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Inledning: Många företag genomför idag någon form av prognos som underlag för deras beslut. 

Det kan handla om prognoser för hur mycket marknaden kommer att efterfråga, hur stora 

kostnader företaget förväntas ha eller hur mycket personal som kommer krävas.  

Problemformulering: Hur använder företag prognoser i sin verksamhet? 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara hur prognoser används i företag. 

Metod: Den här studien har byggt på en kvalitativ forskningsstrategi. Arbetets forskningsansats 

har varierat mellan en induktiv metod och en deduktiv metod. Uppsatsens empiriska material har 

införskaffats genom semistrukturerade intervjuer på två utvalda företag; Galenica AB och SAAB  

training and simulation.  

Resultat och slutsats: Undersökningen visar att företag använder prognoser som grund för att 

fatta beslut. Prognoser används främst som grund för budgetarbetet, men företag  upprättar även 

prognoser över andra faktorer som påverkar företagets framtid. Vår undersökning visar att 

företagen främst använder sig av subjektiva prognosmetoder, även om det finns teorier som 

påvisar risker med de här metoderna. En viktig del av prognosarbetet är att följa upp företagets 

arbete och ständigt utvärdera prognoserna. Vidare visar vår studie att skillnaden mellan hur 

företagen följer upp sitt arbete är väldigt stort och kan troligen hänföras till en mognadsprocess.  
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Introduction: Many companies today carry out some sort of forecast as a basis for their 

decisions. This can include forecasts regarding what the level of demand from the market will 

be, the estimated costs for the company or the amount of staff needed.   

Problem: How do companies use forecasts in their business operation? 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and explain how forecasts are used in 

companies. 

Method: This study has been based on a qualitative research strategy. The research approach of 

this paper has varied between an inductive method and deductiv method. The empirical material 

of this paper have been acquired through semi-structured interviews in two selected companies; 

Galenica AB and SAAB training and simulation. 

Results and conclusions: The study shows that companies use forecasts as basis for decision 

making. Forecasts are mainly used as the basis for budgets but they are also established for other 

factors that affect the company’s future. Our study shows that companies mainly use subjective 

forecasting methods, although there are theories demonstrating risks with these methods. An 

important part of the forecasting process is to follow up its work and continously evaluate the 

forecasts. Furthermore, our study shows that the difference between how companies follow up 

their work is very big and can probably be attributed to a maturing process.  
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1. Inledning 

I det första kapitlet kommer vi presentera en bakgrund till uppsatsens ämne, prognoser. 

Bakgrunden syftar till att ge läsaren information om uppsatsens problemområde. Kapitlet 

fortsätter med en problemdiskussion där uppsatsens problem belyses från flera olika vinklar. 

Diskussionen utmynnar sedan till en frågeställning och ett syfte med studien. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Bakgrund 

Att förutse framtiden har alltid fascinerat oss människor. Under antiken gick vi till orakel för att 

de skulle förutse vad som skulle hända. Men önskan om att veta vad som händer i framtiden 

finns kvar än idag (Wienclaw, 2008). Haran och Moore (2014) skriver att vi står inför många 

beslut varje dag som bygger på någon form av prognos. Det handlar ofta om små beslut som 

exempelvis vilken väg du ska åka till jobbet eller skolan. Du gör en prognos om hur trafiken 

kommer se ut och när du beräknar komma fram. Men prognoser görs även för större beslut vilket 

kräver att prognoserna är väl underbyggda för att besluten ska vara riktiga (Krajewski & 

Ritzman, 2001). Majoriteten av dagens företag drivs utifrån en målsättning om att skapa värde 

och vinst till deras ägare. För att det ska vara möjligt behöver organisationen använda sig av de 

medel som finns att tillgå. En bra modell för att bygga sina prognoser kan vara avgörande om ett 

beslut blir bra eller dåligt (Heizer & Render, 2004).  

Wienclaw (2008) förklarar att företag använder prognoser i många olika situationer. För 

produktionsansvariga handlar det om att avgöra hur mycket material som kommer att krävas i 

produktionen och hur många produkter som kommer behöva produceras. För 

marknadsföringsansvariga handlar det om att förstå efterfrågan och hur den förändras. Det kan 

handla om ett behov av företagets produkter på en ny marknad och hur marknadsföringen mot 

den nya marknaden bör gå till. Den ansvariga för transporter behöver ha en prognos över hur 

oljepriset utvecklas för att ha en möjlighet att avgöra prisläget i framtiden. Personalavdelningen 

bygger prognoser över hur mycket personal organisationen förväntas behöva i framtiden och 

försöker förutsäga faktorer som kan påverka behovet.  
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Heizer och Render (2004) diskuterar i sin artikel att det finns ett antal faktorer som påverkar det 

ekonomiska läget och efterfrågan för ett företag. Vissa av faktorerna kommer påverka hela 

ekonomin medan andra endast kommer påverka enskilda delar. Det handlar exempelvis om 

konjunkturcykler, säsongsvariationer, trender, men även slumpmässiga händelser som är 

omöjliga att förutse (Kumar & Suresh, 2009). Bland annat kan det vara politiska beslut som 

förändrar läget på marknaden, stora olyckor eller naturkatastrofer. 

För att förutse det framtida ekonomiska läget finns det en rad olika metoder. Kumar och Suresh 

(2009) skriver att metoderna kan delas in i kvalitativa och kvantitativa modeller. På kort sikt kan 

företaget ta sig an en mer kvalitativ metod genom att med hjälp av sin kunskap inom branschen 

förutspå framtiden. När företaget vill prognostisera ett längre tidsperspektiv bör de istället 

använda en mer statistisk, kvantitativ metod eftersom en längre tidshorisont är alltför osäker och 

mänskliga antaganden blir för opålitliga (Wienclaw, 2008; Kumar & Suresh, 2009). Istället mäts 

data och historik för att skapa en statistisk modell. Wienclaw (2008) förklarar att i praktiken 

kombineras ofta kvalitativa och kvantitativa metoder i prognosarbetet. 

1.2 Problemdiskussion 

I stort sätt alla beslut som en företagsledning tar bygger på någon form av prognos (Wienclaw, 

2008). Chambers m.fl. (1971) skriver att prognoser är en nödvändighet för att företag ska kunna 

hantera konjunkturer i ekonomin, prisförändringar och efterfrågeförändringar. Författarna menar 

att prognoser kan hjälpa företagen att hantera osäkerheten. För att få någon effekt är det dock 

viktigt att prognoserna utförs på rätt sätt efter det specifika företagets förutsättningar (St-Jean 

m.fl., 2008).  

Även om prognoser är väldigt användbart för företag och i många fall avgörande för att fatta 

rationella beslut finns det svårigheter med arbetet. Företagen måste vara medvetna om att 

prognoser bygger på historisk data och uppfattningar vilket aldrig är en garanti för framtiden 

(Lakhani & H. Kleiner, 2014). Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att det är framtiden som 

ska prognostiseras. Det är dessutom omöjligt att räkna med extrema eller ovanliga händelser i 

sina prognoser (Heizer & Render, 2004; Kumar & Suresh, 2004). Ett företag kan inte på förhand 

veta om en naturkatastrof kommer påverka deras leveranser eller inte (Heizer & Render, 2004). 
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Lalli (2011) skriver att det finns en risk att ledningen följer prognoser slaviskt istället för att vara 

flexibla för förändringar i branschen. Författarna menar att en fråga som ett bolag bör ställa sig 

är hur svårigheterna i prognostiseringen ska bemötas. 

När ett företag väljer prognosmodell är det hela tiden en trade-off mellan kostnaden för att ta 

fram prognosen och kostnaden för att prognosen är felaktig. Chambers m.fl. (1971) menar att ett 

företag måste hitta en avvägning för att få en så låg total kostnad som möjligt. Samtidigt skriver 

Michael Gilliland (2003) att ökade investeringar för att förbättra sina prognoser och göra dem 

mer sofistikerade inte är en garanti för att få bättre resultat. Han menar att det ofta finns 

grundläggande problem med ett företags prognoser vilka först måste åtgärdas för att ökade 

investeringar ska ha någon positiv verkan.  

Det är inte troligt att en organisations prognoser kan vara förskonade från fel. Kleiner och 

Lakhani (2014) skriver att företag kommer lyckas bättre i sina prognoser om de har system och 

rutiner för att identifiera och minimera fel. Följer företaget inte upp sina prognoser finns det en 

risk att samma fel upprepas och arbetet inte utvecklas (Kleiner & Lakhani, 2014; Bergström, 

1982). Svårigheten ligger i hur ett företag ska identifiera brister i sina prognoser och förstå när en 

prognos är bra eller mindre bra. Bergström (1982) skriver att även om utfallet ligger långt ifrån 

prognosen, behöver det inte betyda att prognosen har varit dålig. Det kan handla om att företaget 

har prognostiserat för en inriktning som de sedan valt att inte fullfölja.  

En av de svåraste prognoser att genomföra är att förutse framtida försäljning (Fight. A., 2006). 

Det kopplas ihop med stor osäkerhet eftersom det finns väldigt många olika faktorer som spelar 

in vad gäller framtiden, framförallt externa faktorer utanför företaget. För företaget gäller det att 

förstå och välja ut vilka faktorer som kommer påverka deras organisation (Fight, 2006). En 

viktig faktor som kommer att påverka prognosen och företaget är den framtida utvecklingen för 

branschen generellt, men det är även viktigt att förutse hur det unika företaget utvecklas på 

marknaden (Fight, 2006; Bergström, 1982). 

För företag som har lång framtagnings- och tillverkningsprocess av sina produkter blir 

prognostisering svårare och beroende på att en längre tidshorisont skapar mer osäkerhet (Yard, 

2001). Bland annat är det en tidskrävande process att ta fram medicin. Sammanlagt beräknas den 
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totala tiden från första steget till att det blivit ett nytt läkemedel vara tolv år (Fass, 2014). Ett 

annat exempel är högteknologiska företag där forskning och utveckling för en produkt kan hålla 

på i flera år. 

1.3 Forskningsfråga 

Resonemanget i problemdiskussion har mynnat ut i följande frågeställning: 

Hur använder företag prognoser i sin verksamhet? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur prognoser används i företag. 
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1.5 Disposition 

1. Inledning 

I det första kapitlet kommer vi presentera en bakgrund till uppsatsens ämne, prognoser. 

Bakgrunden syftar till att ge läsaren information om uppsatsens problemområde. Kapitlet 

fortsätter med en problemdiskussion där uppsatsens problem belyses från flera olika vinklar. 

Diskussionen utmynnar sedan till en frågeställning och ett syfte med studien. 

2. Metod  

Metodkapitlet beskriver och motiverar för valda metoder som kommer användas i uppsatsen. 

Valet av metod grundar sig i uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet beskriver vårt val av 

forskningsansats, forskningsstrategi, hur det empiriska materialet har införskaffats samt en 

diskussion om etiska övervägande och kvalitetsmått. 

3. Teori 

I teorikapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för prognoser. Kapitlet bygger i första 

hand på litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi kommer i kapitlet diskutera bakgrund till ämnet, 

olika former av kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder samt beskriva eventuella utmaningar 

och problem med prognostiseringen. Teorierna i kapitlet kommer ligga till grund för analys av 

det empiriska materialet. 

4. Empiri 

Empiri är kunskap som är hämtat från experiment, observationer eller erfarenheter. Den empiri 

vi presenterar i det här kapitlet är hämtat från muntlig intervju med ekonomichefen på Galenica 

AB och controllern Simon Thörn på SAAB training and simulation. Kapitlet är uppstyckat i två 

delar, ett för varje företag. Varje del börjar med en kort beskrivning av företaget och personen vi 

har intervjuat. Efter det följer sedan information om företagets prognoser. 

5. Analys 

I det här kapitlet har vi analyserat det empiriska material som införskaffats hos Galenica AB och 

SAAB training and simulation. Analysen grundar sig på de teorier och modeller som tidigare har 

beskrivits i uppsatsen.  Detta kapitel är uppdelat i tre delar, först en analys för respektive företags 
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prognoser för att sedan avslutas med en analys där vi har jämfört och ställt företagens metoder 

mot varandra. 

6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet har vi med hjälp av analysen försökt besvara vår frågeställning samt 

uppfylla vårt syfte med uppsatsen. 
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2. Metod  

Metodkapitlet beskriver och motiverar för valda metoder som kommer användas i uppsatsen. 

Valet av metod grundar sig i uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet beskriver vårt val av 

forskningsansats, forskningsstrategi, hur det empiriska materialet har införskaffats samt en 

diskussion om etiska övervägande och kvalitetsmått.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Förförståelse 

Vi som har skrivit den här uppsatsen läser tredje året på civilekonomprogrammet med 

inriktningen controller. Genom vår utbildning har vi kommit i kontakt med och fått en djupare 

förståelse för ekonomistyrning i organisationer. Vår förförståelse för ekonomistyrning har legat 

till grund för den här studien. Tidigt i processen väcktes ett intresse för hur företaget försöker 

förstå framtiden.  Det här är ett ämne som vi tidigare kommit i kontakt med och hade en viss 

förförståelse för och gärna ville undersöka hur det användes i praktiken. 

2.2 Forskningsansats 

Holme och Solvang (1997) nämner två olika begrepp som beskriver relationen mellan empiri och 

teori. Dessa är en induktion och en deduktion. Induktiv metod, som de kallar för “upptäcktens 

väg”, innebär att teorin skapas utifrån det empiriska material som har samlats in. En deduktiv 

metod, eller “bevisandets väg”, utgår istället från en utformad hypotes från befintlig teori för att 

sedan testa den mot empirin. Bryman och Bell (2014) beskriver en kombination av de här två 

metoderna, den så kallade abduktiva metoden. Metodiken bygger på ett växelvis samspel mellan 

induktion och deduktion.  

Det är svårt att definiera vår forskningsansats med enbart ett av de här begreppen. Vår process 

började med att läsa in oss på ämnet, förstå problematiken och lära oss teoretiska modeller. 

Utifrån den här kunskapen formade vi sedan en undersökning och samlade in empiriskt material i 

två företag. Den här delen av studien överensstämmer till många delar med en deduktiv 

forskningsansats. Vår process fortsatte sedan med att utifrån det empiriska materialet som 

insamlats analyserar, drar slutsatser och skapa ny teori. Den här delen av studien har istället 



Prognosanvändning i företag 

Business forecast 

 

 14 

större drag av en induktiv metod. Det skulle även finnas möjlighet att argumentera för att 

uppsatsen är av abduktiv karaktär, beroende på det växelvisa samspelet mellan induktion och 

deduktion. Dock finns det författare som menar, för att en uppsats ska kvalificeras som abduktiv, 

måste forskningen fortskrida i bestämda steg. 

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan en uppsats skrivas antigen med en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsstrategi. Det som utgör valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod beror på vad vi 

vill veta med undersökningen. Patel och Davidson (2011) skriver att en kvalitativ metod bör 

användas om undersökningen syftar till att tolka material eller förstå underliggande mönster. 

Ytterligare anser författarna att kvalitativ metod fungera bra när forskningar syftar till att mäta 

mjukare empiriskt material och fokus ligger på ord. Tanken i en kvantitativ metod är istället att 

förenkla, manipulera och en tanke att kunna generalisera resultatet på en större population 

(Bryman & Bell, 2014). 

För att uppnå uppsatsens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. I den här 

uppsatsen har vi haft som mål att skapa en förståelse för processen hos våra fallföretag. Vi har 

genom kvalitativa intervjuer inhämtat det material som krävdes för att skapa den här förståelsen. 

Dessutom ligger vårt fokus i den här uppsatsen mer på ord än siffror.  

Ett begrepp som många främst kopplar till den kvantitativa metoden är generalisering, där man 

utifrån ett stickprov eller undersökning på en mindre grupp försöker generalisera resultaten på en 

större population. Dock används även begreppet inom den kvalitativa forskningen. Här handlar 

det om att förstå problematiken i dess kontext och utifrån resultaten kunna applicera på liknande 

situationer eller skeenden (Patel & Davidson, 2011). En grundtanke som vi har haft under hela 

arbetet är att undersökningen hos våra fallföretag inte har varit en isolerad händelse utan vi har 

haft en tanke om att den problematiken som företagen står inför även går att se i andra företag.  

2.4 Fallstudie 

En fallstudie syftar till att ge en fördjupad förståelse av en frågeställning genom att studera ett 

eller ett fåtal fall (Patel & Davidson, 2011; Olsson & Sörensen, 2011). Yin (2007) skriver att 
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metodiken fungerar bra när personen som gör undersökningen har en frågeställning som bygger 

på frågor som “hur” eller “varför”. En fallstudie fungerar dock inte när det krävs att forskaren 

har kontroll över situationen. Tanken med den här metoden är inte att faktorer går att manipulera 

utan fokus bör ligga på aktuella händelser och intervjuer med personer som varit med om 

händelserna. Bryman och Bell (2014) förklarar att fallstudier går in i detalj och genomför en 

studie utifrån ett eller ett fåtal fall. En fallstudie bör genomföras i en miljö eller organisation där 

undersökningsområdet framträder och är specifikt till dess natur.  

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen har vi använt oss av en fallstudie som metodik. Det 

beror på att vi har en frågeställning som bygger på “hur”. Vi vill veta hur två företag använder 

sig av prognoser. Dessutom har inte vi som utomstående något intresse av att manipulera 

situationen, utan vi ville kunna studera hur de gör och observera deras rutiner.  

Den främsta svagheten som adresseras till fallstudier är enligt Yin (2007) att studien lätt blir för 

subjektiv. Studien grundas på subjektiva upplevelser hos forskaren och har därför låg validitet 

och kan inte antas som generella slutsatser. En annan svaghet som författaren beskriver är att 

fallstudier lätt drar ut på tiden och att resultatet av undersökningen lätt blir allt för omfattande. 

Den här kritiken har även historiskt visat sig vara befogad. Många fallstudierapporter har 

drunknat i mycket material och blivit oläsliga. Den här svagheten har vi försökt bemöta genom 

strukturera upp vårt arbete och redan från början ha en tanke om hur undersökningen skulle gå 

till.  

2.5 Val av fallföretag 

Vårt syfte med den här uppsatsen har bland annat varit att förstå hur företag arbetar med 

prognoser och jämföra verkligheten med hur det ser ut i teorin. Valet av Galenica AB som 

fallföretag och SAAB training and simulation som ett kompletterande fall beror på att de 

uppfyllde våra kriterier samt erbjöd den access som krävdes för att besvara vår forskningsfråga. 

För att uppfylla vårt syfte med studien behövde vi komma nära fallföretagen och förstå deras 

arbete på djupet. Den möjligheten har vi fått hos båda bolagen. Det är två skilda företag med 

olika bakgrund. Galenica AB är ett relativt nystartat bolag som har haft en stark tillväxt under 

några år. SAAB training and simulation däremot är ett större bolag som har funnits under 
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betydligt längre tid. De här två bolagen fungerar som en bra kontrast mot varandra men har 

samtidigt flera likheter. Bland annat står båda bolagen för en svårighet med långa 

utvecklingstider och mycket fokus på forskning och utveckling. Att framställa medicin tar i 

genomsnitt 12 år (fass, 2014) medan SAAB training and simulation är verksamma inom ett 

område där det krävs att man hela tiden utvecklar företagets produkter. Skillnaderna mellan 

bolagen är en möjlighet för oss att skapa en större förståelse för arbetet med prognoser i 

praktiken. Det beror på att bolagen befinner sig i två helt olika positioner och användandet av 

prognoser skiljer sig därför åt. 

2.6 Datainsamling 

För att ha möjlighet att uppnå vårt syfte med den här uppsatsen behövde vi relevant empiriskt 

material. Vi har främst använt oss av primärdata som samlas in genom intervjuer med personal 

hos Galenica AB och SAAB training and simulation.   

När man genomför en fallstudie är det dock viktigt att komma ihåg att intervjuerna enbart är en 

av flera källor som bör användas. Yin (2007) skriver att materialet från en intervju lätt kan bli 

vilseledande beroende på dåligt minne, egen agenda eller för att framstå bättre än vad fallet är. 

Författaren skriver ”styrkan i en fallstudies datainsamling ligger i möjligheten att använda 

många informationskällor” (Yin, 2007. S. 125). Under en fallstudie kan flera källor leda till 

högre grad av samstämmighet och högre kvalitet på resultaten. Det är en logisk slutsats att en 

forskning är mer övertygande om flera källor styrker varandra. 

Yin (2007) antyder samtidigt att det kan finnas en problematik med flera källor. Främst kostar 

det mer att samla in och analysera flera former av information. Det kan även bli en problematik 

om personen som genomför undersökningen inte har kunskaper om alla de tekniker som krävs 

för att använda sig av flertalet källor. Risken här är att svaren från de olika källorna inte går att 

knyta ihop på ett tillfredsställande sätt. Vi har i uppsatsen utgått från två företag vilket medför att 

vi har studerat problematiken från flera synvinklar. Fördelen med det här är att vi bättre förstår 

problematiken med prognostisering när vi har två kompletterande fall. 

http://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1294&guideid=60
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2.6.1 Intervjuer 

Yin (2007) skriver att en av de vanligaste metoderna för att föra in empiriskt material i en 

fallstudie är genom intervjuer. Metodiken i en intervju under en fallstudie är normalt att hålla den 

flexibel utan att försöka påverka intervjuobjektets åsikter. Författaren poängterar dock vikten av 

att forskaren ser till att syftet med undersökningen kan fullgöras med intervjuerna när de är mer 

flexibla. Främst handlar det om att garantera att den information som behövs till studien kommer 

fram. Bryman och Bell (2014) skriver att en intervju inte behöver vara helt ostrukturerad utan en 

så kallad semistrukturerad intervju kan även användas. Då har personen som intervjuar bestämt 

en del frågor som han/hon vill ha svar på men är ändå öppen för fria svar från intervjupersonen. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det tyckte vi var det bästa alternativet 

eftersom det är vissa frågor som vi tyckte skulle tas upp i intervjun samtidigt som det har funnits 

plats för kompletterande frågor. För att garantera att all information som vi hade behov av skulle 

insamlas utgick vi från en intervjuguide där frågorna strukturerades upp. Tanken under intervjun 

var dock att inte försöka påverka intervjuobjektet utan låta personen vara öppen med sina svar. 

Under intervjun försökte vi vara observanta på vilka svar vi fick och utifrån svaren styra in 

intervjun på de frågorna som var viktiga för undersökningen. Svaren som vi fick låg till grund 

för nästa fråga. Intervjuguiden finns under rubriken bilagor (bilaga 1). 

2.7 Urval för primärdata 

Enligt Bryman och Bell (2014) är det både tidskrävande och kostsamt att genomföra intervjuer 

och ett urval är nästan alltid ett måste för forskaren. Forskaren måste därför välja ut relevanta 

personer som kan ge den information som krävs för att genomföra studien. Det finns flera olika 

urvalsmetoder att välja mellan. En metod enligt Jacobsen (2002) kallas informationsurval och 

innebär att forskaren medvetet väljer ut en intervjuperson som kan tänkas sitta inne på den 

informationen som efterfrågas. Det här är en metod som vi tyckte passade bra för vårt urval. Vi 

ville komma i kontakt med de nyckelpersonerna som besitter de kunskaper om ämnet i de 

företagen vi valt att studera. 

Vi valde att genomföra en fallstudie på Galenica AB samt komplettera med SAAB training and 

simulation. Hos Galenica AB intervjuades företagets ekonomichef Annica Granström. Vi 
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lokaliserade henne som nyckelperson i organisationen eftersom hon var ansvarig för 

prognoserna. På SAAB training and simulation har controllern Simon Thörn intervjuats. Vi valde 

att intervjua honom då han arbetar mycket med prognoser och kunde ge oss den information vi 

var ute efter. Vi blev väl bemötta på båda företagen och vi erhöll den information som var av 

intresse för vår studie. 

2.8 Etisk diskussion  

Bryman och Bell (2014) beskriver att en etisk diskussion främst berör två frågor, hur vi 

behandlar den enskilda människan i studien och finns det tillfällen där det är oetiskt att umgås 

tillsammans med individer som vi studerar. Ett exempel på en etisk princip som Bryman och Bell 

(2014) tar upp och som även vi har utgått från i vår undersökning är att undvika falska 

förespeglingar. Det innebär att personen som blir intervjuad inte förstår syftet med 

undersökningen. Vi har varit transparenta med vårt syfte i uppsatsen och gett riktig information 

om bakgrunden till undersökningen.  

Två andra punkter som Bryman & Bell (2014) och Davidson & Patel (2011) tar upp är 

samtyckeskravet och anonymitetskravet. Vi har under hela processen varit tydliga till personerna 

vi intervjuat att det varit helt frivilligt. Dessutom har vi innan varje intervju informerat 

personerna om att de inte var tvungna att besvara eventuella frågor som de inte kände sig 

bekväma med. Personerna som vi intervjuade på företaget har även haft en möjlighet att vara 

anonyma i uppsatsen om det låg i deras intresse. Den här möjligheten erbjöd vi för att skapa tillit 

till individerna även om det minskar öppenheten och möjligheten att göra om samma studie i 

framtiden.  

2.9 Kvalitetsmått  

Enligt Patel och Davidson (2011) används det främst två kvalitetsmått, validitet och reliabilitet. 

De här måtten skiljer sig dock mycket beroende på om du använder en kvalitativ eller kvantitativ 

metodik. I en kvalitativ uppsats handlar reabilitet om att liknande studier ska ge liknande svar, i 

en kvalitativ studie utgår man istället från den unika situationen. Ställer man en fråga till ett 

intervjuobjekt behöver han eller hon inte svara samma sak varje gång utan i en kvalitativ uppsats 

beror det på den unika situationen. Författarna beskriver vidare att kvalitetsmåttet validitet 
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handlar i en kvalitativ undersökning om att tolka och förstå innebörden i sammanhang. En metod 

för att möta validitetsproblematiken är genom triangulering. Metoden innebär att man använder 

flera olika datainsamlingsmetoder för att sedan väga samman resultaten av det insamlade 

materialet för att kunna erhålla en fylligare analys. Ytterligare kan metoden förklaras utifrån att 

man studerar samma fenomen i olika sammanhang för att genom detta skapa en bättre förståelse 

för problematiken. 

Vi har främst valt att möta validitetsproblemet genom att belysa vår frågeställning utifrån en 

studie på flera företag. Genom att studera två fall har vi en förhoppning att förstå innebörden i 

problemet om prognostisering bättre. Eftersom att företagen skiljer sig åt i flera aspekter, har vi 

haft en förhoppning att skapa en större validitet i uppsatsen eftersom studien blir bredare och 

undersöker fler vinklar på problemet.  

Bryman och Bell (2014) väljer att istället formera de kvalitativa kvalitetsmåtten utifrån två 

grundläggande kriterier; trovärdighet och äkthet. Totalt finns det fem underkategorier till 

kvalitetsmåttet äkthet; Taktisk autenticitet, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet och katalytisk autenticitet. Taktisk autenticitet belyser området om att 

undersökningen ska vara till hjälp för de individer som medverkar i undersökningen. Rättvisande 

bild handlar om att uppsatsen ska visa en bild som stämmer överens med verkligheten. 

Ontologisk autenticitet behandlar ämnet om att intervjuobjektet får ökad insikt i sin situation och 

miljö. Pedagogisk autenticitet belyser ämnet om att personen som genomfört studien fått ökade 

kunskaper om hur människorna som deltagit i studien upplever sin situation. Slutligen handlar 

katalytisk autenticitet om vilken möjlighet deltagarna i undersökningen har att påverka deras 

situation utifrån den här uppsatsen. 

För att säkerställa kvalitén på uppsatsen har vi övervägt kvalitetsmåttens innebörd i hela 

undersökningen. För att uppnå en rättvisande bild har vi efter skrivet empiriavsnitt kontaktat 

företagen för att garantera att den bild vi har av företagen stämmer överens med verkligenheten. 

Vår förhoppning har även varit att skapa en ontologisk autenticitet genom att vi beskrivit 

processen med våra ord, utifrån teorin, vilket har gjort att personerna kan sätta in sitt arbete i ett 

teoretiskt sammanhang. Utifrån studien om hur företagen arbetar med prognoser har vi jämfört 
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det med vad teorin säger. Personerna som ställer upp prognoserna har utifrån den här uppsatsen 

möjlighet att själva dra slutsatser av vårt resonemang.  
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3. Teori 

I teorikapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för prognoser. Kapitlet bygger i första 

hand på litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi kommer i kapitlet diskutera bakgrund till ämnet, 

olika former av kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder samt beskriva eventuella 

utmaningar och problem med prognostiseringen. Teorierna i kapitlet kommer ligga till grund för 

analys av det empiriska materialet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Prognostisering 

3.1.1 Vad innebär prognostisering? 

Prognostisering innebär i stora drag en process som med hjälp av historisk data eller subjektiva 

antaganden ska ge företagen en bättre bild av framtiden och därmed fatta bättre beslut (Lakhani 

& H. Kleiner, 2014). Wienclaw (2008) skriver att prognoser används i en rad olika situationer 

och beslut för ett företag. Det handlar om beslut som bland annat berör hur mycket material som 

behövs till produktionen, hur mycket personal kommer behövas för att klara framtiden samt 

prognoser om kostnader för att garantera ett företag även i framtiden kan vara lönsamt. Lakhani 

och H. Kleiner (2014) skriver att ledningen vill minska risken och chansningar i beslutsfattandet. 

Dock går det inte att eliminera osäkerheten helt utan den kommer alltid finnas kvar, men 

förhoppningsvis till en lägre grad.   

Lakhani & H. Kleiner (2014) och White & Vondererembse (1991) beskriver sju steg i 

prognostiseringsprocessen: 

1. Samla in data som behövs och fastställ syftet med prognosen.  

2. Sortera bort onödig data.  

3. Välj ut den modell som skall användas för att uppfylla prognosens syfte. 

4. Genomförande av prognosen med hjälp av den valda modellen. 

5. Granskning av prognosen. 

6. Presentera prognosen för intressenter. 

7. Följa upp resultaten. 
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Vidare skriver författarna att prognoser bara är ett hjälpmedel för att fatta bättre beslut. Det krävs 

att sunt förnuft tas med i processen och att förtaget inte litar blint på de som ställt upp 

prognoserna utan ser det mer som rådgivning. Lalli (2011) fortsätter resonemanget om att 

prognoser enbart bör ses som ett hjälpmedel för att annars finns det en risk att prognoserna blir 

en självuppfyllande profetia där ledningen förlitar sig på och handlar efter prognosen, även om 

den är felaktig. 

Lakhani och H. Kleiner (2014) tar upp några viktiga aspekter som ett företag bör ha i åtanke vid 

användning av prognoser. Ett företag bör förstå varför prognoser behövs och vem som ska ha 

användning av dem. När det är klart ska kraven på prognosen identifieras och den detaljnivå som 

krävs. Vidare måste kostnaderna för prognosen beräknas så att inte kostnaderna överstiger 

nyttan. För att skapa prognoser krävs data och det är därför viktigt att se över vilken den 

tillgängliga data är och om det är tillräckligt för att skapa en prognos. Tidsaspekten är även den 

viktig att räkna med. Kommer prognosen upprättas i tid för att vara relevant vid beslutsfattandet 

eller inte? Om den upprättas i tid, kommer den vara tillförlitlig och i så fall till vilken grad? 

Framtida faktorer kan komma att påverka prognosen och företag bör ha det i minnet. 

3.1.2 Varför prognostisera?  

Ett företag använder prognoser för budgetering och allokering av resurser (Bansal m.fl, 2015).  

Rodney Schwartz uttalar sig i en artikel i the Guardian (2012) att det är viktigt för ett företag att 

veta “what´s coming around the corner”. Han fortsätter sedan med att beskriva om ett företag 

inte har någon prognos för kassaflödet kommer det med högsta sannolikhet leda till problem. Det 

är samtidigt viktigt att hela tiden vara lyhörd till vilka behov ett företag har. St-Jean m.fl (2008) 

skriver att när ett företag växer förändras behovet av information och att det kan vara kostsamt 

om rutinerna inte förändras i samma takt som företaget. Bergström (1982) beskriver att 

prognoserna formar ett företags strategi. Visar en prognos att företagets nuvarande inriktning inte 

är fördelaktig, kommer bolaget ändra inriktning. Författaren skriver även att prognoser kan ligga 

till grund för vilka produkter som företaget ska ta fram och när de ska presenteras för 

marknaden. 
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Heizer och Render (2004) beskriver att ett företag står för många utmaningar, en av 

utmaningarna är säsongseffekten. Förstår inte bolaget hur deras produkter påverkas av 

säsongseffekten risker företaget att ha allt för stora lager vid lågsäsong och allt för lite vid 

högsäsong.  Chambers m.fl. (1971) skriver att det är en stor kostnad för ett företag att binda för 

mycket kapital i lager. Med bra prognoser kan ett företag minska lagret, men samtidigt inte 

riskera att lagret töms. Wienclaw (2008) beskriver att ett annat användningsområde för 

prognoser är att förutse hur mycket och vilken form av personal företaget kommer behöva. En 

bra genomförd prognos skapar möjligheten för ett bolag att förstå var företaget kommer ifrån, 

hur det ser ut idag och vad som kommer hända i framtiden. 

Samtidigt är det viktigt att hela tiden vara medveten om att prognoserna inte är mer än gissningar 

om den framtida utvecklingen och därför bör man inte lita till hundra procent på dessa (Lakhani 

& H. Kleiner, 2014). Kumar och Suresh (2009) skriver att det finns ett antal olika metoder när ett 

företag ska genomföra en prognos. De här metoderna delas in i två grupper. Kvalitativa metoder 

som bygger på åsikter och mänskligt dömande. Den andra gruppen inkluderar kvantitativa 

metoder och bygger på data och tidsserier.  

3.1.3 Kvalitativ prognostisering 

Kvalitativ prognostisering innebär att prognosen grundar sig i subjektiva antaganden (Heizer & 

Render 2004).  Kumar och Suresh (2009) skriver att det finns ett antal kvalitativa metoder. Den 

vanligaste metodiken är subjektiva skattningar från ledning och säljkåren. En annan metod 

bygger på marknadsundersökningar där företaget tar in information till prognoser genom 

intervjuer för att kartlägga kundernas beteende. Historisk analogi bygger på en analys om hur 

processen/introduktionen har gått till på andra platser och företaget drar slutsatser utifrån denna 

information. Delphi är en metodik som bygger på anonyma uttalanden för experter inom 

området.  

Subjektiva skattningar från ledning och säljkåren. 

Den vanligaste metoden för prognostisering är att ledningen frågar sina anställda vad de tror att 

olika händelser ska få för utfall (Stevenson, 1999). Heizer och Render (2001) menar att det här är 

en bra metod för kortsiktiga prognoser. Haran och Moore (2014) tar i sin artikel upp en stor 
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problematik med metoden. Problemet är att människor ofta överskattar sin egen förmåga. Deras 

studier visar att personer som påstår att de är 80 % säkra på att deras prognoser hamnar inom 5 

% från deras gissning, har rätt i mindre än 20 % av fallen. Författarna menar att resultatet ofta 

blir bättre om personen som ska göra prognosen beskriver ett intervall där det framtida utfallet 

troligen kommer att hamna, istället för att presentera en exakt siffra. Haran och Moore (2014) 

har sedan utvecklat idén och skapat en metod som de kallar för SPIES (subjective probability 

interval estimates). Metodiken bygger på sannolikhetsintervall, kortare intervall läggs fram och 

de rangordnas sedan utifrån det mest troliga utfallet. Med SPIES så kan ledningen fokusera på 

det intervall som är mest troligt, men kan även se andra intervall och hur sannolikheten för de 

utfallen förväntas vara (Haran och Moore, 2014).  

Analoga prognoser  

Bergström (1982) beskriver en annan metod för att prognostisera framtiden, vilket är en 

analogisk metodik. Tanken är att företaget utgår från att utvecklingen för en produkt i ett område 

kommer ha en liknande utveckling som en liknande produkt har haft i ett annat område. En 

självklarhet för att det här ska vara möjligt är att förutsättningarna är väldigt lika i de två 

områdena och att den produkt företaget ska jämföra med ligger före i tiden. Kumar och Suresh 

(2009) skriver att kostnaderna för att använda sig av en analog metod inte är så höga och 

metoden kan användas båda för kortsiktiga och långsiktiga prognoser.  

Marknadsundersökningar  

Metodiken bygger på intervjuer och enkäter med organisationens tilltänkta kunder för att skapa 

ett underlag för att kunna prognostisera framtida efterfrågan (Heizer & Render, 2004).  Kumar 

och Suresh (2004) skriver att marknadsundersökningar anses vara dyra och den används främst 

för prognostiseringar som är medel eller långsiktiga. Heizer och Render (2004) beskriver att en 

problematik men den här metoden är att människor lätt blir påverkade och en överoptimism kan 

smyga sig in i en personlig bedömning. Metoden kan även användas för utformning och val om 

att ta fram nya produkter.  
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Delphi-metoden  

Metodiken bygger i grunden på uttalande från en rad experter inom området som ska analyseras.  

Krajewski och Ritzman (2001) skriver att metoden utgår från svar av en expertpanel. Alla dessa 

svar är anonyma och oberoende av varandra. Tanken är sedan att svaren som kommer in ska 

ligga till grund för ett nytt utskick, där även viss information om hur de andra svarat ska ingå. 

Processen fortgår sedan på samma sätt när de här svaren kommer in. Målet är att experterna 

tillsammans kommer överens om hur framtiden förväntas utveckla sig. Det finns egentligen 

ingen gräns om hur många omgångar som metoden tillåter, men vanligen brukar 3-4 genomföras 

(Bergström, 1982; Stevenson, 1999). Bergström (1982) skriver att panelen inte nödvändigtvis 

behöver bestå av externa experter utan man kan även inkludera interna medarbetare. 

Kostnaderna för en sådan här metod blir naturligt relativt höga och prognosen bör används 

främst för långsiktiga prognoser (Kumar & Suresh, 2009). 

3.1.4 Kvantitativ prognostisering 

Den andra övergripande metoden för att utföra prognoser bygger på en kvantitativ metod. Heizer 

och Render (2014) skriver att det är en motsättning mot den kvalitativa metoden som bygger på 

subjektiva antaganden. Kvantitativ metod vill istället få bort så mycket som möjligt av 

subjektiviteten i prognosen och därmed vara objektiv. Heizer och Render (2014) beskriver att 

metoden bygger på historisk data och går ut på att läsa av hur olika variablers utvecklingar har 

skett historiskt för att på så sätt läsa av hur de variablerna kommer att förändras i framtiden. 

Metoden passar bra när historisk data är väl tillgänglig samt att utvecklingen har skett relativ 

stabilt. Chambers m.fl. (1971) skriver att ett problem med modellen är att den är beroende av att 

variablerna som påverkar utvecklingen är desamma i framtiden. Metoden tar inte hänsyn till 

möjligheten att nya variabler och händelser kan uppstå (författarna kallar det för turning points) 

som inte tidigare har skett, vilket kan förändra hela utfallet.  

Trend är en väldigt viktig faktor i den kvantitativa prognostiseringen. En trend är ett långsiktigt 

rörelsemönster inom tidsserien. Normalt bortser företaget från kortsiktiga förändringar, utan 

fokus för ett företag ligger på hur utvecklingen ser ut på lång sikt (Kumar & Suresh, 2009; 

Heizer & Render, 2004).  Heizer och Render (2004) skriver att en faktor som skapar rörelser i 

trenden är den så kallade säsongseffekten. Effekten förklaras lättast med ett praktiskt exempel. 
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Vi äter av naturliga skäl mer glass på sommaren, vilket gör att försäljningen under den här 

säsongen är högre än under andra perioder. Det är viktigt för ett bolag att de är väl medvetna om 

hur säsongseffekten spelar in. Annars kommer prognoserna för lågsäsong vara för optimistiska 

och prognoserna för högsäsong allt för negativa. En annan faktor som bland annat Kumar och 

Suresh, (2009) skriver om är den cykliska faktorn. Det är en rörelse runt den verkliga trenden. 

Även om vi har en positiv trend som långsiktigt går upp kommer det gå upp och ner kortsiktigt. 

Dessa rörelser kan hålla på i flera år och kopplas ofta samman med konjunkturen.  Det bästa 

sättet att förutse en cykel är att hitta en ledande indikator som infaller innan den cykliska 

rörelsen. Ett enkelt exempel på det sista är en ledande indikator för hur många elever som 

kommer börja skolan. En ledande indikator kan vara hur många som föddes sju år tidigare. 

Slutligen finns det alltid en slumpmässig faktor. Det kan handla om oväntade politiska beslut 

som påverkar branschen, naturkatastrofer eller dylik, faktorer som påverkar hela prognosen men 

som är helt slumpmässiga (Kumar & Suresh, 2009; Heizer & Render, 2004). 

Det finns många olika metoder för att genomföra en kvantitativ prognos, valet av metod är 

beroende av hur detaljerad prognos som efterfrågas, vilken tidsspann som ska förutses och vilka 

resurser företaget är villiga att lägga på arbetet (Kumar & Suresh, 2009). De metoder som 

kommer presenteras i den här uppsatsen är: naiva metoder, glidande medelvärde, exponentiell 

utjämning, box -jenkins metoden, ekonometriska flerekvationer samt regression och korrelation 

användning. 

Naiva metoden 

Den naiva metoden är den enklaste metoden och kräver inget större arbete eller djupare analys 

för att användas. Metodiken bygger på resultatet från den senaste perioden som sedan antas 

upprepa sig nästkommande period (Heizer & Render, 2004; Krajewski & Ritzman, 2001; 

Stevenson, 1999). Heizer och Render (2004) skriver att resultatet eventuellt kan justeras med 

någon procent plus eller minus, dock utan någon större analys. Fördelen med den här metoden är 

att kostnaderna för organisationen blir väldigt låga, däremot kan man ifrågasätta kvalitén på en 

naiv prognos. Metoden lämpar sig främst för kortsiktiga prognoser när förändringen från period 

till period inte blir lika markanta (Kumar Suresh, 2009).  
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Glidande medelvärde 

En vanlig metod när man ska göra prognoser genom tidsserier är att använda sig av glidande 

medelvärde. Tanken med glidande medelvärde är att metoden ska jämna ut tillfälliga bottnar och 

toppar som kan bero på enskilda händelser (Bergström, 1982).  Heizer och Render (2004) skriver 

att metoden bör användas om vi kan anta att efterfrågan på marknaden kommer ligga relativt 

stabilt över en längre tid. Praktiskt är metoden relativt enkel, det handlar om att välja "n" 

perioder som företaget vill inkludera och dela detta med talet "n". Glidande medelvärde beräknas 

vara, relativt sätt, en billig lösning för ett företag samtidigt som metoden främst ska användas för 

kortsiktig prognostisering (Kumar Suresh, 2009). 

Exponentiell utjämning  

Exponentiell utjämning innebär ett viktat medelvärde för historiska data där de senaste värdena 

historiskt sätt får en starkare inverkan (Kumar Suresh, 2009; Krajewski & Ritzman, 2001). 

Bergström (2004) skriver att prognosmakaren väljer att vikta med ett tal (α) som passar bäst för 

den aktuella situationen. Används ett lägre värde skapas en mer utjämnad trend vilket kan vara 

användbart om trenden är otydlig och inte så väletablerad. Ett högre värde skapar ett större fokus 

på den senare delen av trenden vilket medför att man är mer lyhörd för de senaste förändringarna 

i trenden. Ett värde på α= 1 skulle motsvara en naiv metod, där prognosen likställs med den 

senaste perioden (Bergström, 2004; Krajewski & Ritzman, 2001). Exponentiell utjämning är en 

kostnadseffektiv metod som dock lämpar sig bäst för kortsiktiga prognoser. (Bergström 1982; 

Heizer & Render, 2004) 

Box- Jenkins-modellen  

Box-jenkins-modellen är en tidsseriemetod som enbart bygger på en historisk utveckling för den 

variabel som ska prognostiseras. Box-jenkins beskriver delvis självreglerande processer, där 

prognoser för ett år beror på utfallet från åren innan (Bergström, 1982). Metoden är relativt sätt 

dyr och svår. Det krävs goda kunskaper för att resultatet ska blir bra. Metodiken bör praktiseras 

främst på medellånga eller långsiktiga prognoser (Kumar & Suresh, 2009). 
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Kausala modeller 

Det finns olika kausala modeller för att göra prognoser till exempel regressionsmodell och 

korrelationsmodell (Heizer & Render, 2004). Modellerna bygger på att mäta vilka oberoende 

variabler som påverkar den beroende variabeln som mäts i prognosen. Regressionsmodellen 

bygger på att göra en regression mellan en beroende och en oberoende variabel (Krajewski & 

Ritzman, 2001). Modellen visar hur en variabel är relaterad till värdet för en annan variabel 

(Kumar & Suresh, 2009; Heizer & Render, 2004). Korrelationsmodellen innebär istället att se 

om det finns någon linjär samvariation mellan två variabler med hjälp av en 

korrelationskoefficient (r) (Krajewski & Ritzman 2001). Metoden mäter styrkan i ett linjärt 

samband, resultatet presenteras i koefficient som är ett tal mellan plus ett och minus ett, plus ett 

för en perfekt positivt korrelation och minus ett för en negativ korrelation (Kumar & Suresh, 

2009; Heizer & Render, 2004). 

Ekonometriska flerekvationsmodeller  

Bergström (1982) skriver att ekonometriska flerekvationsmodeller är en form av kausal modell 

där företaget inkluderar flera variabler. För att prognostisera utvecklingen av en faktor kan 

företaget inte bortse från samband som förklarar andra relevanta faktorer. Exempelvis beror 

konsumtionen dels på kundernas disponibla inkomst som i sin tur bland annat beror på 

ränteläget, löneutveckling etc. Kumar och Suresh (2009) menar att den ekonometriska modellen 

anses vara dyr att praktisera. Det beror på att det tar relativt sätt lång tid att genomföra och det 

krävs kunskaper och erfarenheter i ämnet för att prognosen ska bli bra. Metoden går dock att 

använda för både kortsiktiga och långsiktiga prognoser.  
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3.2 Svårigheter vid prognostisering 

Vad kännetecknar en bra prognos? Är det att utfallet stämmer väl överens med prognosen, eller 

går det att problematisera? Bergström (1982) skriver att en prognos ligger till grund för beslut. 

Visar analysen att den nuvarande inriktningen kommer vara negativ i framtiden så bör ett 

rationellt företag ändra inriktning. I det här fallet kommer inte utfallet ligga i närheten av 

prognosen. Trots detta kan prognosen ha varit väldigt framgångsrik som förutsåg en mindre 

lyckad inriktning. Hur företaget gör en uppföljning är inte helt enkelt och det är svårt att isolera 

effekterna av en speciell åtgärd. Författaren menar dock att det är viktigt att genomföra 

uppföljningar, främst för att kunna utvärdera sin egen metodik och förstå vilka metoder som 

fungerar bäst.  

Kahn (2014) skriver att ett potentiellt problem är att prognostisera nya produkter. Det finns i det 

här läget ingen historisk data, vilket gör det omöjligt att använda sig av en tidsserieanalys. 

Bergström (1982) lägger fram en metod för att bemöta det här problemet nämligen analoga 

prognoser. Tanken är i det här läget att istället för att kolla på den historiska utvecklingen för den 

aktuella produkten kollar man på utvecklingen för en liknande produkt i ett liknande läge. Ett 

motsatt problem är ifall data blir förlegad och inte kan användas till prognosen. Data som inte är 

aktuell gör att prognosen blir inaktuell och risken är stor att prognosen blir missvisande.  

Trots att prognostisering används av större delen av alla företag är inte alla bra på att upprätta 

prognoser (Haran & Moore, 2014). För att öka chansen att en prognos stämmer är det enligt 

Lakhani och H. Kleiner (2014) fördelaktigt om subjektivitet minskas i så stor grad som möjligt. 

En kvantitativ metod har inte känslor och påverkas inte av psyket. Siffrorna finns där och 

förändras inte oavsett läge. Lakhani och H. Kleiner (2014) skriver om ett problem som beror på 

partiskhet. Författarna skriver att det finns två olika former av subjektivitet: oavsiktlig 

subjektivitet som beror på att det saknas information eller erfarenhet. Den andra formen är 

avsiktlig subjektivitet som uppstår beroende på medvetet handlande. Den senare varianten av 

partiskhet kan exempelvis uppstå när en säljare får bonus när personen överträffar prognosen. 

Beroende på det försöker man sänka prognosen för att lättare erhålla bonusen. 
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Butter och Jansen (2013) skriver att ett bra och enkelt sätt att mäta prognosfel är att använda sig 

av “Random walk model”. Modellen innebär att med hjälp av historisk data göra en prognos med 

slumpvariabler. Modellen kan sedan jämföras mot företagets prognos. Med hjälp av statistiska 

mätningar som till exempel GMRAE (Geometric mean relative absolute error) kan företaget 

mäta om prognosen är mer tillförlitlig än slumpen. Författarna skriver om GMRAE= 1 innebär 

det att modellen är lika bra som random walk modellen. Är GMRAE > 1, är random walk bättre 

en den andra valda prognosen  

Enligt Lakhani och H. Kleiner (2014) är det inte tillräckligt att endast mäta fel i prognoserna utan 

istället även se hur de förändras över tiden. För att skapa en bra prognosmetod behöver företagets 

styrkor, svagheter och behov identifieras (Gilliland, 2003). Det räcker dock inte med att använda 

endast en prognosmetod utan fler olika bör användas. Både kvantitativa och kvalitativa modeller 

rekommenderas (Wienclaw, 2008; Lakhani & H. Kleiner, 2014). Lakhani och H. Kleiner (2014) 

skriver att ytterligare förutsättningar för bättre prognoser är en bra kunskap om marknaden där 

företaget verkar. Det gäller att få bättre bild över efterfrågan, konkurrenterna, teknikens 

utveckling etc. Bättre strategiska beslut kan därmed göras och företaget kan ta lärdomar från 

andra företags misslyckande och framgångar. Författarna skriver att inom företaget är det viktigt 

att de som är involverade i prognostiseringen träffas regelbundet för att diskutera prognoserna. 

Ledningen bör också involveras i processen, har man deras förtroende och förståelse kan man 

bättre förstå olika antagande som görs i modellerna. Det sista som författarna tar upp är 

kontinuerlig övning. Att träna mycket på att upprätta prognoser kommer ge företaget bättre 

kunskaper och erfarenhet inför nästa gång. Genom att ta lärdom från de tidigare prognoserna, 

bidrar det till att mer tillförlitliga prognoser skapas i framtiden.  
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Trade-off mellan kostnad och nytta i 

prognoser 

När ett företag väljer prognosmodell är 

det hela tiden en trade-off mellan 

kostnaden för att ta fram prognosen och 

kostnaden för att prognosen är felaktig. 

Chambers m.fl. (1971) menar att ett 

företag måste hitta en avvägning för att 

få en så låg total kostnad som möjligt. I 

figur 1 illustreras den optimala punkten 

som ett företag försöker nå för att erhålla 

den lägsta totala kostnaden i sitt 

prognosarbete. 
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3.3 Sammanfattning 

Kvalitativa metoder: Kort beskrivning:  Tidshorisont: Kostnad: Tillförlitlighet nr 

Subjektiva skattningar 

från ledning och 

säljkår 

En metodik som bygger på vad 

ledningen och säljkåren tror om 

utvecklingen 

Kort - medellång  Låg  Låg - osäker 1 

Marknads-

undersökning 
Bygger på marknadsundersökningar 

där man tar in information till 

prognoser genom intervjuer för att 

kartlägga kundernas beteende 

Medellång till 

långsiktig  
Höga  Hög - pålitlig 2 

Historisk analogi  Bygger på en analys om hur 

processen/introduktionen har gått till 

på andra platser och man drar 

slutsatser utifrån denna information 

Kort till 

långsiktigt  
Låg - medel  Medel - osäker  3 

Delphi  En metodik som bygger på anonyma 

uttalanden för experter inom 

området.  

Långsiktigt  Hög Hög - pålitlig 4 

Kvantitativa 

metoder: 
     

Naiva metoden  Framtida perioden antas se ut som 

den senaste perioden. 
Kortsiktigt  Låga 

kostnader 
Låg - osäker 5 

Glidande medelvärde  Jämnar ut kurvorna i en trend Kortsiktigt  Låga 

kostnader 
Låg - osäker 6 

Exponentiell 

utjämning 
Ett viktat medelvärde för historiska 

data där de senaste värdena historiskt 

sätt får en starkare inverkan 

Kortsiktigt  Låga 

kostnader 
Låg - osäker 7 

Box -jenkins  Box -jenkins beskriver delvis 

självreglerande processer, där 

prognoser för ett år beror på utfallet 

från åren innan 

Medellång till 

långsiktigt  
Medel till 

höga 

kostnader  

Hög - pålitlig 8 

Regression och 

korrelation analys  
Regressionsmodellen bygger på att 

göra en regression mellan en 

beroende och en oberoende variabel. 

Korrelationsmodellen innebär att se 

om det finns någon linjär 

samvariation mellan två variabler 

Kort till långsiktig Medel till 

höga 

kostnader  

Hög - pålitlig 9 

Ekonometriska 

flerekvationer  
En form av kausal modell där vi 

inkluderar flera variabler  
Kort till långsiktig  Höga 

kostnader  
Hög - pålitlig 10 
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I tabellen ovan sammanfattas några av 

metoderna som används för att 

prognostisera framtiden för ett bolag. 

För att skapa de bästa prognoserna krävs 

i vissa fall att man använder sig av mer 

än en modell (Bansal m.fl. 2015). 

Kostnaden för en modell korrelerar 

överlag med tillförlitligheten för 

modellen. Tillförlitligheten beror dock 

på i vilket sammanhang modellen 

används. De modeller som benämns som 

osäkra i tabellen kan, i sammanhang då 

utveckling är relativt stabil, vara pålitliga 

(Kumar & Suresh, 2009). I figur 2 visas 

en matris där förhållandet mellan 

tidshorisont och kostnad visualiseras och 

i figur 3 visas förhållandet mellan 

tillförlitlighet och kostnad. Ljusa punkter 

motsvara kvantitativ metod, medan de 

mörkare punkterna förklarar att metoden 

är mer kvalitativ. I diagrammet på 

föregående sida förklaras vilken metod 

siffran motsvarar. Det är svårt att 

generellt säga om kvalitativa eller 

kvantitativa metoder fungerar bäst för 

långsiktiga prognoser. Exempelvis 

marknadsundersökningar är en kvalitativ 

metod som med fördel kan användas för 

mer långsiktig prognostisering samtidigt som en annan kvalitativ modell, subjektiva skattningar 

är bäst lämpad för mer kortsiktiga prognoser (Kumar & Suresh, 2009). Heizer och Render (2004) 
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skriver att en marknadsundersökning kan användas för att prognostisera kundernas framtida 

behov, vilket i sig kan lägga grunden till ett företags långsiktiga strategi. Tidshorisonten för 

metoderna är svåra att fastställa och det beror mycket på andra omständigheter. Bland annat kan 

en naiv metod (nr 5) om företaget har de rätta omständigheterna, även fungera för något längre 

prognostisering än vad matrisen visar. Matrismodellen är en förenklad tolkning av teorin och 

stämmer inte in i alla unika situationer. 

För att skapa en bra prognos är det en fördel att inkludera flera metoder som bekräftar varandra 

(Bansal m.fl., 2015). Om både en utjämnad trend och ett allmänt tyckande prognostiserar 

framtiden liknande så skapas en starkare prognos, än om företaget enbart använder sig av en 

metod (Bansal m.fl., 2015; Charles W. Chase Jr, 2000). Vid användning av en kvantitativ 

prognos krävs det dock alltid en viss grad av kvalitativ metodik. Wienclaw (2008) tar upp tre 

exempel där det blir aktuellt. För det första krävs det en kvalitativ bedömning kring vilken data 

som ska användas i modellen. Det är en problematik att välja ut rätt data, för vad som stoppas in 

avgör vilken prognos som kommer ut i slutändan. För det andra krävs det ett omdöme om vilken 

kvantitativ metod som bör användas i den aktuella prognosen. Slutligen kommer det krävas en 

kvalitativ tolkning av resultatet. Svaret från prognoserna är inte alltid glasklara och lättolkade, 

utan det kan krävas ett bra omdöme för att komma fram till ett bra svar.   
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4. Empiri 

Empiri är kunskap som är hämtat från experiment, observationer och erfarenheter. Den empiri 

vi presenterar i det här kapitlet är insamlad från muntlig intervju med ekonomichefen på 

Galenica AB och controllern Simon Thörn på SAAB training and simulation. Kapitlet är 

uppstyckat i två delar, ett för varje företag. Varje del börjar med en kort beskrivning av företaget 

och personen vi har intervjuat. Efter det följer sedan information om företagets prognoser. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Bakgrund om Galenica AB 

Galenica AB är ett svenskt aktiebolag som är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget 

grundades 1999. Företaget har haft en stark tillväxt sedan starten och har bland annat varit ett 

gasellföretag (ett företag som dubblar omsättningen under ett år) under tre år i följd.  

Galenica AB är lokaliserat i Medeon Science Park i Malmö. Företaget verkar främst på den 

skandinaviska marknaden, men har möjlighet att agera över hela världen. Företaget omsätter idag 

mellan 55 och 60 miljoner kronor men prognostiserar en omsättning för 2015 på 60-70 miljoner 

kronor. Sammanlagt är det 34 personer anställda på företaget. Bolaget definieras som ett litet 

företag enligt EU-rekommendation 2003/361, det beror på att de har färre än 50 anställda och en 

omsättning som understiger 10 miljoner euro (Europa, 2015). 

Bolaget är uppdelat i två affärsområden Contract Research Organisation (CRO) och PHARMA. 

CRO-området är grunden i hela företaget och bygger på att sälja in företagets tjänster till andra 

bolag inom biomedicin-branschen. Galenica AB har som affärsidé att ta preparatet från 

grundforskning till ett färdigt läkemedel som är färdigt för marknaden. Företaget kan även 

erbjuda produktion av medicin i liten skala, däremot har de ingen möjlighet att vara delaktig om 

kunden vill skala upp och öka produktionen. Ett exempel på arbetet som genomförs är 

formulering vilket innebär att man tar fram en fysisk form av läkemedlet. Det kan vara 

tuggummi, tabletter etc. (Galenica AB 2014; Granström, 2015) 
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Företagets andra affärsområde benämns PHARMA och bygger på marknadsföring och 

försäljning av läkemedel. Galenica AB har under åren utvecklat ett läkemedel som nått 

marknaden. Affärsområdet PHARMA står för cirka en tredjedel av företagets totala omsättning. 

(Galenica AB 2014; Granström, 2015)  

4.1.1 Bakgrund Ekonomichef Annica Granström 

Annica Granström har en utbildning som motsvarar en civilekonomutbildning. Hennes karriär 

började på KPMG i Helsingborg där hon sedan blev revisor. Hon har även arbetat som 

redovisningschef på Nestlé och sedan på Findus. Efter karriären som revisor ville hon arbeta på 

andra sidan hos ett företag vilket blev Galenica AB. Granström har således skaffat sig en stor 

erfarenhet inom ekonomiområdet.  

Beroende på att Galenica AB är ett relativt litet bolag är Granström ansvarig för flera stödjande 

funktioner. Det handlar om HR, IT, administration och ekonomi.  

4.1.2 Intervju med ekonomichef, Annica Granström på Galenica AB  

Galenica AB har de senaste åren haft en omsättning mellan 55-60 miljoner kronor. Bolaget 

använder prognoser i deras arbete för att värdera framtiden, planera så att företaget har likvida 

medel till verksamheten och fatta bra beslut. Under hösten varje år bygger företaget upp 

prognoser för att lägga fram en budget för nästkommande år. Mycket kan hända och summorna 

som prognostiseras stämmer sällan på siffran. Därför genomför bolaget en uppföljning av 

budgeten varje månad för det interna behovet och varje kvartal för bolagets kreditgivare. 

Prognoserna som görs för budgeten blir en fingervisning var företaget kommer att hamna och en 

möjlighet att dra i nödbromsen ifall kostnaderna plötsligt börjar skena. Även om de kortsiktiga 

prognoserna sällan stämmer så beskriver Granström att hon har en känsla för hur den långsiktiga 

trenden ser ut på marknaden och att det stämmer överens med verkligheten. Vissa kostnader i 

budgeten är lätta att prognostisera, bland annat lönerna är en fast summa som återkommer varje 

månad. En faktor som normalt är svårare att förutse är försäljningen. Det beror bland annat på att 

bolaget valt en flexibel lösning och om det visar sig att läkemedlet som bolaget utvecklar för 

kund inte klarar kraven så läggs projektet ner. Det här kan leda till stora negativa resultat för 

enskilda månader och är svåra att prognostisera.  
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Företaget gör inköp av material två gånger om året. Inköpen bygger på prognoser för hur mycket 

bolaget kommer att tillverka under de nästkommande sex månaderna. Granström beskriver en 

balansgång mellan kostnaderna för att hålla materialet i lager och risken att ha för lite material att 

tillgå i produktionen.  

“Mycket av prognostiseringen bygger på personliga erfarenheter och en fingertoppskänsla som 

växer fram genom flera års samlad kunskap inom området.” (Annica Granström, 2015) 

Affärsområdet CRO förklarar Granström är lättare att precisera och veta “var man har”. 

Uppdragen löper på relativt långa tider vilket skapar trygga kassaflöden. De långa projekten har 

vuxit fram i samband med att bolaget har växt och skaffat sig större förtroende på marknaden. 

Granström beskriver att bolaget har ett gott rykte och att de står för en hög kvalitet, hög 

flexibilitet och att kunderna vet vad de får. När det kommer till att prognostisera det här 

affärsområdet utgår företaget från vad som finns. Hur hög beläggning har företaget, hur många 

kunder har de kontakt med som eventuellt vill köpa företagets tjänster? Granström förklarar att 

de normalt får hem ungefär tre av tio av uppdragen. Ytterligare en del i processen bygger på att 

studera hur trenden ser ut. Visar trenden att flera kunder kommer eller visar trenden ett negativt 

mönster? En svårighet är risken att prognostisera för högt och att de istället står med mycket 

personal men lite uppdrag. Granström berättar om en metodik som bland annat AstraZeneca 

använder. De anställer konsulter som i sin tur är anställda på ett bemanningsföretag. Det skapar 

en möjlighet att relativt snabbt minska personalstyrkan om prognoserna har visat sig vara för 

högt satta. Galenica AB använder sig dock inte av konsulter utan väljer att enbart ha fastanställd 

personal på bolaget. Den andra risken är att prognoserna är för lågt satta och att bolaget inte kan 

acceptera alla uppdrag som kommer in från kunder.  

För att garantera framtida projekt och ha möjlighet att långsiktigt växa inom affärsområdet är det 

viktigt att synas inom branschen och ständigt nätverka. Det gör företaget genom att ständigt 

besöka mässor runt om i hela världen. Men en viktig del för att garantera framtida kunder är även 

att hålla väldigt hög kvalitet på sina tjänster. Det gör att kunderna vet vad de får när de anlitar 

Galenica AB och deras goda rykte sprider sig. 
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En risk inom affärsområdet CRO som vi tidigare har beskrivit är risken att förlora stora uppdrag 

beroende på att medicinen som de ska producera inte håller den kvalitet som krävs. Det är en stor 

osäkerhet när det kommer till att producera medicin och det krävs många faser innan produkten 

kan lanseras till slutkund.  

Inom företagets andra affärsområde PHARMA finns det en svårighet att prognostisera beroende 

på att priset på produkten (läkemedlet) som ska säljas är svårt att förutse. Utmaningen ligger i att 

den billigaste produkten mot en åkomma är den som säljer bäst på apoteket. Det innebär att om 

ett företag har en vilja att sälja mycket lägger de sig på en väldigt låg prisnivå. Samtidigt gör det 

att marginalerna pressas ner vilket visar sig på den framtida vinsten. Det gör att bolaget till stor 

del är beroende av hur deras konkurrenter agerar på marknaden. 

Granström förklarar att de till viss del använder sig av värsta-fall-scenario. Vad är det värsta som 

kommer att hända om vi gör den här satsningen? Metodiken använder företaget bland annat när 

de skulle etablera sig på den nordiska marknaden, utöver Sverige. Det var enormt dyrt att ta sig 

in på de nya marknaderna och det krävde mycket kapital. Samtidigt har företaget en begränsad 

kredit och ville inte riskera konkurs.  

Företaget har ett långsiktigt mål att etablera sin produkt på marknaden och erhålla en viss 

marknadsandel inom det specifika området. Det är ett långsiktigt mål och företaget har lagt upp 

prognoser för att visa om de har möjlighet att uppnå det. Målen och prognoserna revideras dock 

efterhand när de upptäcker att de kan konkurrera inom nya områden eller beroende på beteende 

från företagets konkurrenter.  

Granström beskriver att läkemedelsindustrin inte är konjunkturberoende och att de inte påverkas 

i någon större utsträckning av hög eller lågkonjunktur. Mediciner behöver man oavsett. En 

eventuell problematik i lågkonjunktur är att riskaptiten minskar och att investerare inte är lika 

beredda att kasta sig in i nya projekt. Det kan göra att företagets kunder avvaktar med nya 

satsningar.  

Granström beskriver att det är viktigt att prognoserna i allmänhet stämmer hyfsat väl med det 

kommande utfallet. Stämmer inte prognosen alls förklarar hon att de bland annat riskerar att inte 
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ha likvida medel för att betala de löpande kostnaderna. Granström berättar om en händelse som 

inträffade under en period när de lanserade sitt egna läkemedel, Ovixan, för den övriga nordiska 

marknaden. Prognoserna för försäljningen var för högt satta och kostnaderna började springa 

iväg. Det inträffade samtidigt som ett stort fall inom affärsområde CRO och likvida 

medel/krediten var på väg att ta slut. I det läget var de tvungna att strypa alla kostnader som var 

möjligt för att överhuvudtaget överleva som företag. 

En osäkerhetsfaktor som Granström inte tycker påverkar företaget är politiken. Hon förklarar att 

hon inte ser det som någon risk att det politiska läget skulle ändras och nya regler som skulle 

påverka företaget negativt skulle tillkomma. 

Galenica AB köper in statistik för att kunna positionera företaget på marknaden. Statistiken 

förklarar var deras läkemedel ligger i förhållande till konkurrerande läkemedel och hur stora 

marknadsandelar det finns att konkurrera om. De använder dock inga egna kvantitativa 

prognosmetoder. 

4.2 Bakgrund om SAAB Training and simulation 

SAAB group är en koncern som främst inriktar sig mot militär försvarsutrustning. Företaget har 

fem olika affärsområden, Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Support and 

Services och Security and Defence Solutions. Vi har i den här uppsatsen riktat in oss på enheten 

training and simulation som är en del av affärsområdet Security and defense solutions. 

Affärsområdet omfattar utöver training and simulation; stridsledningssystem, träningsutrustning 

och underhåll för ytfartyg. Utöver det ingår ubåtstillverkningen från SAAB Kockums i 

affärsområdet. SAAB omsatte i sin helhet cirka 23 miljarder under 2014. Området Security and 

defense solutions stod för 24 % av den totala omsättningen. (SAAB, 2015)  

4.2.1 Controller Simon Thörn 

Simon Thörn (benämns fortsättningsvis Thörn) har studerat på Göteborgs universitet och har en 

masterexamen inom finans. Han arbetar på SAAB training and simulation och är anställd som 

controller med inriktning mot treasury.  



Prognosanvändning i företag 

Business forecast 

 

 40 

4.2.2 Intervju med controller Simon Thörn på SAAB training and simulation  

SAAB training and simulation använder sig av flera olika prognoser för att förutspå framtiden 

och för att hjälpa till att fatta bättre beslut. Thörn berättar att de upprättar prognoser för 

kassaflödet för att se till att de kan använda företagets medel under kommande perioder på mest 

effektiva sätt. Framtida försäljning är också en viktig del i prognosarbetet. Till exempel Research 

and Development (R&D) tenderar att skäras ned på i först hand och det är därför viktigt att 

prognostisera hur mycket de har råd att lägga på det. Ytterligare användningsområde för 

prognoserna är beräkning av orderingång, det vill säga ordrar som beräknas komma in under året 

och när de beräknas ske. Det här är en sorts prognos för efterfrågan på företagets produkter eller 

tjänster.  

SAAB training and simulation ställer upp budgetar en gång per år där framtida intäkter och 

kostnader prognostiseras. Målet är självklart att nå den uppsatta budgeten. För att se till att 

budgeten uppfylls används tre stora prognoser per år. Det innebär att de löpande gör en reviderad 

prognos var tredje månad för den återstående delen av året. Det görs även löpande prognoser för 

kommande månad där kassaflödesprognosen är en stor del. De olika prognoserna ger information 

om företaget är på väg mot budgetens mål eller inte. Om SAAB training and simulation:s 

prognoser skulle visa på att det är en stor skillnad gentemot budgeten, kan möjliga åtgärder göras 

i tid.  

För att ta fram prognoser för företaget har de en återkommande process som gäller för alla olika 

prognostillfällen. Avdelningscheferna för de olika enheterna inom SAAB training and simulation 

gör en prognos för sin avdelning och skickar sedan det till ekonomiavdelningen. Underlaget som 

ekonomiavdelningen får innehåller avdelningschefens bästa gissning, men också worst- och best-

case scenario. Ekonomiavdelningen sammanställer informationen i en prognos för hela training 

och simulation enheten.   

SAAB training and simulation arbetar väldigt mycket med prognoser och de har en stor 

betydelse som beslutsunderlag. Det finns dock flera faktorer som bidrar till osäkerheter i deras 

prognoser. En osäkerhet beror på att företaget är väldigt globalt och har kunder över hela 

världen. Hur processer och upphandlingar går till i de olika länderna skiljer sig markant åt vilket 
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skapar en svårighet i prognosarbetet. Det skiljer sig mycket åt att göra affärer i olika delar av 

världen. En annan riskfaktor som Thörn tar upp är att SAAB training and simulation arbetar 

mycket med långa projekt som ofta sträcker sig över mer än tio år. Det är en stor osäkerhet att 

prognostisera kassaflöden som ligger så pass långt fram i tiden. Ytterligare en riskfaktor är att 

företagets projekt oftast är väldigt stora och om projekt inte går i mål förvränger det prognosen i 

stor omfattning.  

Thörn berättar att uppföljning av prognoser är en viktig del i prognosarbetet. Om en prognos inte 

stämmer överens med utfallet måste resultatet analyseras för att försöka förstå varför de inte blev 

som förutspåtts. Det här är en viktig del i processen för att förstå var företaget är idag och hur det 

kommer utvecklas i framtiden. Uppföljningen hjälper även till så att samma misstag inte 

upprepas flera gånger. Thörn, som bland annat ansvarar för kassaflödesprognoserna, berättar att 

när resultatet avviker från prognosen måste han förklara resultatet både i ord och siffror.  

SAAB training and simulation är ett företag som inriktar sig på högkvalitativa produkter till 

försvarsindustrin. Beroende på företagets inriktning säljer SAAB training and simulation nästan 

uteslutande till stater och inte till privata företag. Med tanke på företagets kunder påverkas 

bolaget på olika sätt vid lågkonjunkturer. Vid lågkonjunktur kommer flera stater vara tvungna att 

dra ner på kostnaderna för att få kontroll på statsfinanserna. Samtidigt berättar Simon Thörn att 

även möjligheten finns att stater kan öka sina budgetar för att spendera sig ur lågkonjunkturen. 

Det här leder till att ett företag som SAAB training and simulation som i stor utsträckning säljer 

till stater i vissa situationer tjänar på lågkonjunkturer.  

För att ett företag som i stor utsträckning säljer till andra länder ska lyckas gäller det att företaget 

har koll på hur de politiska diskussionerna ser ut hos bolagets kunder. Det handlar om att förutse 

hur mycket länderna planerar att lägga på försvarsbudgeten för det är de pengarna som SAAB 

training and simulation kommer vara med och tävla om. När företaget har lokaliserat att en stat 

kommer öka sin försvarsbudget kommer SAAB training and simulation öka sin närvaro i landet 

för att öka sina affärsmöjligheter. En annan faktor som hålls under uppsikt är vilka system och 

utrustning ett land har och hur föråldrade de är. Är ett system föråldrat kommer det troligen att 
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bytas ut och SAAB training and simulation vill tidigt vara på plats för att öka sina chanser till 

nya ordrar.  

Thörn förklarar att alla prognoser ligger till grund för beslut i förtaget. Prognoserna ämnar visa 

vilket behov företaget kommer ha vid olika tidpunkter. Det handlar bland annat om hur mycket 

personal företaget kräver för att klara produktionen och kunna uppfylla företagets uppdrag.  
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5. Analys 

I det här kapitlet har vi analyserat det empiriska material som införskaffats hos Galenica AB och 

SAAB training and simulation. Analysen grundar sig på de teorier och modeller som tidigare har 

beskrivits i uppsatsen.  Detta kapitel är uppdelat i tre delar, först en analys för respektive 

företags prognoser för att sedan avslutas med en analys där vi har jämfört och ställt företagens 

metoder mot varandra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Analys av Galenica AB:s prognosanvändning 

Galenica AB har ingen uttalad teoretisk metod för att utföra prognoser i sin budgetering. Även 

om metoden för prognostisering inte är definierad så genomför bolaget prognoser regelbundet 

och har rutiner för det. Dessa grundar sig, enligt Granström, till största del på subjektiva 

bedömningar av hur ledningen tror att utveckling kommer se ut. En stor del av prognostiseringen 

bygger även på personliga erfarenheter samt på kunskap inom ämnet som växt fram genom åren.  

5.1.1 Prognosnytta 

Även om Galenica AB inte har lagt så mycket fokus på att utveckla modeller för sina prognoser 

är det viktigt för bolaget att veta vad som kommer att hända i framtiden. Skulle inte företaget 

prognostisera för framtiden risker de att kostnaderna ökar för mycket och att de därmed 

överstiger sin kreditgräns. Det skulle i sig kunna riskera hela företagets överlevnad. Samtidigt är 

det frågan om inte Galenica AB borde satsa mer resurser på att förutse framtiden när kunskaper 

om framtida intäkter och kostnader är avgörande för organisationens överlevnad. Här framträder 

ett val för Galenica AB, att lägga mer resurser på sina prognoser för att minska risken för 

kostnader som uppstår om de skulle vara fel. I teorin finns det en optimal punkt för det 

övervägandet, när kostnaderna för felen möter kostnaderna för att vidareutveckla företagets 

modeller (Chambers m.fl., 1971). I praktiken är det dock betydligt svårare att hitta den rätta 

balansen. Granström tar upp en situation där företaget var nära att gå under beroende på att 

utfallen var betydligt sämre än vad företagets kalkyler hade förutspått. Frågan är om Galenica 
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AB skulle kunnat undvika den situationen om de hade bättre metoder och lade mer resurser på 

sina prognoser.  

5.1.2 Tillvägagångssätt vid upprättande av prognoser 

Ledningen hos Galenica AB anser sig ha en hyfsad uppfattning på hur den långsiktiga trenden 

ser ut för bolagets båda affärsområden och hur försäljningen förväntas utvecklas. Dessa 

kunskaper baseras främst på subjektiva skattningar och branscherfarenheter. Galenica AB arbetar 

idag inte med tidserier. Även om ledningen anser sig ha en okej uppfattning på framtiden och hur 

trenderna ser ut så kunde det enligt teorin vara en bra ide för bolaget att implementera en enklare 

kvantitativ prognosmodell som beräknar den framtida trenden. Exempel på sådana modeller är 

glidande medelvärde eller exponentiell utjämning, metoder som är enkla att använda och inte 

kräver så mycket resurser (kap 3.1.4). Fördelen med att använda sig av en tidsserie för att 

prognostisera framtiden är att det tar bort en viss del av problematiken med egna subjektiva 

skattningar som i många fall inte är så bra som företaget tror. Lakhani och H. Kleiner (2014) 

skriver att det är fördelaktigt om subjektiviteten minskas i så stor grad som möjligt. Genom att 

använda sig av en större grad kvantitativa metoder skulle ett företags prognoser utifrån detta 

resonemang bli bättre.  

Haran och Moore (2014) skriver att människor ofta har en övertro på sig själva när de ska 

upprätta prognoser baserade på subjektiva omdömen. Deras forskning har visat att personer som 

anser sig 80 % säkra på att deras gissning hamnar inom en fem-procentig felmarginal, endast har 

rätt i 20 % av fallen. Det borde vara en varningsklocka för Galenica AB. Istället menar Haran 

och Moore (2014) att företag som använder sig av subjektiva prognoser, borde införa ett system 

som hjälper till att minska subjektiviteten. De föreslår SPIES som bygger på 

sannolikhetsintervaller. Enligt teorin skulle Galenica AB kunna ha användning av ett sådant 

system, för att få med fler aspekter och bli mer ödmjuka inför prognoserna.  

5.1.3 Utmaningar vid prognosarbetet 

Annica Granström nämner att inköp av material är en kritisk del för företaget. Hon säger att 

företaget använder sina prognoser för att förutse hur mycket material de behöver köpa in för att 

klara av utveckling av produkter. Prognoserna används för att få en överblick av hur många och 
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stora kunder de kommer få samt när i tiden. Ekonomichefen på Galenica AB berättar även att 

prognostisering av framtida försäljning är kritiskt för företaget. Företagets försäljning är väldigt 

svår att förutse då vissa av deras uppdrag läggs ner under pågående utveckling. Med de kritiska 

aspekter i åtanke kan det vara viktigt för Galenica AB att upprätta bättre system för uppföljning 

av företagets prognoser för att kunna utvärdera hur pass väl prognoserna har stämt överens med 

utfallet. I dagsläget följer företaget upp prognoserna för den senaste månaden men inte över 

längre tid.  

Som nämnts tidigare grundar sig prognoserna enligt Granström på subjektiva bedömningar och 

egna erfarenheter. För att positionera sig på marknaden köper Galenica AB in statistik. Den är 

dock väldigt begränsad och visar hur Galenica AB:s läkemedel konkurrerar med andra företags. 

Den används också som ett hjälpmedel för att se hur stora marknadsandelar företaget kan 

konkurrera om. Som nämnts tidigare i avsnitt 3.2 är det viktigt att partiskhet vid upprättande av 

prognoser minskas så mycket som möjligt och att göra mätningar av prognosfelen för att få en 

bättre noggrannhet i prognoserna. 

I nuläget använder inte Galenica AB några olika modeller för prognostisering. Genom att ställa 

upp olika modeller och jämföra de så kallade prognosfelen, kan en optimal prognosmodell 

upprättas. Exempel är att mäta hur faktiska uppgifter avviker i procent från de prognostiserade, 

genomsnittlig avvikelse och mätning av variansen. Flera kvantitativa metoder är således att 

rekommendera för att öka tillförlitligheten i prognoserna. Granström säger att hon ensam arbetar 

med prognoserna. I teorin så bör ledningen vara mer involverad i prognostiseringen för att 

undvika missförstånd i processen. Det kan innebära att regelbundna möten hålls för att diskutera 

prognoserna. Andra viktiga punkter som beskrivs som viktiga för prognostiseringen av Lakhani 

och H. Kleiner (2014) är kunskap om marknaden där företaget verkar i samt identifiering av 

styrkor och svagheter i företaget. Det här är något som vi fick uppfattningen att Granström har 

goda kunskaper om och använder som underlag för sina prognoser. En annan viktigt aspekt som 

tas upp i teorin är en kontinuerlig övning. Företaget lär sig med tidens gång vad som är rätt och 

fel. Det här ser vi inte heller vara någon brist på hos företaget.     
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Läkemedelsindustrin är en bransch som inte är så konjunkturkänslig. Människor behöver sina 

mediciner oavsett om ekonomin ser bra ut eller inte. Visserligen kommer befolkningen hålla lite 

hårdare i sina plånböcker under sämre tider, men mediciner är inte det första man drar in på. 

(Granström, 2015). Utifrån den här informationen borde det vara relativt enkelt att göra 

prognoser för ett medicinbolag. Om försäljningen är lika stor från kvartal till kvartal, från år till 

år, bör företaget använda sig av en naiv prognos det vill säga att resultatet för den föregående 

perioden överensstämmer med prognosen för nästkommande period (Kumar & Suresh 2009). 

Dock är det inte riktigt så oproblematiskt. Även om branschen i stort inte är konjunkturkänslig, 

påverkas enskilda läkemedel och uppdrag av faktorer som skapar rörelser. I Galenica AB:s fall 

påverkas affärsområdet PHARMA av vilka rekommendationer som finns hos läkare och apotek, 

vilket läkemedel som ska användas till vilken åkomma med mera. Företagets andra affärsområde 

CRO bygger på uppdrag från andra företag. Intäkterna beror på hur många uppdrag Galenica AB 

får. Det finns dock en stor risk vid utveckling av läkemedel och att resultaten inte blir vad som 

efterfrågas, det här kan i sig leda till att stora projekt avbryts. Galenica AB kan därför inte enbart 

arbeta med naiva metoder i sina prognoser, utan behöver även inkludera annan metodik för att 

förstå framtiden. 

Att utveckla medicin är en lång process, från grundforskning till att produkten når marknaden. 

Ett vanligt antagande är att utvecklingen av varan tar cirka tolv år. Det råder även en stor 

osäkerhet under den här processen och ett enda resultat som inte är tillfredställande kan göra att 

hela projektet läggs ner. (Fass, 2014) Som tidigare nämnts påverkas Galenica AB negativt av 

osäkerheten beroende på att de samtidigt vill ha en stor flexibilitet för deras kunder. Däremot 

påverkar inte de långa utvecklingstiderna prognosarbetet negativt. Tvärtom kan detta leda till 

långa kontrakt med kunderna, vilket kan skapa en trygghet.  

5.1.4 Prognoser i framtiden 

Galenica AB är ett ungt företag och har haft en stark omsättningstillväxt sedan starten 1999. 

Granström nämnde att företaget bland annat har kvalificerat sig som ett gasellföretag (företag 

som dubblar sin omsättning under ett år) under tre efterkommande år. Hur påverkar den snabba 

utvecklingen ett företags möjlighet att skapa bra prognoser?  St-Jean m.fl (2008) skriver bland 

annat att gasellföretag behöver vara öppna för att möta nya behov. Ett mindre bolag behöver inte 
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samma struktur och klara rutiner. Personalstyrkan är ofta begränsad och en person har ofta 

ansvar för flera funktioner i företaget. När ett företag växer anställs ny personal, nya krav ställs 

och företaget får nya behov. Det här gäller även prognoserna. Desto större ett företag är krävs det 

flera rutiner för arbetet samtidigt som bolaget får mer resurser och kan lägga mer kapital på 

enskilda områden. Galenica AB har fortfarande en stark tillväxt, Granström berättar att företaget 

föregående år hade en omsättning på 55-60 miljoner kronor vilket de beräknar kommer öka till 

65-70 miljoner kronor för nuvarande år. Företaget behöver vara lyhört för de nya behoven de 

kommer ha när de växer och när företaget sedan kommer mogna på marknaden. För prognoserna 

borde en utveckling gå mot klarare rutiner och modeller. Metodiken bör bli mer avancerad och 

anpassad för en lägre tillväxt och stabilare förhållanden. 

En viktig del att tänka på är att det inte enbart gäller att lägga mer kapital på prognoserna för att 

de ska bli bättre. Grundtanken är att förstå problematiken, förstå branschen och kunna åtgärda 

eventuella problem med prognoserna annars kommer inte företaget förstå framtiden bättre 

oavsett hur avancerad eller dyr metod företaget än använder (Gilliland, 2003).  

5.2 Analys av SAAB training and simulation:s prognosanvändning 

5.2.1 Prognosnytta 

Thörn berättar att SAAB training and simulation använder prognoser inom flera områden. 

Företaget prognostiserar bland annat kassaflöden för att garantera att det finns tillräckligt med 

likvida medel att tillgå och att de används på ett optimalt sätt samt hur mycket personal som 

kommer att krävas för att fullgöra sina uppdrag och utgifter. Ytterligare ett område som företaget 

gör prognoser över är den politiska situationen i olika länder och hur budgetar förväntas 

utvecklas. Den politiska problematiken är ett område som bland annat Heizer och Render (2004) 

skriver om. Det är ett svårt område att prognostisera och snabba politiska beslut kan lätt bli 

slumpmässiga och omöjliga att få in i prognosen. Det här stämmer in på ett företag som SAAB 

training and simulation, där en enskild folkomröstning kan avgöra kontrakt värda miljarder 

kronor. Det här är en problematik som är svår att komma runt, men företaget försöker förstå den 

politiska diskussionen som finns hos deras kunder för att kunna avgöra hur framtiden kommer att 

se ut. 
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5.2.2 Tillvägagångssätt vid upprättande av prognoser 

SAAB training and simulation är ett företag som prioriterar prognosarbetet högt och grundar 

många av deras beslut på sina prognoser. Utifrån teorin går det dock att lokalisera en brist i 

företagets arbete. SAAB training and simulation använder idag främst subjektiva metoder i deras 

prognosarbete och använder inte kvantitativa metoder i någon större utsträckning. Enligt stycke 

3.2 i teoriavsnittet argumenterar flera författare för att en prognos blir bättre genom att minska 

subjektiviteten. Bland annat visar forskningen av Haran och Moore (2014) problematiken med 

de här metoderna. Deras studie visar att det ofta finns en övertro på sin egen förmåga. Utifrån de 

här teorierna skulle därför SAAB training and simulation:s prognoser kunna bli bättre med en 

högre grad av kvantitativ metodik. Det framgår i teoriavsnittet att kvantitativa metoder inte bör 

ersätta de befintliga prognoserna utan de ska finnas med som ett komplement för att tillsammans 

skapa en bättre bild av framtiden. Vilka modeller och metoder som fungerar bäst för SAAB 

training and simulation är på förhand svårt att förutsäga utan enligt teorin (avsnitt 3.2) gäller det 

att ständigt utvärdera företagets metoder för att kunna hitta den bästa kombinationen.  

En viktig del för SAAB training and simulation är att följa upp sina prognoser och analysera 

varför utfallet inte överensstämmer med prognoserna. Den uppfattningen delas bland annat av 

Bergström (1982) som poängterar vikten av att följa upp sina prognoser för att lära sig av sina 

misstag och kunna förstå framtiden bättre i fortsättningen. Lakhani och H. Kleiner (2014) skriver 

att det inte enbart räcker att följa upp sina prognoser och identifiera felen utan det gäller även 

förstå den bakomliggande problematiken och identifiera vilka behov företaget har. SAAB 

training and simulation har bland annat mött den här problematiken genom att prognoser ska 

följas upp både med ord och med siffror. Genom att uppföljningen även redovisas skriftligt finns 

det en större möjlighet för alla som tar del av rapporten att förstå den bakomliggande 

problematiken. Enbart siffror kan troligen inte ge samma förståelse. 

5.2.3 Utmaningar vid prognosarbetet 

Som nämnts i avsnitt 3.2 är prognoser ett underlag för beslutsfattande och om det visar sig att 

företaget går i fel riktning är det viktigt att företaget vidtar de åtgärder som krävs. SAAB training 

and simulation:s budgetar visar på bedömningar om framtiden och fungerar som riktmärke för de 

anställda. För att säkerställa att budgetens mål uppnås, eller till och med överstiger dem, görs 
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löpande prognoser. På så sätt får SAAB training and simulation löpande under året en bild av 

vart företaget ligger till och vad som behöver ändras ifall det inte fortlöper enligt planerna. 

Eftersom prognoser enbart är kvalificerade gissningar om den framtida utvecklingen går det inte 

att göra helt säkra antaganden. För att veta tillförlitligheten kan det vara bra för SAAB training 

and simulation att jämföra prognoserna mot en random walk model (Butter & Jansen, 2013). På 

det sättet kan företaget få en fingervisning i vilken grad deras prognoser är mer tillförlitliga än 

slumpen.  

Kumar och Suresh (2009) skriver att en problematik som många företag står inför är 

svårigheterna med att förstå konjunkturcykler. Vikten av att förstå hur konjunkturen ser ut beror 

på att de flesta företag påverkas negativt av lågkonjunktur. För SAAB training and simulation är 

det dock inte helt klart hur konjunkturen påverkar bolaget. Dels kommer det finnas stater som 

minskar sina utgifter för att få kontroll på statsfinanserna, men det kommer även finnas de som 

för in mer pengar för att spendera sig ur lågkonjunkturen. För SAAB training and simulation 

innebär det här att prognoser över den allmänna konjunkturen inte är en faktor som påverkar 

företagets framtidsutsikter i någon större omfattning utan det gäller att förstå det underliggande 

politiska läget.  

Ett problem för SAAB training and simulation vid prognostisering är deras långa projekt som 

ofta sträcker sig över mer än tio år. Det är väldigt osäkert att prognostisera kassaflöden som 

ligger längre fram i tiden. Ytterligare problem ligger i att projekten är väldigt omfattande och om 

de inte skulle gå att genomföra leder det till en stor förändring i prognoserna. Trots den osäkerhet 

som finns i prognoserna är de fortfarande en central del för beslutsfattandet. Ledningen strävar 

efter att förutspå framtiden och därmed minska chansningarna i besluten. Som alltid gäller det att 

överväga huruvida nyttan av prognoserna överstiger kostnaderna. Lakhani & H. Kleiner (2014) 

skriver att prognoserna ska ses på som ett hjälpmedel och att sunt förnuft alltid ska användas. 

Det är extra viktigt när projekten sträcker sig över lång tid. Lalli (2011) skriver att prognoserna 

kan bli en självuppfyllande profetia om man litar blint på dem när det visar sig att de är felaktiga.  
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5.3 Jämförelse Galenica AB och SAAB training and simulation 

Båda bolagen som vi har studerat använder sig av prognoser som underlag för deras beslut, 

däremot skiljer sig företagens metoder. SAAB training and simulation lägger mycket tid på deras 

prognoser för att de ska bli så bra som möjligt. Galenica AB däremot prioriterar inte prognoserna 

lika högt. En likhet som finns mellan företagen är att båda främst använder sig av kvalitativa 

metoder och subjektiva skattningar om framtiden. Samtidigt visar teorin att det finns risker vid 

en sådan metodik och talar för en användning av både kvalitativa och kvantitativa prognoser.  

Det finns en stor skillnad på de här två företagen. Galenica AB är ett relativt ungt och litet 

företag  som har en stark tillväxt. SAAB training and simulation däremot är ett betydligt större 

och mognare företag. Företaget har länge funnits på marknaden och har stora kunskaper inom sin 

bransch. Det avspeglar sig i företagens rutiner gällande prognoser. För Galenica AB:s del har det 

under flera år varit svårt att prognostisera framtiden beroende på en väldigt stark tillväxt vilket 

medför att många prognosmetoder inte kan användas (Granström 2015). Istället har bolaget 

utgått mycket från branscherfarenhet och känsla från ledningen i deras tro om framtiden. Teorin 

säger att det är viktigt att förstå var företaget befinner sig och vilka behov de har (St-Jean m.fl, 

2008). Galenica AB måste vara observanta att de utvecklar sina metoder så de hänger med när 

företaget mognar.  

En problematik som SAAB training and simulation står inför är långa och stora projekt. Det är 

svårt att prognostisera kassaflöden som ligger väldigt långt fram i tiden. Företaget löser det här 

problemet genom att efterhand revidera sina prognoser när ny information tillkommer. Samtidigt 

får man komma ihåg att prognoser är ett hjälpmedel i beslutsfattandet och ingen absolut sanning. 

Långa utvecklingstider påverkar inte Galenica AB negativt på samma sätt. Visserligen har 

läkemedel väldigt långa utvecklingstider (FASS) men enligt ekonomichefen på Galenica AB 

påvekar det inte företaget nämnvärt beroende på att företaget främst arbetar på uppdrag av andra 

företag.  

Varken Galenica AB eller SAAB training and simulation påverkas av konjunkturcykeln på ett 

traditionellt sätt. Läkemedel är inte en konjunkturkänslig bransch och företag som säljer till 

länder påverkas inte nödvändigtvis negativt av sämre konjunktur. 
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En stor skillnad på bolagens prognosarbete är deras tankar om att följa upp resultaten. I SAAB 

training and simulation:s fall är det en väldigt viktig del i hela processen att följa upp, förklara 

och analysera varför utfallet inte stämde överens med prognosen. Galenica AB däremot följer 

inte alls upp sina prognoser lika systematiskt. Den här skillnaden går troligen att hänföra till en 

mognadsprocess och storlek. Flera författare argumenterar för vikten av att följa upp sina 

prognoser för att förstå var företaget är idag, förstå vad som har hänt och kunna göra bättre 

arbete i framtiden (kapitel 3:2). För Galenica AB finns det enligt teorin stora möjligheter att 

förbättra sina processer genom att utveckla arbetet för uppföljning av prognoser. Bättre 

prognoser leder till större möjlighet att kapitaloptimera verksamheten, garantera att det finns 

tillräckligt med personal som har den rätta kompetensen tillgängliga. Bättre prognoser minskar 

även risken för att företaget ska riskera att få slut på sin kredit och inte kunna betala sina 

kostnader. Det gäller dock inte enbart att göra uppföljningar som visar differenserna mellan 

prognos och utfall utan det gäller även att förstå den bakomliggande problematiken (kap. 3:2). 

Det här är något som SAAB training and simulation redan idag har bra rutiner för då företaget 

både med ord och siffror förklarar resultaten. 

Vid upprättande av prognoser skriver Chambers m.fl. (1971) att en trade-off mellan kostnad och 

nytta alltid uppstår för företag. Ökade investeringar i prognosprocessen ger för det mesta mer 

tillförlitliga prognoser för företaget. Samtidigt ökar kostnaderna och företaget måste hitta en 

avvägning där den totala nyttan är maximerad. Med det sagt finns det med största sannolikhet 

utrymme för både SAAB training and simulation och Galenica AB att öka sina investeringar i sin 

prognosprocess för att få en ökad tillförlitlighet och därmed en ökad total nytta.  
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I figur 4 har vi placerat ut företagen i 

matrisen som vi använt tidigare för att 

illustrera förhållandet mellan kostnad och 

tillförlitlighet i olika prognosmetoder. Vilket 

antyds i matrisen (figur 4) finns utrymme för 

SAAB training and simulation och Galenica 

AB att öka sina kostnader i prognosarbetet 

för att samtidigt få ökad tillförlitlighet. 

Samtidigt påpekar Michael Gilliland (2003) 

att det inte är någon självklarhet att ökade 

kostnader ger högre tillförlitlighet utan att 

metoderna måste användas på rätt sätt.  
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5.4 Slutsats  

Uppsatsen syftar till att förklara hur företag använder prognoser i sin verksamhet. För att uppnå 

vårt syfte har vi studerat två företags arbete med prognoser, Galenica AB och SAAB training and 

simulation. Båda företagen använder prognoser främst i det årliga budgetarbetet. De använder 

även prognoser löpande under verksamhetsåret för att säkerställa att budgeten uppnås och som 

underlag för den löpande verksamheten på kort sikt. Båda företagen vi har studerat vittnar om att 

prognoser är ett viktigt underlag för beslutsfattande.  

Utöver budgetprognoser upprättar båda företagen prognoser inom andra områden som är av vikt 

för företagens framtid. SAAB training and simulation som främst har sin försäljning mot stater 

prognostiserar ständigt den politiska situationen och hur diskussionerna ser ut. Det för att 

identifiera vilka länder som i framtiden kommer vara intresserade av företagets produkter. 

Galenica AB genomför inte prognoser lika frekvent som SAAB training and simulation, men ett 

område som studeras är hur företagets konkurrenter förväntas lägga sig prismässigt. Det finns en 

stor fördel att ha det lägsta priset för ett preparat mot en åkomma. Slutsatsen är att prognoser 

används för en rad olika ändamål och de områden som prioriteras är de som är mest avgörande 

för bolagets framtid. 

Som framgår av analysen använder både SAAB training and simulation och Galenica AB i 

princip uteslutande av kvalitativa metoder för att prognostisera framtiden. Subjektiva 

bedömningar ligger till grund för prognoserna vilket medför en viss osäkerhet i tillförlitligheten.   

För att öka graden av tillförlitlighet i prognoser rekommenderas i teorin en kombination av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Problemet med att endast använda sig av kvalitativ metod 

är att människor oftast överskattar sin egen förmåga. Den kvantitativa metoden är beroende av 

historisk data och bygger på olika variablers historiska utveckling. Problemet är att variablerna 

måste vara desamma i framtiden. Genom att använda sig av olika metoder kan företag lättare 

komma fram till en optimal prognosmodell. Även om en optimal prognosmodell har valts är det 

viktigt att alltid se dem som hjälpmedel och aldrig styras helt av vad prognoserna visar.   

En svårighet som identifierats i studien är att prognostisera händelser som ligger långt fram i 

tiden. Hur tidsproblemet bör lösas är omöjligt att ge ett generellt svar för. Men en metodik som 
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företagen använder sig av är att bygga preliminära rapporter för att sedan revidera när ny 

information tillkommer.  

SAAB training and simulation har en tydlig process vid uppföljning av prognosarbetet för att 

kunna lära sig av sina misstag och studera i hur stor utsträckning deras prognoser har varit 

korrekta historiskt. Galenica AB har å andra sidan en bristande process för uppföljning av sina 

prognoser, vilket vi har påpekat i analysen. De följer upp den senaste månadens prognos och 

jämför mot faktiskt utfall, men enligt teorin hade en uppföljning som sträcker sig längre tillbaka i 

tiden varit önskvärd. Skillnaden mellan Galenica AB och SAAB training and simulation går 

troligen att hänföra till en mognads fas. Genom att utvärdera prognoserna får företag bättre 

förståelse för vilka metoder som fungerar bäst och tar lärdom av det inför nästa prognos. Med 

mer erfarenhet kommer tillförlitligheten i framtida prognoser öka.  

Enligt teorin finns det en optimal punkt som ett företag bör sträva efter. Punkten där kostnaderna 

för felen, som beror på dåliga prognoser, möter kostnaderna för att utveckla och använda dyrare 

prognoser. I praktiken är det dock svårt att hitta den punkten. Vår slutsats är att bra 

uppföljningar, där företaget förstår de bakomliggande faktorerna, är en bra grund för att hitta den 

optimala punkten för det unika företaget.  

5.5 Förslag på framtida forskning 

Ett förslag på framtida forskning är att genomföra en kvantitativ studie för att mäta om 

kvantitativa prognosmodeller ökar tillförlitligheten i prognosarbetet genom att studera 

skillnaderna på utfallen mellan företag som främst använder sig av kvalitativa metoder jämfört 

med företag som prioriterar en kvantitativ metod.  
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Bilagor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Intervjuguide Galenica AB 

Inledande frågor:  

Vill du vara anonym i undersökningen?  

Har du några frågor angående undersökningen? eller frågor om något övrigt?  

Bakgrundsfrågor:  

Kan du berätta lite om din egen bakgrund?  

Kan du berätta lite kort om företaget?  

Vad har du för roll inom organisationen?  

Finns det flera som arbetar med de här frågorna?  

Prognoser: 

Vad använder ni prognoser till i företaget? 

I hur stor utsträckning använder ni er av prognoser? 

Vem arbetar med prognoserna?  

Hur ser processen ut att ta fram en prognos?  

Vilken betydelse har prognoser för ert företag, samt i hur hög grad förlitar ni er på era 

prognoser? 

Använder ni er i någon utsträckning av betingade prognoser?  

Hur skiljer sig prognoserna beroende på vad prognoserna ska användas till? 

Följer ni upp era prognoser? hur ser resultaten ut? varför/varför inte?  

Är det lätt att prognostisera i ett läkemedelsföretag? (syn, läkemedel är inte konjunkturkänsliga) 

Hur påverkas företaget av lågkonjunktur?  

Hur mycket resurser lägger ni på prognoser?  

Tror du att ni kunde tjäna på att lägga mer resurser på era prognoser?  
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Hur prognostiserar ni för oväntade händelser? ex politiska beslut, finanskris etc. 

Revideras prognoserna? varför/varför inte? 

Används prognoserna i styrningen av företaget? vilken utsträckning?  

Upplever du att du har tillräckligt material/erfarenhet att kunna göra tillräckligt bra prognoser?  

Hur sorterar du ut variablerna som ska finnas med i prognosen? alt. vem lyssnar du på när du ska 

upprätta en prognos?  

Har era metoder för att framställa prognoser ändrats över tid? varför? skillnader?  
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2. Intervjuguide SAAB training and simulation 

Inledande frågor:  

Vill du vara anonym i undersökningen?  

Har du några frågor angående undersökningen? eller frågor om något övrigt?  

Bakgrundsfrågor:  

Kan du berätta lite om din egen bakgrund?  

Kan du berätta lite kort om företaget?  

Vad har du för roll inom organisationen?  

Prognoser: 

Vad använder ni prognoser till i företaget? 

I hur stor utsträckning använder ni er av prognoser? 

Vem arbetar med prognoserna?  

Hur ser processen ut att ta fram en prognos?  

Vilken betydelse har prognoser för ert företag, samt i hur hög grad förlitar ni er på era 

prognoser? 

Använder ni er i någon utsträckning av betingade prognoser?  

Hur skiljer sig prognoserna beroende på vad prognoserna ska användas till? 

Följer ni upp era prognoser? hur ser resultaten ut? varför/varför inte?  

Hur påverkas företaget av lågkonjunktur?  

Hur mycket resurser lägger ni på prognoser?  

Tror du att ni kunde tjäna på att lägga mer resurser på era prognoser?  

Hur prognostiserar ni för oväntade händelser? ex politiska beslut, finanskris etc. 

Revideras prognoserna? varför/varför inte? 

Används prognoserna i styrningen av företaget? vilken utsträckning?  

Hur sorterar du ut variablerna som ska finnas med i prognosen? alt. vem lyssnar du på när du ska 

upprätta en prognos?  


