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Har du hört talas om maskininlärning? 
Vad kan det egentligen användas till? 
Fenomenet har varit i ropet av och till 
sedan 60-talet, men är nu inne i ett 
riktigt uppsving. I sin rapport från juni 
2018 listar Gartner maskininlärning 
(ML) på toppen av sin hajp. Den här 
hajpen gör att fler och fler företag 
utforskar ML inom nya områden. 
Examensarbetet Exploring the use of 
machine learning to validate country of 
origin utforskar om ML kan användas 
för att definiera ursprungslandet för 
produkter till den amerikanska 
marknaden hos Axis Communications. 
 
Axis Communications, ett företag som 
framförallt gör nätverkskameror, är inte 
främmande för ML. I sina kameror har ML 
förekommit sedan länge, men de vill nu ta 
steget in i att använda ML för strategiska 
och operationella beslut. Vilket öppnar upp 
för demonstrationsprojekt.  
 
Ett demonstrationsprojekt hos Axis 
Operations blev detta examensarbete. Att 
kunna sätta ett ursprungsland för produkter 
är nödvändigt vid import. Speciellt viktigt 
blir det vid import till USA. Anledningen 
är att protektionismen där har ökat de 
senaste åren, vilket bland annat inneburit 
att det är striktare med vilka länder som 
amerikanska, statliga projekt får köpa in 
produkter från. Kina, Thailand och många 
andra länder i Asien är exempelvis 
bannlysta. Axis, med sin globala 
försörjningskedja, har leverantörer i dessa 
länder. Axis vill samtidigt öka sin 
konkurrenskraft i USA och måste därför 
kunna garantera att ursprungsländerna på 
sina produkter är godkända för att få vara 
med och tävla i projekten. Med en flexibel 
försörjningskedja kan ursprungslandet 
ändras och anpassas, vilket skapar fördelar 
men även utmaningar. Just en utmaning 

upptäcktes vilket initierade detta 
examensarbete: Det fanns brister i 
hanteringen av information kring 
ursprungslandet i affärssystemet. 
 
Frågan som dök upp var: Skulle ML kunna 
lösa problematiken med att 
ursprungslandet inte alltid är korrekt? ML 
kan lära sig att se mönster och kopplingar i 
data som inte är tydliga för människan. 
Examensarbetet utforskade om ML skulle 
kunna användas för att identifiera och 
definiera ursprungslandet på produkter till 
USA, om den information gällande 
produkten i fråga ges som träning till ML 
modellen. Den tränade ML modellen 
skulle sedan kunna användas för att avgöra 
om ursprungslandet verkar vara korrekt 
eller inte, på nya produkter i framtiden vars 
produktinformation ML modellen får ”se”. 
 
Examensarbetet visar att ML inte är 
lämpligt att använda här. Den främsta 
anledningen är att definitionen av 
ursprungsländer är regelstyrt. Regelstyrda 
områden är inte lämpliga för ML - det 
finns inte någon osäkerhet eller oklarhet 
för människan i hur ursprungslandet 
definieras. Istället behövs korrekt 
information kring produkten. I så fall 
skulle definitionen av ursprungsländer 
kunna automatiseras. För att en 
automatisering ska vara möjlig, behöver 
arbetsprocesser och ägandeskap av 
information förtydligas hos Axis 
Operations, vilket blev en slutsats.  
 
Skulle ML kunna användas på något sätt 
hos Axis Operations? Ja, men för att i 
framtiden kunna utforska ML inom andra 
potentiella områden behövs mer och bättre 
kvalitet på data, i kombination med ökad 
tillgänglighet samt ökad kunskap om risker 
och om ML generellt. 


