskininlärning inom E-handel?”.
Syftet var att utföra en granskning av tidigare resultat för att identifiera viktiga faktorer
som sedan kunde sammanställas till en större förståelse. Analysens tillvägagångsätt var
systematiskt och behandlade fyra olika delprocesser; fördjupning i datamängden,
kodning, kategorisering samt identifiering av teman. De fyra stegen gjordes inte linjärt
utan analysen skedde kontinuerligt under processen vilket krävde en flexibilitet.
Exempelvis sker ofta kodningen parallellt med kategoriseringen (Green et al., 2007).

Fördjupning i
datamängden

Kodning

Kategorisering

Identifiering av
teman

Figur 4-8 Analys av litteraturstudie

Det första momentet innebar att gå djupare in bland de utvalda artiklarna för att få en
kunskap kring dem. Därefter handlade det om att plocka ut kodord som uppkommer i
litteraturen. Koder är beskrivande etiketter på datamängden som ger en bild över vad
litteraturen handlar om samt ger en bra grund till nästkommande steg där
kategorisering utförs (Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013). I den nämnda
delprocessen användes kodorden för att skapa kategorier som i denna studie antingen
var möjligheter eller utmaningar med att implementera ML i E-handeln.
Slutligen skapades teman av de kategorier som uppkommit. Teman skall beskriva de
kategorier och ge ett övergripande resultat (Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013).
För att få en högre kvalité på litteraturstudien urfördes tre steg; de utvalda artiklarna
lästes igenom tills att forskaren ansåg att en förståelse hade uppkommit för att undvika
missförstånd, artiklarna sorterades sorteras sedan in under en eller flera kategorier,
samt att studiens resultat diskuterades för att få en mer nyanserad bild vilket är viktigt i
en litteraturstudie (Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013).
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4.5 Metoddiskussion
I detta kapitel diskuteras validitet, reliabilitet samt objektivitet för att diskutera studiens
mätvärden. Sedan följer en diskussion kring de etiska aspekterna med studiens metodval.
Alternativa metoder till de val som gjorts redovisas i kapitel 7.1.1.

4.5.1 Validitet, reliabilitet & objektivitet
Validitet handlar om i hur stor utsträckning en studie mäter det som är avsett att mäta,
vilket är extra viktigt att ha med vid utformning av studiens tillvägagångsätt samt under
analysfasen för att kunna säkerhetsställa att studien uppfyller de målsättningar på ett
korrekt sätt (Eneroth, 2005). Den valda metoden för forskningen innefattar mätning av
konverteringsgrad som anses vara ett bra mätvärde för att jämföra försäljningar.
Reliabilitet handlar om graden av tillförlitlighet som en mätning har, det vill säga, om
samma värde ges vid upprepningar av studien (Eneroth, 2005). Genom att ha många
mätpunkter kan reliabiliteten öka. I denna studie genomfördes två
datainsamlingsmetoder vilket ökar forskningens reliabilitet. Studiens kvantitativa
mätningar sträcker sig över flera veckor vilket även det påverkar reliabiliteten i studien
positivt. Desto fler besökare som exponeras för testet desto mer tillförlitligt blir
resultatet.
Objektivitet är ett begrepp för att undersöka hur mycket värderingar och enskilda
personer kan påverka en studies resultat. Det handlar om relevans i det problem man
undersöker, att det finns ett rimligt resultat som baseras på en neutral analys med en
bra balans mellan studiens intressen (Eneroth, 2005). I denna studie finns flera
objektiva perspektiv att analysera. Studien använder externa datakällor vilket kan
minska objektiviteten. Dock finns en transparens samt att innehållet analyseras med ett
objektivt synsätt.
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4.5.2 Etiska perspektiv
Forskningen är viktig både för enskilda individer och för samhället, där båda parter har
rätt till att ställa krav på att forskning utövas med en hög kvalité. Inom forskningskravet
finns det fyra stycken huvudkrav som uppkommit för att skydda individer. Dessa krav
är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet
Kravet innebär att forskaren skall informera alla berörda parter om syftet med studien.
Deltagarna skall vara medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de under
processens gång kan avbryta sitt bidragande. Informationen som ges skall innehålla
syfte men även en beskrivning kring hur undersökningen skall genomföras. Forskaren
får motivera deltagande genom att motivera den kunskap som utvinns med hjälp av
studien, men skall också informera om eventuella utmaningar för obehag som kan
uppstå (Vetenskapsrådet, 2002).
I denna studie används insamlad data som är gjord av andra parter än forskaren vilket
förhindrar möjligheten till informering av testning. I denna studie används dock inte
information om enskilda individer utan behandlar endast sökningar och transaktioner i
en summering av antal.
Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien skall bestämma själva över sitt
deltagande och därmed ge ett samtycke. Forskaren som ansvarar för studien skall
inhämta både uppgiftslämnare och deltagarnas samtycke. I vissa fall skall samtycke
inhämtas från vårdnadshavare, exempelvis om deltagarna har en ung ålder och studien
har en känslig karaktär menar Vetenskapsrådet (2002). Inom denna studie har
samarbetsföretaget samt Loop54 lämnat samtycke till sitt deltagande. Som tidigare
nämnt är det av hög vikt att informera människor som deltar i en studie.
I denna studie används material som är insamlat av externa parter vilket innebär att
ingen egen mätning som involverar personer är utförd. I ett A/B test är dock besökarna
omedvetna om att ett test utförs i och med att det genom metoden inte går att få ett
informerat samtycke från besökarna. Dock granskas inte besökarna som individer utan
enbart som sökningar och därmed tas inga uppgifter gällande besökarna.
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Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet handlar om att alla berörda parter skall ges konfidentialitet där
personuppgifter skall lagras på ett sätt som skyddar dem från obehöriga. Alla som
arbetar med forskningsprojektet och tar del av känsliga uppgifter skall ha en
tystnadsplikt gentemot personerna (Vetenskapsrådet, 2002). Den datamängd som
använts innehåller inga personuppgifter och därmed finns inga känsliga uppgifter som
kan röjas.
Nyttjandekravet
Kravet handlar om att uppgifterna som samlats in endast får användas till forskningens
ändamål och inte till kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga.
Allt som samlas in i forskningen skall endast användas till studiens syfte och skall inte
säljas till tredjepartsanvändning. Ytterligare en faktor som Vetenskapsrådet (2002) tar
upp handlar om att forskaren bör informera berörda parter om eventuellt känsliga
avsnitt eller tolkningar innan forskningen publiceras. Parterna skall också bli
informerade om vart studien publiceras samt blir erbjudna tillgång till forskningen
(Vetenskapsrådet, 2002).
Under denna studie är samtliga parter som är involverade i studien informerade om att
forskningen blir offentlig och tillgänglig för dem att läsa.

33

5 Analys och resultat
I detta kapitel presenteras först resultatet på A/B testningen följt av kompletterande
analys. Därefter presenteras resultatet från litteraturstudien som delas upp i kapitlet;
möjligheter med ML inom E-handel samt utmaningar med ML inom E-handel.

5.1 Resultat från A/B testning
Studiens analys av A/B testet resulterade i att sökmotorn som baserades på ML gav
högre konverteringsgrad än traditionella metoder. I denna studie observerade
sökmotorn som baserades på ML en konverteringsgrad på 11,34% vilket är ungefär
16% högre än den traditionella sökmotorn som fick en konverteringsgrad på 9,74%. Se
nedanstående diagram.

Traditionell sökmotor

9,74%

Sökmotor baserad på ML

11,34%

8,50%

9,00%

9,50%

10,00%

10,50%

11,00%

11,50%

Figur 5-1 Resultat konvertering

A/B-testet som analyserades genomfördes under 38 dagar och exponerades för 635 941
sessioner fördelat på 366 486 unika besökare varav 56 696 personer sökte. I
nedanstående diagram visas fördelningen grafiskt gällande exponering som skett under
testperioden.

Antal sessioner

635 941

Unika besökare
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Antal sessioner som sökt
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Figur 5-2 Diagram över exponering

34

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Förhållandet mellan de totala antalet besökare och de som använt sökfunktionen skiljer
sig från tidigare forskning. I denna studie använde ca 15% av besökarna sökmöjligheten
för att hitta önskad produkt. I en studie gjord av Petz & Greiner (2014) informerades det
att uppemot 80% av användarna söker vilket inte stämmer överens med denna studie.
Skillnaden kan bero på enskilda faktorer som påverkat forskningen alternativt denna
studie. Ytterligare en faktor som kan påverka är kulturella skillnader i
användarbeteende vilket kan innebära att sökfunktionalitet värderas högre i andra
kulturer.
Resultatet genomgick även en statistisk analys där p-värde och urvalets styrka
beräknades för att undersöka resultatets signifikans. Mätvärdena visar att p-värdet är
lägre än 0,05 som sattes till studiens lägsta nivå för signifikans, vilket styrker att
studiens resultat inte beror på slumpmässiga faktorer. Se nedanstående tabell.
Konvertering A

Konvertering b

P-värde

Poweranalys

Signifikant

9,74%

11,34%

0,000

100%

Ja

Tabell 5-1 Statistisk analys

Inför studien valdes även en lägsta nivå för experimentets styrka som sattes till 80%.
Studiens resultat visade på en styrka på 100% vilket innebär att urvalsgruppen är
tillräckligt stor för att bevisa en signifikant skillnad.
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5.2 Kompletterande analys
E-handelsplattformen som analyserades i detta kapitel är inte densamma som studiens
A/B test applicerades på vilket gav studien ytterligare en nyanserad bild. Analysen
initierades med en traditionell sökmotor som användes av butiken och som presenteras
nedan. Den 18 juli 2018 skedde ett skifte där den traditionella sökmotorn ersattes av en
sökmotor som baseras på ML. Nedanstående diagram visar konverteringen innan och
efter skiftet samt upplärningstiden för ML.
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Figur 5-3 Jämförelse konvertering

I diagrammet visas att konverteringsgraden var lägre vid bytestillfället vilket kan tyda
på att sökmotorn inte är fullupplärd. Under veckorna efter skiftet fortsatte
konverteringsgraden att sjunka som en effekt av bytet fram tills den 12/8 då en ökning
påbörjas. Ökningen kan därmed vara en effekt av att sökmotorn presterar bättre då den
tränats på större datamängder. Under upplärningsfasen exponerades algoritmen bakom
sökmotorn av 1 705 025 sessioner fördelat på 858 391 unika besökare. Analysen
resulterade därmed i att en längre upplärningstid påverkar konverteringen.
Nedanstående figur visar på en generell bild av förhållandet.

Figur 5-4 Upplärningstid, konvertering
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En annan faktor som påverkar ovanstående resultat är säsongsvariation, vilket undveks
i studiens A/B test. För att öka förståelsen för upplärningstiden analyserades ytterligare
en tidsperiod. Den 10 januari 2019 nollställdes kunskapen som ML algoritmen byggt
upp. Nedanstående diagram visar därmed konverteringsgraden innan och efter en
nollställningen.
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1,10%
1,00%
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0,70%
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jan)
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Figur 5-5 Nollställning av motor

Ovanstående diagram visar på att efter att ML algoritmerna nollställs presenterar
sökmotorn sämre vilket genererar en lägre konverteringsgrad. I takt med att
algoritmerna exponeras för besökare ökar även konverteringsgraden.
Sammanfattningsvis visar den kompletterande analysen att upplärningstid påverkar
konverteringsgraden inom E-handel.
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5.3 Möjligheter med ML inom E-handel
Under litteraturstudien framkom följande teman; förbättrade affärsstrategier,
personligare bemötande och ökade intäkter. Samtliga teman är vanligt förekommande i
litteraturen och har underkategorier som närmare beskriver och förklarar de
möjligheter som finns med ML inom E-handel.
Det första temat; förbättrade affärsstrategier behandlade ML ur ett affärsmässigt
perspektiv där styrning och ledarskap inom organisationer påverkas. Personligare
bemötande är ett vanligt användningsområde för ML inom E-handel där fokus handlar
om att bemöta konsumenter på ett personligare vis än traditionellt. För att öka
intäkterna hos E-handelsföretag kan ML användas då det är en bidragande faktor till att
organisationer lyckas öka sina intäkter.
Nedanstående tabell visar de teman som uppkommit från den utvalda litteraturen som
tagits fram, se kapitel 4.2.2 för insamling och urval.
Litteratur

Förbättrade
affärsstrategier

Kashyap (2017)
Ayyadevara (2018)
Jannach, Ludewig & Lerche (2017)
Shi & Ghedira (2017)
Abellera & Bulusu (2018)
Brovman et al. (2016)
Goswami, Zhai & Mohapatra (2018)
Li, Li, & Shao (2016)
Yang (2019)
Familiar & Barnes (2017)
Qureshi Et Al. (2017)
Vieira & Ribeiro (2018)
Hu (2018)
Tabell 5-2 Möjligheter med maskininlärning inom E-handel
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Personligare
bemötande

Ökade
intäkter

5.3.1 Förbättrade affärsstrategier
Nedan följer de kategorier som uppkommit under studien.
Beslutsstöd
I dagens samhälle fattas beslut varje dag, ofta utan att all bakgrundsinformation finns,
vilket innebär att det finns ett behov av nya metoder. Genom att införskaffa ytterligare
insikter kan en stor konkurrensfördel uppkomma (Familiar & Barnes, 2017).
Företagsledare måste också vara snabba på att hitta problem och möjligheter i
verksamheten men också snabbt hitta lösningar på problemen vilket ML kan hjälpa till
med förklarar Abellera & Bulusu (2018).
Organisationer kan utvecklas från att enbart utgå från historisk data till att kombinera
den med real-tid för att driva innovation, utveckla affärsstrategi och automatisera
affärsprocesser (Familiar & Barnes, 2017). Dagens forskare kombinerar statistik och
datavetenskap för att skapa algoritmer som kan ge lösningar på beslut som tidigare
gjorts på dåliga grunder där tillräckligt stor bakgrundinformation saknas (Abellera &
Bulusu, 2018).
ML kan även nyttjas för att automatisera beslutsfattning och därmed helt ersätta
mänskligt ingripande. Resultatet av ML som beslutsfattare är en ökad effektivitet i
affärsprocesserna, eftersom personalen frigörs till viktigare uppgifter menar Kashyap
(2017). Eftersom ML bygger på att lära sig och förbättras innefattar det att
beslutsunderlag och automatiserade beslut blir mer korrekta med tiden vilket på sikt
även ökar affärsstrategierna (Abellera & Bulusu, 2018).
ML inom beslutsfattning kan även ge möjligheter hos företag när det kommer till att
förutse vad de kan erbjuda en konsument. Kashyap (2017) menar att det kan ge en
djupare insikt kring vilka kunder som är lojala gentemot verksamheten, vilka kunder
som är en större kreditrisk samt att kunna göra en segmentering av kunderna för att
skapa en affärsplan som är anpassad till att behålla och förvärva kunder.
Sammanfattningsvis kan ML användas för att medvetenhetgöra beslutsfattare om vilken
data företaget innehar vilket ger dem än större grund när de fattar beslut. Ett bättre
beslutsstöd leder till att företag kan skapa bättre strategier som hjälper dem att vara
konkurrenskraftig på marknaden (Kashyap, 2017).
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Marknadsföringsstrategi
Marknadsföring handlar om anpassning menar Kashyap (2017). Att identifiera och
förstå konsumenternas beteende är nödvändigt för att lyckas med sin marknadsföring
på E-handelsplattformarna. ML är ett verktyg som kan hjälpa företag att identifiera och
nyttja sig av webbanalyser för att få ut ny data som inte tidigare var möjlig (Vieira &
Ribeiro, 2018). ML-analyser hjälper marknadsföringsavdelningen på flera sätt,
exempelvis genom att få konsumenter att känna sig unik där en personlig relation
skapas. Konsumenter kan få känslan av att företaget bryr sig på ett mer personligt plan
vilket resulterar i ökad kundlojalitet och engagemang (Kashyap, 2017).
En analys som baseras på ML ökar möjligheterna att samla in, analysera och bearbeta
stora mängder data som kommer från olika källor (t.ex. köpbeteende, webbplatsbesök,
mobilanvändning och svar på tidigare kampanjer). Genomförandet av en analys som
baseras på data ger en makt och ger konkurrensfördelar genom att få en större insikt i
verksamheten. Fördelar med marknadsföring som baseras på ML är enligt Kashyap
(2017) följande:
a) Förbättrad kundlojalitet
b) Nyttjande av sociala medier
c) Hitta lämpligaste konsumenter för produkten/tjänsten
d) Ledarutveckling
e) Försäljningsutveckling
f) Data blir en strategisk tillgång
g) Identifiera nästa steg i förtid
Ovanstående steg sammanfattar hur datamängder kan nyttjas genom algoritmer för att
få ut ett mervärde för konsumenter (Kashyap, 2017).
Ytterligare sätt att marknadsföra produkter är genom att rekommendera tillbehör till
köpta varor menar Jannach, Ludewig & Lerche (2017). Det fungerar genom att Ehandelsplattformarna presenterar ytterligare artikelrekommendationer baserat på vad
som redan finns i kundkorgen. Det finns många bevis som tyder på att sådana
rekommendationer är värdefulla både för företagen men även för konsumenterna
(Jannach, Ludewig, & Lerche, 2017).
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Logistikstrategi
Inom E-handelsbranschen används AI och ML inom flera områden där logistik är ett av
dem. Genom att använda ML inom E-handeln kan logistikflödet förbättras. Teknologin
fungerar genom att skapa logistiksystem som med hjälp av datapunkter kan förutspå
tidsfaktorer som ger en högre träffsäkerhet vid förväntade leveranser (Yang, 2019).
Analyserna kan användas för att ge effektiva rådgivningar som underlättar både för
företaget men också för enskilda individer där konsumenterna blir mer informerade och
kan följa sina rättigheter och köpta tjänster (Hu, 2018).
För att få ML att fungera i praktiken kombineras många olika dimensioner såsom
beställningar, varor och trafik information. Tillsammans kan datapunkterna ge en
intelligent analys som ger en större förståelse över det aktuella läget. Kashyap (2017)
menar att ML kan ge förbättrade logistikanalyser samt förbättrad hantering och
optimering. De transporter som använder GPS funktionalitet kan även användas till
plastbaserade analyser. Familiar & Barnes (2017) menar även att tekniken kan
avanceras och ge uppdateringar kring logistikändamål i realtid (Familiar & Barnes,
2017).
Inom logistikutvecklingen finns även affärsmöjligheter inom transportmedel. Genom att
använda ML kan en smartare och intelligentare identifiering av trafik och körsätt leda
till en mer optimerad energiförbrukning med en prissättning som baseras på
analyserna. Algoritmerna kan ta hänsyn till belastning, trafik, väder och hur resurserna
distribueras för att få miljövänligare och ekonomiska transporter som leder till mer
exakt prissättning (Kashyap, 2017).
Sammanfattningsvis kan ML användas till att analysera de datamängder som samlas in
via logistiken. De nya kunskaperna som utvinns kan bidra till smartare beslut och
transporter vilket underlättar både för företag och konsumenter.
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5.3.2 Personligare bemötande
Nedan följer olika kategorier som utgör faktorer som leder till ett personligare bemötande.
Anpassat innehåll
En av de viktigaste möjligheterna enligt Kashyap (2017) är möjligheten att använda ML
för att anpassa innehållet till konsumenten. Inom E-handel kan företag ge
skräddarsydda lösningar för att personifiera erbjudanden och inlägg och därmed skapa
ett dynamiskt innehåll baserat på kundens intresse med hjälp av ML- algoritmer
(Kashyap, 2017). För att uppnå anpassat innehåll för varje enskild konsument krävs det
att organisationen är datadriven och innehar insikter i användarens interaktioner med
online-tjänster för att upptäcka mönster. Dessa användarhetsmönster kan sedan
användas för att skapa kundprofiler men även för att skräddarsy vägledning och stöd
exempelvis via kundtjänst.
Tjänster som ML kan bidra med för att skapa ett mer anpassat innehåll är plats-baserade
notifikationer där affärer skickar ut rabattkuponger och erbjudanden när konsumenten
är i närheten. De använder sig även av personliga mailutskick och anpassade kuponger
som skickas ut för att ge konsumenten ett förtroende och uppskattning där exempelvis
namn och tidigare inköp finns med (Qureshi et al., 2017).
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Personliga produktrekommendationer
ML kan hjälpa E-handelsföretag att utföra personliga rekommendationer för att rätt
produkter skall presenteras för konsumenterna. Sådana rekommendationer kan ge
värde både för kunder och leverantörer genom att de får upptäcka intressanta föremål i
deras produktområden (Jannach, Ludewig, & Lerche, 2017). Rekommendationerna
driver även en stor del av intäkterna och säkerställer att konsumenterna förbinder sig
med innehållet så länge som möjligt (Brovman et al., 2016). Nedanstående citat pekar på
att personliga produktrekommendationer kan användas för att öka försäljningen.
”For example, Amazon had increased nearly 30 % of its sales by developing the online
recommendation system from customer browsing history” (Li, Li, & Shao, 2016, s. 428)
En metod som kan implementeras för att få ett ökat personligt bemötande med hjälp av
ML är rekommendationssystem (eng. recommender systems). Ett rekommendationssystem ger anpassade produktalternativ utefter kundens preferenser. Traditionella Ehandelsbutiker som inte bygger på ML principer kan därmed inte erbjuda konsumenter
att finna liknande produkter baserat på de produkter som de tittat på tidigare eller hitta
matchande tillbehör vilket kan leda till en lägre konverteringsgrad (Ayyadevara, 2018).
Inom akademisk forskning finns dessutom ofta ett fokus på att rekommendera
produkter som matchar konsumenternas preferensprofiler. I verkliga situationer kan
dock ML användas för att påminna konsumenter om tidigare produkter de varit
intresserade av som nu finns till ett rabatterat pris menar Jannach, Ludewig, & Lerche
(2017).
Ytterligare ett problem handlar om vilka enheter konsumenterna använder sig utav. Att
rekommendera mindre med mer relevanta produkter är kritiskt inom E-handel i
allmänhet, men framförallt där konsumenter förlitar sig mer och mer på mobila enheter
där skärmstorleken är mindre (Shi & Ghedira, 2017).
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5.3.3 Ökade intäkter
Nedan presenteras de kategorier som bidrar till ökade intäkter med hjälp av ML inom Ehandel.
Rätt utbud för efterfrågan
Rekommendationssystem har under tidigare undersökningar visat på ökade intäkter
menar Ayyadevara (2018). Baserat på kunders tidigare interaktioner på Ehandelsbutikerna kan marknadsföringen riktas mot ett specifikt område vilket är
avgörande för en ökad omsättning. Det innebär att rätt utbud kan presenteras för
kundens egen efterfrågan (Vieira & Ribeiro, 2018).
Genom algoritmbaserade sökmotorer som baseras på ML kan företag dessutom välja att
gynna särskilda produkter för att öka intäkterna menar Goswami, Zhai & Mohapatra
(2018). Produkter som ofta köps skulle därmed rankas högre i ett sökresultat
Problematiken är dock att det skapas en konflikt mellan intäkterna och upptäckt av nya
produkter eftersom de produkter som sällan köps inte blir presenterade till nya
konsumenter (Goswami, Zhai, & Mohapatra, 2018).
Kundgrupper
ML kan användas för att identifiera och analysera kunders användningsmönster. Det kan
hjälpa organisationer att hitta potentiella kunder som kan hjälpa till att expandera
verksamheten genom att skapa gemensamma grupper. Genom att involvera
konsumenter till exempelvis medlemskap och privata grupper kan de involvera
tredjeparts personer och på sätt leder det till ytterligare intäkter. Det kan handla om att
konsumenter muntligt eller skriftligt rekommenderar produkter och företag till sina
närstående (Kashyap, 2017).
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5.4 Utmaningar med ML inom E-handel
Litteraturstudien resulterade även i utmaningar som finns med att implementera ML
inom E-handel. Nedanstående tabell visar teman som behandlar riskområden gällande
ML inom E-handel. Samtliga områden har respektive kategorier.
Litteratur

Resursbrist

Datakvalité

Bristande
projektledning

Kashyap (2017)
Vieira & Ribeiro (2018)
Jannach, Ludewig & Lerche (2017)
Guy (2018)
Familiar & Barnes (2017)
Brovman et al. (2016)
Zhao et al. (2015)
Guller (2015)
Cao (2018)
Tabell 5-3 Utmaningar med maskininlärning inom E-handel

De teman som uppkommit är; resursbrist, datakvalité och bristande projektledning.
Gällande resursbrist finns det två stora områden; kompetens och ekonomiska resurser.
Faktorerna påverkar varandra genom att en begränsad ekonomi hindrar kompetensutveckling som bidrar till ökade utmaningar vid implementation av ML inom E-handeln.
Vid datakvalité finns det olika utmaningar men med hjälp av korrekt data, både
strukturerad data som ostrukturerad data kan verksamheten få nya insikter om kunders
beteende och skapa goda förutsättningar till ML. Sista temat behandlar bristande
projektledning då det är en viktig faktor som bidrar till om en implementation lyckas
eller ej.
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5.4.1 Resursbrist
Nedan presenteras de faktorer som bidrar till resursbrist.
Kompetens
För att omvandlas till ett utvecklat företag som arbetar med ML krävs det en investering
i människor, processer och verktyg menar Familiar & Barnes (2017). Tidigare studier
visar på att större företag är mer benägna att implementera maskininlärning än mindre
företag. Anledningen till att mindre företag avstår utvecklingen beror på att de har
sämre strukturerad data och mindre teknisk kompetens som krävs för att kunna
investera i maskininlärning (Kashyap, 2017).
För att lyckas med en implementering av ML krävs flera olika yrkesroller och
arbetsuppgifter såsom; modellering, infrastruktur, programmering, databehandling,
projektledning och utvärdering. De olika uppgifterna kan skilja sig åt mellan projekt och
därmed krävs en specificering och anpassning vilket kräver stor kompetens. För att få
lyckade projekt menar Cao (2018) att personalen bör ha olika färdigheter och
kompetensuppsättning som kompletterar varandra. Det innefattar lämpliga bakgrunder,
kvalifikationer, kunskaper och skickligheter samt erfarenhet vilket ställer stora krav på
projektdeltagarna (Cao, 2018)
Ekonomi
En faktor som gör att företag inte utvecklas inom området är ekonomiska resurser,
implementering av maskininlärning är en kostsam fas som ökar kostnaden för
organisationer. Det krävs att infrastrukturen klarar av en implementation vilket är en
dyr utveckling om brister finns (Kashyap, 2017).
Ytterligare en faktor som påverkar ekonomin är tiden det tar att implementera menar
Kashyap (2017). Första gången ett företag implementerar en lösning baserad på ML tar
det längre tid vilket leder till dyra personalkostnader. Ytterligare en kostnad är
underhåll och tillhandahållande av de hårdvaruresurser som krävs för att upprätthålla
stora datamängder (Kashyap, 2017). Guller (2015) menar att förutom stora
datamängder är det även avancerade ML algoritmer som ställer stora krav på datorer
och servrar (Guller, 2015).
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5.4.2 Datakvalité
Det finns flera problemområden inom datakvalité, nedan presenteras de som uppkommit i
kombination med implementering av ML inom E-handel.
Integration och standardisering
Ett problem vid implementation av ML är en brist på standarder. Den datamängd som
företagen besitter är inte enbart lagrade i kalkylblad och relationsdatabaser utan det
finns stora mängder av ostrukturerad data i form av bilder, ljudfiler och loggar som inte
innehåller samma format och beräkningar vilket ställer krav på att standardisera
mängderna. Trots att ostrukturerad data är en utmaningen är det också väldigt
användbart på grund av sitt varierade syfte (Kashyap, 2017). Eftersom datamängden
inom E-handel är spretande ger stora utmaningar gällande att söka efter samt
rekommendera produkter. Problematiken handlar om svårigheten att förstå unika
attribut och aspekter kring produkter samt deras interna relationer som krävs för att
uppnå en bra förutsättning för ML (Guy, 2018). Andra utmaningar som finns gällande
datamängd är extraktion, normalisering, mappning av relationer mellan produkter vid
kategorisering, titlar och beskrivningar (Guy, 2018).
Dålig datakvalité innefattar även metadata menar Viera & Ribeiro (2018). I många
situationer saknas värden och funktioner för automatiska genereringar saknas vilket
kan bidra till misslyckade implementationer. En av anledningarna till resultatlösa
projekt beror på felaktiga bedömningar och missuppfattningar av den datamängd som
finns (Vieira & Ribeiro, 2018). Ett problem gällande data är begränsad strukturerad
datatäckning som gör det svårt att använda specifika objektattribut. Dessutom har
många produkter en tendens att vara kortlivade - de placeras högt i produktlistan i en
vecka och sedan aldrig listas igen (Brovman et al., 2016).
Volym
En utmaning gällande datamängden är dess stora volym. Insamlingen generas varje dag,
timme, och sekund i dagens E-handel. Volymen som samlas in består av komplex data i
olika filformat och från många olika källor vilket leder till att lagring, hantering och
analyser blir en utmaning (Kashyap, 2017). Ytterligare en utmaning med stora volymer
handlar om att utveckla lösningar som är skalbara, specifikt byggda till syftet men även
snabba och automatiserade för att kunna hantera mängderna (Kashyap, 2017).
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5.4.3 Projektledning
Nedan följer de kategorier som uppkommit gällande projektledning. Framgångsfaktorer
med ML-baserad analys handlar om att ha rätt strategier, bra datakvalité samt en god
planering vilket ställer krav på projektledning.
Planering
I en studie gjord av Jannach, Ludewig & Lerche (2017) framkommer det problematik
gällande vilken strategi som skall nyttjas. Genom att förlita sig på långsiktiga modeller
kan det resultera i misslyckade projekt då utvecklingen sker snabbt och utvecklare
måste anpassa sig till kortfristiga mål för att vara flexibla (Jannach, Ludewig, & Lerche,
2017). Det är viktigt att ta hänsyn vid planeringen att en förändring inte sker över en
natt menar Familiar & Barnes (2017). Det bör behandlas som ett stegvis sätt med
mindre implementationer och mindre grupper som antar de nya metoderna för att
övergången skall bli effektiv och för att kunskapen skall kunna överföras till övriga
anställda (Familiar & Barnes, 2017).
Anpassning och flexibilitet
Företag och organisationer behöver vara anpassningsbara och dynamiska, de måste
utveckla föränderliga system som klarar av de förändringar som sker inom branschen.
Att leda sådana projekt är en svår uppgift då det kräver en metodik som är
självdynamisk och anpassningsbar (Kashyap, 2017). Personalen måste arbeta i lag och
anta gemensamma processer och verktyg. Utan ett bra samarbete vid eventuella
konflikter kan det ge stora konsekvenser för en organisation (Familiar & Barnes, 2017).
Störningsfaktorer
Inom projektledningen och planeringsfasen måste störande faktorer finnas med i
beräkningen. En av de faktorer som kan påverka ett projekt är prissättningen.
Förhållandet mellan priser och efterfrågan har analyserats inom ekonomilitteraturen i
årtionden men det finns svagheter kring hur prisnedsättning påverkar beteendet hos
konsumenter i kombination med produktrekommendationer (Jannach, Ludewig, &
Lerche, 2017). En konsument kan tycka om en rekommenderad produkt, men kan avvisa
den på grund av att priset är för högt, därmed bör prisbilden finnas med i kundens profil
(Zhao et al., 2015).
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Kulturellt motstånd
Att presentera en ny förändring i en organisation är svårt utan stöd från ledarskapet.
För att underlätta för förändringar kan organisationer behöva introducera nya
strukturer och teammodeller för att bryta ner väggarna mellan utveckling och
verksamheten (Familiar & Barnes, 2017). Att implementera ML handla just om att
möjliggöra nya idéer och tankar. Projekt som snabbt vill utveckla tekniken missar ofta
att de anställda måste hinna genomföra en mental förändring då de nya metoderna
påverkar deras arbetssätt (Kashyap, 2017).
Kashyap (2017) menar att det är viktigt för organisationen att deras anställda följer med
på den kulturella förändringen. ”It is important that IT enterprises enables new ideas,
thoughts, and projects to get off the ground quickly and allow for faster iterations”
(Kashyap, 2017, s. 22). Genom att de anställda följer med och accepterar de kulturella
förändringarna kan utvecklingen gå snabbare (Kashyap, 2017).
Google, Amazon, Netflix och Facebook är exempel på företag som byggt upp strategier
för att förändra sin kultur och skifta från en traditionell verksamhet till en datadriven
organisation. Idag har de sett en förbättring menar Kashyap (2017), majoriteten av
deras inkomst baseras på smart och intelligent användning av data genom att extrahera
insikt som används till lönsamma strategier. Utan att ha en kultur som baseras på data
hade inte deras förändring kunnat möjliggöras (Kashyap, 2017).
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6 Slutsats
Detta kapitel har som målsättning att besvara de frågeställningar som ställdes inledningsvis i
rapportens problemområde.

6.1 Hur kan produktsök som baseras på maskininlärning användas för
att öka konverteringsgraden inom E-handel?
Initialt i studien ställdes frågeställningen ”Hur kan produktsök som baseras på
maskininlärning öka konverteringsgraden inom E-handel?”.
Studien resulterade i att sökmotorer som baseras på ML kan användas för att öka
konverteringsgraden genom att implementera ett neuralt nätverk som hanterar
inkomna sökord och presenterar relevanta sökresultat. Resultatet som presenterades
visade på en ökning med 1,6 procentenheter gentemot traditionella metoder. Se
nedanstående diagram som presenterades tidigare i studien.

Traditionell

9,74%

Maskininlärning

8,50%

11,34%

9,00%

9,50%

10,00%

10,50%

11,00%

11,50%

Figur 6-1 Jämförelse traditionell och maskininlärning

I studiens statistiska analys framgick det att resultat anses vara statistisk signifikant
vilket därmed bekräftar att det finns en skillnad mellan dem. Under studien
formulerades hypoteser, se kapitel 4.4. Studiens resulterade i att hypotes 1 (H1) kunde
bekräftas ”Hypotes 1 (H1): Sökalgoritmer baserade på maskininlärning ökar
konverteringsgraden inom E-handel”.
Den kompletterande analysen visar även att upplärningstid påverkar konverteringsgraden inom E-handel. Vid framtida implementeringar av ML inom E-handeln där
produktsök skall optimeras bör upplärningstiden tas med i beräkning.
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6.2 Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och
utmaningarna med maskininlärning inom E-handel?
I studien ställdes frågeställningen ”Vilka är de vanligast förekommande möjligheterna och
utmaningarna med maskininlärning inom E-handel?”. Studien analyserade därmed tidigare
forskning där resultatet blev en sammanställning där möjligheter respektive utmaningar
uppkom, se nedanstående figur.

Figur 6-2 Sammanställning litteraturstudie

De kunskaper som studien gett innefattar tre områden för möjligheter respektive
utmaningar med att implementera ML inom E-handelsbranschen. Tidigare forskning
pekar på att det finns stora möjligheter med att våga investera i den nya tekniken såsom
förbättrade affärsstrategier där företag kan nyttja bättre beslutsunderlag,
marknadsföring och logistikstrategier. Det ger även ett mer personligt bemötande med
ett mer anpassat innehåll och personliga produktrekommendationer som kan bidra till
ökade intäkter där rätt utbud presenteras för efterfrågan och kundgrupper kan
identifieras.
Det som hindrar många organisationer från att ta steget mot tidigare nämnda
möjligheter är de utmaningar som presenterats i studien. De innefattar exempelvis
resursbrister där kompetens och ekonomi är två faktorer som hindrar från
vidareutveckling. Det handlar även om bristande datakvalité som är grunden till ML
men också bristande projektledning.
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6.3 Sammanfattning
Efter en sammanställning av studiens empiri har kunskap om E-handel och de tekniska
resurser som tillhandahålls genom artificiella tekniker i form av ML uppkommit. Studien
resulterade i att ML bidrar till en ökad konvertering inom E-handel och ger därmed en
ökad intäkt. Resultatet visade på att den traditionella sökmotorn konverterade 9,74%
medan sökmotorn som baseras på ML resulterade i en konvertering på 11,34%. Ökade
intäkter upptäcktes även i studiens litteraturstudie vilket styrker att organisationer kan
ha en ekonomisk vinst av en framtida implementation. Trots detta finns det många
organisationer som backar för att implementera ML.
Anledningar till att inte våga starta ett projekt inom ML är enligt studien på grund av
brist på resurser. Studiens litteraturstudie resulterade i att ekonomi och kompetens är
två faktorer som är viktiga att tillhandahålla för att utvecklas inom ML, vilket innebär att
hela organisationen måste prioritera utvecklingen för att budgetera för projekten och
tillsätta den kompetens som krävs.
En annan faktor som bidrog till att företag inte vågar starta upp nya projekt är på grund
av dålig datakvalité och bristande projektledning. I dagens organisationer finns stora
datamängder som inte längre är lagrade i kalkylblad och relationsdatabaser. Många
organisationer har filer i många olika format som innehåller ostrukturerad data i form
av bilder och ljudfiler vilket gör det problematiskt vid implementationer. Insikten om
vikten av god datakvalité kan informera företag att i tidiga faser under projektledningen
förbereda den datamängd och taktiskt planera strukturerna för att underlätta i framtida
implementationer.
Förhoppningen med studien är att den skall motivera företag att våga investera i ML
inom E-handelsbranschen men även varna för de utmaningar som finns så att de kan
undvikas. Genom kunskap och information kan utmaningar övervinnas till möjligheter.
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras studiens metod och tillvägagångsätt, resultat samt etiska,
samhälleliga och vetenskapliga aspekter för att få en djupare förståelse för studien.

7.1 Vetenskaplig metod
Studien har baserats på tankar från två olika ansatser, dels den kvalitativa men också
den kvantitativa. De båda tankesätten har bidragit till en mer nyanserad bild av
problemområdet då studien inte enbart besvarar huruvida en teknik kan ge en
förbättrad försäljning utan även andra faktorer som påverkar, som i detta fall är de
möjligheter och utmaningar som finns för att kunna uppnå en implementation.
För att få ett mer realistiskt underlag som kan bidra till vetenskapen bestämdes att A/B
testerna skulle kombineras med litteraturstudien. Det kombinerar kvantitativ data, från
A/B testerna, med kvalitativ data, som kommer från litteraturstudien. Nielsen (2005)
pekar på att det är viktigt att komplettera konverteringsstudier med andra metoder,
som ofta är kvalitativa för att få med andra perspektiv. ”A/B testing […] provides a great
supplement to qualitative studies” (Nielsen, 2005).
Fördelarna med studiens kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder är en större
förståelse för hur ML kan användas och hur det kan påverka E-handeln. Det har dels givit ett
statistiskt resultat där mätbara värden granskades och som kan jämföras och användas som
riktlinjer inom andra organisationer. Det har också bidragit till att besvara varför och hur en
implementation bör se ut för att bli lyckad. Gällande studiens vetenskapliga förhållningssätt var
forskaren objektiv till litteratur och mätningar vid generering av slutsatsen.
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7.2 Alternativa metoder
I detta kapitel diskuteras fördelar och nackdelar med de valda metoderna samt alternativa
metoder.
A/B test
I denna studie valdes A/B testning för att det ger en möjlighet att testa i en verklig miljö
då det utförs på riktiga användare och inte en testpanel vilket kan anses ge ett mer
realistiskt resultat. A/B processen initierades med en praktiskt implementation av en
testbänk som presenteras i Appendix D. På grund av tekniska problem när lösningen
skulle implementeras i samarbetsföretagets skarpa miljö, vilket var utanför forskarens
område kunde fasen inte slutföras och en alternativt insamling via en extern part
utfördes.
Fördelen med att A/B testa en webbplats är att det mäter användarnas faktiska
beteende, vilket innebär att det går att dra slutsatsen att den ena varianten fungerar
bättre än den andre. A/B tester möjliggör även testning av små och stora skillnader och
hur det påverkar E-handelsbutikens konsumenter. Nackdelar med metoden är dels att
det krävs ett stort antal träffar för att få en hög trovärdighet. Det kan dessutom endast
användas i de situationer där det finns tydliga och mätbara mål där det finns ett KPI
värde att utgå från, exempelvis konverteringsgrad. Dock kan ett test som gett stora
förbättringar i konverteringsgrad inte visa att konsumenterna är nöjda (Nielsen, 2005).
”The biggest problem with A/B testing is that you don't know why you get the measured
results. You're not observing the users or listening in on their thoughts. All you know is
that, statistically, more people performed a certain action with design A than with design
B” (Nielsen, 2005).
I denna studie behandlas dock ingen frågeställning som berör kundnöjdhet utan syftet
är att undersöka huruvida ML kan öka konverteringsgraden, därav lämpar sig A/B
testning bra.
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Gällande studiens mätvärde konverteringsgrad finns det kritiska undersökningar som
menar att värdet kan ge missvisande resultat. I en studie som gjorts 2009 visade
respondenter som handlat på E-handelsplattformen Amazon att 98,9% av dem hade lagt
produkter i varukorgen utan att slutföra köpet. 74,2% svarade dock att det återbesökt
butiken för att slutföra köpet vid ett annat tillfälle. Det visar att en låg konverteringsgrad
inte enbart behöver bero på butikens egenskaper utan kan vara en del av de
köpbeteende som konsumenterna uppvisar (Guller, 2015). I denna studie används dock
inte konverteringsgrad för att mäta huruvida en E-handelsbutik är välpresterande utan
för att jämföra två olika varianter med samma kundgrupp och därmed samma
köpbeteende vilket styrker användandet av konverteringsgrad.
För att möjliggöra A/B testning på en webbplattform krävs det att butiken redan är
fungerande och har ett stort antal besökare, vilket innebär att nylanserade webbplatser
och de som är under utveckling inte går att testa. I denna studie användes därmed en
datamängd som samlats in av Loop54 som har tillgång till väletablerade Ehandelsbutiker.
Andra alternativ till A/B test som diskuterades inför studiens start var; användartester,
multivariabelstester samt enkäter. Nedan följer en diskussion kring samtliga alternativ.
Användartester
För att använda användartester krävs ett större antal konsumenter vilket i denna
studien hade begränsats av tidsfaktorn. Ett användartest hade inte heller bidragit till
samma realistiska resultat då det inte testat i en skarp miljö.
Multivariabelstester
Både A/B testning och multivariabelstester är vanligt förekommande inom
webbutveckling; dessa alternativ tillåter operatörer att utföra tester på webbplatsens
besökare. Multivariabla tester har en liknande struktur men tillåter mer än två versioner
åt gången (Petz & Greiner, 2014). I denna studie lämpar sig A/B testningen bättre
utifrån dess förutsättningar där endast en faktor används.
Enkäter
Liknande användartester görs inte enkäter i en skarp handelssituation utan behandlar
konsumenters åsikter och tankar utan att de prövas. Det hade även krävts ett stort urval
för att få ett trovärdigt och signifikant resultat.
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Litteraturstudie
Valet att använda litteraturstudie som metod grundar sig den breda kunskap som finns
att hämta från tidigare forskning. Då AI och ML är komplexa områden som kräver stor
kunskap är det en stor tillgång till studien att få bidrag från kompetenta forskare med
lång erfarenhet inom området. Metoden valdes också på grund av att det erbjuder en
möjlighet att få en helhetsbild över hela ämnet men också för att det är en bra övning
gällande kritiskt tänkande som är av högsta vikt inom forskning. Eventuella brister som
finns med metodvalet är att misstolkningar kan uppkomma på grund av språkskillnader.
Andra alternativ till litteraturstudie vore exempelvis; intervjuer, observationer och
enkäter. Nedan följer en diskussion kring de olika alternativen.
Intervjuer
Intervjuer ställer krav på att få fram intervjupersoner med hög kompetens inom
området. Eftersom AI är brett, avancerat och även delvis fortfarande i upptäcktsfasen
inom E-handeln vore det problematiskt att få fram tillräckligt mycket empiri till studien.
Observationer
I denna studie granskas möjligheter och utmaningar med ML vilket kan ses som
svårupptäckt via en observation.
Enkäter
En enkätmetod går att applicera som både kvalitativ och kvantitativ. I denna studie var
målsättningen att kombinera de olika forskningsstrategierna vilket hade inneburit en
kvalitativ enkätundersökning. Liknande intervjuer finns samma problematik gällande
att få deltagare med hög kompetens inom området.

56

57

7.3 Studiens resultat
Studiens resultat baseras delvis på mätningar som samlats in via samarbetsföretaget till
forskningen kompletterande analys, samt företaget Loop54 till A/B testningen vilket
innebär att resultatet kan skilja hos ett andra företag. Målet med studien var dock inte
att jämföra ett specifik företag utan att jämföra traditionella metoder med de som
baserad på ML och använder sig av neurala nätverk som metod. Därmed är studien mer
generell och applicerbar vid implementationer av flertalet system som använder sig av
ML och har neurala nätverk som grund.
Reliabilitet är ett mått på graden av tillförlitlighet som en mätning eller experiment har.
Att utföra testet under en längre tid och på så sätt samla in många mätpunkter kan
reliabiliteten öka. Denna studie baseras på mätningar som utfördes under 38 dagar
vilket har påverkat reliabiliteten positivt. Mildmedia (2018) menar att ett A/B test bör
användas i minst 30 dagar för att analysera en hel affärscykel vilket denna studie
innefattar. Siroker (2011) förklarar att ett A/B test minimala gräns bör ligga på minst
100 konverteringar per variation för att ses som etablerat. I denna studie samlades
totalt 9198 konverteringar in, där 5 001 av dem utfördes från tjänsten som baseras på
ML. En faktor som även påverkar är antalet sessioner per sökmotor. I denna studie
skiljer sig antal sessioner marginellt gentemot varandra då slumpmässig fördelning inte
kan garantera en exakt fördelning, se nedanstående tabell.
Tjänst

Antal genomförda
transaktioner
4 197

Konverteringsgrad

Traditionell

Antal sessioner som
sökt
43 087

ML

44 118

5 001

11,34%

9,74%

Tabell 7-1 Testresultat

En nackdel med resultatet är att ingen egen praktiskt utveckling gjordes och därmed
uppkom ingen kunskap kring implementationsfasen. I utbyte mot ett egenutvecklad
neuralt nätverk användes Loop54s tjänst som baseras på en mer avancerad teknik än
vad som planerades att implementera på egen hand. Studiens styrka är därmed att
resultatet kan ses mer realistiskt och kan användas som riktlinjer då tekniken bakom
testet är mer utvecklad och nyttjar de möjligheter som medförs.
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En faktor som kan diskuteras gällande resultatet är miljö och kultur. Studiens
kvantitativa mätningarna är gjorda i Sverige, om ett annat land valts med annorlunda
kultur och erfarenhet kring E-handel hade kunnat studien kunnat anta andra resultat.
Dock är studiens kvalitativa del gällande litteraturstudien baserad på forskning från
andra delar av världen, se nedanstående tabell.
Världsdel

Procentuell fördelning

Asien

29%

Europa

24%

Afrika

6%

Nordamerika

35%

Oceanien

6%

Tabell 7-2 Geografisk spridning

Ovanstående tabell visar fördelningen av forskarnas geografiska ursprung. Det visar de
områden som studiens litteraturstudie täcker. Studiens breda geografiska spridning
leder till att de möjligheter och utmaningar som presenteras är kunskap som inte är
begränsade till Sverige.
Gällande litteraturstudien är det av högsta vikt att ha en medvetenhet och förståelse för
eventuella missförstånd som kan uppstå vid granskning av litteraturen samt det sätt
som forskaren valt att kategorisera materialet som studien baseras på. De teman och
kategorier som uppkommit är grundade på forskarens uppfattning vilket minskar
studiens objektivitet. Studiens resultat kan även påverkas av post-resonemang vilket
innebär att forskaren betraktar dåtiden med nutidens ögon. I denna studie har artiklar
som publicerades före 2015 därmed filtreras bort för att minimera risken.
Inom tidigare forskning presenterades ett större antal artiklar som undersöker de
utmaningar som finns med att implementera ML, snarare än de möjligheter som finns.
Anledningen kan bero på kultur och negativa inställningar mot nya tekniker som kan
anses skrämmande och därmed finns ett större intresse av de nackdelar och utmaningar
som finns. Det kan även bero på att organisationer vill skaffa sig mer kunskap kring de
fallgropar som finns inför en kommande implementering.
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Studien har utgått från tre begrepp; validitet, reliabilitet och objektivitet för att
säkerhetsställa att studiens datainsamlingar utförs på ett korrekt sätt. I studiens första
stadie planerades en mätning på försäljning under A/B testningen men för att öka
validiteten ändrades istället mätvärdet till konventeringsgrad som ger en mer ett mer
fokuserat resultat som inte påverkas av yttre faktorer i den grad som en återförsäljares
försäljningsresultat.
Studien har gett möjlighet att presentera resultat på den kvantitativa mätning som utförts där
ingen personlig tolkning har utförts, vilket ger en mer objektiv syn där resultatet endast är
beräkningar på konkret data. Den kvalitativa fasen i studien består av forskarens egna
uppfattningar kring materialet vilket kan ses som mindre objektivt.
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7.4 Etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter
Det finns stora aspekter gällande AI och dess ML område. I detta kapitel diskuteras området ur
perspektiven; etik, samhälleliga och vetenskapliga aspekter.

7.4.1 Etiska aspekter
Inom den artificiella intelligensen finns många olika etiska aspekter som diskuteras
gällande krav och ansvar. Företag besitter stora datamängder med uppgifter om deras
konsumenter vilket kan ge stora etiska dilemman. Löwendahl (2017) menar att det
ställs nya krav på företagen gällande etik än vad som gjordes förr.
”Det är då vi måste ta ansvar. Det här ställer helt nya krav på företag som måste utveckla
ett ramverk för digital etik, vilken tar höjd för kultur, datasäkerhet, förtroende och
integritet. Men datat kan användas för mer än konsumenten tänkt på. Det kan analyseras
för att få insikt om ditt rörelsemönster, något som ger företag möjligheter att optimera din
personliga kundupplevelse. Var det syftet när hon godkände användarvillkoren för datat
hon lämnande ifrån sig?” (Löwendahl, 2017)
Faktorer såsom säkerhet och integritet var inte av samma vikt innan dagens teknologi
utvecklades. När AI används för att utvinna ny kunskap baserat på dessa datamängder
används uppgifter som kan anses som känsliga för konsumenten och de bör därför
informeras om syftet. Idag finns rättigheter för att ta del av sina uppgifter, förändra dem
samt radera sina personuppgifter genom den nya dataskyddsförordningen General Data
Protection Regulation, GDPR (Datainspektionen, 2019). Med hjälp av de nya
rättigheterna kan konsumenter välja att inte vara en del av AI. Lagen reglerar och
styrker privatpersoners rättigheter och kontroll över de personuppgifter som samlas in
om dem.
Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter
avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person [...]
Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och
ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som
exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till
fysiska personer (Datainspektionen, 2019).
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I praktiken innebär de nya kraven att företag och organisationer måste anpassa sin
implementation av AI för att anpassa sig efter de nya regleringarna. Många uppgifter
som inte direkt ses som personuppgifter men som kan kopplas till en person är
inkluderade under lagen och måste därför följas (Datainspektionen, 2019). Vid
nyttjande av AI teknologi finns olika behandlingar som görs med datamängden. Enligt
Datainspektionen (u.d.) finns olika åtgärder som räknas som personuppgiftsbehandling.
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring,
framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat
sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring
(Datainspektionen, 2019).
Förutom de lagar och regleringar som kontrollerar användandet av personuppgifter
finns även andra etiska aspekter när privata uppgifter ges till AI baserade system. Idag
används stora datamängder och mycket information samlas in dagligen, Holmström
(2018) menar att det bör diskuteras hur mycket information som är etiskt försvarbart
att använda sig av. ”Olika öppna data kombineras och skapar intelligens som är
integritetskränkande för individen. Frågan vi bör ställa är hur mycket information som är
etiskt försvarbar att använda” (Holmström, 2018).
En fråga som ofta diskuteras är huruvida artificiella system kan ersätta det mänskliga
omdömet. ”AI är inte neutralt. Etiska värderingar görs medvetet eller omedvetet av den
som skriver algoritmen” (Holmström, 2018). Sveriges Kommuner och Landsting (2017)
menar att det kan bli problematiskt att programmera mänskliga värderingar och moral i
maskiner för att få dem att agera etiskt korrekt. Det kan exempelvis handla om att få in
värderingar såsom rättvisa och jämlikhet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017).
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Utöver den etiska diskussionen har studien har arbetat utifrån de fyra huvudkrav som
presenterades i kapitel 4.4.2.
Informationskravet
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samarbetsföretaget samt
Loop54 är informerade om studiens syfte. De konsumenter som bidragit till den
datamängd som skapats av ovanstående parter och som analyserats av forskaren är inte
informerade om att en studie gjorts.
Motiveringen till att konsumenterna inte informeras beror på att de inte analyseras som
individer utan enbart som sökningar. I studiens analys granskas inte enskilda
söktillfällen utan de summeras till att beräkna antalet av dem, samt hur många av dem
som ledde till en genomförd transaktion och därmed undersöks inte enskilda individer.
Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Involverade parter har samtyckts till studien.
Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte
kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Då inga personuppgifter samlas in för
studien kan inga obehöriga ta del av dem.
Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Inga uppgifter om enskilda personer är insamlade men
den sammanställda datamängden om antal sökningar och transaktioner används enbart
för studiens forskningsändamål.
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7.4.2 Samhälleliga aspekter
Det har skett en kraftig ökning av AI-implementationer inom näringslivet och offentlig
verksamhet men även i vårt samhälle. Ökningen har inte enbart bidragit med en
potential till att ge ökad kvalité och effektivitet inom de olika verksamheterna utan
också genererat samhälleliga utmaningar i de processer som blir nödvändiga för att
åstadkomma dessa positiva effekter.
”En kraftig ökning av AI-tillämpningar i näringsliv, offentlig verksamhet och samhället i
stort har inte bara potential att ge ökad kvalitet och effektivitet i olika verksamheter
respektive ökad tillväxt och ekonomiskt välstånd i samhället. En sådan utveckling kommer
också att generera samhälleliga utmaningar i de utvecklings- och omställningsprocesser
som blir nödvändiga för att åstadkomma dessa positiva effekter ” (Vinnova, 2018)
För att förbereda sig inför de kommande utmaningarna krävs kunskap om hur den
ökade användningen av artificiella tekniker kan påverka samhället och dess utveckling
samt vilka åtgärder som kan behövas för att minimera de negativa effekterna.
Kunskapsläget idag kan betraktas som outvecklad (Vinnova, 2018).
”Kompetensutveckling kring samhällsaspekter av AI behöver också kraftigt förstärkas.
Förmåga till ledarskap och förmåga till verksamhetsomställning i olika organisationer och
i samhället i sin helhet kommer i det sammanhanget att behöva stärkas väsentligt. Det
gäller både ifråga om drivkrafter för och kompetens hos ledande företrädare för olika
offentliga och privata aktörer” (Vinnova, 2018)
För att utbilda och driva organisationer till att våga utvecklas inom området krävs
studier som visar på resultat där förbättringar sker. Denna forskning visar därmed en
förbättring gällande försäljningen vilket förhoppningsvis kan motivera ledningen inom
de företag som är verksamma inom E-handelsbranschen att våga utbilda personal och
öka kunskapen inom de enskilda organisationerna. Det krävs även kunskaper kring vilka
möjligheter och utmaningar som finns. För att våga arbeta mot möjligheterna måste
kunskap finnas om de utmaningar som kan komma under vägen, för att planera och
undvika dem. En av utmaningarna som forskningen resulterade i är vikten av god
datakvalité, i det sammanhanget finns även risker för felaktiga slutsatser som baseras på
felaktig data som kan komma att påverka samhället och dess individer (Vinnova, 2018).
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AI är en teknik som kan påverka samhället både positivt och negativt beroende på syftet
som ligger bakom användningen, det är därför av stor vikt att informera och utbilda
samhället för att sprida en medvetenhet (Vinnova, 2018).
”Samtidigt som AI kan användas för värdeskapande, effektivitet och för att möta
samhällsutmaningar kan AI också utnyttjas för att skada verksamheter, individer och
samhället i stort. Det ligger betydande risker i att data medvetet manipuleras så att fel
slutsatser dras. Det är mycket svårt att förutse hur olika negativa användningar AI kan
komma att gestalta sig. Artificiell intelligens och maskinlärande förändrar emellertid
påtagligt säkerhetslandskapet för individer, organisationer och samhällen” (Vinnova,
2018)
Sammanfattningsvis riktar sig denna studie mot de företag som är verksamma inom Ehandelsbranschen och som har en position där en förändring kan initieras. Studien kan
anses för tunn för att fungera som ett underlag gällande ML för samtliga företag men
inom E-handels-branschen kan den fungera som en riktlinje då undersökningen är
avgränsad till att endast verka inom branschen.
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7.4.3 Vetenskapliga aspekter
Det finns idag en brist på forskning som behandlar studiens problemområde. Det finns
relativt lite forskning inom AI jämfört med den totala mängd som publiceras i Sverige.
”Sveriges position inom AI-forskning anses som relativt svag jämfört med situationen i
stort för svensk forskning” (Vinnova, 2018). Dock sker en utveckling inom
forskningsområdet och mängden studier som görs ökar för att bidra till nya metoder och
algoritmer (Vinnova, 2018).
’Den snabba utveckling av tillämpningar av AI som ägt rum under de senaste åren har inte
primärt varit baserad på nya vetenskapliga rön utan framför allt byggt på en explosion i
tillgången på data i elektronisk form och ökad datorkraft. Dessa praktiska framsteg har av
naturliga skäl haft effekter även på den forskning som bedrivs i världen och lett till ökat
intresse för såväl att vidareutveckla kända AI-metoder och algoritmer som att försöka
utveckla helt nya metoder anpassade till de nya förutsättningarna ifråga om datatillgång
och datorkraft.” (Vinnova, 2018)
Denna studie bidrar till den ökande forskningen genom en kombination av kvalitativa
och kvantitativa analyser. Tidigare forskning inom området behandlar främst ML utifrån
stora företag där små förändringar ger stora konsekvenser. I denna studie används ML
på ett mindre företag för att bidra med fler varianter till dagens forskning. Tidigare
forskning arbetar även mycket utifrån perspektivet optimering av algoritmer istället för
vilken nytta det kan ge för organisationer och konsumenter vilket denna studie bidrar
med.
Majoriteten av de artiklar som deltagit i forskningens litteraturstudie behandlar
antingen området med en kvalitativ syn där intervjuer och data tolkas av forskaren eller
en kvantitativ forskning där olika former av beräkningar utförs, ofta ur ett
optimeringsperspektiv. Denna studie kompletterar tidigare forskningen med helhetsbild
där både det kvalitativa och det kvantitativa vägs in där statistik kombineras med
personliga tolkningar av tidigare litteratur.
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7.5 Framtida forskning
Användning av AI inom E-handel ökar konverteringsgraden och är därför ekonomiskt
fördelaktigt för företag som verkar inom branschen. Tidigare forskning visar också på
fördelar inom affärsstrategier, personligare bemötande samt ökade intäkter vilket även
konverteringen visade på. Trots utmaningarna gällande resurser, datakvalité och
projektledning är ML fördelaktig och värd att fortsätta introducera och sprida på
marknaden.
I framtida studier hade det varit intressant att se hur studien hade förändrats genom att
utföra studien i en annan miljö, exempelvis basera datamängden på ett annat land med
annorlunda kultur. Enligt Petz & Greiner (2014) använder uppemot 80% av besökarna
sökfunktionen på E-handelsbutiken. I denna studie använde endast ca 15% möjligheten
till att söka. En framtida undersökning vore därför att undersöka huruvida fördelningen
går att applicera på andra butiker inom samma kultur, alternativt undersöka ytterligare
en miljö. I studien jämfördes även en sökmotor som tillhandahålls via Loop54. I framtida
forskning kan fler sökleverantörer granskas för att få en mer nyanserad bild av området.
Det hade även varit intressant att genomföra en studie där intervjuer görs hos företag
som har implementerat ML lösningar för att se deras förslag på möjligheter och
utmaningar som de upptäckt.
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Appendix
Appendix A – Traditionell arkitektur
Solr är en sökmotor bygger på en Apache struktur med en öppen källkod som används
av många E-handelsbutiker. Motorn bygger på traditionella metoder, se kapitel 2.1.2.
Nedanstående figur visar hur en implementation kan se ut (Apache Software
Foundation, 2019).

Figur A-0-1 Arkitektur traditionell SOLR
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Appendix B – Sökmotor maskininlärning
Sökmotorn som baseras på ML tillhandahålls av Loop54, se kapitel 2.5. Processen utgår
från att den webbplattformen skickar information till tjänsten som genom en
”maskininlärningsmotor” nyttjar algoritmer och tekniker för att förbättra resultatet
(Loop54, 2019).

Figur A-0-2 Arkitektur sökmotor baserat på ML av Loop54 (2019)
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Appendix C – Litteratursökning
SpringerLink
SpringerLink

Sökterm

Antal träffar

1#

Machine learning advantages

43 181

2#

Machine learning challenges

50 600

3#

Machine learning risks

23 045

4#

Machine learning benefits

31 446

5#

Machine learning disadvantages

10 932

6#

Machine learning challenges e-commerce

2 170

7#

Machine learning risks e-commerce

931

8#

Machine learning advantages e-commerce

1 616

9#

Machine learning disadvantages e-commerce

407

Tabell A-0-1 Sökord SpringerLink

ACM Digital Library
ACM

Sökterm

Antal träffar

1#

Machine learning advantages

1 306

2#

Machine learning challenges

7 318

3#

Machine learning risks

878

4#

Machine learning benefits

1470

5#

Machine learning disadvantages

113

6#

Machine learning challenges e-commerce

7 318

7#

Machine learning advantages e-commerce

52

8#

Machine learning risks e-commerce

28

9#

Machine learning disadvantages e-commerce

7

Tabell A-0-2 Sökord ACM
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Appendix D – Tidigare teststruktur
Testmiljön utvecklades i programmeringsspråket Java och utvecklades tillsammans med
samarbetsföretaget. Testbänken fungerade som en Proxy vilket innebär att
förfrågningar skickas mellan tjänsterna. I testbänken sker även A/B logiken där
fördelning av konsumenter utförs. Se nedanstående figur för strukturen på testmiljön.

Figur 0-3 Tidigare A/B teststruktur

Testets processen initierades genom att E-handelsbutiken tar emot en sökning från en
besökare. Vid tillfället besökaren interagerar med E-handelsplattformen tilldelades ett
genererat id som identifierade besökaren under sessionen. E-handelsbutiken anropade
sedan testbänken som skickade besökarens sökning tillsammans med kundens id.
Testbänken tog emot sökningen och besökarens id. Här utfördes logiken för A/B
testningen där hälften av besökarna skall skickas till sökmotorn som baseras på ML
samt den traditionella sökmotorn. Detta utfördes genom en modolus beräkning på
konsumenternas id, se nedanstående beräkning.
𝐼𝑑 (𝑚𝑜𝑑 2) = 0 ∨ 1
Det fungerar genom att värdet på konsumentens id genomgår en modolus 2 beräkning
där resultatet antar 0 eller 1. Konsumenter med värdet 0 skickades till sökmotorn som
baseras på ML och värde 1 resulterar i den traditionella. Sista steget i processen var att
logga sökningarna, transaktionerna samt vilken tjänst som användes för att beräkna
konverteringsgraden för respektive tjänst.
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