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Sammanfattning 
 
Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E. 

Författare: Axel Olsson, Fredrik Landelius & Rasmus Tandrup 

Handledare: Hana Hulthén & Roger Stokkedal 

Titel: Prognostisering av efterfrågan- En studie om prognosmodeller för kapitalvaror 

Bakgrund: För att företag ska kunna upprätthålla servicenivåer mot kund till så låg 

kostnad som möjligt krävs det en effektiv styrning av materialflödet. För att lyckas med 

detta krävs det att information om en marknad görs tillgänglig så tidigt som möjligt så 

att företag kan balansera förhållandet mellan sina tillgångar och en marknads 

efterfrågan. Prognoser kan beskrivas som antaganden om framtida händelser och 

används av företag för att skapa sig en uppfattning om hur verkligheten på en marknad 

kan komma att se ut. En av dessa marknader är kapitalvarumarknaden som är en 

underkategori till konsumentprodukter. Kapitalvaror kännetecknas av högt engagemang 

från kunden gällande pris, design och kvalitet.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilken prognosmodell som visar lägst 

avvikelse i förhållande till den verkliga efterfrågan för varor som klassificeras som 

kapitalvaror. 

Metod: Studiens forskningsdesign är av fallstudiekaraktär med en kvantitativ 

forskningsstrategi. Vidare hade författarna ett positivistiskt och vetenskapligt synsätt 

där studiens arbetsgång kan beskrivas som deduktivt. Urvalet gjordes genom icke-

sannolikhetsurval där empiriskt material inhämtades genom ostrukturerade intervjuer 

samt genom fallföretagets försäljningsstatistik.    

Slutsats: Den prognosmodell som gav minst avvikelse mot den verkliga efterfrågan på 

studiens urval var exponential smoothing with trend. Prognosmodellen uppvisade ett 

procentuellt absolut medelprognosfel på 71,58 % på urvalet med gemensamma 

variabler. Prognosmodellen går att förbättra genom att eliminera de extremvärden som 

förekom i efterfrågan. De extremvärden som fanns justerades utifrån uppsatt teori och 

bidrog då till en mer stabil prognos.   

Nyckelord: Kapitalvaror, efterfrågeprognos, tidsserieanalys, prognosavvikelse. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrundsbeskrivning om prognostisering, prognosmodeller 

samt om produktkategorin kapitalvaror. Vidare presenteras fallföretaget som studeras 

samt en problemdiskussion om vilka problem som finns vid prognostisering av 

efterfrågan. Problemdiskussionen mynnar ut i studiens problemformulering samt syfte 

och kapitlet avslutas med en disposition över hur studien är strukturerad.    

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Lumdsen (2012) är logistik läran om effektiva materialflöden och handlar om de 

aktiviteter och system som är förknippade med dessa flöden. För att ett företag ska 

kunna leverera sina produkter i rätt tid till låg kostnad krävs en effektiv styrning av 

materialflödet. Bjørnland et al (2003) förklarar att effektiv styrning av en verksamhet 

innebär avvägningar mellan kostnader och kapitalbindning samtidigt som servicenivåer 

mot kund upprätthålls. För att kunna styra sin verksamhet effektivt försöker företag 

därmed balansera förhållandet mellan sina tillgångar och en marknads efterfrågan. För 

att detta ska vara möjligt krävs information om framtida kundbehov i så tidigt skede 

som möjligt för att kunna anpassa de resurser ett företag förfogar över. Hur stor 

efterfrågan är spelar roll för företagets styrning samt hantering av materialflöden och 

produktion (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

För att ha incitament till att skapa ett materialflöde krävs efterfrågan på en marknad. 

Den information om framtida efterfrågan som redan tillgängliga kundorder bidrar med 

är oftast inte tillräckligt för att skapa bra framförhållning. Det finns även en okänd del 

av efterfrågan som kommer behöva uppskattas. Denna uppskattning kallas för 

prognostisering. Prognoser kan göras på olika sätt och med olika stor detaljeringsgrad 

beroende på vilket syfte prognosen har (Jonsson & Mattsson, 2011). Prognostiseringens 

syfte är beroende på hur långt fram i tiden prognosen är ämnad att förutsäga 

materielbehovet. Enligt Nahmias (2013) kan prognosarbetet delas upp i tre olika 

tidshorisonter, kort som avser dagar till veckor, mellan som innebär veckor till månader 

och lång som innebär månader till år. Nahmias (2013) förklarar att prognoser är 

antaganden om framtida händelser. Med hjälp av erfarenheter, tillgänglig information 

och kunskap skapas prognoser i det dagliga livet såväl som i företag. Företag gör 

prognoser på sin efterfrågan för att kunna skapa sig en uppfattning om hur verkligheten 
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kommer se ut i en viss tidpunkt. Prognoser ligger till grund för ett företags planering av 

materialinköp, produktion och lager (Chhaochhria & Graves, 2013). Jonsson och 

Mattsson (2011) förklarar vidare att efterfrågeprognoser kan hjälpa företag att anpassa 

produktion, inköp och lager efter det behov som finns på en marknad. Genom att styra 

sin verksamhet utifrån efterfrågeprognoser kan ett företag öka sin servicegrad, sänka 

kostnader samt kapitalbindning och därmed förbättra sin lönsamhet. 

 

Enligt Nahmias (2013) kan prognoser byggas på objektiva och subjektiva modeller. De 

objektiva prognosmodellerna bygger på historisk information och data som finns 

tillgänglig. Det finns två typer av objektiva metoder, tidsseriemetoder och 

regressionsmetoder. I en tidsseriemetod används tidigare värden från en specifik serie 

för att förutspå seriens framtid. I en regressionsmetod används inte bara tidigare värden 

från den serie som ska prognostiseras utan även historiska värden från andra serier. I 

subjektiva prognosmodeller görs istället antaganden om framtida efterfrågan som 

baseras på bedömningar gjorda av individer eller grupper med kundskap inom området. 

Subjektiva prognoser bygger därmed på åsikter där informationen exempelvis kan 

samlas in via säljkårer, expertpaneler eller kundundersökningar. 

 

Produkter är något som kan erbjudas på en marknad för köp där syftet är att 

tillfredsställa ett givet behov eller önskemål (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Att 

skaffa information om vilka produkter kunden kommer efterfråga i framtiden är målet 

med ett företags prognostiseringsarbete. Enligt Kotler et al. (2013) kan produkter delas 

in i två kategorier, konsumentprodukter och industriella produkter, där skillnaden ligger 

i hur produkter används efter köp. En produkt som klassificeras som kapitalvara ligger 

under kategorin konsumentprodukter vilket är produkter som köps sällan. Exempel på 

kapitalvaror är möbler, bilar och hushållsmaskiner. Vid köp av kapitalvaror är det 

vanligt att kunden engagerar sig gällande till exempel pris, design och kvalitet. 

Författarna kommer i studien undersöka vilken prognosmodell som är mest lämpad att 

använda vid prognostisering av denna typ av varor. 

  



13 
 

1.2 Designlight Scandinavian AB  

Designlight Scandinavian AB är ett privatägt företag beläget i Småländska Moheda. De 

designar och producerar lampor, både för inomhus- och utomhusmiljöer. Företaget 

startades 1996 och hade det senaste räkenskapsåret en omsättning på 44 miljoner 

kronor. Företagets omsättning har en tydligt uppåtgående trend som, enligt företagets 

ägare (16-03/30), ser ut att fortsätta under det nuvarande räkenskapsåret. Företaget har 

genom åren mottagit åtskilliga priser och utnämningar för sin moderna företagsamhet 

och snygga designer. Enligt (www.designlight.nu) har grossist- och 

tillverkningsföretaget utvecklats till ett av de ledande inom LED-belysning. Designlight 

Scandinavian AB befinner sig på kapitalvarumarknaden. Detta stöds av att de har ett 

begränsat antal kunder samt en hög marginal på sina produkter. De säljer idag till ett 

fåtal större återförsäljare samt ett antal mindre, utvalda detaljister. Designlight 

Scandinavian ABs ägare (16-03/30) beskriver vidare att en del av företagets produkter 

har en väldigt varierande efterfrågan som är svår att förutsäga. Han beskriver också att 

en del produkter har en tydlig säsongsvariation. 

1.3 Problemdiskussion  

Ett problem tillverkande företag möter på dagens marknader är variation i efterfrågan. 

Konsekvensen blir att det är svårt för företag att arbeta kostnadseffektivt och undvika 

ojämna materialflöden. För företag leder variationerna till problem gällande möjligheten 

att hålla ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande samtidigt som kapitalbindningen hålls 

på en så låg nivå som möjligt. Variationerna kan leda till osäker leveransservice mot 

kund med onödiga kostnader som följd (Mattsson, 2007). 

 

Enligt Nahmias (2013) stämmer prognoser nästan aldrig och även en bra prognos 

kommer generera fel. Med fel menas skillnaden i prognostiserad efterfrågan och den 

verkliga efterfrågan under en given tidsperiod. Ju större skillnad det är mellan 

prognosen och det verkliga utfallet, desto sämre kvalitet är det på prognosen (Mattsson, 

2003). En felaktig prognos leder till obalans mellan företagets utbud och 

marknadsefterfrågan, vilket är ett problem då det resulterar i ökade kostnader och sänkta 

servicenivåer (Jonsson & Mattson, 2011). Målet med en prognos är att förstå kundens 

köpbehov vid givna tidpunkter och ju längre bort i tiden desto svårare är det. En 

prognostisering långt fram i tiden kommer vara mindre exakt än en på kort sikt 

(Nahmias 2013). 
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Vid val av prognosmodell måste företag utgå från en del faktorer. Vilken tidshorisont 

det är som ska prognostiseras, vilken den tillgängliga datan är, vilken noggrannhet som 

krävs, vilken storlek där är på prognosbudgeten samt hur tillgängligheten till 

kvalificerad personal ser ut (Nahmias 2013). Ett problem nästan alla företag stöter på är 

vilken prognosmodell som skall användas. Det finns ingen generell prognosmodell som 

fungerar i alla situationer utan noga övervägning samt uppföljning är mycket viktigt 

(Zotteri, 2007). Olika modeller kommer ge olika resultat beroende på vilken bransch 

och vilken situation företaget befinner sig i. Det är därför kritiskt för företaget att ha en 

prognosmodell som är anpassad till den givna situationen då dåliga prognoser leder till 

höga kostnader och sämre servicegrad (Fildes & Goodwin, 2007). Bjørnland et al. 

(2003) förklarar att historisk data ofta bildar mönster som är viktiga att ta i beaktning 

vid tidsserieanalyser. Vanliga mönster som företag försöker anpassa sig efter är till 

exempel säsongsvariationer, trender, cykler, nivåer samt slumpmässiga variationer 

(Olhager, 2013). Analyser som görs via tidsserieanalyser är endast relevanta på 

prognoser mindre än ett år framåt i tiden. Vid prognostisering längre än ett år krävs det 

att flera faktorer än historiska data användas (Bjørnland et al. 2003). 

 

Den information som företag ofta använder sig av vid objektiv prognostisering är den 

historiska efterfrågan. Eftersom insamlingen av historisk data ofta sker genom 

utleveransstatistik och faktureringsstatistik från affärssystem kan denna vara 

missvisande. Skillnader i verklig efterfrågan och historisk efterfrågan kan till exempel 

uppstå när lagerbrist leder till förlorad försäljning (Jonsson & Mattson, 2011). 

1.4 Problemformulering 

 
• Vilken prognosmodell ger minst avvikelse jämfört med den verkliga efterfrågan 

på kapitalvarumarknaden?  

• Hur kan den identifierade prognosmodellen anpassas för varor på 

kapitalvarumarknaden för att minska avvikelsen? 
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1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilken prognosmodell som visar lägst 

avvikelse i förhållande till den verkliga efterfrågan för varor som klassificeras som 

kapitalvaror. Vidare är syftet att se om den identifierade modellen kan anpassas för att 

för minska avvikelsen och därmed passa bättre för kapitalvaror. 

1.6 Begränsningar 

Denna studie kommer behandla modeller som kategoriseras som objektiva 

prognosmodeller. Vidare kommer en ytterligare begränsning göras inom det objektiva 

då författarna endast kommer att använda tidsseriemodeller baserade på den historiska 

efterfrågan. I studien kommer den verkliga efterfrågan antas vara samma som den 

historiska försäljningsstatistiken under given tidsperiod.  
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1.7 Disposition 

 

 
Figur 1. Studiens disposition. Egen illustration. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som används under studiens gång för 

att kunna besvara problemformuleringarna. I kapitlet tydliggörs de val som författarna 

ställs inför samt hur dessa påverkar resultatet i studien. Varje delkapitel inleds med en 

genomgång av de metodologiska teorier som finns och följs av en argumentation av 

vilka val författarna gjort. Kapitlet avslutas med sammanfattning och studiens 

analysmodell.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Inom den kunskapsteoretiska frågeställningen finns två stycken godtagbara synsätt på 

kunskap inom ett ämnesområde, positivismen och hermeneutiken. Positivismen är en 

typ av epistemologi, alltså en kunskapsteori om vad som är eller borde accepteras som 

kunskap. Denna teori förespråkar användandet att naturvetenskapliga metoder vid 

studier av den sociala verkligheten. Inom epistemologin finns även hermeneutiken, som 

är en mer subjektiv inriktad kunskapsteori som bygger på att tolka och förklara. 

Hermeneutiken fokuserar på att skapa förståelse av människors handlande och beteende. 

Det går att jämföra med positivismen som är förklarande och anses beskriva en absolut 

sanning. Forskare anser det vara svårt att beskriva precis vad som ingår under 

positivism men det finns några delar som de är överens om. En del är att det endast är 

de företeelser som kan bekräftas av sinnena som kan ses som riktig kunskap. En annan 

är att vetenskapen i sig alltid ska vara helt objektiv och därmed fri från egna 

värderingar. En sista viktig del som forskarna är överens om är att teorier har som syfte 

att bidra till hypoteser, vilket är en princip som har namnet deduktivism (Bryman & 

Bell, 2005). Denscombe (2004) förklarar vidare att händelser, ur positivisternas 

synvinkel inte inträffar an en slump. Dessa händelser är heller inte förutbestämda av 

ödet. Den sociala världen, precis som naturens värld förklaras bäst av att en sak leder 

till en annan, det finns alltså ett orsak-verkan förhållande. 

 

Avsikten med studien är att testa ett urval av prognosmodeller för att se vilken som 

visar minst avvikelse mellan prognosens utfall och den verkliga efterfrågan. Eftersom 

prognoserna beräknas matematiskt och absoluta tal kommer att påvisa resultatet anses 

bedömningen vara objektiv. Där av anser författarna att synsättet är positivistiskt. 
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Modellerna som används anses vara naturvetenskapliga då de är matematiska. Ett 

subjektivt beslut kan komma att fattas gällande vilken typ av prognosfel som kommer 

att värderas högst om två eller flera modeller lämpar sig olika bra beroende vilket 

prognosfel som tas i beaktning.  

2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det två huvudsakliga angreppssätten inom 

samhällsvetenskaplig forskning induktion och deduktion. Inom det induktiva 

angreppssättet utgår forskaren från att dennes forskning kommer resultera i ny teori. De 

resultat och observationer som framkommer under studien bildar då generaliserbara 

slutsatser av det empiriska materialet. Det induktiva angreppssättet kan beskrivas som 

följande: 

Observationer/ Resultat  Teori 

I denna studie kommer författarna däremot att anta det andra vetenskapliga 

angreppssättet, deduktion. Detta synsätt innebär att författarna har sin utgångspunkt i 

befintliga teorier. Det deduktiva angreppssättet är det vanligaste sättet att se på 

förhållandet mellan teori och praktik och följer ofta ett linjärt arbetssätt där varje steg 

ingår en logisk ordningsföljd (Bryman & Bell, 2005). 

    

Bryman och Bell (2005) beskriver att deduktiva forskningsprocesser startar med att 

forskarna samlar in teorier inom det berörda ämnesområdet för att skapa sig en 

kunskapsbas som vidare leder till skapandet av en hypotes eller en problemformulering. 

Problemformuleringen testas efter detta med hjälp av empiriskt insamlat material. En 

analys görs sedan med hjälp av det empiriska materialet och målet med analysen är att 

svara på den uppställda frågeställningen alternativt förkasta eller acceptera hypotesen. 

Processens gång genererar därmed inte ny teori utan är bara teoriprövande. Bryman och 

Bell (2005) beskriver deduktion enligt följande: 

Teori Hypoteser  Datainsamling  Resultat  Hypoteser bekräftas eller förkastas 

Teorin revideras 

 

Då denna studie ämnar testa redan befintliga prognosmodeller på det empiriska 

materialet kan angreppssättet beskrivas som deduktivt. Författarna kommer 
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sammanställa och beskriva olika prognosmodeller och sedan testa dessa på erhållen 

sekundärdata. Arbetsgången kommer därför delas upp i tydliga förutbestämda steg. 

Tanken med studien blir därmed inte att generera en ny prognosmodell utan istället testa 

vilken modell som genererar minst avvikelse för kapitalvaror. Då fokus i studien ligger 

på redan befintlig teori kan deduktion därmed beskriva angreppssättet. 

 
2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två specifika forskningsmetoder, kvalitativa 

och kvantitativa. Den kvalitativa forskningen lägger vid insamling och analys av data 

fokus på ord snarare än på siffror. Metoden förespråkar ett induktivt angreppsätt då 

olika tolkningar kan göras. Inom den kvalitativa forskningen finns det olika metoder 

som används. Den första metoden är etnografi/deltagande observationer och innebär att 

forskaren studerar en grupp och fokuserar på de samtal som pågår inom denna. Den 

andra metoden är kvalitativa intervjuer och innebär att forskaren utför semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer där målet är att skapa sig en tydlig bild av 

respondenternas syn inom ett berört område. Fokusgrupper är den tredje metoden inom 

kvalitativ forskning och innebär att forskaren samlar flera respondenter och utför en 

gruppintervju. 
 

Den kvantitativa forskningsstrategin använder sig av den naturvetenskapliga modellens 

tillvägagångssätt och normer. Kvantitativ forskning använder historiskt källmaterial 

som erbjuder råmaterial av numerisk data. Forskarens uppgift är inte bara att registrera 

dessa rådata utan framför allt är uppgiften att finna mönster inom dem (Eggeby & 

Söderberg, 1999). Denscombe (2005) menar att det inom kvantitativ forskningsmetod är 

viktigt att forskaren inte själv är involverad i förhållandet som studeras. Förhållandet 

skall fortgå utan att forskaren på något sätt påverkar det som undersöks. För att 

konkretisera det ämne som undersökts används siffror inom den kvantitativa 

forskningsmetoden.  
 

För att uppnå syftet med uppsatsen har författarna valt att arbeta med en kvantitativ 

forskningsmetod. Då olika prognosmodeller kommer jämföras med varandra kommer 

siffror och mätbara variabler användas. Teorierna som kommer användas för att besvara 

frågeställningen i uppsatsen är befintliga. Författarna har inte heller tagit tidigare 

erfarenheter med in i uppsatsen utan analysen har varit objektiv. 
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2.4 forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2005) är syftet med en forskningsdesign att kunna generera 

empirisk data som passar en forskares uppsatta frågeställningar och kriterier. Fem 

vanliga forskningsdesigner som används inom samhällsvetenskaplig forskning är 

experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella 

undersökningar, komparativa och jämförande undersökningar samt fallstudier. 

 

Den experimentella forskningsdesignen är inte så vanlig inom företagsekonomiska 

studier. Den innebär att en forskare undersöker två olika grupper där den ena gruppen 

utsätts för en variabel och den andra inte gör det. Målet med designen är att kunna mäta 

skillnader som variabeln ger upphov till (Bryman & Bell, 2005). 
 

Vid tvärsnittsundersökningar samlas data oftast in från flera respondenter vid en viss 

tidpunkt. Syftet med denna undersökning är att forskaren ska få tillgång till kvantitativ 

eller kvantifierbar data som sedan ska kunna analyseras för att kunna identifiera 

mönster inom berört ämnesområde (Bryman & Bell, 2005). 
 

Om forskare vill göra en jämförande studie kan longitudinella undersökningsdesigner 

användas. Forskaren studerar då urvalet vid en given tidpunkt och observerar samma 

urval vid ett senare tillfälle. Forskaren kan då kartlägga förändringar hos urvalet och 

göra jämförelser mellan de olika tidsperioderna (Bryman & Bell, 2005). 
 

Den komparativa och jämförande undersökningsdesignen innebär att forskare tillämpar 

identiska metoder på likartade fall. En jämförande design kan användas vid både 

kvantitativa och kvalitativa studier och syftet är att skapa bättre förståelse av sociala 

företeelser mellan kontrasterande fall (Bryman & Bell, 2005). 
 

Bryman och Bell (2005) förklarar att en ofta förekommande forskningsdesign som 

används inom samhällsvetenskapen är fallstudier. Denna forskningsdesign kan vara 

både kvalitativ och kvantitativ och innebär att forskarna gör en detaljerad studie av 

exempelvis en plats eller en organisation. De som är karaktäristiskt och skiljer 

fallstudier från andra tillvägagångssätt är att författarna kan studera ett eller flera fall 

som valts ut på förhand (Bryman & Bell, 2005). Syftet med en fallstudie är att med 

hjälp av ett fall beskriva verkligheten. Beskrivningen ska sedan generera i ett resultat 
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som går att använda i mer generella sammanhang (Ejvegård, 2011). Yin (2006) 

benämner en fallstudie som ett “common case” och förklarar att det är en empirisk 

undersökning som studerar verkliga företeelser inom aktuella omgivningar. Målet med 

en fallstudie är därmed att studera teoretiska problem med hjälp av verkligheten. En 

nackdel med fallstudier är att den inte fullständigt kan representera verkligheten. 

Författarna måste därmed vara försiktiga med att dra för generaliserade slutsatser från 

studien innan andra studier redovisat liknande resultat (Ejvegård, 2011). En fördel med 

fallstudier är att den går att kombinera med andra forskningsdesigner (Yin, 2006). 
 

Då författarna har studerat empiri från ett företag kan forskningsdesignen anses vara av 

fallstudiekaraktär. Då syftet i denna studie är att identifiera vilken prognosmodell som 

ger minst avvikelse för varor på kapitalvarumarknaden anser författarna att en fallstudie 

är det mest lämpliga tillvägagångssättet. Då studien behandlar empiri från verkliga 

sammanhang stödjer detta valet av forskningsdesign. 

2.5 Datainsamling 

Information som samlas in för att användas i en forskningsprocess kan antingen vara 

primär- eller sekundärdata. Med primärdata menas den data som samlats in via till 

exempel observationer, intervjuer eller enkätundersökningar. Denna information är 

insamlad och ämnad just för forskaren eller forskarnas egna syfte (Bryman & Bell, 

2005). Sekundärdata är data som från början införskaffats till ett annat syfte än det som 

forskarna ämnar använda det till. Denna data kan ändå utgöra bra underlag för 

forskningen. En indelning i tre olika typer av sekundärdata kan göras: enkäter, 

sammanställningar och dokument (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

2.5.1 Empirisk datainsamling 

Den empiriska datan som tillhandahållits är sekundärdata från Designlight Scandinavian 

ABs försäljningsstatistik de senaste 19 månaderna där datan är periodiserad månadsvis. 

Datan används vidare för att utföra en sekundäranalys.  

2.5.1.1 Sekundäranalys 

En sekundäranalys använder data som en forskare inte samlat in på egen hand. De eller 

dem som från början samlat in informationen har inte varit medveten om vilket syfte 

som informationen kunde komma att användas till framöver. Det finns flera fördelar 

med att genomföra en sekundäranalys. En fördel är att det sparar både tid och pengar då 
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den direkta tillgången till datan ofta endast kostar en bråkdel i förhållande mot om hela 

studien skulle utföras på egen hand. Vidare är de även så att data som används vid en 

sekundäranalys ofta är av mycket god kvalitet. Detta då urvalsprocesserna ofta varit 

ytterst noggrant genomfört för att bli så representativt som möjligt (Bryman & Bell, 

2005).  
 

Bryman och Bell (2005) förklarar vidare att det även finns en del begränsningar och 

svårigheter vid en sekundäranalys. En är att det kan ta tid att bli bekant med materialet. 

Då någon annan har samlat in materialet kan det ta lång tid att förstå de variabler som 

användes vid insamlingen. Det måste även klargöras hur datan har kodats samt hur den 

har organiserats för att förståendet ska bli tillräckligt omfattande. Vid komplex data är 

det viktigt att inte underskatta tiden som kan krävas för att skapa nödvändig förståelse, 

då denna tid kan bli mycket lång. Sekundärdata kan även vara av bristande kvalitet 

beroende på vem eller vilka som utfört datainsamlingen. Om data erhålls från erkända 

källor som till exempel SCB är datans kvalitet troligtvis av hög klass och ligger därmed 

som en bra grund för analyser. En del datainsamling har utförts för kommersiellt bruk 

och kan vara beställda från företag av interna intressen. Det är då viktigt att vara mer 

försiktig vid sin bedömning av datans kvalitet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Datan som ligger till grund för denna studie är hämtat från Designlight Scandinavian 

ABs försäljningsstatistik från september 2014 till och med mars 2016. Datan är 

sammanställd av Designlight Scandinavian ABs inköpsansvarige på en Excelfil och ses 

därför uteslutande som sekundärdata. Den erhållna datan är konstant och kommer inte 

ändras med tiden vilket underlättar studien. Då den erhållna datan är uppdelad 

månadsvis kommer de prognoser som görs i uppsatsen använda månader som tidsenhet. 

Varje prognos som ska göras kommer därmed att visa förväntad efterfrågan för 

månader. 

2.5.1.2 Intervjuer 

En vanligt förekommande strategi för datainsamling är intervjuer. Strategin går att 

använda inom både kvantitativ och kvalitativ forskning där målet är att samla in 

information från en respondent. En forskare kan utforma en intervju på många olika sätt 

beroende på vad som ämnas undersökas. De tre vanligaste intervjuformerna är 

strukturerad-, ostrukturerad- samt semi-strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005). 
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Vid kvantitativ forskning är strukturerade intervjuer den vanligaste intervjuformen. 

Intervjuaren ställer då frågor utifrån ett i förväg bestämt frågeschema för att kunna 

samla in svar som är jämförbara mellan respondenter. Intervjupersonen ska då försöka 

formulera frågorna på liknande sätt och i samma ordning för att få så jämförbar respons 

som möjligt (Bryman & Bell, 2005). 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer 

är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. Ostrukturerade intervjuer är en mer 

informell metod där intervjuaren utgår från ett mer övergripande tema. Intervjuerna kan 

då i sin tur liknas vid normala samtal och kan skilja sig vitt åt. De semi-strukturerade 

intervjuerna kan ses som en mer fri form av intervju jämfört med en strukturerad. Här 

utgår intervjuaren från ett frågeschema men respondenten har möjlighet att svara fritt på 

frågorna (Bryman & Bell, 2005). 

 

Utöver insamlingen av sekundärdata kommer även primärdata samlas in. Då samtal har 

förts med fallföretaget utan några specifika frågor så kan intervjuformen beskrivas som 

ostrukturerad. Författarna har frågat övergripande och allmänna frågor till anställda på 

fallföretaget som inte varit förutbestämda. Den ena personen som intervjuades var den 

anställde som arbetade med prognostisering och inköp på företaget. Sedan intervjuades 

också företagets ägare som också arbetar med dessa frågor. 

 

Intervjupersoners titel Datum Samtalsämne 

Person 1: Ägare 
Person 2: Inköpsansvarig 160330 

Allmän information om 
företaget. Beskrivning av 

studiens syfte. 

Tabell 1. Intervjuobjekt. Egen illustration. 
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2.6 Urval 

När en undersökning ska göras på en viss population är populationens storlek ett vanligt 

problem att stöta på. Oftast är populationen så pass stor att det helt enkelt inte är möjligt 

att innefatta hela populationen i undersökningen. Därmed måste ett urval ske inom den 

valda populationen. Målsättningen är att urvalet ska vara så representativt som möjligt 

för populationen i fråga. När ett urval ska göras kan det delas upp i två olika kategorier 

av urvalstekniker. Den första urvalstekniken är sannolikhetsurval som innebär att alla 

personer som ingår i populationen har lika stor sannolikhet att bli en del av urvalet. 

Inom sannolikhetsurval finns det flera olika urvalsmetoder som obundet slumpmässigt 

urval, systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval och klusterurval (Bryman & 

Bell, 2005). Den andra kategorin är icke-sannolikhetsurval vilket innefattar alla de 

metoder som inte grundar sig på sannolikhetsprinciper. Detta gör att termen innefattar 

många olikartade urvalsmetoder. Några av de vanligaste metoderna är dock 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval innebär att 

personer som råkar finns tillgängliga för forskaren kommer utgöra urvalet. En nackdel 

med denna typ av urvalsmetod kan dock vara att det inte blir representativt för hela 

populationen (Bryman & Bell, 2005). 

 
För att besvara studiens problemformulering krävdes det ett företag som kunde bistå 

med relevant data. Då studien behandlar kapitalvaror behövde det valda företaget 

befinna sig på den marknaden. Processen för att välja ett passande fallföretag utfördes 

genom att författarna tillsammans diskuterade om vilka företag som fanns som 

alternativ. Det företag som bedömdes som mest passande för att leverera data för rätt 

typ av produkter valdes. Därmed används en typ av bekvämlighetsurval av författarna. 

En nackdel med denna urvalsmetod kan då vara att det valda företaget inte är 

fullständigt representativt för företag som befinner sig på kapitalvarumarknaden. 

Kontakt togs först via telefon varpå ett möte bestämdes. Vid mötestillfället togs beslutet 

att författarna endast skulle se till företagets topprodukter, alltså de produkter med högst 

omsättning under den period som data erhållits. Vidare skedde kontakt via 

mailkonversationer samt telefon. Designlight Scandinavian AB skickade via mail 

försäljningsdata för 19 månader fram tills det datum som författarna erhöll datan, vilket 

skedde i april 2016. 
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2.7 Kvalitetskriterier 

2.7.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menar Bryman och Bell (2005) den tillförlitlighet som en studie 

kommer påvisa. Det innebär att kvalitetsmåttet reliabilitet tar hänsyn till om resultatet 

skulle sett likadant ut om studien genomförs igen. Därmed tas slumpmässighet och 

tillfälliga betingelser i beaktning. Reliabilitet nämns ofta i samband med kvantitativa 

studier och tre faktorer som är viktiga att ta ställnings till är: 

• Stabilitet: Här kollar man om resultatet kommer vara representativt och om 

urvalet kommer vara stabilt över en tidsperiod.  

• Intern reliabilitet: Den här faktorn mäter samband mellan svar på olika 

indikatorer, det vill säga hur respondenternas svar är jämförbara mellan olika 

indikatorer.     

• Interbedömarreliabilitet: Denna faktor handlar om hur kategoriseringen av 

information behandlas. Om det finns flera observatörer som är inblandade kan 

detta leda till att information tolkas olika och överrensstämmelsen mellan 

observatörerna är liten (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.7.2 Validitet 

Validitet är ett annat kvalitetsmått som används inom kvantitativ forskning. Detta mått 

beskriver huruvida forskaren verkligen mäter det som är avsett att mätas. Validitet 

handlar därmed om hur väl ett begrepp beskriver vad som undersöks. Detta innebär att 

för att en studie ska kunna uppvisa validitet måste den också vara reliabel och 

tillförlitlig (Bryman & Bell, 2005). 

2.7.3 Replikerbarhet 

Kvalitetskriteriet replikerbarhet innebär att andra forskare ska ha möjlighet att kunna 

upprepa en annan forskares studie för att kunna testa dess resultat. Upprepningar av 

studier kan bero på olika anledningar, framförallt för att kolla om studiens resultat är 

korrekt och stämmer överens med andra forskares resultat (Bryman & Bell, 2005). Inom 

kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning är risken för att forskaren påverkar resultatet 

mycket högre än inom den naturvetenskapliga. Bryman och Bell (2005) menar då att det 

är viktigt att forskarna är angelägna om att vara noggranna i sin beskrivning av 
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tillvägagångssättet i studien. Då kommer andra forskare lättare kunna upprepa och 

kontrollera resultatet vid en liknande studie.  
 

I denna studie tillämpas ett naturvetenskapligt synsätt och författarna vill då minimera 

risken att subjektiva värderingar och åsikter påverkar resultatet. Datan som tagits fram 

kommer från fallföretagets affärssystem och kommer därmed inte att ändras. 

Förhoppningen är då att studien ska påvisa ett objektivt resultat som efterföljande 

forskare ska kunna ta del av och att en upprepande studie ska påvisa liknande slutsatser. 

2.8 Generaliserbarhet 

Att generalisera betyder att dra slutsatser om forskningsresultatets externa validitet som 

i sin tur innebär huruvida resultat ska gälla utanför undersökningssammanhanget. 

Generalisering används av samhällsvetenskapliga forskare för att generera teorier som 

passar på specifika forskningsområden (Bryman & Bell, 2005). Enligt Denscombe 

(2005) krävs det, för att kunna generalisera, antingen ett representativ urval från den 

populationskategori som undersöks eller att urvalet har väldigt specifika egenskaper. 

 

De resultat som studien påvisar är framtaget med hjälp av data från fallföretagets 

försäljningsstatistik. Eftersom fallföretaget är ett medelstort företag med stadig 

uppåtgående trend ser författarna att generaliserbarhet är möjlig för företag i liknande 

situation på kapitalvarumarknaden. Metoder och tillvägagångssätt som används i 

studien kommer däremot kunna tillämpas och vara generaliserande för 

prognostiseringsarbete på hela kapitalvarumarknaden. 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en undersökning kommer etiska frågeställningar att uppkomma. 

Det är viktigt att forskarna inte åsidosätter de etiska ställningstaganden som ingår i en 

undersökning. Etniska regler handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Dessa regler är till för att skydda personer som deltar i forskningen. 

Bryman och Bell (2005) skriver att det inom svensk forskning finns ett antal principer 

som beskrivs här nedan:  

• Informationskravet: Forskarna skall tydligt informera berörda personer om 

syftet med undersökningen. Information om de moment som ingår i 

undersökningen skall också preciseras för de berörda personerna. 
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• Samtyckskravet: Samtyckskravet innebär att personer som deltar i en 

undersökning gör det frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när 

som helst. Samtyckskravet kan också innefatta målsmans godkännande då 

minderårig person deltar i undersökningen. 

• Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Personer och företag har rätt att vara 

anonyma och personliga uppgifter om de deltagande ska inte spridas utanför 

studien. Den information som företaget delar med sig av ska också hanteras 

förtroligt.  

• Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in om deltagare eller enskilda 

personer vid undersökningar skall endast användas till ändamålet för 

forskningen. 

• Falska förespeglingar: Forskarna får inte ge deltagarna i undersökningen 

information som är falsk eller kan vara vilseledande.  

Författarna har i arbetet hela tiden haft dessa regler i beaktning och varit noga med att 

inte bryta mot någon av dessa. Författarna har hela tiden varit tydliga mot företaget om 

vad studiens syfte är. Företaget har specifikt bett om att behandla data de delat med sig 

av med konfidentialitet och därför kommer den erhållna datan kodas. Författarna har 

kodat om den empiriska datan så att obehöriga inte ska kunna använda informationen. 

2.10 Sammanfattning metod 
 

Metodavsnitt Författarnas val 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt tillvägagångssätt Deduktion 

Forskningsstrategi Kvantitativ 

Forskningsdesign Fallstudie 

Datainsamling 

Primärdata: Ostrukturerade intervjuer 

Sekundärdata: Företagets 

försäljningsstatistik 

Urval Icke-sannolikhetsurval 

Kvalitetskriterier Reliabilitet, validitet & replikerbarhet 

Forskningsetiska överväganden Konfidentialitet och informationskravet 
Tabell 2. Sammanfattning metod. Egen illustration. 
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2.11 Analysmodell 

 
Figur 2. Analysmodell, Egen illustration. 
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3. Teori 

I teorikapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för att svara på studiens två 

problemformuleringar. Inledningsvis beskrivs kapitalvaror som följs åt av objektiva 

prognosmodeller av tidsseriekaraktär. Kapitlet avslutas med att presentera prognosfel 

samt hur prognoser kan utvärderas på ett statistisk säkerställt sätt.   

 

 
Figur 3. Koppling teori och problemformulering. Egen illustration. 

3.1 Val av teorier 

Olika författare väljer att beskriva olika prognosmodeller när de behandlar 

prognostisering. I tabell 3 ses vilka författare som behandlat vilka modeller. Alla 

författare utom en har valt att behandla moving average, exponential smoothing, 

exponential smoothing with trend samt exponential smoothing with trend and season. 

Sedan finns det ytterligare två modeller. Dessa två modeller presenteras endast av en 

författare var. Ross (2004) beskriver modellen weighted moving average samtidigt som 

Mattsson (2010) beskriver moving average with trend. De två sistnämnda modellerna 

används alltså inte lika ofta inom den litteratur som uppsatsen författare studerat. 

Författarna i uppsatsen har valt att behandla de fyra modeller som är mest frekvent 

förekommande i den studerade litteraturen. De prognosmodeller som kommer användas 

är då moving average, exponential smoothing, exponential smoothing with trend och 

exponential smoothing with trend and season. Därmed kommer uppsatsen behandla två 
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stycken grundmodeller. Uppsatsen kommer också behandla en modell som tar hänsyn 

till trend samt en modell som tar hänsyn till trend och säsong. Detta ger en bredd av 

modelltyper som skapar möjlighet för att besvara uppsatsens första problemformulering. 

 

Prognosmodell Moving 
average 

Exponential 
smoothing 

Weighted 
moving 
average 

Moving 
average 

with 
trend 

Exponential 
smoothing 
with trend 

Exponential 
smoothing 
with trend 
and season 

Jonsson (2008) X X   X X 
Jonsson & 
Mattsson 
(2011) 

X X   X X 

Mattsson 
(2010) X X  X X X 

Nahmias (2013) X X   X X 

Olhager (2013) X X   X X 

Ross (2004) X X X    
Vollmann et al. 

(1992) X X     
Tabell 3. Identifikation av prognosmodeller. Egen illustration. 

 
 
Uppsatsens författare valt att beskriva samtliga prognosfelsmodeller som presenterats i 

de studerade författarnas litteratur. Prognosfelsmodeller används för att mäta hur 

mycket en prognos avviker från den verkliga efterfrågan. Det handlar alltså om att se 

hur bra en prognos verkligen är. De prognosfel som valts är mean error, mean absolute 

deviation, mean squared error, mean percentage error samt mean absolute percentage 

error. I jämförelse med prognosmodellerna som presenterats ovan är det här inte lika 

tydligt vilka modeller som beskrivs mest frekvent. Den enda modell som beskrivs av 

alla författare är mean absolute deviation. Sedan beskrivs mean squared error och mean 

absolute percentage error av fyra författare vardera. En lista med vilka författare som 

behandlar vilka prognosfelsmodeller i sin litteratur kan ses i tabell 4.  
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Prognosfel Mean 
error 

Mean 
absolute 
deviation 

Mean 
squared 

error 

Mean 
percentage 

error 

Mean 
absolute 

percentage 
error 

Jonsson 
(2008)  X    

Jonsson & 
Mattsson 
(2011) 

 X   X 

Mattsson 
(2003, 2007, 

2010) 
X X X X X 

Nahmias 
(2013)  X X  X 

Olhager 
(2013) X X X   

Ross (2004) X X    
Vollmann et 

al. (1992)  X X  X 
Tabell 4. Olika prognosfel. Egen illustration. 

 

3.2 Kapitalvaror 

Enligt Kotler et al.(2013) kan produkter delas in i två olika kategorier, 

konsumentprodukter samt industriella produkter. Skillnaden mellan dessa två kategorier 

är hur produkten används efter att köpet är genomfört. Industriella produkter köps 

primärt för att användas i industriella sammanhang medan konsumentprodukter köps av 

konsumenter för eget bruk. Skillnaden i klassificeringen är därför inte vilken karaktär 

produkten har utan snarare vilket syfte köpet har (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). 

 

De produkter som tillhör kategorin konsumentprodukter kan delas in i fyra 

underkategorier. Dessa är dagligvaror, kapitalvaror, specialvaror och icke-eftersökta 

produkter. Denna klassificering baseras på vilken sorts produkt det är men även på en 

kunds användning (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Vidare förklarar Ferber et al. 

(1958) att kundens syn på produkten är av vikt då en kund kan klassificera en specifik 

produkt som dagligvaror medan en annan kan klassificera denna som en specialvara. 

 

Den grupp av produkter som tillhör kategorin kapitalvaror köps av kund mer sällan 

jämfört med dagligvaror. Exempel på kapitalvaror är möbler, kläder, inredning och 

hushållsmaskiner. Det går även att dela upp kapitalvaror i två kategorier, Homogena- 
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och heterogena kapitalvaror. Homogena varor skiljer sig enbart i pris medan heterogena 

varor skiljer sig i produktens karaktär. Gemensamt för dessa kapitalvaror är dock att 

kunden har ett högt engagemang och jämför exempelvis kvalitet, pris och design. 

Leverantörerna vill då säkerställa kvaliteten på bland annat säljsupport och 

produktexponering och produkten distribueras då bara genom ett begränsat antal kanaler 

(Kotler, Armstrong, Parment, 2013). 

3.3 Tidshorisont 

Vid prognostisering spelar tiden som prognosen är ämnad att göras för roll för vilka 

problem som kan uppstå samt vad som bör finnas i åtanke när prognosen görs. 

Tidshorisonterna som finns är korta, medellånga eller långa. Den medellånga 

tidshorisonten sträcker sig från veckor till månader. Då ser man alltså inte till enstaka 

dagar och heller inte till hela år. Vi denna tidshorisont finns det en del svårigheter som 

kan uppstå. Det kan till exempel vara svårt att se säljmönster samt vilka resurser ett 

företag kommer behöva ha för att tillfredsställa efterfrågan (Nahmias, 2013). 

3.4 Prognoser 

Inom praktiskt taget alla verksamheter sker efterfrågevariation på enskilda artiklar från 

en period till en annan (Mattsson, 2003). Prognostisering används för att balansera ett 

företags tillgångar med marknadsefterfrågan på de produkter som företaget säljer. Den 

kända information om framtida efterfrågan som redan tillgängliga kundorder visar är 

sällan tillräcklig för att kunna anpassa produktionen till kommande behov. Detta leder 

till att den framtida efterfrågan behöver uppskattas och det görs via prognostisering. 

Hur stor efterfrågan kommer att vara vid en given tidpunkt är avgörande både när det 

gäller styrning av materialflöde och produktion (Olhager, 2013). 
 

För att kunna prognostisera framtida efterfrågan krävs information om hur historisk 

efterfrågan sett ut. Den historiska datan som ett företag använder sig av kommer 

vanligtvis från försäljning- och faktureringsstatiskt hämtat från det egna affärssystemet. 

Problemet med historisk data är att den ibland inte fullt ut är representativ mot 

verkligheten, då skillnader kan uppstå till exempel när lagerbrist leder till utebliven 

försäljning (Jonsson & Mattsson, 2011). Nedan listas några grundläggande egenskaper 

hos prognoser:  
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• Prognoser är vanligtvis fel: Det är alltså viktigt att prognosen inte betraktas som 

verklig efterfrågan. Planeringssystemet måste ta prognosfel i beaktning och 

kunna anpassas efter avvikelse i prognostiserad efterfrågan. 

• Prognosen skall vara mer än bara en siffra: Då prognoser sällan stämmer är det 

viktigt att den säger någonting mer än bara en siffra. En bra prognos ska därför 

innehålla mer information än så, till exempel förväntat prognosfel och 

standardavvikelse. 

• Aggregerade prognoser är säkrare: Om en prognostisering sker på en hel 

produktgrupp kommer denna prognos vara mer korrekt än prognoser på enskilda 

produkter. Detta eftersom oberoende variabler är stabilare än enskilda variabler. 

• Prognossäkerheten minskar med tidshorisonten: Ju längre fram i tiden 

prognosen avser, desto fler händelser kan inträffa som försvårar 

prognostiseringen.  

• Prognoser skall inte ersätta befintlig information: Om företag redan har god 

information om framtida efterfrågan är prognoser överflödigt. Långa 

leveransavtal och speciella försäljningskampanjer är exempel på situationer då 

prognostisering blir överflödigt (Olhager, 2013). 

3.4.1 Objektiva prognoser 

Enligt Nahmias (2013) beräknas objektiva prognosmodeller med hjälp av insamlad 

data. Olhager (2013) benämner vidare dessa modeller som kvantitativa eller explorativa 

prognosmodeller och förklarar att dessa utgår ifrån historisk försäljning. Det finns två 

olika varianter av objektiva prognosmodeller, regressionsmetoder samt 

tidsseriemetoder. Regressionsmetoder kallas även betingade metoder och innebär att 

beräkningarna baseras på mer än bara den variabeln som är ämnad att beräknas (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Ett exempel när betingade metoder kan användas är vid 

prognostisering av glassförsäljning, där utomhustemperaturen troligtvis påverkar 

efterfrågan. Tidsseriemetoder, även kallade icke-betingade metoder, används då 

prognoser byggs på samma variabler som tidigare prognoser. Exempel på sådana 

variabler kan vara, en produkts efterfrågan eller tidigare observationer av samma 

variabel. 
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3.4.2 Tidsserieprognoser 

Tidsserieprognoser är prognoser som utgår från att den underliggande 

efterfrågestrukturen kommer vara bestående i framtiden. De tidigare gjorda 

observationerna får olika vikter, som kan variera för olika tidsperioder. Både sättet att 

bestämma vikterna samt vikterna i sig varierar mellan olika prognosmodeller (Olhager, 

2013).  
 

Prognoser som beräknas med hjälp av tidsseriemetoder använder uteslutande historisk 

data.  

Enligt Olhager (2013) finns det fem olika mönster som kan bildas av efterfrågan på en 

marknad. Syftet med tidsseriemetoder är därmed att se till dessa mönster, för att lättare 

bedöma efterfrågan i kommande tidsperioder. I traditionell tidsserieanalys finns det fem 

vanliga mönster: 

• Trend: Detta mönster bildar en linjär efterfrågan som antingen är gradvis ökande 

eller minskande. Trenden beskriver en utveckling under en längre tidsperiod och 

bortser därför ifrån kortsiktiga- och säsongsvariationer (Bjørnland et al, 2003).   

 
Figur 4. Trendefterfrågan (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 
• Säsong: Efterfrågefluktuationer återkommer med jämna mellanrum och varierar 

ofta regelbundet med årstiderna. Mönstret upprepar sig ofta under ett års tid med 

antingen korta eller långa intervaller, exempelvis på sommaren eller vintern 

(Olhager, 2013). 

 
Figur 5. Säsongefterfrågan (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 

• Cykel: Ett cykliskt mönster, även kallad konjunkturmönster är när efterfrågan 

kan identifieras över längre tidsperioder. Dessa är ofta långsiktiga förändringar 

som orsakas av generell ekonomisk utveckling (Bjørnland et al, 2003). 
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Figur 6. Cyklisk efterfrågan (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 
• Slump: Slumpmässiga variation är det mönster som inte kan förutsägas. 

Slumpvariationer uppstår i ovanliga situationer och följer därför inga logiska 

mönster och går då inte att förutsäga (Bjørnland et al, 2003). 

 
Figur 7. Slumpmässig efterfrågan (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 

• Nivå: Är när efterfrågan är konstant över tid och påvisar därför ingen avvikelse 

(Olhager, 2013).  

 
Figur 8. Nivåmässig efterfrågan (Olhager, 2013). Egen illustration. 
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3.4.2.1 Moving average 

En enkel men populär prognosmodell är modellen som benämns som moving average. 

Ett matematiskt genomsnitt på de senaste observationerna som rör sig med tiden 

(Nahimas, 2013). Detta sker genom att ta fram medelvärdet av ett antal tidigare 

perioders efterfrågan. Till exempel ses ett fyramånaders moving average som summan 

av de senaste fyra månadernas efterfrågan dividerat med fyra (Olhager, 2013). 

 
Formel 1. Moving average (Nahmias, 2013). Egen illustration 

 
Det framgår av modellen att alla de inkluderade observationerna de senaste N 

perioderna får samma vikt i prognosen. Samtidigt får data från tidigare perioden ingen 

vikt alls. Varje gång en ny periods data läggs in i modellen tas den äldsta periodens data 

bort som därmed inte längre har någon inverkan på prognosen (Olhager, 2013).  

Val av antal perioder, N 

Hur många perioder, N, som bör användas i moving average beror på hur stabil 

efterfrågan antas vara. Om efterfrågan inte anses vara särskilt stabil bör antalet perioder 

inte vara många. Ju färre perioder som ingår i modellen desto mer följsam är den vid 

förändringar i efterfrågan. Samtidigt ger fler perioder en mer stabil prognos över tiden. 

Om tidsserien börjar uppvisa en trend, så kommer denna modell alltid visa en prognos 

som ligger efter trenden. Det gör att modellen generellt anses reagera långsamt på 

systematiska förändringar. Då denna modell bygger på de senaste N periodernas 
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efterfrågan krävs det ofta en betydande mängd data för att ta fram prognoserna 

(Olhager, 2013). 

 

Mattsson (2010) förklarar att antalet perioder som bör användas beror vilket 

efterfrågescenario som finns. Riktlinjer som kan användas kan ses i tabell 5. 

 

  Efterfrågescenario Antal perioder, N 

Slumpmässig efterfrågan med måttlig 
variation 

18 

Slumpmässig efterfrågan med stora 
variationer 

18 

Efterfrågan med trend och måttliga 
variationer 

6 

Efterfrågan med trend och stora variationer 18 

Säsongmässig varierande efterfrågan 12 

Tabell 5. Val an antal N. Egen illustration. 

 

3.4.2.2 Exponential smoothing 

En vanligt förekommande modell vid tidsserieprognoser är exponential smoothing 

(Nahmias, 2013). Anledningen till att den i så stor utsträckning används är på grund av 

dess enkelhet, robusthet samt noggrannhet (Sbrana & Silvestrini, 2014). Den stora 

skillnaden mellan exponential smoothing och den tidigare nämna modellen, moving 

average, är att de tidigare periodernas efterfrågan som prognoserna bygger på, får olika 

stor betydelse. Vid moving average får alla perioderna som man väljer att använda lika 

stor inverkan på den kommande prognosen. Jonsson och Mattsson (2011) förklarar att 

ju längre bort i tiden en tidigare efterfrågan är, desto mindre relevant blir den för 

kommande prognoser. Vid exponential smoothing ges därmed istället de tidigare 

periodernas efterfrågan olika viktningar. Förutom att bara göra beräkningen på tidigare 

efterfrågan så bygger modellen även på tidigare prognoser. Den beräknade prognosen 

blir då en viktning mellan dessa som avgörs med hjälp av en så kallad 

utjämningskonstant. 

 



38 
 

 
Formel 2. Exponential smoothing (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 
Beräkning och konsekvenser av utjämningskonstanten, α 

Ett stort problem vid användning av exponential smoothing är bestämmandet av 

utjämningskonstanten, då den avgör hur stor vikt som ska läggas på olika parametrar 

(Berry & Bliemel, 1974). Olhager (2013) förklarar att utjämningskonstanten, α, kan 

anta värden mellan noll och ett där olika värden ger olika vikt på förhållanden mellan 

föregående prognoser samt föregående efterfrågan vid beräkning. Ett lågt α-värde ger 

stabila prognoser som reagerar mycket långsamt på förändringar då historiska 

efterfrågevärden får en jämnare viktfördelning. En prognos med högt α-värde reagerar 

däremot snabbare på förändringar i efterfrågan men medför större instabilitet vid 

slumpmässiga variationer i efterfrågan. Om en utjämningskonstant fastslås till 0,5 så 

kommer den senaste efterfrågan få 50 % vikt, den näst senaste 25 % och så vidare. 

Därmed kommer alla tidigare efterfrågningar att få betydelse vid beräkning av ny 

prognos (Jonsson & Mattsson, 2011).     

 

Ett vanligt förekommande sätt att beräkna utjämningskonstanten är att relatera till 

antalet veckor som skulle användas vid moving average (Roos, 2004). Formeln kan 

beskrivas som följande:  
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Formel 3. Beräkning av utjämningskonstant (Ross, 2004). Egen illustration. 

 

3.4.3 Tidsserieprognoser med trend och säsong 

Vid prognostiseringsarbete finns det ibland systematiskt trendmässiga förändringar av 

efterfrågan som måste tas i beaktning. Eftersom moving average och exponential 

smoothing inte tar hänsyn till trender kan dessa modeller behöva kompletteras med en 

trendkorrigeringsvariabel (Mattson, 2010). Med hjälp av trendkorrigering kommer 

modellen reagera snabbare på förändring i den verkliga efterfrågan vid trendmässig 

upp- eller nedgång. Det är extra viktigt att ta hänsyn till trender om prognostiseringen 

avser en tidsperiod lägre fram i tiden, alltså när prognosen inte avser nästkommande 

tidsperiod. Det finns två typer av trender, additiva och multiplikativa. Additiv trend är 

den vanligaste typen av trender och betyder att efterfrågan mellan två perioder ökar eller 

minskar med en viss kvantitet. Multiplikativa trender förekommer till exempel vid 

lansering av nya produkter och innebär att efterfrågan ökar eller minskar procentuellt 

mellan två perioder (Mattsson 2010). 

 

Ibland kan även säsongsskillnader finnas i efterfrågan och därför kan prognosmodeller 

behöva korrigeras för att bemöta dessa skillnader. Säsonger kan beskrivas som mönster 

som återkommer med jämna tidsintervall (Mattsson, 2010). Nahmias (2013) förklarar 

vidare att dessa säsongsmönster måste identifieras för att säsongsmodeller ska kunna 

appliceras. Ross (2004) förklarar att de mest använda tillvägagångssättet vid 

säsongsvariationer är att använda ett säsongsindex. Ett säsongsindex räknas fram genom 

att dividera en enskild tidsperiods efterfrågan med medelefterfrågan från alla 

tidsperioderna under säsongen. Exempelvis kan en månads efterfrågan divideras med 

medelefterfrågan för ett helt år.              
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3.4.3.1 Exponential smoothing with trend 

Denna modell kallas även double exponential smoothing eller Holts metod och är en 

utveckling på exponential smoothing. Det är en metod som är designad för att studera 

tidsserier med linjära trender. Metoden kräver att två utjämningskonstanter specificeras. 

Dessa konstanter är som tidigare α, men nu har även β lagts till, som är en 

utjämningskonstant för trenden. Modellen använder även två utjämningsekvationer, en 

för värdet på efterfrågan och en för trenden. Det är viktigt att β-värdet inte är större än 

α-värdet då det gör prognosen allt för instabil (Nahmias, 2013). 

 

Formel 4.Exponential smoothing with trend (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 
Den första ekvationen som används är lik den som används vid exponential smoothing 

(Nahmias, 2013). Men en skillnad är att det nu tas hänsyn till trender i efterfrågan. Det 

innebär att det sker en exponentiell utjämning av trenden i sig. Den aktuella trenden kan 

beskrivas som (Ut - Ut-1) då den exponentiellt utjämnade medelefterfrågan tar hänsyn till 

trenden blir skillnaden mellan de två senaste observationerna den aktuella trenden. Det 

innebär att exponentiell utjämning här blir en korrigering av den tidigare trenden då 

hänsyn tas till avvikelser i den tidigare trendprognosen. Detta leder då till att nästa 
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periods prognos räknas ut som summan av både den exponentiellt utjämnade trenden 

samt efterfrågan (Olhager, 2013). 
 

Ett inledande problem i användningen av denna metod är att komma igång med själva 

prognostiseringen. Det bästa sättet är att ha ett antal perioder som grund och sedan ta 

fram en regressionslinje för att få fram interceptet och lutningen för den valda 

grunddatan. Sedan kan prognostiseringen fortlöpa för varje ny period som tillkommer 

(Nahmias, 2013). 
 

3.4.3.2 Exponential smoothing with trend and season 

Olhager (2013) förklarar att om en prognos ska ta hänsyn till säsonger och trender kan 

Winters metod användas. Metoden bygger på samma princip som Holts metod men nu 

tas även hänsyn till säsongseffekter. Därför kallas den exponential smoothing with trend 

and season. Winters metod är en populär metod då den kräver lite information och är 

lätt att automatisera. Den största fördelen med metoden är dock att den anpassar sina 

prognoser utifrån trender samt säsong direkt när nya efterfrågevärden blir tillgängliga 

(Goodwin, 2010). 

  

För att använda Winters metod behövs som vid Holts metod en utjämnad efterfrågan 

samt utjämnad trend. Skillnaden mellan Holts metod och Winters metod är att 

utjämningen av efterfrågan nu sker med hjälp av ett tillägg av säsongseffekter. Utöver 

tidigare nämnda utjämnade konstanter så beräknas nu även ett säsongsindex, St. Detta 

index används för att beräkna olika säsongsavvikelser så att metoden kan ta dessa i 

beaktning vid nya prognosberäkningar. Ett säsongsindex kan beskrivas som en 

proportion mot en given periods medelvärde. För att metoden ska vara brukbar krävs då 

utöver de tidigare nämnda utjämningskonstanterna, α och β, en tredje konstant som 

benämns som γ (Olhager, 2013). De formler som används för att beräkna efterfrågan, 

trenden och säsongen är: 
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Formel 5. Exponential smoothing with trend and season (Olhager 2013). Egen illustration. 
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3.5 Prognosfel  
Prognosfel är skillnaden mellan prognostiserad efterfrågan under en given period och 

det verkliga utfallet under den samma. Ju större skillnaden är mellan utfallet och 

prognosen desto större är prognosfelet (Mattsson, 2003). Eftersom prognoser nästan 

aldrig stämmer kan prognostisering därför sägas vara till för att åstadkomma så lite fel 

som möjligt. En anledning till att företag vill beräkna sina prognosfel är för att 

dimensionera buffertlager. En annan anledning till att beräkna prognosfel är för att 

kunna följa upp och bevaka prognoskvaliteten och på så sätt kontrolera om 

prognosprocessen och de metoder som används fungerar bra. För att kunna beräkna 

prognosfel krävs det att flera perioder betraktas. Hur många perioder som bör betraktas 

beror på hur efterfrågemönstret ser ut, med stora variationer mellan perioderna skall en 

lång tidsperiod betraktas. Om mönstret däremot har en mindre variation med antingen 

uppåt- eller nedåtgående trend skall en kortare tidsperiod betraktas så företaget kan 

anpassa sig efter trendförändringarna (Mattsson, 2003). 

3.5.1 Mean error 

Mean error (ME) mäter skillnaden i prognostiserad efterfrågan och verklig efterfrågan i 

reella tal (Olhager, 2013). En fungerande prognosmodell skall ha ett medelvärde nära 

noll då lika stor del av felen skall vara över den prognosticerade efterfrågan som under. 

ME är en effektiv metod för att mäta prognosfel i en serie men ämnar sig sämre åt 

serieanalys med flera serier (Prestwich et al. 2014). 

 

 

Formel 6. Mean error (Olhager, 2013). Egen illustration 
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3.5.2 Mean absolute deviation 

Mean absolute deviation (MAD) är en annan metod att mäta prognosfel med. 

Skillnaden i prognostiserad efterfrågan och verklig efterfrågan mäts i absoluta tal, det 

vill säga endast positiva tal. Anledningen att absoluta tal använda är för att de ska kunna 

adderas och sedan divideras för att få ut ett absolut medelprognosfel för de undersökta 

perioderna. MAD tar alltså ingen hänsyn till om felet är positivt (för många) eller 

negativt (för få). MAD är användbart för att kunna mäta hur mycket felmarginal 

prognosen genererar i faktiska siffror. (Mattsson, 2003). Nahmias (2009) menar att 

MAD är populärt att använda då prognosavvikelsens standardavvikelse går att räkna ut 

genom att multiplicera MAD med 1,25, givet normalfördelad efterfråga. 

 
Formel 7. Mean absolute deviation (Nahmias, 2013). Egen illustration. 

 

Det finns dock ett stort problem med att använda sig av absoluta tal. Att alla tal är 

positiva gör att metoden inte tar hänsyn till om alla fel som genererats hamnat på 

samma sida av den prognostiserade efterfrågan, se figur 9. Till exempel kan företag tro 

att ett stort säkerhetslager kommer behövas när den verkliga efterfrågan egentligen är 

lägre än den prognostiserade efterfrågan (Mattson, 2003). 
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Figur 9. Problem med absoluta tal (Mattsson, 2003). Egen illustration. 

 

3.5.3 Mean squared error 

Mean squared error, även kallad MSE är ett annat mått på prognosfel. Detta mått är på 

många sätt likt MAD då de behandlar prognosfelen i absoluta tal. Skillnaden mellan 

dessa är att prognosfelen kvadreras vid beräkningarna med hjälp av MSE. Därmed får 

stora avvikelser proportionellt större betydelse på det genomsnittliga prognosfelet 

(Nahmias, 2013; Mattsson, 2010).  

 
Formel 8. Mean squared error (Nahmias, 2013). Egen illustration. 
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3.5.4 Mean percentage error 

Mean percentage error är ett mått på en periods medelprognosfel över ett antal perioder. 

Det visar alltså om en prognos systematiskt ligger under eller över den verkliga 

efterfrågan under en vald tidsperiod (Mattsson, 2010). Till skillnad mot ME, som också 

mäter medelprognosfel under en bestämd tidsrymd så mäter MPE avvikelsen i 

procentform. Precis som vid ME är målsättningen att en bra prognos ger ett medelfel så 

nära noll som möjligt. 

 

Formel 9. Mean percentage error (Mattsson 2010). Egen illustration. 

 
3.5.5 Mean absolute percentage error 

Mean absolute percentage error är en annan metod för att mäta en prognos avvikelse. 

Skillnaden mot de tidigare mätvärdena är att MAPE inte är beroende av storleken på 

värdena på efterfrågan. Här mäts avvikelserna i absoluta tal, samt i relativa tal istället 

för antal enheter (Nahmias, 2013). En fördel med MAPE i förhållande till MAD och 

MSE blir då att några observationer som sticker ut från mängden storleksmässigt, inte 

påverkar mätningens avvikelse i genomsnitt. Eftersom MAPE mäter i procentform 

spelar observationernas storlek inte någon roll utan avvikelsen från den verkliga 

efterfrågan i en observation blir istället relaterad till just den observationen (Renn & 

Glasure, 2009). En svaghet med MAPE är att om efterfrågan är lägre än prognosen 

genereras ett större fel än om efterfrågan är högre än prognosen. (Mattsson, 2010).  
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Formel 10. Mean absolute percentage error (Mattsson, 2010). Egen illustration. 

 

3.6 Efterfrågekontroll 

Vid automatisk prognostisering av efterfrågan, exempelvis med hjälp av moving 

average kan ibland felaktiga prognoser beräknas fram på grund av extremvärden. Det 

finns olika orsaker till stora prognosfel, exempelvis en stor efterfrågan av 

engångskaraktär. Dessa prognoser får givetvis inte påverka utvärderingen av 

prognoserna och bör därför justeras eller elimineras. Detta kallas för efterfrågekontroll 

då man kontrollerar att prognoser ligger inom statistiskt accepterade gränser ifrån den 

verkliga efterfrågan (Mattsson, 2010) 

 

För att utföra en efterfrågekontroll kan den senaste periodens efterfrågan jämföras med 

ett referensvärde. Mattsson (2010) hävdar att den senaste prognosen kan användas som 

lämpligt referensvärde. Skillnaden mellan efterfrågan och referensvärdet jämförs sedan 

mot ett bestämt antal medelavvikelser för att avgöra om prognosen ska justeras eller 

inte. Antalet medelavvikelser bestäms utifrån vilka efterfrågevärden som statistiskt ska 

betraktas som normala. Ett vanligt förekommande värde på faktorn som avgör antalet 

medelavvikelser är 4. Formeln för efterfrågekontroll kan ses i formel 11. Mattsson 

förklarar att det finns två tillvägagångssätt vid justering av prognoser vid 

efterfrågekontroll om det finns extremvärden. Det första sättet är att justera det verkliga 

utfallet på efterfrågan till det värde som prognostiseras. Det andra sättet är att justera det 

verkliga utfallet till den kontrollgräns som bestäms av medelavvikelsen. 
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Formel 11. Efterfrågekontroll (Mattson, 2010). Egen illustration. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som tillsammans med teorin ska ge 

underlag för att kunna analyseras och svara på studiens problemformuleringar. Då 

studien är av fallstudiekaraktär med tillhörande ostrukturerade intervjuer ligger detta 

till grund för det empiriska materialet.    

 

Sekundärdatan som behandlas i studien är hämtad ur Designlight Scandinavian ABs 

affärssystem. Företaget implementerade i september 2014 ett nytt affärssystem vilket 

gör att den erhållna försäljningsstatistiken sträcker sig från denna tidpunkt och 19 

månader framåt (inköpsansvarig, 160330). Fallföretagets önskan var att författarna 

skulle genomföra prognostiseringen på de artiklar som har haft högst omsättning under 

den erhållna perioden. Datan som mottogs innehöll försäljningsstatistik från företagets 

samtliga artiklar, vilket gjorde att det krävdes en sortering av datan för att välja ut de 

artiklar som hade högst omsättning. Den erhållna datan var uppdelad månadsvis vilket 

gör att prognosernas tidsenhet blir månadsvis. 

 

 
Tabell 6. Artikelstatistik. 

 
 
 
 

Kodnamn 14-sep 14-okt 14-nov 14-dec 15-jan 15-feb 15-mar 15-apr 15-maj 15-jun 15-jul 15-aug 15-sep 15-okt 15-nov 15-dec 16-jan 16-feb 16-mar TOTAL
A 361 1277 1111 646 950 1397 1621 989 2250 1390 1010 1320 1856 1610 2157 1927 1533 2289 1978 27672
B 1005 535 431 718 815 1194 979 1218 944 1087 623 985 1187 997 1192 1233 977 1244 1130 18494
C 892 1534 926 745 1238 1072 1589 1270 768 1306 800 1356 1214 1376 2201 1385 56 2229 1092 23049
D 589 575 737 601 602 686 697 1102 624 786 105 736 718 655 840 148 326 196 559 11282
E 802 1091 781 487 672 700 1174 593 884 755 632 489 774 776 1041 932 902 679 1176 15340
F 411 412 412 390 420 600 366 739 520 492 133 423 878 961 469 408 505 221 304 9064
G 428 738 79 763 474 414 933 284 89 929 110 101 233 228 355 121 190 215 328 7012
H 680 852 894 670 767 877 1064 1045 822 85 805 1287 903 1190 1068 1242 827 1345 1042 17465
I 586 969 356 694 496 763 1285 510 748 631 412 481 491 805 771 942 518 1198 311 12967
J 272 324 295 374 396 289 553 129 229 170 250 228 314 295 170 222 46 128 227 4911
K 786 898 980 828 1075 1124 912 1182 1069 1105 725 931 1060 1332 1418 1168 747 825 1110 19275
L 324 461 133 367 270 218 124 262 324 234 69 20 103 116 142 67 58 191 119 3602
M 452 513 321 383 520 340 412 532 236 483 112 125 284 257 581 345 251 557 286 6990
N 323 297 195 249 223 387 171 150 109 92 136 221 131 164 165 140 33 164 552 3902
O 57 602 231 39 163 134 112 126 114 100 147 48 117 266 355 155 116 119 139 3140
P 106 154 391 99 119 151 70 376 154 180 22 77 190 320 109 67 131 126 38 2880
Q 225 299 297 100 83 191 343 264 143 276 103 14 229 216 269 126 160 172 370 3880
R 240 158 197 136 100 217 218 310 83 143 10 153 108 165 75 211 10 53 111 2698
S 387 492 405 308 370 211 374 561 348 329 180 200 219 194 198 177 296 205 199 5653
T 352 513 78 124 76 90 63 145 260 450 101 269 207 293 58 114 2 2 43 3240
U 117 230 142 78 115 87 141 164 153 136 41 83 202 174 65 99 264 1323 97 3711
V 292 371 305 252 214 295 343 131 360 623 90 239 162 308 251 257 568 304 143 5508
W 165 371 153 109 470 194 224 257 200 253 -41 298 122 138 451 155 96 132 175 3922
X 43 86 100 64 109 81 110 88 133 283 109 231 130 363 220 -15 221 204 227 2787
Y 404 408 104 381 352 364 414 320 408 204 89 365 91 373 584 402 36 405 419 6123
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5. Empiribearbetning 

I kapitlet beskrivs hur författarna har bearbetat det empiriska materialet för att kunna 

uppnå studiens syfte. För att öka studiens replikerbarhet beskrivs de olika steg som 

genomgåtts både manuellt och i datorprogrammet Excel.  

 

5.1 Artikelurval 

Det empiriska material som erhållits till studien är försäljningsstatisk över företagets 

samtliga produkter. Då företaget utryckt sin önskan att studien ska se till de produkter 

som omsatt mest har dessa valts ut. De 25 mest omsatta artiklarna har då valts ut med 

vissa undantag. De enstaka artiklar som inte varit efterfrågade varje månad eller som 

inte varit introducerade på marknaden innan den erhållna tidsperioden har eliminerats 

från urvalet. 

5.2 Kodning av artikelnamn 

Den artikelstatistik som erhållits har vid bearbetningen kodats om av sekretesskäl. 

Därmed har fallföretagets artikelnummer byts ut mot latinska versaler, alltså A till Y. 

Där A är den produkten med högst omsättning under perioden som mottagits och Y är 

den produkt med längst omsättning av de valda artiklarna. Resultatet av urvalet 

tillsammans med kodningen kan ses i tabell 6. 

5.3 Empirisk behandling i Excel 

Då prognosmodellerna i studien är av olika karaktär används olika tillvägagångssätt vid 

bearbetningen av det empiriska materialet. En ytterligare faktor till valet av 

tillvägagångssätt är för att underlätta den grafiska illustreringen av analysen. Nedan 

följer beskrivning av de olika tillvägagångssätten.  

5.3.1 Exponential smoothing och exponential smoothing with trend 

För at kunna beräkna exponential smoothing och exponential smoothing with trend och 

få fram prognoser med sökta värden på konstanterna α och β måste dessa kunna 

justeras. För att kunna göra detta används Excels inbyggda formulärkontroller av typ 

rullningslist. Rullningslistorna kopplades till de aktuella konstanternas celler så att 

dessa skulle kunna påverka de olika prognosmodellerna, se figur 10.    
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Figur 10. Rullningslister. Egen illustration. 

 

Problemlösaren 

För att kunna beräkna vilken prognosmodell som ger minst avvikelse måste de optimala 

värdena på konstanterna α och β tas fram. Detta görs med hjälp av problemlösaren i 

Excel. Problemlösaren används genom att ställa in vilken cell som ska ändras beroende 

på en given cells villkor. Genom att ange villkoret ”min” kommer problemlösaren ta 

fram ett värde på den oberoende variabeln som ger ett så lågt värde som möjligt på den 

beroende variabeln. I studien antas den beroende variabeln vara prognosfelet som 

påverkas av de oberoende variablerna α och β. För att de uppställda teoretiska kraven 

på α och β inte ska ignoreras läggs begränsningar in vid användningen av 

problemlösaren. De begränsningar som gjordes var att α och β alltid ska vara mellan 

noll och ett samt att β aldrig kan vara större än α. 

 

 
Figur 11. Problemlösaren. Egen illustration. 

  

α 0,182257 48

β 0,182257 26
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5.3.2 Moving average  

Då studien behandlar moving average-prognoser med ett begränsat antal N-värden så 

räknades en prognos ut för vardera värde på N. Då alla prognoser togs fram med olika 

N-värden kan sedan det optimala värdet avläsas manuellt utan hjälp av Excels 

funktioner. Ett exempel på hur det ser ut i Excel kan ses i tabell 7. Tabellen visar 

efterfrågan för alla artiklar för varje period då N=4. Likadant har även gjort för alla 

olika N, alltså N=2 till N=12. 

 

 
Tabell 7. Prognos för moving average, N=4. Egen illustration. 

 

 

 

 

 

 

N=4
Kodnamn 15-jan 15-feb 15-mar 15-apr 15-maj 15-jun 15-jul 15-aug 15-sep 15-okt 15-nov 15-dec 16-jan 16-feb 16-mar
A 849 996 1026 1154 1239 1564 1563 1410 1493 1394 1449 1736 1888 1807 1977
B 672 625 790 927 1052 1084 1057 968 910 971 948 1090 1152 1100 1162
C 1024 1111 995 1161 1292 1175 1233 1036 1058 1169 1187 1537 1544 1255 1468
D 626 629 657 647 772 777 802 654 563 586 554 737 590 492 378
E 790 758 660 758 785 838 852 716 690 663 668 770 881 913 889
F 406 409 456 444 531 556 529 471 392 482 599 683 679 586 401
G 502 514 433 646 526 430 559 353 307 343 168 229 234 224 220
H 774 796 802 845 938 952 754 689 750 770 1046 1112 1101 1082 1121
I 651 629 577 810 764 827 794 575 568 504 547 637 752 759 857
J 316 347 339 403 342 300 270 195 219 241 272 252 250 183 142
K 873 945 1002 985 1073 1072 1067 1020 958 955 1012 1185 1245 1166 1040
L 321 308 247 245 219 232 236 222 162 107 77 95 107 96 115
M 417 434 391 414 451 380 416 341 239 251 195 312 367 359 434
N 266 241 264 258 233 204 131 122 140 145 163 170 150 126 126
O 232 259 142 112 134 122 113 122 102 103 145 197 223 223 186
P 188 191 190 110 179 188 195 183 108 117 152 174 172 157 108
Q 230 195 168 179 220 235 257 197 134 156 141 182 210 193 182
R 183 148 163 168 211 207 189 137 97 104 109 125 140 115 87
S 398 394 324 316 379 374 403 355 264 232 198 203 197 216 219
T 142 141 106 105 127 136 149 124 103 116 125 131 135 151 438
U 305 286 267 276 246 282 364 301 328 279 200 240 245 346 345
V 324 311 300 378 363 377 337 255 267 187 230 353 363 349 357
W 133 120 132 130 138 142 139 132 131 131 158 144 135 142 132
X 434 450 480 410 407 409 493 430 455 428 347 454 493 559 569
Y 219 251 207 194 203 217 262 232 216 243 229 299 320 242 240
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6. Analys- Identifikation av prognosmodell   

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teorier som 

sammanställts i teorikapitlet. Inledningsvis förs en diskussion om vilken 

prognosfelsmodell som ska användas för att besvara problemformuleringen. Sedan 

presenteras de prognosresultat som de olika prognosmodellerna genererar med 

individuella samt gemensamma variabler.    

6.1 Efterfrågan  
 

 
Figur 12 Efterfrågevariationer. Egen illustration 

 
I figur 12 illustreras hur urvalets efterfrågevariationer sett ut under den analyserade 

tidshorisonten. För att skapa en tydligare översikt för hur variationerna ser ut mellan 

perioderna har standardavvikelse och variationsindex tagits fram. Då det finns stora 

kvantitetsskillnader mellan de olika artiklarna är standardavvikelse inget effektiv mått 

för att jämföra dessa. Ett variationsindex har därför tagits fram vilket möjliggör 

jämförelse mellan artiklarna. Som kan utläsas ur tabell 8 finns det stora 

variationsskillnader mellan artiklarna. Det finns inga tydliga mönster hos de 

analyserade artiklarna och Bjørnland et. al (2003) förklarar att mönstret därför kan 

beskrivas som slumpmässigt. Dock kan trender urskiljas hos vissa av de analyserade 
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produkterna. Bjørnland et. al (2003) beskriver trender som linjär efterfråga som 

antingen ökar eller minskar. 

 
 

 
Tabell 8 Standardavvikelse & variansindex. Egen illustration. 

 

6.2 Prognosfel 
 
Mattsson (2003) förklarar att prognosfel är skillnaden mellan prognostiserad efterfrågan 

under en given period och det verkliga utfallet under den samma. När en prognos är 

större än det verkliga utfallet är prognosfelet positivt och när prognosen är mindre än 

det verkliga utfallet är prognosfelet negativt. 

 

Det finns flera sätt att mäta prognosfel och felen kan mätas i absoluta, reella och relativa 

tal (Olhager, 2013; Nahmias, 2013). Mäts prognosfel i absoluta tal tas ingen hänsyn om 

vilken sida efterfrågan prognosen hamnar utan alla fel betraktas som positiva. Detta gör 

att det går att mäta hur mycket avvikelsen varierar kring den verkliga efterfrågan. 

Prognosfel i reella tal kan ge indikationer om prognosen över- eller underskattar den 

verkliga efterfrågan. Problemet med reella prognosfelsmetoder är att prognostiseringar 

på olika sidor av den verkliga efterfrågan kvitterar ut varandra vilket kan leda till att 

prognosmodellen överskattas. Prestwich et al. (2014) skriver att reella tal är ett effektivt 

sätt att mäta prognosfel vid prognostisering av enskilda artiklar. Dock går det inte att 

göra jämförelser mellan olika artiklar med olika efterfrågan vid användning av reella tal. 

När prognosfel mäts i relativa tal är jämförelse mellan olika artiklar och artikelgrupper 

möjligt. Eftersom ett procentuellt värde kommer erhållas möjliggör det jämförelse även 

då det finns kvantitetsskillnader mellan artiklarna (Renn & Glasure, 2009). 
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Prognosfel 
i absoluta 

tal 

Prognosfel 
i relativa 

tal 

Prognosfel 
i reella tal 

Kan jämföras 
mellan 

produktgrupper 

Kan 
jämföras 
mellan 

tidsperioder 

Mean error   X   

Mean 
absolute 
deviation 

X  X   

Mean 
squared 

error 
X  X   

Mean 
percentage 

error 
 X  X X 

Mean 
absolute 

percentage 
error 

X X  X X 

Tabell 9 Prognosfels egenskaper. Egen illustration 

 

I tabell 9 går det att utläsa vilka egenskaper de olika prognosfelmodellerna har. Den 

prognosfelsmodellen som innehar flest av de nämna egenskaperna är mean absolute 

percentage error. MAPE gör det möjligt att jämföra prognoser mellan olika artiklar då 

prognosfelen mäts i relativa tal vilket är nödvändigt för att besvara 

problemformuleringen. Prognosfelsmodellen tar inte heller hänsyn till om felen är 

positiva eller negativa. Vidare i analysen kommer endast MAPE användas för att 

bedöma prognosmodellerna. 

6.3 Moving average 
 
Individuella N 

Vid moving average behövdes N bestämmas, alltså antalet tidsperioder som skulle vara 

med i prognosen. Enligt Mattsson (2010) beror valet av tidsperioder på vilka 

egenskaper efterfrågan har. Författarna valde dock att testa ett så stort antal olika N som 

möjligt för att ge prognosen möjligheten att ta fram bästa N för både de individuella 

produkterna samt för hela artikelurvalet som grupp. Då artikelstatistiken var begränsad 

till de senaste 19 månaderna testades N-värden upp till tolv tidsperioder. Om statistik 

hade erhållits för ett större antal perioder hade N testats upp till 18, då det enligt 

Mattsson (2010) är föreslaget för produkter med slumpmässigt och hög varierande 

efterfrågan. 
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Både bästa N för varje enskild artikel samt för artiklarna som en grupp har tagits fram. I 

tabell 10 framgår vilket N som blev bäst lämpad för varje enskild artikel utifrån att 

MAPE skall vara så lågt som möjligt. Vid prognostiseringen testades N-värden mellan 

två och tolv. 

 

Vilket N som blev bäst för respektive artikel varierar mellan två till tolv. Det som kan 

utläsas är att N=12 visade sig vara bäst vid nio av de 25 testade artiklarna. Utöver detta 

erhöll fem artiklar vardera lägst MAPE vid N=2 respektive N=11. 

 

 
Tabell 10. Bästa individuella N-värde. Egen illustration. 

 
Den artikel vars prognos gav störst avvikelse var artikel C där avvikelsen i genomsnitt 

uppgick till cirka 203 %. Den höga avvikelsen beror mestadels på att efterfrågan under 

period 13 i figur 13 blev mycket lägre än prognostiserat. Detta visar hur mycket en 

periods avvikelse kan påverka en hel prognos MAPE. 

 

Artikel N MAPE Artikel N MAPE
A 7 18,00% N 2 58,22%
B 11 14,02% O 12 29,51%
C 4 202,88% P 12 85,72%
D 2 80,29% Q 12 26,00%
E 12 16,94% R 2 189,23%
F 11 46,78% S 2 28,86%
G 12 81,72% T 12 66,72%
H 12 19,41% U 11 36,65%
I 8 39,39% V 4 114,86%
J 2 39,34% W 6 34,63%
K 6 18,00% X 11 18,85%
L 12 92,56% Y 11 32,69%
M 12 30,92% Medel 56,89%
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Figur 13. Moving average, exempel artikel C. Egen illustration. 

 
Gemensamma N 

Bästa gemensamma N-värde för samtliga artiklar som en grupp testades för att se vilket 

N som gav det lägsta MAPE för artikelgruppen. I tabellen nedan ses att avvikelsen blev 

som lägst när N=12. Avvikelsen som beräknats för artiklarna som grupp med 

gemensamt N-värde kan jämföras med den avvikelse som artiklarna får som grupp med 

individuella N-värden. Den totala avvikelsen vid beräkning av individuella N-värden 

blir 56,89% vilket är 16,88 procentenheter lägre prognosavvikelse jämfört med 

användning av ett gemensamt N-värde, vilket kan ses i tabell 12. 

 

 
Tabell 11 Moving average, gemensamma N. Egen illustration. 

 
 

 
Tabell 12 Gemensamt och individuellt bästa N. Egen illustration. 

 

 

N MAPE N MAPE
2 80,80% 8 87,74%
3 79,83% 9 93,30%
4 78,55% 10 99,41%
5 80,60% 11 84,05%
6 81,24% 12 73,77%
7 84,04%

N=12 73,77% N=Individuellt 56,89%
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Figur 14 visar ett diagram för efterfrågan och prognosen för samtliga artiklar i urvalet 

vid N=12. Det som kan konstateras är att prognosen blir stabil när N har detta värde. 

Även om efterfrågan varierar en del påverkar inte det prognosen mer än marginellt i 

förhållande till efterfrågevariationerna. 

 

 
Figur 14 Moving average, bästa N alla artiklar. Egen illustration 

 

6.4 Exponential smoothing 
  
Vid användning av exponential smoothing måste ett värde på α bestämmas vilket är en 

av de stora utmaningarna vid arbete med exponential smoothing. Ett lågt α-värde ger 

stabila prognoser som reagerar mycket långsamt på förändringar då historiska 

efterfrågevärden får en jämnare viktfördelning. Samtidigt ger ett högt α-värde reaktiva 

prognoser (Olhager, 2013).  

 

För att börja beräkningen med exponential smoothing krävs ett ingångsvärde, fyra 

tidsperioders moving average har används för att ta fram detta ingångsvärde. 

Anledningen till detta är att den erhållna datan endast har ett begränsat antal 

tidsperioder att analysera samtidigt som ett medelvärde skall användas. 
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Individuellt α 

 

 
Tabell 13. Exponential smoothing, individuella α. Egen illustration. 

 
Individuellt för artiklarna är det stor skillnad i vilket α-värde som genererat lägst 

MAPE. Det är också stor skillnad på hur stort detta fel är. 14 av de 25 produkter som 

analyserats har ett α-värde som är lägre än det som totalt sett genererat lägst MAPE. 

Fyra av de analyserade artiklarna har ett värde på α = 1 vilket betyder att prognosen för 

dessa artiklar endast beror på föregående tidsperiods efterfråga. Anledningen till detta är 

att artiklarna har en uppåt- eller nedåtgående trend. Exponential smoothing som inte har 

någon trendkorrigering kommer alltid vara haltande om trenden är ihållande. Den 

artikel med lägst MAPE är produkt B, som har ett absolut procentuellt medelfel fel på 

17,6 % jämfört med verklig efterfrågan. Detta går att jämföra med produkt R som har 

ett absolut procentuellt medelfel på 242,69 %. I figur 15 illustreras det verkliga utfallet 

samt prognostiseringen på artikel R med α= 0,33705. 

Artikel α MAPE Artikel α MAPE
A 0,243945 21,74% N 1 60,71%
B 0,329889 17,60% O 1 45,15%
C 0 139,60% P 0,37925 114,60%
D 0 85,74% Q 1 103,97%
E 0,033952 20,19% R 0,33705 242,69%
F 0 40,17% S 0,87062 28,58%
G 0,493155 111,83% T 0 54,65%
H 0,031052 73,96% U 0,01162 54,07%
I 0 34,10% V 0 104,88%
J 0,536048 63,21% W 0 33,05%
K 0,089681 18,49% X 0 32,35%
L 1 72,05% Y 0 38,01%
M 0,25412 53,59%
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Figur 15. Exponential smoothing, exempel artikel R. Egen illustration. 

 

Gemensamt α 

α MAPE α MAPE 
0,05 83,00% 0,55 78,39% 
0,1 79,42% 0,6 78,93% 

0,15 77,54% 0,65 79,49% 
0,2 76,61% 0,7 80,12% 

0,25 76,25% 0,75 80,83% 
0,3 76,35% 0,8 81,65% 

0,35 76,61% 0,85 82,46% 
0,4 76,98% 0,9 83,30% 

0,45 77,41% 0,95 84,17% 
0,5 77,89% 1 85,15% 

Tabell 14 Exponential smoothing vid användning av gemensamma α. Egen illustration 

 

 
Tabell 15. Exponential smoothing, bästa α. Egen illustration. 

 

Det α-värde som gav det totalt sett lägsta prognosavvikelsen var α = 0,25909 som 

genererade ett fel på 76,24 %. Som går att avläsa i tabell 14 blir prognosen sämre ju 

längre ifrån detta α-värde man kommer då prognosen genererar högre prognosfel. Då 

det är ganska stora variationer i efterfrågan kommer ett lågt α-värde leda till en stabilare 

efterfrågeprognos då historisk efterfrågan har stort inflytande på prognostiseringen 
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(Jonsson & Mattsson, 2011). Vid jämförelse mellan det gemensamma α-värdet på 

0,25909 och artiklarnas individuellt bästa α-värde skiljer det 9,64 procentenheter på 

prognosavvikelsen. 

 

 
Figur 16. Exponential smoothing, diagram bästa α. Egen illustration. 

 

6.5 Exponential smoothing with trend 

Exponential smoothing with trend är en utveckling på exponential smoothing, fast i 

denna prognosmodell används utöver utjämningskonstanten α nu även en andra 

utjämningskonstant, β. Både α- och β-värdena är tal som skall var mellan 0-1. Enligt 

Naimas (2013) skall β-värdet aldrig vara högre än α-värdet då detta leder till instabila 

prognoser. För att börja exponential smoothing with trend krävs, precis som i 

exponential smoothing, ett ingångsvärde. Även i denna prognosmodell har fyra 

tidsperioders moving average används för att ta fram detta ingångsvärde. Mattsson 

(2010) förklarar att fördelen med trendjusterade prognosmodeller är att trender tas i 

beaktning och på så sätt har prognoserna möjlighet att vara mer reaktiva mot linjära 

trender.  

Individuella α och β 

De α- och β-värdena som erhållits vid det individuellt sett lägsta MAPE har stor 

spridning. Det lägsta alfavärdet är 0 och det högsta är 0,99937, vilket är väldigt nära 

maxgränsen på 1. 24 av de totalt 25 artiklarna i urvalet har erhållit ett optimalt α-värde 
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som är under 0,5 när dessa har så lågt MAPE som möjligt. Ett lågt α-värde betyder att 

tidigare prognoser har större inverkan på prognosen än det verkliga utfallet på 

efterfrågan. Detta leder till att prognoserna reagerar långsamt på förändringar i 

efterfrågan samtidigt som slumpmässig variation inte påverkar så mycket. Samtliga 

artiklar har erhållit ett β-värde på under 0,5 vilket betyder att den föregående trenden 

viktas högre än det verkliga utfallet i prognoserna.   

 

Det genomsnittliga MAPE som erhållits vid individuella α- och β-värden är 54,89 %. 

Artikel A är den artikel vars avvikelse var lägst gentemot den verkliga efterfrågan. 

Artikel A hade en avvikelse på endast 17,96 %. Artikel P är den artikel i urvalet som 

hade störst avvikelse mot verklig efterfrågan med 126,89 %. 

 
 

Artikel α β MAPE Artikel α β MAPE 
A 0,03029 0,03029 17,96% N 0,14302 0,14302 47,84% 
B 0,31442 0,31442 20,54% O 0,43823 0,05987 42,75% 
C 0,03398 0,03398 61,60% P 0,37736 0,37736 126,89% 
D 0,27065 0,27065 96,12% Q 0,14917 0,14917 82,75% 
E 0,30312 0,30312 22,42% R 0,11196 0,11196 93,86% 
F 0 0 39,23% S 0,24974 0,24974 24,14% 
G 0,40833 0,40833 122,59% T 0,15252 0,15252 60,64% 
H 0,02079 0,02079 73,76% U 0,06357 0,06357 45,94% 
I 0,05432 0,05432 30,74% V 0,0659 0,0659 54,45% 
J 0,3103 0,3103 66,64% W 0 0 31,98% 
K 0 0 18,24% X 0,14959 0,14959 37,90% 
L 0,99937 0,24182 59,36% Y 0,26762 0,26762 49,63% 
M 0,17445 0,17445 44,31% Medel     54,89% 

Tabell 16 Exponential smoothing with trend, bästa α och β individuellt. Egen illustration. 

 
Gemensamma α & β 

Det lägsta MAPE för samtliga artiklar som uppmättes med gemensamma värden på α 

och β var 71,58 %. α-värdet var då 0,18225 och β-värdet det samma med en skillnad på 

endast några efterkommande decimaler. De låga värdena på både α och β innebär att 

prognosen blir stabil, vilket inte hade varit fallet om värdena varit närmre ett (Nahmias, 

2013). Skillnaden mellan individuella och gemensamma α- och β-värden var relativt 

stor. Individuella α- och β-värden gav prognoser med gemensamt MAPE på 54,89 % 

medan gemensamma värden på α och β gav ett MAPE på 71,58 %. Detta ger en skillnad 

på 16,69 procentenheter. Den artikel som försämrades mest från att ha individuella α- 
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och β-betavärden, till gemensamma var artikel C som försämrades med 118,74 

procentenheter. Anledningen till att den försämras så pass mycket är att det finns ett 

extremvärde i period 13. Vid gemensamma α- och β-värden är prognosavvikelsen i 

denna period över 2000 %, vilket påverkar utfallet av prognosen negativt.  

 

 

 

Artikel α β MAPE Artikel α β MAPE 
A 0,18226 0,18226 22,71% N 0,18226 0,18226 50,16% 
B 0,18226 0,18226 27,20% O 0,18226 0,18226 62,79% 
C 0,18226 0,18226 180,34% P 0,18226 0,18226 156,73% 
D 0,18226 0,18226 98,90% Q 0,18226 0,18226 84,22% 
E 0,18226 0,18226 35,37% R 0,18226 0,18226 145,18% 
F 0,18226 0,18226 55,88% S 0,18226 0,18226 26,48% 
G 0,18226 0,18226 146,33% T 0,18226 0,18226 65,17% 
H 0,18226 0,18226 80,76% U 0,18226 0,18226 51,63% 
I 0,18226 0,18226 38,40% V 0,18226 0,18226 94,31% 
J 0,18226 0,18226 87,72% W 0,18226 0,18226 36,98% 
K 0,18226 0,18226 19,24% X 0,18226 0,18226 38,07% 
L 0,18226 0,18226 87,74% Y 0,18226 0,18226 52,62% 
M 0,18226 0,18226 44,54% Medel 

  
71,58% 

Tabell 17. Exponential smoothing with trend. Bästa gemensamma α och β. Egen illustration. 

 

6.6 Exponential smoothing with trend and season 

Exponential smoothing with trend and season är den sista prognosmodellen som 

analyserats. Som Olhager (2013) förklarar måste ett säsongsindex beräknas vid 

användning av modellen. Då inga andra mönster vid säsongsberäkning identifierats 

antas säsongen vara tolv tidsperioder, det vill säga ett år. Olhager (2013) styrker detta 

då mönster ofta upprepar sig under ett års tid, med antingen långa eller korta intervaller. 

I tabell 18 illustreras de säsongsindex som används för att beräkna den prognostiserade 

efterfrågan på kommande tidsperioder. Då prognosmodellen kräver ett år med data för 

att beräkna säsongsindex prognostiseras därmed endast de återstående perioderna. Då 

inte mer än sju tidsperioder prognostiseras räcker informationen som fås ut i tabell 18 

och därför används inte konstanten γ. 
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Tabell 18. Säsongindex vid beräkning av säsong. Egen illustration 

 

Individuella α-, β- och γ-värden.  

 

Artikel α β MAPE Artikel α β MAPE 
A 0,08473 0,08473 30,68% N 0,25026 0,25026 76,14% 
B 0,01549 0,01549 24,65% O 0,05837 0,05837 46,56% 
C 0 0 345,46% P 0 0 57,62% 
D 0,11092 0,11092 93,69% Q 0,24913 0,24913 16,19% 
E 0,10687 0,10687 20,20% R 0 0 167,01% 
F 0 0 47,30% S 0,96265 0 24,40% 
G 1 0 58,10% T 0 0 50,33% 
H 0,01811 0 21,20% U 0 0 45,83% 
I 0,66773 0,66773 52,91% V 0 0 174,63% 
J 0,64806 0,64806 74,06% W 0 0 49,32% 
K 0 0 31,22% X 0,34336 0,34336 14,14% 
L 0,53222 0,53222 62,39% Y 0 0 49,85% 
M 0,12526 0,12526 42,61% Medel     67,06% 

Tabell 19 Exponential smoothing with trend and season, bästa individuella α-, β- & γ-värden. Egen illustration 

 
Prognosavvikelsen vid individuella α- och β-värden vid användning av exponential 

smoothing with trend and season blev 67,06 %. Det är stor skillnad på hur bra 

exponential smoothing with trend and season fungerar på de olika artiklarna. Som går 

att utläsa ur tabell 19 har tio av de 25 artiklarna samma α- och β-värden som när 

gemensamt optimala värden används.   

 

Kodnamn 14-sep 14-okt 14-nov 14-dec 15-jan 15-feb 15-mar 15-apr 15-maj 15-jun 15-jul 15-aug
A 0,3025 1,0700 0,9309 0,5413 0,7960 1,1705 1,3582 0,8287 1,8852 1,1646 0,8463 1,1060
B 1,1449 0,6095 0,4910 0,8179 0,9284 1,3602 1,1152 1,3875 1,0754 1,2383 0,7097 1,1221
C 0,7931 1,3640 0,8234 0,6624 1,1008 0,9532 1,4129 1,1292 0,6829 1,1612 0,7113 1,2057
D 0,9015 0,8801 1,1281 0,9199 0,9214 1,0500 1,0668 1,6867 0,9551 1,2031 0,1607 1,1265
E 1,0623 1,4450 1,0344 0,6450 0,8901 0,9272 1,5550 0,7854 1,1709 1,0000 0,8371 0,6477
F 0,9274 0,9297 0,9297 0,8800 0,9477 1,3539 0,8259 1,6675 1,1734 1,1102 0,3001 0,9545
G 0,9614 1,6578 0,1775 1,7140 1,0648 0,9300 2,0958 0,6380 0,1999 2,0869 0,2471 0,2269
H 0,8286 1,0382 1,0894 0,8164 0,9346 1,0686 1,2965 1,2734 1,0016 0,1036 0,9809 1,5682
I 0,8866 1,4661 0,5386 1,0501 0,7505 1,1545 1,9443 0,7717 1,1318 0,9547 0,6234 0,7278
J 0,9302 1,1080 1,0088 1,2790 1,3542 0,9883 1,8911 0,4412 0,7831 0,5814 0,8549 0,7797
K 0,8121 0,9278 1,0125 0,8554 1,1106 1,1613 0,9422 1,2212 1,1044 1,1416 0,7490 0,9619
L 1,3856 1,9715 0,5688 1,5695 1,1547 0,9323 0,5303 1,1205 1,3856 1,0007 0,2951 0,0855
M 1,2247 1,3899 0,8697 1,0377 1,4089 0,9212 1,1163 1,4414 0,6394 1,3086 0,3035 0,3387
N 1,5182 1,3960 0,9166 1,1704 1,0482 1,8190 0,8038 0,7051 0,5123 0,4324 0,6392 1,0388
O 0,3652 3,8569 1,4800 0,2499 1,0443 0,8585 0,7176 0,8073 0,7304 0,6407 0,9418 0,3075
P 0,6698 0,9731 2,4708 0,6256 0,7520 0,9542 0,4423 2,3760 0,9731 1,1374 0,1390 0,4866
Q 1,1548 1,5346 1,5244 0,5133 0,4260 0,9803 1,7605 1,3550 0,7340 1,4166 0,5287 0,0719
R 1,4656 0,9649 1,2031 0,8305 0,6107 1,3252 1,3313 1,8931 0,5069 0,8733 0,0611 0,9344
S 1,1150 1,4175 1,1669 0,8874 1,0660 0,6079 1,0776 1,6163 1,0026 0,9479 0,5186 0,5762
T 0,9442 1,8561 1,1459 0,6295 0,9280 0,7021 1,1379 1,3235 1,2347 1,0975 0,3309 0,6698
U 0,9969 1,2666 1,0413 0,8603 0,7306 1,0071 1,1710 0,4472 1,2290 2,1269 0,3073 0,8159
V 1,2714 1,2840 0,3273 1,1991 1,1078 1,1456 1,3029 1,0071 1,2840 0,6420 0,2801 1,1487
W 1,0025 0,9352 1,1147 0,9127 0,6209 1,2943 1,0623 1,1372 0,7481 1,2195 0,8304 1,1222
X 0,8452 0,8429 1,5538 0,7781 0,9934 1,1185 0,9031 0,7526 1,0096 1,9012 0,3173 0,9842
Y 0,5972 1,3495 1,2555 0,9122 1,1944 0,5266 1,0063 1,0956 1,4436 1,3777 0,4420 0,7994
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Gemensamma α-, β- och γ-värden. 

 

Artikel α β MAPE Artikel α β MAPE 
A 0 0 34,91% N 0 0 94,97% 
B 0 0 24,74% O 0 0 64,82% 
C 0 0 345,46% P 0 0 57,62% 
D 0 0 98,66% Q 0 0 30,95% 
E 0 0 26,30% R 0 0 167,01% 
F 0 0 47,30% S 0 0 53,72% 
G 0 0 133,83% T 0 0 50,33% 
H 0 0 21,61% U 0 0 45,83% 
I 0 0 62,61% V 0 0 174,63% 
J 0 0 121,98% W 0 0 49,32% 
K 0 0 31,22% X 0 0 24,35% 
L 0 0 133,02% Y 0 0 49,85% 
M 0 0 45,62% Medel     79,63% 
Tabell 20 Exponential smoothing med bästa gemensamma α-, β- & γ-värden. Egen illustration. 

 

Gemensamt har lägst MAPE erhållits då både α- och β-värdena varit 0. Dessa α- och β-

värden genererade då ett genomsnittligt MAPE på 79,63 %. Vid individuella α- och β-

värden minskar medelvärdet på MAPE med 12,57 procentenheter. Det som är tydligt är 

att vissa artiklar får väldigt högt MAPE vid prognostisering med hjälp av exponential 

smoothing with trend and season. Att både α- och β-värdena är 0 betyder att prognosen 

endast kommer påverkas av tidigare prognos. På samma sätt påverkas trendberäkningen 

då endast tidigare trend har betydelse. Att prognoserna inte blir samma varje tidsperiod 

är på grund av de säsongsindex som påverkar prognosen. Säsongsindex går att utläsa i 

tabell 18. 
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6.7 Identifikation av prognosmodell 
 

 
Tabell 21. Resultat moving average & exponential smoothing. Egen illustration. 

 
Tabell 22. Resultat exponential smoothing with trend & exponential smoothing with trend and season. Egen 

illustration. 

 

Artikel N MAPE N MAPE α MAPE α MAPE
A 7 18% 12 23% 0,243945 22% 0,25909 22%
B 11 14% 12 15% 0,329889 18% 0,25909 18%
C 4 203% 12 338% 0 140% 0,25909 198%
D 2 80% 12 101% 0 86% 0,25909 93%
E 12 17% 12 17% 0,033952 20% 0,25909 23%
F 11 47% 12 52% 0 40% 0,25909 54%
G 12 82% 12 82% 0,493155 112% 0,25909 114%
H 12 19% 12 19% 0,031052 74% 0,25909 81%
I 8 39% 12 44% 0 34% 0,25909 44%
J 2 54% 12 98% 0,536048 63% 0,25909 65%
K 6 18% 12 22% 0,089681 18% 0,25909 19%
L 12 93% 12 93% 1 72% 0,25909 108%
M 12 31% 12 31% 0,25412 54% 0,25909 54%
N 2 58% 12 90% 1 61% 0,25909 64%
O 12 30% 12 30% 1 45% 0,25909 50%
P 12 86% 12 86% 0,37925 115% 0,25909 115%
Q 12 26% 12 26% 1 104% 0,25909 129%
R 2 189% 12 253% 0,33705 243% 0,25909 243%
S 2 29% 12 47% 0,87062 29% 0,25909 33%
T 12 67% 12 67% 0 55% 0,25909 85%
U 11 37% 12 39% 0,01162 54% 0,25909 65%
V 4 115% 12 173% 0 105% 0,25909 119%
W 6 35% 12 47% 0 33% 0,25909 40%
X 11 19% 12 21% 0 32% 0,25909 36%
Y 11 33% 12 33% 0 38% 0,25909 46%
Medelvärde 57% 73,88% 67% 76,67%

Individuellt N Gemensamt N

Moving average Exponential smoothing

Individuellt α Gemensamt α

Artikel α β MAPE α β MAPE α β MAPE α β MAPE
A 0,03029 0,03029 18% 0,18226 0,18226 23% 0,08473 0,08473 31% 0 0 35%
B 0,31442 0,31442 21% 0,18226 0,18226 27% 0,01549 0,01549 25% 0 0 25%
C 0,03398 0,03398 62% 0,18226 0,18226 180% 0 0 345% 0 0 345%
D 0,27065 0,27065 96% 0,18226 0,18226 99% 0,11092 0,11092 94% 0 0 99%
E 0,30312 0,30312 22% 0,18226 0,18226 35% 0,10687 0,10687 20% 0 0 26%
F 0 0 39% 0,18226 0,18226 56% 0 0 47% 0 0 47%
G 0,40833 0,40833 123% 0,18226 0,18226 146% 1 0 58% 0 0 134%
H 0,02079 0,02079 74% 0,18226 0,18226 81% 0,01811 0 21% 0 0 22%
I 0,05432 0,05432 31% 0,18226 0,18226 38% 0,66773 0,66773 53% 0 0 63%
J 0,3103 0,3103 67% 0,18226 0,18226 88% 0,64806 0,64806 74% 0 0 122%
K 0 0 18% 0,18226 0,18226 19% 0 0 31% 0 0 31%
L 0,99937 0,24182 59% 0,18226 0,18226 88% 0,53222 0,53222 62% 0 0 133%
M 0,17445 0,17445 44% 0,18226 0,18226 45% 0,12526 0,12526 43% 0 0 46%
N 0,14302 0,14302 48% 0,18226 0,18226 50% 0,25026 0,25026 76% 0 0 95%
O 0,43823 0,05987 43% 0,18226 0,18226 63% 0,05837 0,05837 47% 0 0 65%
P 0,37736 0,37736 127% 0,18226 0,18226 157% 0 0 58% 0 0 58%
Q 0,14917 0,14917 83% 0,18226 0,18226 84% 0,24913 0,24913 16% 0 0 31%
R 0,11196 0,11196 94% 0,18226 0,18226 145% 0 0 167% 0 0 167%
S 0,24974 0,24974 24% 0,18226 0,18226 26% 0,96265 0 24% 0 0 54%
T 0,15252 0,15252 61% 0,18226 0,18226 65% 0 0 50% 0 0 50%
U 0,06357 0,06357 46% 0,18226 0,18226 52% 0 0 46% 0 0 46%
V 0,0659 0,0659 54% 0,18226 0,18226 94% 0 0 175% 0 0 175%
W 0 0 32% 0,18226 0,18226 37% 0 0 49% 0 0 49%
X 0,14959 0,14959 38% 0,18226 0,18226 38% 0,34336 0,34336 14% 0 0 24%
Y 0,26762 0,26762 50% 0,18226 0,18226 53% 0 0 50% 0 0 50%
Medelvärde 55% 71,58% 67% 79,63%

Individuellt α och β Gemensamt α och β

Exponential smoothing with trend Exponential smoothing with trend and season

Individuellt α och β Gemensamt α och β
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I tabellerna 21 och 22 redovisas resultatet av de fyra prognosmodeller som testats. De 

gemensamma MAPE som erhållits från de olika modellerna är relativt lika varandra. 

Den modell som levererade resultat med lägst avvikelse blev exponential smoothing 

with trend med ett gemensamt genomsnittligt MAPE på 71,58 %. Den prognosmodell 

som gav den högsta genomsnittliga avvikelsen var exponential smoothing with trend 

and season vars prognosfel var 79,63 %. 

 

Som går att utläsa ur tabellerna 21 och 22 är det ingen prognosmodell som med 

individuella variabler är bäst för alla artiklar. Tio av de 25 artiklarna erhåller lägst 

MAPE vid användning av exponential smoothing with trend, tio vid användning av 

moving average och fem vid användning av exponential smoothing with trend and 

season. Noterbart är att exponential smoothing with trend, vilket är den prognosmodell 

som erhållit minst avvikelse med individuella variabler också genererar minst avvikelse 

med gemensamma variabler. För att besvara den första problemformuleringen om 

vilken prognosmodell som ger minst avvikelse för varor på kapitalvarumarknaden anser 

författarna det vara mer relevant att se på de gemensamt bästa variablerna än de som är 

bäst för varje enskild artikel. Detta då syftet hänvisar till kapitalvaror i allmänhet och 

inte till enskilda artiklar. Författarna anser därför att generaliserbarheten är högre vid 

gemensamma värden då tanken är att urvalet skall motsvara populationen.  

 

En fördel som prognosmodeller med trendkorrigering har gentemot prognoser utan är 

att prognostisering framåt i tiden är möjlig. Detta är till exempel fördelaktigt om företag 

har långa leverans- eller produktionstider på sina varor och vill prognostisera 

efterfrågan framåt i tiden för att anpassa hemtagning eller produktion. I enlighet med 

Mattsson (2010) menar författarna att trendkorrigeringen bör användas med försiktighet 

då efterfrågan aldrig är helt linjär. Slumpmässiga variationer kan leda till stora 

förändringar i prognosen och ju längre bort i tiden desto större är risken för att trenden 

blir missvisande. 
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7. Analys- Förbättring av identifierad prognosmodell 

I detta kapitel används resultatet från första problemformuleringen som med hjälp av 

teori analyseras vidare för att besvara den andra problemformuleringen.  

 

 

Uppsatsens andra problemformulering ser till om den identifierade prognosmodellen 

kan anpassas för produkter på kapitalvarumarknaden. Ett sätt att göra denna anpassning 

är genom en efterfrågekontroll. Mattsson (2010) beskriver att det vid en 

efterfrågekontroll är möjligt att eliminera extremvärden i efterfrågan som kan påverka 

prognosen på ett missvisande sätt. Han förklarar att dessa extremvärden kan identifieras 

genom en formel som beskrivs i formel 12. Denna typ av efterfrågekontroll går ut på att 

statistiskt säkerställa att värden som bör anses normala inte ska tolkas som 

extremvärden. 

 

Enligt Mattsson (2010) är ett vanligt mått på om en noterad efterfråga är extrem eller 

inte ifall den ligger utanför fyra MAD från samma periods prognos. Om detta skulle 

vara fallet, ska efterfrågan justeras till att bli samma som prognosen, vilket gör att 

avvikelsen i den perioden blir noll. Detta gör att prognosen, istället för att reagera mot 

extremvärdet, nu kommer stabiliseras. Anledningen till att detta är intressant att göra är 

för att prognosen ska bli mer representativ i framtiden, utan att extremvärden spelar in. 

 

MAD tas normalt fram genom att se till historisk data. Det handlar om att se den 

absoluta skillnaden mellan den historiska efterfrågan och den historiska prognosen. Då 

författarna för uppsatsen haft begränsad tillgång av artikelstatistik bakåt i tiden har 

MAD räknats ut genom att se skillnaden på efterfrågan och den prognos som gjorts i 

exponential smoothing with trend. Det gör att beräknat MAD från den erhållna datan i 

detta fall får representera historisk MAD. 

 

Enligt Mattsson (2010) är det statistiskt säkerställt till 99,6 % att besluten om att 

exkludera extremvärden är korrekt gjorda vid användning av fyra MAD. Ju färre MAD 

som används för att besluta om att ett värde ska accepteras som representativt eller inte, 

desto lägre blir den statistiska säkerheten. Det är då alltså inte lika säkert att beslutet är 

korrekt taget. 
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Författarna har testat att exkludera värden som hamnat utanför MAD i tre olika nivåer 

från prognosen. Dessa nivåer är fyra, tre och två MAD. I tabell 23 ses resultatet av 

dessa tester och det är tydligt att MAPE blir lägre ju färre MAD som används, vilket är 

väntat då fler värden utesluts ur prognosberäkningen. 

 

Antal 
MAD MAPE 

4 70,87% 
3 65,21% 
2 38,56% 

Tabell 23. Test av olika MAD. Egen illustration. 

 
Ett exempel på hur en prognos kan förändras när extremvärden exkluderas kan ses i 

figur 17 för artikel C. Det som kan tydas är att prognosen som gav lägst MAPE vid 

exponential smoothing with trend (prognos) ständigt hamnar under efterfrågan för att 

hamna nära efterfrågan i period 13. Den andra prognosen som ses i figuren är den nya 

prognosen då alla värden utanför två MAD har exkluderas. Prognosen tar nu inte 

hänsyn till det som numera ses som extremvärde och prognosen blir därför mer 

representativ för den verkliga efterfrågan. Därmed har prognosmodellen blivit bättre 

anpassad för artikel C. Samma anpassning kan göras för kapitalvaror i allmänhet genom 

att exkludera de värden som anses vara extrema. 

 

 
Figur 17. Exempel artikel C. Egen illustration. 
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8. Slutsats 

Här presenteras studiens resultat. Efter det diskuteras även författarnas egna 

reflektioner, kritik mot arbetet samt förlag till vidare forskning.  

8.1 Resultat 

Problemformulering 1:   

• Vilken prognosmodell ger minst avvikelse jämfört med den verkliga efterfrågan 

på kapitalvarumarknaden? 

 

I studien har fokus riktats mot varor på kapitalvarumarknaden och vilken 

prognosmodell som ger minst avvikelse med avseende på hela urvalet. Anledningen till 

detta är att studien ämnar finna de mest generella variablerna för marknaden och inte för 

individuella artiklar. Dock har prognosmodellerna testat urvalets artiklar både 

individuellt och gemensamt för skapa en större förståelse om urvalets egenskaper.  

 

Den modell som gav minst avvikelse jämfört med den verkliga efterfrågan var 

exponential smoothing with trend. Exponential smoothing with trend hade ett absolut 

procentuellt medelprognosfel på 71,58 % vid gemensamma α- och β-värden. Modellen 

var också den som gav lägst avvikelse vid användning av individuella variabler, MAPE 

blev då 54,89 %. Den prognosmodell som enligt beräkningarna var sämst lämpad att 

prognostisera efterfrågan var exponential smoothing with trend and season, gällande 

både individuella samt gemensamma variabler. 

 

Problemformulering 2: 

• Hur kan den identifierade prognosmodellen anpassas för varor på 

kapitalvarumarknaden för att minska avvikelsen? 

 

Författarna anser att prognosmodellen exponential smoothing with trend kan förbättras 

genom att extremvärden i efterfrågan tas ur beräkningen av framtida prognoser. Då 

dessa värden inte är representativa kan de istället sättas till detsamma som prognosen 

under den innefattande perioden. Detta gör att prognosen, istället för att påverkas av 

extremvärdet, nu stabiliseras vid dess tidigare medelvärde.  
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Genom att exkludera värden utanför ett bestämt antal MAD från prognosmodellen görs 

denna anpassning. Författarna har testat detta med tre olika antal MAD där avvikelserna 

blev lägre ju färre MAD efterfrågan accepterades variera från prognosen. Detta då fler 

värden klassificeras som extremvärden ju färre MAD som användes i testerna. Denna 

metod kan då ses som ett sätt att anpassa den identifierade prognosmodellen från analys 

ett, för att minska avvikelsen för varor på kapitalvarumarknaden. 

8.2 Användbarhet 

Studien bidrar till att visa hur prognostisering av kapitalvaror kan användas för att 

bedöma en framtida efterfrågan. Då studiens empiri kommer från ett enskilt företag gör 

detta att resultatet inte blir generaliserbart för hela kapitalvarumarknaden. Studien 

belyser dock vikten av att prognostisera. Andra företag kan använda sig av samma 

metoder för att avgöra vilken prognosmodell som ger lägst avvikelse för deras artiklar.  

8.3 Egna reflektioner 

Det företaget som artikelstatistiken kommer från har under de senaste åren haft en 

uppåtgående trend i sin omsättning. Detta är en egenskap som författarna tror kan 

påverka uppsatsens resultat. Hade företagets omsättning istället varit mer konstant eller 

nedåtgående är det möjligt att resultatet blivit annorlunda. Detta är dock inte något som 

författarna haft möjlighet att ta reda på. 

8.4 Kritik mot arbetet 

Författarna till uppsatsen har erhållit den empiriska datan från ett företag vars produkter 

kategoriseras som kapitalvaror. Det är dock svårt att tro att denna data är 

generaliserande för kapitalvarumarknaden då Designlight Scandinavian AB är ett 

relativt litet företag. Data från ett större företag alternativt från flera företag hade kunnat 

bidra till ett mer generellt resultat. 

 

Den datan som erhölls bestod av 19 månaders försäljningsstatistik då Designlight 

Scandinavian AB implementerade ett nytt affärssystem 19 månader innan författarna 

erhöll datan. Detta gav begränsade möjligheter till att ta fram ett historiskt MAD i den 

andra analysen. Detta innebar att författarna fick anta att MAD för de perioder som 

erhållits var representativt även som historiskt MAD. Detta är dock omöjligt att veta. 
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Författarna har i uppsatsen inte tagit hänsyn till andra parametrar som kan påverka 

prognostiseringen så som ledtider för produktion och transport. Om hänsyn hade tagits 

till detta är det möjligt att det endast varit intressant att se till prognosmodeller som kan 

se mer än en period framåt i tiden. 

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att testa fler prognosmodeller än de som tagits upp 

i uppsatsen samt analysera modellerna med andra prognosfelsmetoder än MAPE. 

Framtida forskning kan också innefatta subjektiva prognoser samt regressionsmodeller. 

Detta för att inte utesluta tillgänglig information, exempelvis kampanjer. 

 

Vidare förslag på framtida forskning är kategorisering av artiklar utifrån exempelvis 

variationsindex och om det finns någon skillnad i vilken prognosmodell som är mest 

lämpad för att prognostisera de olika kategorierna. 

 

 

 

. 
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