
Välkommen till Workshop
”Forskning och utveckling för den moderna digitala handeln”

Måndag 14 december klockan 13.00-19.00
Hörsalen, Swedbank Sjuhärad  med ingång från Åsbogatan 8, Borås

Swedbank Sjuhärad och SIIR bjuder in till en workshop om den moderna digitala handeln.  
Där får du ta del av den senaste forskningen om big data, data mining och kundinsikt. 

Anmälan
Du anmäler dig till foretag@swedbanksjuharad.se senast tisdagen den 8 december.  
Vi har ett begränsat antal platser, varför det är ”Först till kvarn...” som gäller. 
Anmäl gärna fler medarbetare från ditt företag.

Välkommen!

Swedbank Sjuhärad    SIIR

Petter Hedihn     Gunnar Hellsten 
vVD/Chef Företagsmarknad   Senior Advisor SIIR



Program
Välkommen och inledning, Swedbank Sjuhärad  13.00-13.10

Relationsresan – Möten över tiden, Malin Sundström1 13.10-13.40

Försäljningsprognoser, Rikard König2    13.40-14.10

Conformal prediction, Ulf Johansson3    14.10-14.40

Fika        14.40-15.00

Associativ inlärning, Håkan Sundell4    15.00-15.30

Kunddata ur konsumentens perspektiv, Jenny Balkow5 15.30-16.00

Frukt        16.00-16.10

Runda-bords-samtal, välj bland tre temaområden    16.10-17.10

Avslutning och uppsummering    17.10-17.20

Förtäring och mingel       17.30-19.00

Anvisning  
 
Inför ditt deltagande på denna workshop är det bra om du förbereder dig 
genom att fundera igenom ett antal frågeställningar som du vill ha svar 
på. Du deltar i ett runda-bords-samtal och efter föreläsningarna väljer du 
ett temaområde som du vill fördjupa dig inom. Temaområderna är:
1.     Dataanalys
2.     Tekniska förutsättningar för big data analys
3.     Konsument
Deltagarna (max 20 personer till varje tema) går till mindre lokaler där 
någon/några av forskarna håller i samtalet. Här får du som åhörare chans 
att fördjupa dina frågeställningar och problem i direkt dialog med  
forskarna.



Malin Sundström1  
Dr i företagsekonomi & marknadsföring
Min forskning tar utgångspunkt i köpbeteende och hur digitaliseringen 
har förändrat konsumenters sätt att fatta beslut. Vid den här föreläs-
ningen ger jag en översiktlig bild kring hur företag har hanterat kund- 
relationer över tid där vi ser ett cirkelliknande utvecklingsmönster.
Företag mötte förut sina kunder ansikte-mot-ansikte (one-to-one) men 
utvecklade sina möten i takt med ny teknik. Möten övergick allt oftare 
till att bli i form av masskommunikation (one-to-many). Inom de flesta 
konsumentrelaterade branscher idag ser vi nu en återgång till den  
”gamla” ambitionen att kunna hantera varje kundmöte personligt. Man 
och gör det med hjälp av avancerad teknologi och med verktyg som gör 
det möjligt att skräddarsy kommunikation och erbjudanden till enormt 
många kunder. Teknologin har också möjliggjort en enorm effektivisering 
av resurser och om den används på rätt sätt, även ge ett kundupplevt  
värde. 
Min föreläsning hör till Tema 3, Konsument.

Rikard König2  

Dr i Datavetenskap
Min forskning handlar om att hitta de historier och samband som  
gömmer sig i stora datamängder. Forskningsområdet är maskininlärning 
med inriktning mot dataanalys och mer specifikt prediktiv modellering.
Inom handeln har man alltid gjort försäljningsprognoser för att bättre 
kunna optimera lager och förbättra marknadsföringsstrategier. På  
senare år har maskininlärning /data mining blivit en allt viktigare del i 
denna process. Därför kommer föreläsningen handla om hur de senaste 
maskininlärningstekniker kan användas i handeln för att skapa träff- 
säkrare försäljningsprognoser och optimera kampanjplanering. 
Min föreläsning hör till Tema 1, Dataanalys. 



Ulf Johansson3 
Professor i datavetenskap
Min forskning handlar om att på ett strukturerat sätt utvinna värdefull 
information från stora datamängder (”data mining”). Mer tekniskt ligger 
forskningen inom det delområde av artificiell intelligens som kallas  
maskininlärning, och det övergripande målet är att ta fram nya metoder 
och algoritmer.
I föreläsningen kommer jag att prata om ett matematiskt ramverk, kallat 
conformal prediction, vilket - utan några former av magi - möjliggör  
prediktioner med en strikt matematisk garanti för att de är rätt.  
Min föreläsning hör till Tema 1, Dataanalys. 

Håkan Sundell4 
Docent i datavetenskap
Jag är docent i data- och systemvetenskap och har forskat inom  
effektiva (d.v.s. snabba) beräkningar med hjälp av distribuerade och  
parallella datorsystem sedan 1999. Jag har även erfarenhet från  
konsultbranschen inom IKT-området och arbete som egen företagare. 
Jag skall beskriva hur man kan använda tekniker inom associativ  
inlärning för att hitta intressanta samband i kunders köpbeteende 
genom att analysera relativt omfattande köphistorik. Jag kommer även 
att demonstrera hur en sådan analys kan gå till genom ett nyutvecklat 
verktyg. 
Min föreläsning hör till Tema 2, Tekniska förutsättningar för big data 
analys.

Jenny Balkow5 
Dr i företagsekonomi & marknadsföring 
Min forskning inom SIIR fokuserar framförallt på konsumenters attityd 
och beteende med fokus på mode branschen.
 Min föreläsning kommer jag att prata om kunders attityd till den data-
mängd som företagen samlar på sig. Känner kunder sig trygga med att 
lämna ut information om sig själva? På vilket sätt tror konsumenter att 
access till kunddata kan stödja dem i deras beslutsprocesser. Hur skulle 
ett samarbete mellan den information som handeln besitter och som 
kunder fortfarande har dold kunna gynna företag och kunder i handeln. 
Denna delstudie diskuterar konsumenters syn på nyttan med att låta 
kunden få ha access till sin data och låna ut den till företagen. 
Min föreläsning hör till Tema 3, Konsument. 



Aldrig tidigare har företag haft så mycket potentiellt 
värdefull information om sina kunder så lättillgängligt 
som nu. Det gäller framför allt företag som har tillgång 
till inköpshistorik, demografiska data, kundregister 
och/eller CRM-system. Men hur kan kundinformation 
användas så att det blir en konkurrensfördel för  
företaget? Det handlar om flera saker, bland annat om 
förmågan att hantera stora datamängder och att  
använda sig av datamining. Det handlar också om  
konsumentinsikt och förmågan att bygga upp en 
kundstock som blir en tillgång för företagets operativa 
arbete och dess värde på marknaden. 

Handelns utvecklingsråd har finansierat ett  
forskningsprojekt tillsammans med SIIR som arbetat 
med dessa frågor och nu ges du tillfälle att ta del av en 
del av resultaten samt skaffa dig kunskaper för att öka 
ditt företags konkurrenskraft.

Välkommen!


