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Abstract 
The purpose of this study is to evaluate whether it is possible to predict future land subsidence 

on the railway line between Mölndal and Torrekulla. The prediction was made using Long 

Short-Term Memory; an artificial neural network with RNN architecture. The study used the 

research strategy "design and creation" to develop a neural network in the form of an artefact, it 

used a document study as a data collection method and a quantitative data analysis. To enable a 

successful prediction, the study used secondary data consisting of already collected geological 

data from a three-year project that began in January 2016 and ended in September 2018. Through 

a technology called Interferometric synthetic-aperture radar (InSAR), an active satellite system 

that transmits radar signals to the earth for measurements of the ground level. The already col-

lected InSAR data was supplemented with weather data from a nearby weather station, the arte-

fact could achieve a predictive accuracy of 99.1% of all values within an approved prediction 

interval from the Swedish Transport Administration of + -1 millimetres. The result of the created 

artefact also showed that the model also managed to achieve a prediction accuracy of 86% of all 

values within the range + -0.4 millimetres. With the model's prediction accuracy score and an 

RMSE average of 0.22 for all points, the assessment was made that a prediction of future land 

subsidence is possible on the railway line between Mölndal and Torrekulla. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utvärdera om det är möjligt att prediktera kommande markdeformation 

på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla. Prediktionen gjordes med hjälp av Long 

Short-Term Memory; ett artificiellt neuralt nätverk med Recurrent Neural network-arkitektur. 

Studien använde sig av forskningsstrategin ”design and creation” för att utveckla det neurala 

nätverket i formen av en artefakt, en dokumentstudie som datainsamlingsmetod och en kvanti-

tativ dataanalys. För att möjliggöra en lyckad prediktion använde studien sekundärdata bestod 

av insamlade geologiska data från ett treårsprojekt som påbörjades januari 2016 och avslutades 

i september 2018. Genom tekniken Interferometric synthetic-aperture radar (InSAR), ett aktivt 

satellitsystem som skickar radarsignaler till jorden för att mäta marknivån; kompletterades detta 

med väderdata från en närliggande väderstation. Genom ett kombinerat dataset kunde studiens 

skapade artefakt uppnå en prediktionsträffsäkerhet på 99,1% av alla värden inom ett godkänt 

prediktionsintervall från Trafikverket på +-1 millimeter. Resultatet från den skapade artefakten 

visade även att modellen lyckades även uppnå en prediktionsträffsäkerhet på 86% av alla värden 

innanför intervallet +-0,4 millimeter. Med modellens uppnådda prediktionsträffsäkerheten och 

ett Root Mean Square Error-medelvärde på 0.22 för samtliga punkter gjordes bedömningen att 

en prediktion av kommande markdeformation är möjlig på järnvägssträckan mellan Mölndal 

och Torrekulla.  

 

Nyckelord 
Artificiell intelligens, artificiellt neurala nätverk, Long Short-Term Memory, InSAR, markde-

formering, Recurrent Neural Network 
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Begreppslista 

Begrepp Akronym Definition 

Artificiell Intelli-

gens 
AI 

Utveckling och teorin av datorsystem som utför uppgifter 

som normalt kräver mänsklig intelligens; för visuell upp-

fattning, taligenkänning, beslutstagande och översättning 

av språk.  

Maskininlärning ML 

Ett kunskapsområde inom AI som fokuserar på den ve-

tenskapliga forskningen av algoritmer och statistiska mo-

deller som används av datorsystem för att effektivt utföra 

specifika uppgifter utan tydliga instruktioner.  

Artificiellt Neuralt 

Nätverk 
ANN 

Är ett samlingsnamn på ett flertal självlärande algoritmer. 

Dessa algoritmer efterliknar hur biologiska neuronnät 

fungerar och dess funktionalitet. 

Algoritm - 

En process eller uppsättning regler som ska följas för att 

utföra beräkningar eller andra problemlösningsoperat-

ioner - som oftast används av en dator. 

Agent - 

En agent är någon som gör något. Semantiskt beskrivet är 

det är initiativtagaren som utför en handling i den ”scen” 

som uttrycks genom ett verb: ”Johan bygger ett hus” - 

där Johan tar rollen som agenten. 

Konnektionism - 

En nyare riktning inom Artificiell intelligens som drar 

liknelser till neurofysiologi, associationspsykologi och 

fysik.  Konnektionism refererar till alla förbindelser mel-

lan nätverks olika neuroner.   

Overfitted - 

Overfitted refererar till en modell som har tränats för 

mycket på sin träningsdata. De slumpmässiga fluktuat-

ioner som har hittats under träningen gör modellen omöj-

lig att applicera på nya dataset med en hög prediktions-

nivå - eftersom slumpmässiga fluktuationer är unika för 

varje dataset. Modellen har därför svårt genomföra lyck-

ade generaliseringar. 

Underfitted - 

Underfitted är resultatet av en analys där modellen inte 

kan förstå datastrukturen tillräckligt bra. Denna typ av 

modell har en dålig prediktiv förmåga.  

Vektor - 
Datastruktur som innehåller en samling element som kan 

bli unikt identifierade genom ett indexvärde eller nyckel.  

Prediktera - 
Att förutse, förutspå och förutsäga en kommande hän-

delse eller värde baserat på tidigare och kända värden. 

Reccurent Neural 

Network 
RNN 

En klass av artificiella neurala nätverk som till skillnad 

från traditionella nätverk använder sig av ett internt till-

stånd (minne) för att hantera sekventiella data. 

Long Short-Term 

Memory 
LSTM 

Ett artificiellt nätverk som bygger vidare på RNN-arki-

tekturen; nätverkstypen har en möjlighet att komma ihåg 

tidigare händelser längre bakåt i tiden än ett traditionellt 

RNN har möjlighet till. 

Interferometric 

Synthetic Aperture 

Radar 

InSAR 

En aktiv satellitteknik som skickar radasignaler till jorden 

och mäter jordytans deformering. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jordytan är under konstant deformering av externa krafter; som oceaner, kontinentalt vatten och 

atmosfären (Mouyen, o.a., 2017). Enligt Yasuyuki & Yoshito (2017) har det under en senare tid 

varit en signifikant ökning av antalet och påverkningsgraden av externa krafter som globala 

naturkatastrofer. De menar att naturkatastrofer är en huvudsaklig barriär för att utsatta områden 

ska förmildliga fattighet och genomgå en ekonomisk tillväxt. Under senaste åren har använd-

ningsområdet för verktyg inom artificiell intelligens använts i högre grad för att för prediktioner 

på olika naturliga fenomen som klimatförändringar, jordbävningar, stormar, översvämningar, 

flodvågor och markdeformationer (Mokhtarzad, Eskandari, Vanjani, & Arabasadi, 2017).  

 Genom en teknik kallad Interferometric Synthetic Arperture Radar (InSAR, kapitel 2.2) 

har det visat sig möjligt att med en hög noggrannhet analysera markdeformation/marksättning 

(kapitel 2.3) som dagligen förekommer på jordens marknivå (Chaussard, Wdowinski, Cabral-

Cano, & Amelung, 2014). Med hjälp av InSAR är det även möjligt att se hur en mänsklig och 

delvis naturligt inducerad markdeformation, har bland annat blivit ett gradvis ökande problem 

för stadgan av allmän stadsinfrastruktur längst områden som den mexikanska golfen (Feifei, 

o.a., 2015). 

 Louridas & Ebert (2016) skriver att det är först nu i modern tid, efter den explosiva ut-

vecklingen av processkraft som vi har möjlighet att bearbeta invecklade och verklighetsbaserade 

problem – en arbetsprocess som inte tidigare var möjlig. De menar att explosionsutvecklingen 

av insamling och lagring av data har möjliggjort en större appliceringsmöjlighet för maskinin-

lärning (kapitel 2.1.1), en gren inom AI, på ett konstant ökande användningsområde. Den gene-

rella premissen med maskininlärningsalgoritmer är att datorn (maskinen) iterativt lär sig att ge-

nomföra en uppgift genom granskning av träningsdata, för att sedan genomföra samma uppgift 

på testdata, som den tidigare inte har bearbetat (Louridas & Ebert, 2016). Med hjälp av maski-

ninlärning är det möjligt att identifiera mönster i den verkliga världen (Djamel, Mohamed, 

Pierre-Marc, & Diane, 2015), med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN) går det sedan att 

prediktera företeelsens förändring över tid (Aggarwal, 2018).  

 Enligt Aggarwal (2018) har den explosiva tillväxten i datamängd och grafiska visuali-

seringsverktyg som Graphical Processing Units (GPU) varit en bidragande faktor till ANN:s 

kommersiella framgång. Han skriver att GPU:er på senare tid har effektiviserat appliceringen 

och användningen av ANN för maskininlärning på dataset av omfattande storlek, något som inte 

var genomförbart för två årtionden sedan.  

Med ett större applicerbart användningsområde menar Djamel et al. (2015) att maskinin-

lärning med fokus på förändring har gjort lyckade framsteg inom den vetenskapliga världen. 

ANN används idag i omfattande utsträckning för exempelvis arbetsområden som kretar kring 

prediktion, teorianalys, optimering och automatisering (Chen, Zhu, & Su, 2010). Sedan 1990-

talet har ANN:s tillämpningsbarhet utökats som verktyg för komplexa geotekniska problem som 

exempelvis prediktion av olika ingenjörsproblem (Lai, Qiu, Feng, Chen, & Fan, 2016). Spårning 

och prediktion av geologiska och fysiska strukturer genom ANN:s har varit ett bidragande verk-

tyg för förebyggande arbeten inför naturkatastrofer som tsunamis och jordbävningar (Djamel et 

al., 2015).  

Olika typer av ANN har i dagsläget visat sig vara ett utmärkt verktyg för prediktion av 

naturmässiga fenomen som exempelvis kommande vindhastigheter på vindkraftparker 

(Barbounis, Theocharis, Alexiadis, & Dokopoulos, 2006), koncentrationsnivån på luftförore-

ningar (Li, o.a., 2017), markdeformationen vid jordskred (Cao, Yin, Alexander, & Zhou, 2015) 

och markdeformationen orsakad av tunnelarbete (Lai et al., 2016). 

Enligt Sen & Raghunathan (2018) är Long Short-Term Memory (LSTM) en ANN-

arkitektur som idag är tillämpad i omfattande användningsområden för 

maskininlärningsproblem som kretsar kring sekventiella data. De menar att LSTM tillämpas i 

bland annat sekventiella problem som maskinöversättning, textgenerering och 
språkigenkänning. LSTM har även visat sig vara en användbar tillämpningsmetod för 

tidsserieanalys och prediktion av markdeformering (Yang & Yin, 2019). 
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1.2 Problemformulering 

Sveriges järn- och bilvägar påverkas dagligen av markdeformation - ändringar som kan uppstå 

av olika anledningar (se kapitel 2.3). Trafikverket har i dagsläget möjligheten att se att en mark-

deformation förekommer, men har ännu inte undersökt om det går att prediktera kommande 

markdeformationer.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att se om en prediktion är möjlig av kommande markdeformation 

med hjälp av Long Short-Term Memory och redan insamlade InSAR-punkter samt väderdata 

på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla.  

1.4 Frågeställning 

Studiens frågeställning lyder ”går det att prediktera kommande markdeformationer på järnvägs-

sträckan mellan Mölndal och Torrekulla?”. 

 Om resultatet av studien visar att en prediktion av en framtida InSAR-punkt är möjlig 

utifrån de insamlade InSAR-mätningarna och väderförhållanden, kan den skapade algoritmen 

leda till ett kunskapsbidrag som ger Trafikverket en möjlighet att arbeta i ett förebyggande syfte 

på svensk järnväg. Den skapade modellen kommer i slutändan av arbetet att anta rollen som 

forskningsarbetets skapade artefakt. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till en järnvägssträcka på fyra kilometer mellan Mölndal och Tor-

rekulla, inuti det geografiska området mellan Mölndal och Lindome. Genom förfrågan från Tra-

fikverket kommer studien att avgränsa sig till ANN-arkitekturen LSTM för prediktionsvärdena.  

1.6 Samarbetspartner 

Vår samarbetspartner i examensarbetet är den statliga förvaltningsmyndigheten, Trafikverket.  

Myndigheten grundades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Borlänge, med regionkontor i stä-

derna Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverkets uppgift är 

att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av svensk vägtrafik, järnvägstrafik, sjö-

fart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande och drift av statliga vägar och järnvä-

gar.     
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2 Artificiell Intelligens, Interferometric Synthetic Aper-
ture Radar och markdeformation 

Följande avsnitt beskriver rapportens teoretiska referensram i följande domänfrågor: artificiell 

intelligens, Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) och markdeformation.  

2.1 Artificiell intelligens (AI) 

För att definiera Artificiell Intelligens (AI) jämför Russel & Norvig (2010) arbetsområdet till 

människans egen intelligens. De skriver att vi människor har försökt införskaffa en förståelse 

kring hur en levande organism som människor kan samla in, förstå, förutspå och manipulera en 

värld allt större och mer komplicerad än oss själva. I boken Artificial Intelligence: A Modern 
Approach ” skriver de att arbetsområdet AI går ett steg längre [än vanlig intelligens]: det strävar 

inte enbart mot att förstå, utan även en alstring av intelligenta entiteter”. Målet med forskning 

kring AI är att lyckas få maskiner att klara arbetsuppgifter som annars kräver mänsklig intelli-

gens för att fullfölja (Boden, 1977). 

 Russel & Norvig (2010) har utvecklat en tvådimensionell matris och beskriver med hjälp 

av åtta citat hur AI kan klassificeras och kategoriseras i en av fyra kategorier: tänka mänskligt, 

tänka rationellt, agera mänskligt och agera rationellt (se Figur 1).  

 

 
Figur 1: Fyra kategorier AI kan delas in i (Russell & Norvig, 2010). 

För att förstå hur en robot ska ”tänka mänskligt” behöver vi först genom en kognitiv forskning 

förstå hur människor tänker, vilket kan göras på tre sätt: genom intern reflektion – genom psy-

kologiska experiment där vi fångar förbipasserade tankar; genom observation av en persons 

agerande och slutligen genom observationer av hjärnavbildningar (Russell & Norvig, 2010). 

Russel & Norvig (2010) skriver att i tidigt skede av AI uppstod det förvirringar kring arbetsom-

rådets förhållningssätt till mänsklig efterliknelse; forskare vid denna tid förespråkade att en al-

goritms givna prestation på en förutbestämd uppgift representerade en verklighetsbaserad mo-

dell på mänsklig prestanda. De menar att moderna forskare separerar jämförelsen av prestanda 

på en algoritm och mänsklig prestation - vilket har gjort att forskning inom AI och kognitiv 

forskning har haft en snabbare separat utveckling.   

 Formuleringen att en maskin ska ”agera mänskligt” kommer ursprungligen från slutet av 

1940-talet med Computer Machinery and Intelligence där Alan Turing (1950) började sin artikel 

med frågan ”kan maskiner tänka?”; en fråga han senare i artikeln ansåg skulle omformuleras till 

”kan en maskin klara ett intelligent beteendetest”. Turing namngav sitt påhittade spel the imi-

tation game - som idag fått namnet turingtestet (Turing, 1950).  
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Figur 2: Fas ett i the imitation game (Negnevitsky, 2005). 

Turingtestet hade ursprungligen två faser. Figur 2 visar fas ett som bestod av en förhörare (A), 

en kvinna (B) och en man (C) som sitter i tre separata rum och kommunicerar via ett neutralt 

medium - för att inte avslöja respektive kön. Turing beskrev reglerna på följande sätt: A hade 

som uppgift att lista ut respektive kön på B och C genom egna formulerade frågor. Syftet med 

C var att försöka lura A genom att låtsas vara kvinna; B skulle istället försöka bevisa att hon 

faktiskt är kvinna  (Turing, 1950). I fas två (se Figur 3) är C utbytt med en dator som är pro-

grammerad att lura A genom samma metod som i föregående fas (Turing, 1950). Om C (maski-

nen) lyckas lura A i fas två lika ofta som mannen gjorde i föregående fas går det att argumentera 

att datorn klarade det intelligenta beteendetestet och är intelligent (Negnevitsky, 2005).      

 
Figur 3: Fas två i the imitation game (Negnevitsky, 2005). 

Enligt Russel & Norvig (2010) kan “tänka rationell” kopplas tillbaka till den grekiska filosofen 

Aristoteles som var en av de första med att försöka förklara ”rätt tänk” som en obestridlig tanke-

process med exemplet ”Socrates är en man; alla män är mänskliga; därför är Socrates mänsklig”. 

De menar att det fanns året 1965 olika program som kunde, i princip, lösa alla problem - om 

problemet kunde beskrivas genom en logisk notation. De menar dock att detta i sig är en huvud-

saklig problematisk faktor; då det inte alltid är lätt att ta informativ kunskap och omvandla denna 

till en logisk notation - framförallt om det existerar en kunskapsbrist inom domänen. 

 Eftersom alla datorprogram gör något menar Russel & Norvig (2010) att en definition 

behöver ges när en agent agerar på ett rationellt sätt. De skriver att en rationell agent agerar för 

att uppnå det bästa förutsatta möjliga resultat, eller vid osäkerhet, det bästa möjliga resultatet. 

De menar att alla egenskaper som krävs för att en maskin ska klara turingtestet tillåter en agent 

att även agera rationellt; om en agent besitter kunskap och resonemang tillåter detta att agenten 

kan genomföra väl grundade beslut. 

2.1.1 Maskininlärning 

Om en agents prestanda hela tiden kan förbättras, varför programmerar inte utvecklaren in den 

optimala lösningen direkt? Russell & Norvig (2010) skriver att detta huvudsakligen beror på tre 

anledningar. Den första anledningen är att utvecklare saknar möjlighet att förutspå alla givna 
situationer som en agent kan utsättas för under sin livstid; en robot som har utvecklats för att 

navigera labyrinter kan inte utgå från en färdig mall som passar alla labyrinter. Eftersom en 
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labyrint inte behöver vara den andra lik skriver de att roboten behöver vara tillräckligt anpass-

ningsbar för varje labyrint den bemöter för att på ett lyckat sätt navigera runt i sin givna miljö. 

Den andra anledningen menar de beror på omöjligheten för utvecklare att prediktera en potenti-

ell förändring av data under en tidsperiod; ett program som ska prediktera morgondagens börs 

behöver vara tillräckligt anpassningsbar för att automatiskt reagera på bästa möjliga sätt vid 

aktiefall eller aktieökning.  Slutligen menar de att omöjligheten hos en utvecklare att direkt ut-

veckla den perfekta agenten helt enkelt kan bero på att utvecklarna själva saknar den nödvändiga 

domänkunskapen för att göra bedömningen vilken tillämpningsmetod som är bäst applicerbar 

för en given situation. Utvecklarna behöver hjälpen av en inlärningsalgoritm för att hitta och 

uppnå det optimala resultatet (Russell & Norvig, 2010).  

Med eran av ”big data” och ett överflöd av tillgängliga data krävs automatiserade metoder 

för dataanalys - något som maskinlärning har möjlighet att bidra med (Murhpy, 2012). Varje 

gång vi köper en produkt, hyr en film, besöker en hemsida, skriver en blogg eller gör en status-

uppdatering på sociala medier genererar vi inte enbart data, vi är även aktiva konsumenter av 

den; vi gillar att ha specialiserade produkter som är specifikt framtagna för oss (Alpaydin & 

Bach, 2014). Utöver användning av maskininlärning inom marknadsföring och försäljnings-

kampanjer kan det användas i en utsträckning av domäner som exempelvis säkerhetsheuristik 

inom IT - för att upptäcka attackmönster och skydda allt från nätverksportar till hela nätverk; 

eller bildbehandling – för identifikation av former och mönster som är användbart inom ansikts- 

och fingerigenkänning (Louridas & Ebert, 2016).   

Maskininlärning definieras som ett flertal olika metoder som har möjlighet att upptäcka 

dolda mönster i ett dataset och sedan använda dessa för att prediktera utseendet på framtida data 

(Murhpy, 2012); för att upptäcka ett mönster och lösa ett problem på en dator behövs en algoritm 
(Alpaydin & Bach, 2014). Alpaydin & Bach (2014) menar att det finns enklare algoritmer som 

sorteringsalgoritmer - vars uppgift är att bearbeta en vektor med osorterade nummer och sorterar 

dessa från minsta till högsta. Mer avancerade algoritmer menar de kan prediktera kundbeteenden 

eller urskilja spammeddelande mot legitima meddelanden. De skriver att komplexitetsgraden av 

en algoritm härstammar från transformationen från ett inmatningsvärde till utmatningsvärde; där 

vi vet vad inmatningen är men endast vad utmatningen borde vara. Xu (2018) menar dock att 

forskaren bör ha i åtanke antalet inmatningsvärden som skickas in i modellen. Hon skriver att 

en forskare bör använda rätt mängd av inmatningsvärden, då en större mängd i slutändan kan 

leda till en försämring av modellens prestanda.  

För att en modell med rätt mängd inmatningsvärden ska göra ett lyckat konstaterande om 

ett e-postmeddelande är spam eller inte, skriver Alpaydin & Bach (2014) att vi först och främst 

behöver lära oss vad som kännetecknar ett spammeddelande - vilket kan göras genom en dataa-

nalys gjord på tusentals insamlade meddelanden; som vi vet innehåller både vanliga och spam-

meddelanden. De insamlade meddelanden låter vi sedan en dator (maskin) iterativt gå igenom 

för att automatiskt extrahera en god och användbar approximation och generalisering i form av 

en algoritm (Alpaydin & Bach, 2014).  

Supervised learning 
För att en artificiell intelligent agent ska lära sig från data skriver Russel & Norvig (2010) att 

den är beroende av fyra huvudfaktorer:  

1. Agenten måste veta vilken komponent som ska lära sig  

2. Vilken redan existerande kunskap agenten besitter 

3. Vilken representation av attributdata som används i datasetet och vilken komponent 

som ska lära sig 

4. Vilken återkoppling finns det tillgängligt att lära sig från  

Enligt Russel & Norvig (2010) observerar en agent inom supervised learning olika in-

matning- och utmatningspar för att lära sig och hitta en bästa möjlig mappningsfunktion som 

konverterar inmatningsvärden till utmatningsvärden. De drar jämförelsen till en bildbehand-

lingsalgoritm - där inmatningsvärdena är bilder och utmatningsvärdet är uttrycket som konsta-

terar att motivet på inmatningsbilden fyller kriterier för att vara av typen ”hund” eller ”katt”; 

något som kallas ”klassificeringsproblem” (Russell & Norvig, 2010).  

Supervised learning har två typer av algoritmer som kan används: klassifikationsalgorit-

mer och regressionsalgoritmer. Enligt Garbade (2018) är en klassifikationsalgoritm då utmat-

ningsvärdet av algoritmen predikterar en kategori. Han drar ett exempel på en algoritm som 
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använder sig av ett dataset med hus till salu; genom en klassifikationsalgoritm menar han att 

maskinen kan klassificera vilka hus som ska säljas för högre eller lägre pris. En regressionsal-

goritm hanterar till skillnad från en klassificeringsalgoritm, prediktioner av kvantitativa pro-

blem, där samma typ av dataset (försäljning av hus exempelvis, men uppbyggt annorlunda) kan 

användas men det predikterade värdet istället är huskostnaden som det kontinuerliga utmat-

ningsvärdet (Garbade, 2018). 

För att öka en maskins träffsäkerhet för klassificerings- och regression problem för en 

modell behövs en korrekt hantering och fördelning av datahantering av träningsdata och test-

ningsdata för att undvika att modellen blir underfitted eller overfitted (Gu, o.a., 2016). Rollen 

med träningsdata i en inlärningsprocess är att förse algoritmen med de korrekta svaren då algo-

ritmen gör iterativa förutsägelser på träningsdata som sedan korrigeras av de korrekta svaren 

från datasetet. Inlärningsprocessen avslutas när algoritmen har uppnått en prestationsnivå som 

anses vara acceptabel (Brownlee, 2016).  

Multivariata metoder  
Det är inte ovanligt att flera inmatningar sker på en eller flera individuella observationsvektorer 

(Alpaydin & Bach, 2014, s. 93). De skriver att det kan finnas olika mål med en multivariat 

analys: det kan vara en förenkling – där forskaren summerar en stor mängd data i datasetet och 

tar medelvärdet av sammanslagna data.  Alpaydin & Bach (2014) menar att forskarna kan ha ett 

utforskande mål med analysen; då forskaren är mer intresserade av att generera en generalisering 

kring deras data. De skriver att vissa applikationer även kan genomföra en multivariat klassifi-

kation om de predikterade värdena är av en diskret typ - vilket skapar ett multivariat regress-

ionsproblem.   

2.1.2 Artificiella Neurala Nätverk (ANN) 

När det kommer till problem som inte är relaterade till kalkylering och bearbetning av stora 

siffertal skriver Krogh (2008) att den mänskliga hjärnan besitter en viss fördel jämförelsevis mot 

en maskin. Han menar att människor, till skillnad från maskiner, kan naturligt identifiera ansik-

ten vid dåligt ljus och i ett rum fyllt av andra objekt och vi har möjlighet att förstå tal av en 

okänd person i ett högljutt rum. Men det som är hjärnans största bedrift menar Krogh (2008) är 

att dess förmåga att lära sig - vi behöver exempelvis inte en mjukvaruuppdatering för att lära oss 

att cykla.   

Beräkningar gjorda i naturliga hjärnor sker genom kommunikation mellan sammankopp-

ling av neuroner - genom elektroniska pulser kommunicerar dessa genom axoner, synapser och 

denderiter (Krogh, 2008). Konceptet av en artificiell neural nod härstammar ursprungligen från 

1940-talet från forskarna McCulloch och Pitts, i deras artikel ”A logical calculus of the ideas 

immanent in nervous activity”. Michael Marsalli (2006) beskriver deras koncept genom efter-

liknelsen av en hypotetisk neuron med två möjliga mottagare inuti en fågels hjärna. I Marsallis 

scenario är neuronen direkt kopplad till fågelns ögon och aktiveras enbart om ett lila föremål 

blir sedd av fågeln - vid en aktivering skickas en signal till fågelns hjärna. Han skriver att om 

fågeln istället ser ett icke lila föremål skickas istället ingen signal vidare. Marsalli (2006) skriver 

”den andra mottagaren är alltså en detektor för lila föremål” och ”vid varje sedd färg kan neu-

ronen antingen svara ’ja’ eller ’nej’ och en signal skickas endast om svaret skulle vara ’ja’” 

(Marsalli, 2006). 

Dertat (2017) beskriver strukturen för ett artificiell neuralt nätverk (ANN) och dess neu-

roner genom i Figur 4. Han skriver att ett ANN är uppbyggt av flera lager som är helt neuralt 



 

 7 

kopplade av individuella artificiella neuroner; där varje neuron (nod) i ett lager är direkt kopplad 

till varje neuron i nästkommande lager.  

 
 

Figur 4 Neuralt nätverk med ett inmatningslager, två gömda lager och ett utmatningslager (Dertat, 2017) 

Figur 4 illustrerar detta genom ett exempel på hur ett traditionellt ANN kan se ut. Dertat (2017) 

menar att ett traditionellt ANN består av ett inmatningslager, en eller flera gömda lager och ett 

utmatningslager. Han menar att komplexiteten för ett neuralt nätverk härstammar från antalet 

gömda lager och noder som finns i nätverket. 

 

 
Figur 5: Illustrering på en neuron som kan befinna sig i ett gömt lager eller utmatningslager (Dertat, 2017) 

Figur 5 visar en bild av Dertat (2017) på en artificiell nod som kan befinna sig i antingen ett 

gömt lager eller ett utmatningslager. Han beskriver illustrationen på följande sätt: ”en given nod 

tar den sammanslagna vikten från dess inmatningsvärden och skickar denna vidare genom en 

icke-linjär funktion”. Han påpekar även att den illustrerade noden i Figur 5 i sin tur kan vara en 

ny inmatningsnod för en ny nod i nästkommande lager. Slutligen tillägger han: då flödet går från 

vänster till höger i ett ANN får den sista utmatningsnoden en kalkylerad summa av alla tidigare 

noder.  

Bakpropagering  
Krogh (2008) skriver att vid träning börjar modellen initialt med att slumpmässigt sätta vikten 

inuti nätverket till små värden; dessa värden leder till en början till ett slumpmässigt utmatnings-

värde. Han skriver: genom att beräkna den upphöjda skillnaden mellan det givna utmatnings-

värdet och det faktiska värdet ger resultatet en totalsumma kallad det felmarginal i nätverket. 

Han menar att om modellens felmarginal är noll innebär det att den är perfekt; ju mindre felet 

är desto bättre är nätverket på att prediktera. Slutligen skriver han att detta är en process som 

sker i bakpropageringsnätverk, där vikten av varje neuron korrigeras vid varje träningsiteration, 

vilket gör att det totala felet successivt minskas – en process som bör upprepas tills felet inte 

längre förändras (Krogh, 2008).  
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Recurrent Neural Network (RNN) 
Schmidhuber (2014) menar att RNN är den djupaste arkitekturformen av alla NN:s och kan i 

teorin skapa och bearbeta minnen av godtyckliga sekvenser av inmatningsmönster.  Han menar 

att till skillnad från traditionella metoder för automatisk sekventiell programslutledning kan ett 

RNN-algoritm lära program som använder sig av en blandning av sekventiell och parallell in-

formationsbehandling att arbeta på ett naturligt och effektivt sätt (Schmidhuber, 2014). 

 
Figur 6: Traditionell struktur på arkitekturen för ett RNN i två tidssteg (Schuster & Paliwal, 1997) 

Enligt Schuster & Paliwal (1997) har RNN till skillnad från andra NN:s har möjligheten att på 

ett elegant sätt hantera tidsmässiga sekventiella data där en korrelation existerar mellan data-

punkter i nära sekvens. Figur 6 illustrerar deras påstående genom att visa ett RNN som utspelar 

sig under två tidssteg; där inmatningsvektorerna matas en åt gången till det gömda tillståndet, 

som korrigeras för varje nytt inmatningsvärde.  

Graves, Liwicki, Fernandez, Bertolami, Bunke & Schmidhuber (2009) beskriver RNN 

som en konnektionisk modell, som använder sig av ett ytterligare internt gömt lager i sitt nät-

verk. En fördel med detta är att inmatningsvärdet sparas från tidigare inmatningar i nätverkets 

interna tillstånd - vilket gör att det gömda lagret agerar som ett ”minne” för nätverket - som gör 

det möjlig för nätverket att använda tidigare tillstånd under längre iterationer (Graves, o.a., 

2009).  

 

 
Figur 7: Illustration på första inmatningsvärdets påverkan i ett RNN (Graves, o.a., 2009) 

Michael Nguyen (2018) skriver att ett RNN vid en bakpropagering lider av ett ”avtagande gra-

dientproblem”. Han skriver att ett gradientvärde används för att uppdatera ett ANN:s vikter och 

att ett avtagande gradientproblem sker när gradienten minskar undertiden nätverket bakåtpropa-

gerar över ett tidsintervall.  Figur 7 illustrerar hur gradientproblemet förekommer inuti ett RNN; 

hur det första inmatningsvärdet påverkar nätverket under ett tidsintervall bestående av sju steg, 

där influensen från det första inmatningsvärdet kontinuerligt förminskas i varje iteration i nät-

verket (Graves, o.a., 2009). Detta kan resultera i att nätverket glömmer bort viktiga händelser 
som hände i början av träningen av nätverket, vilket bidrar till effekten av ett ”short-term 

memory” (korttidsminne) (Nguyen, 2018). 
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Figur 8: Illustration på dataflödet inuti en RNN-arkitektur (Nguyen, 2018) 

För att reglera dataflödet inuti ett ANN med RNN-arkitektur behövs aktiveringsfunkt-

ioner (se Figur 8). Figur 8, skapad av Nguyen (2018) och visar hur inmatningsvärdet förändras 

under fyra iterationer. Hans illustration av det artificiella neurala nätverket utan aktiverings-

funktion visar en vektor med tre olika typer av värdemängder. Figuren visar hur dessa värden 

inuti vektorn genomgår tre unika förändringar i storlek som sträcker sig från minustal, ett fåtal 

decimaltal; till en förändring på flera hundra värden. Om jämförelsen görs till de fyra iterationer 

som använder sig av en aktiveringsfunktion i den nedre halvan av Figur 8 är det möjligt att se 

hur samma inmatningsvektor förhindras att genomgå samma explosiva exponentiella utveckling 

som gjordes då aktiveringsfunktionen saknades. Enligt Sefik (2018) är syftet med en aktive-

ringsfunktion som Exponential Linear Unit (ELU) är att minimera inmatningsvärdet och göra 

det möjligt för värdet att färdas genom flera iterationer utan att ökas exponentiellt. Han menar 

att det som är unikt med ELU som aktiveringsfunktion, är att den har möjlighet att ta in och 

presentera minusvärden, vilket inte var möjligt i dess företrädare, ReLU. ELU är den aktive-

ringsfunktion som används i de gömda lagren i vår konstruktion av ANN, se kapitel 3.5.3. 

Long Short-Term Memory (LSTM) 
Long Short-Term Memory, eller LSTM-nätverk skapades för att reda ut RNN:s korttidsminne 

(Nguyen, 2018). Jason Brownlee (2016) beskriver LSTM-nätverk som ett RNN som har tränats 

genom en bakpropagering under en satt tidsperiod. Han menar att ett nätverk uppbyggt med 

LSTM använder sig av lagerkopplade minnesblock istället för enskilda neuroner  (Brownlee, 

2016). Att internt lagra data i ett traditionellt ANN som sträcker sig under en längre tidsperiod 

genom flera bakpropageringar tar ofta lång tid och många gånger beror det på otillräcklig och 

avtagande felmarginal vid bakpropageringen (Hochreiter & Schmidhuber, 1997).  

   

 
Figur 9: LSTM minnesblock med en enskild minnescell (CEC) (Gers, Schraudolph, & Schmidhuber, 2002) 

Enligt Sak, Senior & Beaufays (2014) innehåller traditionella LSTM-nätverk minst ett 

minnesblock (se Figur 9). De skriver att minnesblocket består av självkopplade minnesceller 

vars syfte är att lagra nätverkets tillstånd för framtida iterationer av nätverket. De menar att dessa 
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minnesceller arbetar i samverkan med ett flertal speciella gating-enheter - som är ansvariga för 

informationsflödet som sker inuti nätverket. Slutligen tillägger de att ett minnesblock i det trad-

itionella LSTM innehöll en inmatningsenhet och en utmatningsenhet: inmatningsenheten är an-

svarig att kontrollera inmatningsaktiveringar till minnescellen och utmatningsenheten ansvarar 

för att kontrollera utmatningsflödet för cellaktiveringar för det resterande nätverket (Sak et al., 

2014).  

Sak et al. (2014) skriver att en forget gate, annars kallad ”Constant Error Carousel” 

(CEC), tillsattes inuti minnesblocket; vilket angrep och löste en tidigare svaghet inuti tradition-

ella LSTM-nätverk. En svaghet som de menar innebar att nätverket hade en svårighet att bear-

beta kontinuerliga inmatningsvärden som inte var uppdelade i mindre sekvenser. Sak et al. 

(2014) skriver att en CEC löste detta genom att skala om det interna gömda tillståndet av en cell 

innan den tillämpar det nya inmatningsvärdet – vilket gör att cellen har möjlighet att glömma 

tidigare värden. Genom cirkulering av aktiverings- och felsignaler inuti varje individuell min-

nescell skapar detta ett korttidsminne som kan användas under en obestämd period (Gers, 

Schraudolph, & Schmidhuber, 2002). CEC är huvudanledningen till varför LSTM kan lära sig 

och upptäckta (och komma ihåg) importansen av händelser som hände tusentals tidssteg tidigare 

- en bakpropagering som inte är möjlig i ett traditionellt RNN (Schmidhuber, 2014).  

2.2 Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) 

Enligt SkyGeo (u.å) kretsar det i dagsläget tusentals satelliter runt jorden. De menar att det finns 

två typer av satelliter: passiva och aktiva. De menar att en passiv satellit mäter strålning som 

reflekteras mot satelliten; medan en aktiv satellit, som radarsatelliter, istället skickar en signal 

till jordenytan och mäter den reflekterade signalen som returneras tillbaka till satelliten.   

Enligt SkyGeo (u.å) kan radarsignaler från aktiva satelliter sändas dygnet runt, genom 

alla typer av väderförhållande och är oberoende av solens strålning - vilket ger dessa satelliter 

en fördel jämförelsevis mot andra satellitsystem. De menar att radarbilder framtagna av radar-

satelliter och andra aktiva satellitsystem gör det möjligt att förse information för att mäta jordy-

tans deformering. 

2.2.1 Mätning av markdeformation 

En teknik som används för att mäta jordytans deformation med en millimeterprecision kallas 
Interferometric Synthetic Aperture Radar, förkortat: InSAR. Enligt SkyGeo (u.å) sker dessa 

mätningar genom att satelliten uppfattar styrkan av inkommande signal, amplituden och hur stor 

del av varje vågcykel som når sensorn kallad vågfas. De menar att indikationen av en deform-

ation i marken är när två sekventiella mätningar visar en skillnad i vågfaser (se Figur 10); vilket 

innebär att den andra satellitsignalen har färdats längre eller kortare för att nå jordytan. Om den 

returnerande signalen är längre innebär detta att reflektionen inte är den samma som vågfasen 

från föregående signal och att en markdeformation har förekommit (SkyGeo, u.å). 

 
Figur 10: InSAR-mätning vid markdeformation (SkyGeo, u.å). 
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Vågfaserna från radarsatelliterna är mätta i centimeter med en hög noggrannhet, där vågfaserna 

varierar beroende på den satellitmodell som har använs - vilket medför att varje markdeformat-

ion kan säkerställas med en millimeterprecision (SkyGeo, u.å). 

2.2.2 Interferogram 

Enligt Massonnet & Feigl (1998) har det geofysiska tillämpningsområdet för radarinterferome-

tri för mätning av jordens yta ökat med en explosiv hastighet sedan i början av 1990-talet. Tek-

niken för radarinterferometri går ut på att beräkna det interferensmönster som har skapas efter 

två separata insamlingstillfällen - från en syntetisk radarsattelit i omloppsbana runt jorden. Ge-

nom en process som kallas Differential-InSAR (D-InSAR) skriver SkyGeo (u.å) att det går att 

ta fram ett interferogram (se Figur 11). 

 
Figur 11: Interferogram och visualisering av vågfascykler (SkyGeo, u.å) 

Figur 11 visar ett exempel hur ett interferogram kan se ut; figuren visar skillnad i vågfasläng-

derna från två olika SAR-mätningar. SkyGeo (u.å) skriver att en vågfas visualiseras genom en 

färgcykel (från färgen röd, till blå; tillbaka till röd) och på grund av upprepade vågfascykler som 

sker under en radarsignal kommer en färgcykel att uppstå på interferogrammet för varje vågfas 

som skiljer sig från föregående mätning. Detta innebär att varje färgcykel som syns på interfero-

grammet i Figur 11 har markytan deformerats med samma antal vågfaser och eftersom den ex-

akta längden på vågfasen är känd kan man fastställa markytans förändring (SkyGeo, u.å). 

2.2.3 Reflektionsobjekt 

Det som avgör mätvärdens kvalité som framställs från olika platser beror på hur bra signalerna 

reflekteras tillbaka till satelliten - olika objekt reflekterar radarsignalen på olika sätt (SkyGeo, 

u.å). SkyGeo (u.å) menar att släta ytor som stilla vattenytor agerar som en spegel för signalen 

och därmed reflekterar iväg den i en annan riktning, vilket gör att signalen missar satelliten. 

Allmänt kantiga objekt som byggnader och annan solid infrastruktur menar de har en motsatt 

effekt och är utmärkta objekt för att reflektera tillbaka signaler till satelliten (se Figur 12). 

 
Figur 12: Hur radarsignaler reflekterar på olika objekt (SkyGeo, u.å). 
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2.3 Markdeformation 

En form av markdeformation är marksättning: ”en sättning är markytans sjunkning på grund av 

att underliggande jordlagers trycks ihop och komprimeras” – detta skriver SGU (u.å). De menar 

att marksättningar kan bero på ett flertal olika påverkningsfaktorer som: byggnationsbelastning, 

sänkt grundvattennivå och hålrum i underliggande mark som kan uppstå av utvinningar, ned-

brytningar eller uttorkning av jordar (SGU, u.å).  

Feifei et al., (2015) skriver att genomförda InSAR-mätningar på marksättningsmönster har 

visat att resultatet koncentriskt kretsade kring områden med ett högt grundvattenuttag. Deras 

insamlade sättningar på 5–40 millimeter härstammade ursprungligen från skapade vattenbarriä-

rer som förhindrade vattenflödets ursprungliga integritet under marknivån (Feifei, o.a., 2015). 

I den studie som gjordes 2014 av Chaussard et al. använde forskarna sig av InSAR-mät-

ningar som blivit insamlat under en treårsperiod inuti Mexiko, för att identifiera markdeformat-

ioner i 21 olika områden som även inkluderade 17 städer. I deras studie kategoriserades tre olika 

typer av markdeformationer; (1) en snabb, storskalig deformation på marknivån, (2) en snabb, 

lokalbaserad markdeformation och (3) en långsam och ojämn markdeformation. Resultatet av 

studien visade att huvudorsaken till dessa markdeformationer var primärt grundvattenuttaget 

från jordbruk och stadsmiljöer och att tektoniska aktiviteter, som jordbävningar eller skiftning 

av jordplattor enbart har en mindre inverkan jämförelsevis mot vattenuttaget inuti det analyse-

rade geografiska området (Chaussard, Wdowinski, Cabral-Cano, & Amelung, 2014). 

 Studien ”Land subsidence in Tianjin, China” av Lixin, Fang, He & Shijie (2011) bekräftar 

inverkan av vattenuttag på markdeformationen inuti ett geografiskt område. De skriver att vid 

en överpumpning av grundvattnet på 80-talet hade marken i Tianjin som högst en deformering 

på 110 millimeter per år – en deformering som sedan dess har sjunkit till 30–40 millimeter per 

år, efter olika pumpningsrestriktioner infördes (Lixin, et al., 2011).  
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3 Metod 

Följande avsnitt beskriver forskningsmetodiken över de olika strategier och den datagenere-
ringsmetod som har använts under arbetet. I metodavsnittet beskrivs även vår kvantitativa da-

taanalys och hur den har genomförts.  

3.1 Forskningsmetodik 

3.1.1 Forskningsprocessen 

 
Figur 13: Modell över forskningsprocessen (Oates, 2006). 

Figur 13 illustrerar ett översiktligt perspektiv av den forskningsprocess som genomförts under 

rapportskrivningen för att nå studiens resultat. Enligt Oates (2006) består forskningsprocessen 

av fem steg. Hon menar att ett forskningsarbete påbörjas med en litteraturstudie (kapitel 3.1.2) 

där syftet är att ge forskare domänkunskap inom området och en utgångspunkt att sedan bygga 

vidare på.  

När litteraturstudien är gjord och forskningsfrågorna samt ett konceptuellt ramverk är 

skapat väljs en forskningsstrategi (Oates, 2006). Vi valde forskningsstrategin Design and Cre-

ation (kapitel 3.2) eftersom syftet i rapporten kretsade kring en utveckling och framtagning av 

en algoritm i en programmeringsmiljö, specifikt avsedd för förvaltningsmyndigheten Trafikver-

ket.  Briony Oates (2006) skriver att forskningsarbetet ska innehålla minst en datagenererings-

metod som resulterar till en kvantitativ eller kvalitativ dataanalys (Oates, 2006). Vi har under 

forskningsarbetet använt oss av forskargenererade och existerande dokument (primär och se-

kundärdata) i vår dokumentstudie (kapitel 3.3.1) som datainsamlingsmetod. Den valda datage-

nereringsmetoden i forskningsarbetet resulterade i en kvantitativ dataanalys (kapitel 3.4). 

3.1.2 Litteraturstudie  

Enligt Oates (2006) delas litteraturstudier normalt in i två separata moment. Hon skriver att det 

första momentet är då forskare initialt letar efter användningsbara forskningsidéer och genomför 

därför en utforskning av relevant arbetsmaterial inför forskningsarbetet. Enligt Oates (2006) 

påbörjas den andra delen först när forskningsområdet har valts och fortsätter under den reste-

rande tiden av forskningsarbetet.  Hon menar att målet med en litteraturstudie, är att presentera 

bevis som stödjer det påståendet som har presenterats i arbetet.  

 För att hitta information kring artificiell intelligens och marksättning använde vi primärt 

databaserna Google Scholar och Summon för våra vetenskapliga artiklar, med nyckelord som: 

artificial neural network, Long Short-Term Memory, InSAR och land subsidence.  
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När det kommer till att bedöma en källans trovärdighet skriver B. Oates (2006, sid. 83) 

att forskaren ska läsa allt material ur ett källkritiskt perspektiv. Hon menar att forskaren vid 

läsning ska göra en kritisk utvärdering kring litteraturens relevans till forskningsarbetet; forska-

ren bör ställa olika funderingar kring den funna litteraturen som: ”vad bidrar litteraturtexten med 

till forskningsarbetet?”, ”Är detta en användbar litteraturkälla?” och slutligen ”varför är detta en 

användbar litteratur?”.  

Eftersom det första arbetet inom AI ursprungligen härstammar från tidigt 1940-tal 

(Russell & Norvig, 2010, s. 16) och arbetsområdets explosiva popularitet som har förekommit 

under 2000-talet (Fumo, 2017) var den tillgängliga litteraturen lättillgängligt för att upptäcka 

användbara referenser i form av vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor och bloggar - som 

kunde användas för en djupare förståelse i ämnet. Vi kunde även genom vår litteraturstudie hitta 

användbara exempel som kunde tillämpas i form av kodmässig konstruktion av studiens ANN-

modell. 

För webbaserade källor som bloggar och hemsidor skriver Oates (2006) att forskaren ska 

ha i beaktande att vem som helst har möjlighet att publicera oreglerat innehåll på internet och 

bör därför vara extra källkritisk vid en bedömning för källreferering. Med detta i åtanke valde 

vi att enbart använda oss av etablerade hemsidor, skrivna av trovärdiga skribenter som är väl 

insatta inom det systemvetenskapliga arbetsområdet. 

3.2 Design and Creation som forskningsstrategi 

Enligt Oates (2006) fokuserar forskningsstrategin design and creation på att utveckla nya IT-

produkter, kallade artefakter. Hon skriver att för ett forskningsarbete med design and creation 

som forskningsstrategi ska klassas som vetenskapligt och inte enbart en illustration på teknisk 

möjlighet ska arbetet, tillsammans med de skapade artefakterna på något sätt bidra med ny kun-

skap. Den nya kunskapen menar hon ska härstamma från akademiska kvalitéer som analyser 

och förklaringar men att kunskapsbidraget kan variera beroende på rollen av IT-tillämpningen; 

ett bidrag kan vara en ny teknik, modell eller som i vårt fall, en algoritm. Studien behövde re-

sultera i en artefakt i form av en algoritm/ANN-modell för att lyckas uppnå forskningsarbetets 

syfte: bedömningen huruvida det är möjligt att prediktera kommande markdeformationer med 

hjälp av Long Short-Term Memory på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla.  

Oates (2006) tar upp ett par fördelar med design and creation som forskningsstrategin i 

kontrast mot andra strategier; med hjälp av en skapad artefakt kan forskarna visa upp handgriplig 

sak istället för att enbart ha abstrakta teorier eller annan kunskap. En annan fördel med forsk-

ningsstrategin menar hon är att en skapad artefakt är något som också kan väcka ett ytterligare 

intresse för framtida forskare att bygga vidare på och är en bra strategi för att väcka ett intresse 

för andra allmänt teknikintresserade.  

Eftersom AI dagligen tillämpas i nya forskningsområden (Fumo, 2017), kan artefakten 

från forskningsstrategin bidra med ny kunskap som inte är möjlig i någon annan forskningsstra-

tegi (Oates, 2006).  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Oates (2006) beskriver datagenereringsmetoder som användbara och kritiska metoder som an-

vänds för att producera empiriska data eller bevis. Hon menar att den producerade data kan 

antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. Följande kapitel beskriver mer ingående motivation-

erna till valet av dokumentstudier som vår datagenereringsmetod och hur vi bearbetade det kvan-

titativa resultatet i dataanalysen.  

3.3.1 Dokumentstudie 

För att vi lyckas genomföra studiens syfte: ”se om en prediktion är möjlig av kommande mark-

deformation med hjälp av Long Short-Term Memory och redan insamlade InSAR-punkter samt 

väderdata på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla”, behövde vi använda oss av 

marksättningsdata och väderdata för att bygga studiens ANN-modell. Eftersom den erhållna 

data ursprungligen kom från WSP Samhällsbyggnad, på uppdrag av Trafikverket menar Oates 

(2006) att den därför kategoriserades som sekundär data från studiens perspektiv. Oates (2006) 

menar att dokumenttypen av sekundära data är ett bra alternativ när forskare vill utföra studier 
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som kräver en längre period för att datagenerering; då det kan vara en tidskrävande process eller 

helt omöjlig för forskarna att själva framställa all data under studiens förlopp. 

 Den andra dokumenttypen som Oates (2006) skriver om är forskargenererade dokument 
som hon tar upp i boken ”Researching Information Systems and Computing”. Hon beskriver att 

dessa dokument är framtagna för ett forskningssyfte – som annars inte hade existerat. De doku-

ment och den data som blivit forskningsgenererad under studien var bland annat dokument i 

form av sammanslaget dataset som kombinerades av marksättnings- och väderdata som Trafik-

verket ursprungligen försåg studien med och det dokument som ANN-modellen använde för att 

träna på (se kapitel 3.5.2 om datatvätt). 

Oates (2006) inkluderar publikationer som en form av dokumentbaserade data inom do-

kumentstudier och eftersom vi använde oss av programmeringsguider för att tvätta och generera 

funktionella dataset samt för skapandet och designen av det artificiella neurala nätverket inklu-

derade vi även dessa guider som dokumentbaserad data. 

3.4 Dataanalys 

Med kvantitativa data menar Oates (2006) att detta är data eller bevis som är helt baserade på 

numeriska värden. Hon menar att datatypen används primärt av positivistiska forskare - som 

använder observationer och mätningar för att producera modeller, som ska förklara hur en värld 

fungerar som existerar oberoende av människans närvaro.  

 Kvantitativ dataanalys i Oates (2006, sid. 254) beskrivning, går ut på att leta efter mönster 

inuti ett dataset och dra slutsatser. Hon skriver också att med hjälp av avancerade statistiska 

tekniker går det att göra en etablerad bedömning om mönster faktiskt existerar i verkligheten 

och inte enbart är ett slumpmässigt resultat. De statistiska tekniker som hon nämner för att upp-

täcka dessa relationer är bland annat metoder för uträkning av medelvärde och varians. 

 Den datatyp som vi använde var kvotdata då den liknar intervalldata men kan innehålla 

nollvärden och genom studiens datagenereringsmetod resulterades detta i kontinuerlig kvantita-

tiva data; som presenteras genom bland annat stapeldiagram och linjediagram. 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Val av programmeringsspråk 

Initialt stod vi inför ett val av ett passande programmeringsspråk för utvecklingsarbetet som 

resulterade i jämförelsen mellan Python och R.  Båda språken är väl lämpade för maskininlär-

ning (Louridas & Ebert, 2016) och fyller arbetes olika krav för: visualisering, artificiella neurala 

nätverk och utbud av maskininlärningsalgoritmer (se Tabell 1).  
Tabell 1: Jämförelse mellan Python och R (Louridas & Ebert, 2016). 

 Tool 

Python R 

License Open source Open source 

Distributed Yes Yes 

Visualization Yes Yes 

Neural nets Yes Yes 

Supported languages Python R 

Variety of machine-learning 
models 

High High 

Suitability as a general-pur-

pose tool 
High Medium 

Maturity High Very high 

 

 Louridas & Ebert (2016) menar att R är mest föredraget för personer med en större stat-

istisk bakgrund och att Python är ett populärare val bland programmerare och personer med 

systemvetenskaplig bakgrund. De tillägger att Python har med åren blivit ett väl passande språk 

för databehandling eftersom det innehåller stöd för inläsning av data från olika källor, 
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förberedning och omvandling av data till ett passande format samt är ett passande programme-

ringsspråk för ANN-utveckling.   

 
Figur 14: TIOBE Programming Community Index 

TIOBE är ett företag som dagligen kollar mer än 1056 miljoner rader kod åt externa företag. I 

deras ”TIOBE Programming Community Index” visar de att det statistiska språket R för första 

gången nu i maj månad (2019), för första gången på tre år, gick under topp 20 gränsen som ett 

av de mest använda språken (TIOBE, 2019). De menar är detta är delvis orsakat av den succes-

siva ökningen av Python (som nu ligger på fjärde plats); som med åren blivit ett mer accepterat 

språk för statistisk analys inom arbetsmarknaden (se Figur 14).   

Av de förespråkade anledningar från Louridas & Ebert (2016), statistiken från TIOBE 

(2019) och en redan etablerad kunskap inom Python, ansåg vi att dessa var tillräckliga anled-

ningar för att fylla forskningsarbetets kriterier - vilket resulterade till valet att använda program-

meringsspråket i vår databehandlingsmetod och ANN-konstruktion. 

Python  
Programmeringsspråket utformades i slutet av 1980-talet och gavs ut 1991 av programmeraren 

Guido van Rossum och kan idag användas i de flesta operativsystem (Allaby, 2016). Program-

meringsspråket är objektorienterat som inkluderar moduler, exceptions, dynamisk skrivning och 

en hög nivå av dynamiska datatyper och klasser (Python Software Foundation, 2019).  

Python kan idag tillämpas i ett stort utbud av applikationer som: webb- och internetutveckling, 

utbildning, GUI på stationära datorer, mjukvaruutveckling, verksamhetsapplikationer och ve-

tenskapligt med bibliotek som exempelvis pandas och KERAS (se Användningen av Pandas,  

s.17 och kapitel 3.5.3 för Keras) (Python, u.å).   

3.5.2 Datatvätt 

Wu (2013) menar att till skillnad från laboratorsmiljöer som kan garantera hög datakvalité är 

data som är insamlad från en verklighet oftast jämförelsevis låg i sin datakvalité – vilket kan 

bero på olika anledningar. Dessa anledningar skriver han bland annat kan vara aggregeringar, 

fördröjningar, censureringar, allmän saknad eller vaga värden.  

 Datatvätt är processen som går ut på att upptäcka låg datakvalité i form av felaktiga, 

ofullständiga och ologiska data för att sedan förbättra kvalitén genom korrektion av funna fel 

och andra utelämnanden (Natarajan, Li, & Koronios, 2009). Genom en datatvätt minskas gene-

rellt felen och datakvalitén ökar – en process som kan vara tidskrävande och långdragen, men 

det är en process inte går att hoppa över (Natarajan et al., 2009).  

Markdata 
Den markdata som användes i forskningsarbetet var erhållen från Trafikverket och bearbetades 

från ett ursprungligen större dataset, som innehöll både punktinformation och markdata per In-

SAR-punkt. Totalt var det 49 256 uppmätta InSAR-punkter, där varje punkt hade unik inform-
ation kring varje enskild punkt (se Tabell 2). 
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Tabell 2: Beskrivning av kolumner från InSAR-punkter (Sara Wahlund, 2018) 

Kolumnnamn Beskrivning Mätningsenhet  

Pnt_demheight Höjd enligt Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) 

[m] 

Pnt_height Z-höjd från observationen  [m](+nap) 

Pnt_id Unikt id-värde för varje punkt [-] 

Pnt_lat Latitudkoordinat från observationen  [deg] (WGS84) 

Pnt_lon Longitudkoordinat från observationen  [deg] (WGS84) 

Pnt_linear Linjär markdeformation [m/år] 

Pnt_quality Den relativa mätningskvalitén från mätningen  [-] 

D_<date> Den kumulativa deformationen vid <datum> [m] 

 

D_<date> är varje marknivå-mätning vid specifikt datum och en InSAR-punkt innehöll totalt 79 

marknivå-mätningar  

Användningen av ArcMap 
ArcMap är en programvara skapad av företaget Esri som gör det möjligt att skapa kartor, utföra 

spatial analys och hantera geografiska data (Esri, u.å).  Programvaran användes för att välja ut 

de erhållna InSAR-punkterna för studiens avgränsade geografiska område. Genom att plotta ut 

alla datapunkter från datasetet på en karta, gick det genom en visualisering att manuellt ta bort 

de irrelevanta punkter som inte befann sig inom studiens avgränsade järnvägssträcka.  

Användningen av Pandas 
McKinney (2011) skriver att Pandas, ett Python bibliotek som har utvecklats sedan 2008, har 

idag blivit applicerat i ett konstant ökande vetenskapligt arbetsområde. Han skriver att forsk-

ningsområdet ursprungligen dominerades av språk som R, MATLAB, STATA och andra öppna 

kommersiella arbetsmiljöer. Han beskriver pandas som ett integrerat bibliotek med intuitiva ru-

tiner för att genomföra databehandlingsmetoder och analyser på dataset. Slutligen skriver han 

att det är fullt möjligt att biblioteket kommer fortsätta locka nya användare till programmerings-

språket Python för statistiska analyser. Han menar att de nya användarna som kommer använda 

av språket för statistisk analys är annars vana vid programmeringsmiljöer som R eller MAT-

LAB.  

 Pandas användes första gången i studien vid den ursprungliga datatvätten av de två data-

seten erhållna från Trafikverket; där väderdata insamlad från en väderstation placerad i Sand-

sjöbacka och de InSAR-punkter från WSP Samhällsbyggnad. Det var under datatvätten vi upp-

täckte att en komplettering behövdes för vår väderdata, då den använda väderstationen i studien 

av okänd anledning saknade data på specifika datum (2018-05-31, 2018-06-11, 2018-06-22 och 

2018-07-03). Vi valde att komplettera den saknade data med väderdata från de två närmsta vä-

derstationerna, som befinner sig 5km (Kullavik), respektive 10km (Åbro) bort från forsknings-

området.  

Eftersom dataseten ursprungligen hade två olika datainsamlingsintervall behövdes en lin-
jär interpolering göras för att intervallet från båda dataseten skulle vara likadant vid träningen 

av studiens ANN. 
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Figur 15: En linjär interpolering mellan två datapunkter (Dagra, u.å) 

 Figur 15 visar en linjär interpolering mellan punkterna x1,2 och y1,2 - där det röda krysset 

på x och y är det interpolerade värdet. En linjär interpolering är en metod som används för att 

linjärt estimera nya värden mellan två värden (Dagra, u.å). Vi behövde en interpolering på vår 

markdata eftersom den erhållna väderdata från Trafikverket hade ett insamlingsintervall varje 

halvtimme under en treårsperiod; medan markvärden enbart hade en insamling varannan vecka. 

Med en linjär interpolering utökade vi vårt dataset från 80 InSAR-mätningar (2–3 mätningar 

varje månad i tre år) till 980 mätningar (ett värde per dag i ett treårsintervall).  

 Liksom den interpoleringen som gjordes på erhållen InSAR-data behövdes motsatsen 

(extrapolering), göras på insamlade väderdata. Eftersom sparade väderförhållanden hade ett da-

tainsamlingsintervall varje halvtimme kunde aggregeringsfunktioner inuti Pandas användas för 

att beräkna medelvärde och summan av all insamlade data för en dag. När extrapoleringen hade 

gjorts behövdes en datapunkt att bygga vår modell runtomkring. Vi valde en punkt av 1159, som 

hade högst varians för att träningen skulle få träna på det bredaste möjliga spektrumet av data. 

När punkten var vald hade vi totalt två separata dataset. Första dataset innehöll vald InSAR-

punkt, med 12 kolumner (väderdata och markdeformering) och 980 rader (förändringen för varje 

dag), som användes vid träningen av modellen. Det andra datasetet som konstruerades innehöll 

samma data; med för de resterande 1158 punkterna på järnvägssträckan. 

Det dataset som användes vid träning av ANN-modellen innehöll följande kolumner: 

1. Index: räknare på datum för en specifik punkt. 

2. Ground_level: den kumulativa deformationen vid specifikt datum 

3. TLuft_mean: Medelvärdet av lufttemperaturen på specifikt datum 

4. TYta_mean: Medelvärdet av yttemperaturen på specifikt datum 

5. Lufu_mean: Medelvärdet av luftfuktigheten på specifikt datum 

6. Snow_mm_sum: Total mängd snö i fast form i millimeter för varje dag 

7. Rain_mm_sum: Total mängd regn i millimeter för varje dag 

8. Melted_mm_sum: Total mängd smält i millimeter för varje dag. Vid endast regn är 

detta värde detsamma som antal regn för den dagen 

9. Snow_mean: Hur stor del (procentuellt) av dagen det har snöat 

10. Sun_mean: Hur stor del (procentuellt) av dagen det inte har varit nederbörd 

11. Rain_mean: Hur stor del (procentuellt) av dagen det har regnat 

12. Snowmix_mean: Hur stor del (procentuellt) av dagen det har varit snöblandat regn 

Summan av snö (6) och regn (7) visar tillsammans hur många procent av dagen det har varit 

respektive nederbördstyp (9 och 11) och hur intensiva regn- och snöskurarna har varit under 

dagen. Medelvärdet togs ut från modellens features då studiens dataset saknar extremvärden, 

vilket leder till att medelvärdet oftast har en bättre uppskattning än medianen av vädrets dagliga 

centrala tendenser (Stat Trek, u.å). 
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3.5.3 Design av ANN 

Vårt arbete bygger på biblioteket KERAS (https://keras.io) som är konstruerat för programme-

ringsspråket Python. KERAS är ett kraftfullt verktyg vid utveckling och analysering av ANN 

modeller samt har möjlighet att köras på maskininlärningsbiblioteket Tensorflow – skapat och 

utvecklat av Google (Keras, u.å).  

Long Short-Term Memory 
Vi valde LSTM då Schmidhuber (2014) bland annat skriver att arkitekttypen har visat sig över-

träffa andra RNN-arkitekturer för arbetsuppgifter som sträcker sig längre tidsperioder bakåt. 

Han skriver också att LSTM är ett bra tillvägagångssätt för uppgifter som kräver träffsäkra mät-

ningar eller generaliseringar vid tidsintervall. Enligt Pavel Lukashin (14 maj 2019, personlig 

kommunikation) menar han att LSTM även är ett utmärkt verktyg för att hantera sekventiella 

data. LSTM har till synes även en god förmåga att modellera problem som använder sig av ett 

flertal inmatningsvärden (Brownlee, Multivariate Time Series Forecasting with LSTMs in 

Keras, 2017). Vi valde att gå ett tidssteg bakåt i tiden och prediktera en dag framåt då vi upp-

täckte att det var det optimala resultatet för vår systematiska avvikelse (den resulterade avvikel-

sen som uppstod från det sanna värdet), kom genom den konfigurationen. 

Som vi nämnde i kapitel 3.5.2 konstruerade vi studiens modell kring en av 1159 InSAR-

punkter som mättes på järnvägssträckan med störst varians under datainsamlingsperioden. Da-

tasetet som skapades för tränings-punkten hade totalt 980 rader och 11 kolumner (features) som 

är inmatningsvärden för modellen. Av dessa 980 skapade raderna gjordes en uppdelning på 80% 

träningsdata (784 rader) och 20% testdata (196 rader). Vi valde 80/20 fördelningen eftersom vi 

upptäckte att denna fördelning förhindrade modellen att bli underfitted. 

För att undvika en overfitting använde vi 30 epoker (antal träningsiterationer som mo-

dellen går igenom all träningsdata), tre gömda lager (kapitel 2.1), 450 minnesceller i första lag-

ret, 400 i andra och 250 i det sista (se kapitel om Long Short-Term Memory (LSTM)). Ytterli-

gare valdes passande aktiveringsfunktioner (se avsnitt om Aktiveringsfunktion), förlustfunktion 

(se avsnitt om Förlustfunktion) och optimeringsfunktion (se avsnitt om Optimeringsfunktion) 

för studiens regressionsproblem.  

Normalfördelning 
Innan en inlärningsprocess kunde påbörjas behövde all data först och främst normaliseras (se 

Figur 16) (Lai, Qiu, Feng, Chen, & Fan, 2016). Brandon Rohrer (2017) menar att genom en 

normalisering minimeras och jämnt fördelas alla värden till nya värden mellan ett satt intervall.  

 

 
Figur 16: Illustration på hur värden normaliseras till ett intervall på -1 till 1 (Rohrer, 2017) 

Figur 16 illustrerar denna normalisering på värden för ett intervall mellan -1 och 1 - med 

hjälp av en hyperbolisk funktion. Rohrer (2017) hänvisar till figuren och menar att små inmat-

ningsvärden kommer vara relativt lika sitt originalvärde men om ett värde är högre än +-2 kom-

mer det aldrig att överstiga intervallets maxvärde (-1 eller 1). Slutligen menar han att detta är en 

viktig och process vid en inlärningsprocess; eftersom samma värden kontinuerligt bearbetas 
(Rohrer, 2017).  

https://keras.io/
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Optimeringsfunktion 
För att ett nätverk ska lära sig från inmatningsdata krävs en lösning av avancerade optimerings-

problem, detta är gjort genom stokastiska gradient descentalgoritmer (SGD) (Mei, Montanari, 

& Nguyen, 2018). Mei et al., (2018) skriver att algoritmen kallas stokastisk eftersom värden från 

datasetet är slumpvis utvalda istället för att tagna som en hel grupp. Brownlee (2017) skriver att 

valet av en bra optimeringsfunktion för ett ANN kan bidra till skillnaden i tid att uppnå goda 

resultat inom minuter, timmar eller dagar. För att optimera ANN-modellens inlärningshastighet 

användes därför ”adaptive moment estimation”, annars kallad Adam. Enligt Brownlee (2017) är 

Adam en förlängd stokastisk avtagningsalgoritm, en algoritm som har blivit mer tillämpad under 

senare tid för ANN-modeller. Syftet med Adam skriver han är att uppdatera vikten inuti nätver-

ket baserat på modellens träningsdata; optimeringsalgoritmen är populär idag då den kan appli-

ceras i ett brett användningsområde och ger snabba och effektiva resultat.  

 

 
Figur 17: Jämförelse av ELU mot ReLU (ML Cheatsheet, u.å) 

Aktiveringsfunktion 
Som vi nämnde i kapitlet om Recurrent Neural Network (RNN) användes aktiveringsfunktionen 

ELU i våra samtliga tre gömda lager. Eftersom vi hanterade minustal upptäckte vi att ELU gav 

bättre resultat än ReLU, en aktiveringsfunktion som annars har visat vara en populär aktive-

ringsfunktion för gömda lager (Serengil, 2017). ELU skiljer sig från ReLU genom sin tendens 

att snabbare konvergera kostnadsvärden till noll och möjligheten att presentera träffsäkrarare 

resultat (ML Cheatsheet, u.å). Figur 17 visar hur ELU, till skillnad från ReLU, möjliggör en 

bearbetning av negativa värden (Serengil, 2018) som fanns gott om i studiens dataset. En linjär 

aktiveringsfunktion användes i utmatningslagret då den resulterade i lägst felmarginal av alla-

testade aktiveringsfunktioner i utmatningslagret. 

Förlustfunktion 
En förlustfunktion används för att minimera förlustmarginalet vid en träning av en modell 

(Upton & Cook, 2014). Eftersom vi hanterade numeriska värden, vilket skapar ett regressions-

problem, valde vi att använda Mean Squared Error (MSE) som studiens förlustfunktion för den 

konstruerade ANN-modellen.  
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Figur 18: MSE som förlustfunktion (Grover, 2018) 

Figur 18 illustrerar hur MSE minimerar en förlustmarginal vid träning över flera epoker; där 

varje pil är en gradientminskning och varje orange prick är förlustvärdet. Figur 18 visar även 

hur modellen försöker minimera förlustvärdet genom olika hoppstorlekar av gradientminsking 

som i sin tur beror på storleken av förlustvärdet – målet är att minimera förlustvärdet tillräckligt 

mycket att det slutar på eller i närheten av noll. MSE är idag den vanligaste förlustfunktion som 

används för regressionsmodeller (Grover, 2018). MSE beräknas som medelvärdet av skillna-

derna mellan de estimerade och de riktiga värdena (Brownlee, 2019).    

Modellens prediktionsfunktion 
För att göra en prediktion användes en befintlig prediktionsfunktion som existerar i KERAS-

biblioteket för att förutspå kommande markdeformationer för en dag framåt. Enligt Brownlee 

(2018) tar prediktionsfunktionen en vektor som in-parameter av en eller fler datainstanser och 

sedan returnerar ett prediktionsvärde utifrån den lärda mappningsfunktionen från träningspro-

cessen inuti det neurala nätverket. Han skriver även att det värde som returneras är i form av ett 

kvantitativt tal. 

Root Mean Square Error (RMSE) 
Glen (2016) skriver att RMSE är standardavvikelsen av residualen. Hon skriver att residualen 

är mätningen av avståndet från regressionslinjen till datapunkterna - RMSE är mätningen på hur 

utspridda dessa residualer är. Med andra ord beskriver RMSE hur samlade alla datapunkter är 

runtomkring den bästa gissade linjära utformningen av datasetet, annars kallad ”best fit line” 

(Glen, 2016).   

Enligt Hyndman & Koehler (2006) är RMSE och MSE två ekvationer som båda ur ett 

historiskt perspektiv har varit populära och väl tillämpade uträkningsmetoder för skalabaserade 

uträkningar; något som huvudsakligen beror på ekvationernas teoretiska relevans inom statistisk 

modellering. De menar dock att RMSE oftast föredras över MSE eftersom ekvationen ligger på 

samma skala som den bearbetade data.  

Vi använde RMSE för att beräkna standardavvikelsen på modellens felmarginal som upp-

stod under testperioden för prediktioner av riktiga värden (se kapitel 4.2).   

Användning av Matplotlib och GeoPandas för visualisering av grafer 
Forskningsarbetet har även tagit hjälp av Matplotlib (https://matplotlib.org/) – ett Python-biblio-

tek som används för att plotta 2D figurer för resultat och analys. Användningen av Matplotlib 

underlättade processen av testningsfasen, för att utveckla studiens ANN-konfigurationen. Med 

hjälp av biblioteket kunde en visuell bedömning göras under träningsfasen när modellen an-

tingen var over-/underfitted. 
 Genom en förfrågan från vår samarbetspartner i forskningsarbetet var det ett önskemål 

att en geografisk plottning skulle över forskningsområdet mellan Mölndal och Torrekulla, vilket 

https://matplotlib.org/
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var möjligt med hjälp av Python-biblioteket GeoPandas (http://geopandas.org/) (se Bilaga 1). 

Med hjälp av GeoPandas kunde en översikt ges för modellens prestanda i studiens resultat (se 

kapitel om Plottning på geografisk karta). GeoPandas underlättade även processen att arbeta 

med geospatial data i Python och möjliggjorde operationer som annars skulle kräva en spatial 

databas.  

 

  

http://geopandas.org/
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogörs det resultat som producerades under forskningsarbetet genom studiens 
tränade ANN-modell. Kapitel 4.1 visar modellens felminskning med hjälp av Mean Squared 

Error, Kapitel 4.2 illustrerar modellens prediktion av marksättningar, kapitlet ger även en vi-
suell beskrivning på hur modellen predikterar på en geografisk karta vid jämförelsen av riktiga 

värdena och modellens predikterade värden.  

4.1 Felminskning med Mean Squared Error 

Resultatet som kom genom en användning av Mean Squared Error (se kapitel Förlustfunktion, 

sid.20) som förlustfunktion visar en omedelbar felminskning på modellens felmarginal inom två 

träningsepoker (se Figur 19).  

 

 
Figur 19: Visar felminskningen med hjälp av förlustfunktionen Mean Squared Error 

Den blå linjen i Figur 19 representerar den felmarginal som uppstår vid träning av modellen. 

Orangea linjen visar motsvarande felmarginal som uppstod under modellens testningsfas mot 

studiens testdata. Resultatet från felminskningsfunktionen illustrerar även valet av 30 epoker 

som användes under tränings- och testperioden. Vi upptäckte att trots modellens låga felmargi-

nal hade 30 epoker till skillnad från 25 fortfarande en positiv och distinkt påverkan under pre-

diktionsfasen (kapitel 4.2). Med en omedelbar minskning av felmarginal från modellens trä-

ningsdata och testdata visade sig MSE vara en passande förlustfunktion att använda i vårt ANN. 

Genom den hastiga minskningen av felmarginal kan en bedömning göras som säger att modellen 

hade en snabbare inlärningsprocess med hjälp av MSE, för att utföra prediktioner av hög nog-

grannhet och för att hitta gömda mönster som inuti givna datasetet.  

4.2 Prediktion av markdeformation 

Efter en personlig kommunikation med Erik Toller (17 maj 2019), specialist inom geologteknik 

på Trafikverket bekräftar han att en prediktion på +-1mm från det riktiga värdet är en väldigt 

bra prediktion för att klassas som en god uppskattning. 

Forskningsarbetets prediktioner på markdeformationen kom från två separata predikt-

ionstillfällen. Den första prediktionen gjordes i samband med modelltestet - där modellen testa-

des på vår testdata (kapitel 3.5.2) för en specifik punkt (se Figur 20). 
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Figur 20: Prediktion av riktiga värden vid testning av modellen 

Figur 20 visar modellens resultat från det första testet genom två olika datalinjer – där x-axeln 

på figuren representerar antal värden i testsetet och y-axeln representerar sänkning i marknivå i 

millimeterskala. Från figuren går det att se hur de predikterade värdena (blåa linjen) kunde följa 

med en förhållandevis hög noggrannhet till de riktiga värdena (orangea linjen). Prediktionen 

som genomfördes på testdata resulterade i ett RMSE på 0.39 (se kapitel om Root Mean Square 

Error (RMSE)). 

4.2.1 Modellens prediktionsträffsäkerhet 

För att kontrollera modellens prestanda på resterande InSAR-punkter gjordes unika prediktioner 

för samtliga värden, där varje prediktion sparades undan i ett unikt RMSE. När alla punkter hade 

iterativt blivit predikterade kunde ett genomsnittligt RMSE tas fram. Det framtagna RMSE re-

presenterar modellens översiktliga prestationsförmåga för alla punkter. Detta genomsnittliga 

värde slutade på 0.22, ett värde som är en förbättring mot det RMSE som uppstod under mo-

dellens testperiod.  

 

 
Figur 21: Modellens prediktion jämfört med de sista 15 riktiga insamlade InSAR-mätningar 

För att visualisera den sista mätningen för varje InSAR-punkt skapades en jämförelse graf mel-

lan det predikterade värdet och det riktiga värdet, se Figur 21. Figuren visar ett exempel på 15 
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av 1159 prediktioner och hur väl modellen lyckades träffsäkert prediktera samtliga InSAR-mät-

ningar. Figurens x-axel representerar de unika InSAR-mätningarna medan y-axel illustrerar 

marksättningen i millimeter. Den blåa stapeln är de predikterade värdena och den orangea sta-

peln är de riktiga värdena. I Figur 21 går också att se modellens möjlighet att prediktera det 

riktiga värdet med en differens under 1 millimeter på samtliga mätningar som visas i grafen. Då 

Figur 21 endast presenterar 15 av alla 1159 prediktioner skapades även ett stapeldiagram (se 

Figur 22) som visualiserar alla 1159 prediktioner och hur många värden som är inom respektive 

differensintervall. 

 
Figur 22: Differensgraf som visar differensen mellan de predikterade och riktiga värdena, för de sista InSAR-

mätningarna  

Det som går att se på Figur 22 är att majoriteten (699) av alla prediktioner har en differens inom 

intervallet 0,001 millimeter till 0,2 millimeter. Vi kan även se att 86,1% av alla sista predikterade 

värden har en differens som är under 0,4 millimeter. I kapitel 4.2 Prediktion av markdeformation 

nämnde vi att Trafikverket är nöjda med en prediktion med differens på 1mm; ett differensin-

tervall som i studiens fall resulterar i att totalt 1149 värden som ligger inuti, där de resterande 

10 prediktioner, 0,9%, ligger utanför. Med andra ord leder detta till att modellens prediktions-

möjlighet för de sista InSAR-mätningen inom det givna differensintervallet ligger på en 99,1% 

prediktionsträffsäkerhet.  
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Plottning på geografisk karta 
För att se hur modellen predikterar på punk-

ternas spatiala spridning plottades de sista in-

samlade InSAR-punkterna ut på en geogra-

fisk karta (se Bilaga 1) med hjälp av biblio-

teket GeoPandas. Genom en närbild av järn-

vägssträckan (se Figur 23) är det möjligt att 

se modellens prediktionsmöjlighet och hur 

den gissade utanför differensintervallet +-1 

millimeter på totalt tio värden av 1159. Ge-

nom att plotta ut alla punkter, och rödmar-

kera de prediktioner som är utanför det god-

kända differensintervallet kan en visuali-

sering göras på punkternas position, för att 

sedan förmedla det vidare till Trafikverkets 

specialist inom geoteknik. E. Toller (person-

lig kommunikation, 16 maj 2019) önskade 

detta då resultatet kan bidra till vidare forsk-

ning för en vidare spatial analys. 

  
Figur 23: Karta över differensen mellan riktiga och pre-

dikterade värden 
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5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de givna resultat och vi en återkoppling görs till studiens problemfor-
mulering (kapitel 1.2) och forskningsarbetets syfte (kapitel 1.3). Avsnittet tar även upp nackde-

lar med studiens valda datainsamlingsmetod och forskningsstrategi. 
 

En av fördelarna med att välja artificiell intelligens, eller mer specifikt, artificiella neurala nät-

verk som arbetsområde, är att området idag har ett omfattande utbud av tillgänglig litteratur, för 

både teori och praktik - beskrivet i kapitel 2.1. Eftersom åtkomsten till en omfattande litteratur 

inom ANN var avsevärt lättillgänglig, anser vi att det både är möjligt att dra liknelser och upp-

täcka skillnader i denna studiens val av forskningsmetod, problemformulering och syfte mot hur 

andra forskningsarbeten tillhandahåller andra, alternativa forskningsstrategier och metoder för 

prediktioner med ANN som grund (se kapitel 1.1). Eftersom studiens syfte och problemformu-

lering ursprungligen härstammar från frågeställningen gjord av Trafikverket; var det möjligt för 

oss att utnyttja utbudet av tillgänglig litteratur kring prediktion och analys inom maskininlär-

ningsområdet. Genom tidigare litteratur kunde vi i bidragande syfte utvinna ny inspiration och 

domänkunskap inom arbetsområdet, för att ytterligare förbättra studiens tillämpningsmetod.   

 I kapitel 2.1.1 skrev vi om hur mängden av inmatningsvärden kan resultera i en negativ 

påverkan av ANN-modellens prestanda. Det var något vi upptäckte i vår modellutveckling. För 

att motverka en förfallande modellprestation genomförde vi olika konfigurationstester; genom 

en vidare personlig kommunikation med Erik Toller och Pavel Lukashin (2 april 2019) på Tra-

fikverket hade vi möjlighet att utesluta väderkolumner som hade en bevisad mindre geologisk 

inverkan. Genom förminskningen av inmatningsvärden (features) kunde modellens prestanda 

ökas och erhålla det gestaltade resultat vi har idag.   

 Beslutet när vi som forskare skulle nöja oss med ANN-modellens prestanda var ett svårt 

beslut att fatta. Vi upptäckte att ju mer komplex studiens ANN-modell blev, desto längre tid tog 

träning- och testprocessen, vilket även bidrog till en ytterligare tidskrävande utvecklingsprocess 

för att effektivt optimera modellen ytterligare. Eftersom konfigurationen helt beror på datasetets 

struktur fanns det heller ingen universell lösning som direkt kunde appliceras för en optimal 

modellkonfiguration. Vi upptäckte att de största påverkningsfaktorerna i modellen var bland 

annat: antal minnesceller per lager (se kapitel om Long Short-Term Memory (LSTM)), antal 

gömda lager (kapitel 2.1.2), rätt aktiveringsfunktioner (kapitel Aktiveringsfunktion) och förlust-

funktioner (kapitel om Förlustfunktion), antal tidssteg bakåt för bakpropageringen (kapitel Bak-

propagering) och mängden av inmatningsvärden som skickas in i modellen (kapitel 2.1.1).  

Vi tog beslutet att avsluta studiens optimering av modellen när konfiguration nådde ett 

medel-RMSE på 0.22 (se kapitel 4.2.1), en träffsäkerhet på 99,1% av alla sista predikterade 

InSAR-mätningarna och en prediktionsträffsäkerhet på 86% för predikterade värden inom det 

låga differensintervallet på +-0,4 millimeter. Med den höga prediktionsträffsäkerheten och det 

låga RMSE var detta resultat tillräckligt för att demonstrera att en prediktion av kommande 

InSAR-mätningar är möjlig att genomföra på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla. 

Vi anser dock att modellen har potential att förbättras i en framtida forskning och fortfarande 

bibehålla sin prediktionsträffsäkerhet inuti det låga differensintervallet. En vidareutveckling på 

modellen kan bland annat vara en utökning av tidsperioden för datainsamlingsperioden; för att 

ge modellen mer träningsdata att träna på, eller en tillämpning alternativa inmatningsvärden som 

har en bevisad geologisk påverkan.   

Eftersom modellen hade knappt tre år att träna på, förekom olika gissningsfel som vi 

huvudsakligen tror beror på en delvis databrist av träningsdata för de olika årssäsongerna. Figur 

20 illustrerar hur modellen, oavsett konfiguration, hade svårighet att prediktera inuti ett specifikt 

tidsintervall av studiens testdata (kapitel 3.5.2). Svårigheten uppstod i intervallet mellan värdet 

90 och 140 (av totalt 197); vilket vi primärt tror beror på databristen för extremväder. Vid en 

framtida utveckling och forskning av modellen är därför vår rekommendation att en ytterligare 

bedömning görs över hur stor en utökning av datastorleken bör vara. Modellen kan behöva extra 

data för att öka sina möjligheter att prediktera eventuella extremväder och minimera potentiella 

gissningsfel vid årets olika säsonger.   

 En nackdel med att utveckla en artefakt med forskningsstrategin design and creation är 

att det kan vara svårt att genomföra generalisering utifrån artefaktens resultat. Vi är medvetna 

om att vår ANN-modell förmodligen inte kommer ha samma träffsäkerhet på alla 
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järnvägssträckor i Sverige eftersom vissa antaganden, som kan ha en inverkan på resultatet, har 

gjorts under forskningsarbetet; som markunderlaget och berggrund under spåret på järnvägs-

sträckan. Eftersom vi aldrig hade chansen att testa modellen på en annan svensk järnvägssträcka 

är det för oss omöjligt att göra en bedömning hur generaliserbar modellen är på resterande 

svensk järnväg. Vidare forskning bör därför göras för ett konstaterande kring modellens gene-

raliserbarhet på den resterande svenska järnvägen.  

 Eftersom vi hade ett direkt och kontinuerligt samarbete med Trafikverket under forsk-

ningsarbetet kunde vi kringgå ett par nackdelar som ofta förknippas med dokumentstudier som 

datainsamlingsmetod. En nackdel med dokumentstudier är bland annat att sekundärdata som har 

blivit insamlat tidigare, kan ha blivit genererat för ett annat syfte och kan därför vara svårt att 

tillämpa väl i ett forskningsarbete. Eftersom syftet och frågeställningen i forskningsarbetet hand-

lade om att undersöka prediktionsmöjligheten med LSTM på järnvägssträckan och om den var 

möjlig att genomföra med redan insamlade data, gör det inget att vår sekundärdata ursprungligen 

blev insamlad för ett annat syfte. Studiens mål var att upptäcka potentiella gömda mönster i 

erhållna sekundärdata, av denna anledning behövdes data som ursprungligen har samlats in för 

olika och andra syften, för att se om en korrelation kunde hittas mellan dataseten. En annan 

nackdel med dokumentstudier som datainsamlingsmetod är att man som forskare måste kritiskt 

analysera vem skaparen är för det dokument som används och hur de har genererats. Vi kan 

säkerställa att all använd sekundärdata som användes för konturering av ANN-modellen kom-

mer från etablerad källa då de är på uppdrag eller direkt insamlade av Trafikverket.    

5.1 Metodkritik 

Dokumentstudie som datagenereringsmetod var nödvändig för vårt forskningsarbete, då data-

mängden vi behövde för att skapa en modell med hög prestationsnivå var en väsentlig del av 

arbetet och omöjlig att samla in under studiens progression. Eftersom studien påbörjades efter 

datainsamlingsmetoden för InSAR-punkterna var avklarad och pågick under en åttaveckorspe-

riod, fanns det ingen möjlighet för oss att genomföra kontrollerade observationer och samla in 

all data som användes under studiens förlopp. En kontrollerad observation hade heller inte varit 

möjlig då vi saknade tillgång till likvärdiga mätinstrument och etablerad domänkunskap för att 

samla in likartade data i både mängd och kvalité. 

 Risken med att arbeta med kvantitativa data är att de beslut som är tagna av forskare som 

storlek av skalor och storleksgrupper kan medföra en negativ påverkan i det slutgiltiga resultatet 

av studien. Vi valde att gå in i arbetet med ett transparent perspektiv genom att beskriva den 

initiala datastorleken, uppdelningen av tränings- och testdata, modellens förlustgraf genom för-

lustfunktionen MSE, differensgraf för de predikterade värdena och slutligen det genomsnittliga 

RMSE (se kapitlet om Root Mean Square Error (RMSE)). För att öka det översiktliga perspek-

tivet och få en uppfattning av modellens prediktionsmöjlighet plottades även studiens predikt-

ionsvärden ut på en geologisk karta - för att visa punkternas differens från det verkliga värdet 

(se Bilaga 1). De plottade punkterna ligger även inom det bekräftade prediktionsintervallet som 

erhölls från Trafikverket; vi valde Trafikverkets prediktionsintervall för att förhindra risken att 

presentera ett forskarbeslutet prediktionsintervall, som bidrar till en ökad risk av en felaktig 

uppfattning av modellens prestanda.      
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6 Slutsats 

I det sista kapitlet av rapporten besvaras det huruvida modellen lyckades uppfylla studiens syfte 
och besvara studiens frågeställning: ”går det att prediktera kommande marksättningar på järn-

vägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla?” 
 

Syftet med rapporten som var att se om det är möjligt att prediktera kommande InSAR-punkter 

på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla med hjälp av LSTM. Utifrån resultatet som 

visades i kapitel 4, anser vi som författare, att modellen har lyckats prediktera kommande mark-

sättningar. Den ANN-modell som utvecklades under studiens förlopp resulterade i en predikt-

ionsträffsäkerhet på 99,1% av alla punkters sista InSAR-mätning, inom ett godkänt intervall från 

Trafikverket på +-1 millimeter. Resultatet visade även modellens möjlighet att prediktera kom-

mande InSAR-mätningar med en prediktionsträffsäkerhet på 86% samma punkter, men inom 

intervallet av +-0,4 millimeter, med ett RMSE på 0.22 för det genomsnittliga medelvärdet av 

avståndet mellan det predikterade värdet och regressionslinjen. Baserat på studiens empiriska 

resultat anser vi därför att modellen har lyckats besvara studiens frågeställning; huruvida det är 

möjligt att prediktera kommande marksättningar på järnvägssträckan mellan Mölndal och Tor-

rekulla med hjälp av ANN-arkitekttypen, LSTM.   

 För att uppnå det samhälleliga kunskapsbidrag som nämndes i kapitel 1.4; att bidra med 

ett verktyg till Trafikverket som möjliggör ett förebyggande arbete på svensk järnväg, behöver 

vidare forskning och utveckling göras på studiens modell för att möjliggöra träffsäkra predikt-

ioner för fler tidssteg framåt. Konfigurationskorrigeringar i modellen kan bland annat vara antal 

och bevisade inmatningsvärden som kan ha en hög geologisk påverkan, som berggrund och 

markunderlag eller fler inmatningsvärden som modellen kan träna på.  

Vidare forskning 
Vidare forskning som kan tillämpas inom forskningsområdet för att ytterligare förbättra mo-

dellens prestationsförmåga och fortsatt analys av resultatet är följande: 

1. Utökning av datamängden för den skapade artefakten, för att minimera eventuella fel-

prediktioner vid årssäsonger genom att utöka modellens träningsdata och ge utrum för 

träning av inträffade extremväder 

2. Applicering/korrigering av features som har en bekräftad geologisk inverkan som ex-

empelvis marktyper och grundvatten 

3. Undersök alternativa prediktionsdagar för att se hur många dagar framåt i tiden mo-

dellen kan prediktera med en hög prediktionsträffsäkerhet 

4. Vidare korrigera modellenskonfiguration, för att uppnå en lägre differensintervall på 

artefaktens predikterade värden  

5. Testa modellen på andra geografiska järnvägssträckor för att göra bedömningen om 

dess generalisering på resterande svensk järnväg 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Bilaga 1 Karta över området för järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla med differensen av predik-

terade och riktiga värden. 
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Bilaga 2 

 
Bilaga 2: Det geologiska området för InSAR-mätningar 


