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Sammanfattning 
Balansering av tillgång och efterfrågan har alltid varit ett aktuellt ämne och för att klara av 
denna balansering krävs information om kommande efterfrågan. Denna information måste 
ligga så långt fram i tiden som det tar för att med säkerhet få hem exempelvis material. För att 
lyckas med detta använder sig företag i olika utsträckning av uppskattad framtida efterfrågan, 
så kallade prognoser. Prognoser kan definieras som systematiska metoder för att förutsäga 
framtida händelser.  
 
Problemet är att oavsett hur prognoser görs stämmer det prognostiserade värdet nästan aldrig 
överens med det verkliga utfallet. Många företag vet att deras prognoser inte är exakta utan att 
veta vad de ska göra åt saken. Många gånger ignorerar de bara problemet och hoppas att det 
ska lösa sig självt. För att kunna förbättra sina prognoser bör därför dokumentation och 
uppföljning ske av det arbete som görs. Med hjälp av uppföljning kan prognosfel beräknas, ett 
prognosfel är avvikelsen mellan det prognostiserade värdet och det verkliga utfallet. I de fall 
då prognosfelen är små kan företag genom dokumentation identifiera vad som urskilde dessa 
perioder från de med högre prognosfel. 
 
Författarna har i denna uppsats försökt beskriva hur företag kan uppnå en förbättrad 
prognosprocess med en lägre prognosavvikelse. Uppsatsen syftar också till att väcka intresset 
för samarbete över företagsgränser. Collaborative forecasting är en av metoderna som 
författarna har använt sig av för att överkomma problemen med traditionell prognostisering 
och som samtidigt är i linje med supply chain management. Denna metod samlar ihop och 
sammanställer information från både interna och externa källor för att sedan sammanställa en 
prognos som stöds av hela organisationen. 
 
Uppsatsen är en fallstudie hos vitvaruföretaget Asko Cylinda AB. För att få ytterligare idéer 
om hur prognosprocessen kan se ut i praktiken har författarna också tittat på 
prognosprocessen hos Volvo Penta AB. Båda företagens prognosprocesser har sedan 
analyserats och jämförts med hjälp av teori från litteratur och artiklar. Genom denna analys 
har författarna kommit fram till förslag på arbetssätt som Asko Cylinda AB och företag med 
liknande företagsmiljö kan använda sig av för att förbättra sin prognosprocess.  
 
Analyskapitlet är uppbyggt enligt tre scenarier, en nulägesbeskrivning, ett förslag på en enkel 
prognosprocess och ett förslag på en mer avancerad prognosprocess. I analysen har olika 
mätetal används för att åskådliggöra hur prognosavvikelsen varierar då till exempel olika 
prognosberäkningsmetoder används.  
 
Utifrån scenarierna som analyserats har författarna kommit fram till att det finns många 
fördelar med Asko Cylinda AB:s nuvarande arbetssätt och att flera av dessa stöds av teorin. 
En fördel med en enklare prognosprocess är att den allokerar betydligt mindre resurser än vad 
som görs i dagsläget. Detta är enligt författarna inte tillräckligt skäl att använda sig av den 
enkla varianten då framtiden går mot mer samarbete över företagsgränserna för att gemensamt 
öka konkurrenskraften. Arbetssättet som analyseras i scenario 3 ses av författarna som det 
bästa alternativet. Detta scenario har hämtat mycket inspiration från teorierna om 
collaborative forecasting, vilket bidrar till en process som arbetar mer enligt supply chain 
management. Även delar från både den nuvarande prognosprocessen och Volvo Penta AB:s 
prognosprocess har använts för att för att uppnå detta arbetssättsförslag som baserats på både 
teori och praktik och utformats för att vara slagkraftigt i framtiden. 
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Summary 
Balancing supply and demand has always been a current matter and in order to manage this 
information is required about future demand. To succeed with this balance companies use 
forecasts. Forecasts can be defined as systematic methods in order to predict future events.  
 
The problem is that regardless of how forecasts are done the forecast almost never agree with 
the true outcome. Many companies know that their forecasts are not exact without knowing 
what they should do about it. Often they just disregard the problem and hope that it solves 
itself. In order to improve forecasts it is important to save documentation and follow-up the 
work that has been done. With the aid of follow-up forecast errors can be calculated, a 
forecast error is the difference between the forecast and the true outcome. Companies can 
through documentation identify what differentiates periods with low forecast errors from 
periods with higher forecast errors. 
 
In this essay the authors have tried to describe how companies can achieve an improved 
forecast process with lower forecast error. The essay also aims to arouse the interest in 
cooperation over company boundaries. Collaborative forecasting is one of the methods that 
the authors have used in order to overcome the problems with traditional forecasting and 
which concurrent is in line with supply chain management. This method collects and puts 
together information from both internal and external sources in order to put together a forecast 
that is supported throughout the entire organisation. 
 
The essay is a case study at Asko Cylinda AB. In order to get additional ideas about how the 
forecast process can proceed in practice the authors also looked at the forecast process at 
Volvo Penta AB. Both of the forecast processes have afterwards been analyzed and compared 
with the help of theory from literature and articles. Through this analysis the authors have 
come up with proposals for ways to work that Asko Cylinda AB and companies with a similar 
company environment can use in order to improve their forecasting process. 
  
The analysis chapter is edified according to three scenarios, a description of the present 
situation, a proposal on a simple forecast process and a proposal on a more sophisticated 
forecast process. Based on the scenarios that has been analyzed the authors have come to the 
conclusion that there are many advantages with Asko Cylinda AB´s current forecast process 
and that several of these advantages are supported by the theory. An advantage with a simpler 
forecast process is that it allocates considerably less resources than what is done with Asko 
Cylinda AB´s current process. This is however, according to the authors, not a sufficient 
reason to use this simpler process because the future head towards more cooperation across 
company boundaries in order to increase the competitiveness. The approach that is analyzed 
in scenario 3 is the best alternative according to the authors. This scenario has retrieved a lot 
of inspiration from the theories about collaborative forecasting, which contributes to a process 
that works more according to supply chain management. Advantages from both the current 
forecast process and Volvo Penta AB´s forecast process has been used in order to achieve this 
approach that has been based on both theory and practice. 
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1 Inledning 
I inledningen kommer bakgrunden till problematiken bakom prognostisering att presenteras 
för att hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för ämnet. Problembakgrunden leder fram till 
en formulering av det uppfattade problem som just denna uppsatts ska gräva djupare i. 
Slutligen kommer syftet med rapporten att läggas fram.  

1.1 Problembakgrund 
För att i tillverkande företag effektivt kunna balansera tillgång och efterfrågan krävs det att 
det finns information om kommande efterfrågan. Informationen måste ligga så långt fram i 
tiden som det tar för att med säkerhet få hem exempelvis material samt anpassa tillgängliga 
resurser. Den innestående orderstocken ger viss information om framtida efterfrågan men 
sträcker sig ofta inte tillräckligt långt fram i tiden, lämplig framförhållning blir då svår att 
åstadkomma. För att komma till bukt med detta problem måste företag i olika utsträckning 
använda sig av uppskattad framtida efterfrågan, så kallade prognoser.1 
 
Prognostisering är ett verktyg som många företag använder sig av med syftet att underlätta 
beslutsfattandet inom verksamheten. Genom att utvärdera insamlad information på ett kritiskt 
sätt kan osäkerheten minska i olika beslut som rör framtiden. En prognos kan därmed sägas 
vara en beskrivning av en trolig framtida händelse som kan vara av betydelse för såväl 
strategiska, taktiska som operativa beslut.2  
 
Företag får nästan aldrig ett verkligt utfall som helt stämmer överens med det prognostiserade 
värdet och ju längre planeringshorisont som används desto större blir osäkerheten. Osäkerhet 
kan också bero på dåligt prognosunderlag, underlaget måste vara tillförlitligt för att 
förbättring ska kunna ske.3 Det är därför väldigt viktigt att företag följer upp sitt 
prognosarbete för att undersöka eventuella prognosfel. Ett prognosfel är avvikelsen mellan det 
prognostiserade värdet och det verkliga utfallet. Om ett företag känner till hur stora avvikelser 
som brukar förekomma kan det med bättre säkerhet fatta olika beslut.  
 
Inom företag kan olika avdelningar ha olika användning av prognoser och de har även olika 
kunskaper om vad som kan tänkas påverka framtida händelser. Ett problem som kan uppstå 
om inte huvudprognosen ses som tillförlitlig är att de olika avdelningarna gör sina egna 
uppskattningar om framtiden. Detta bidrar i sin tur till att alla inte arbetar efter samma plan. 
Eftersom kvalitativ input såsom kunskap finns på olika avdelningar inom företag bör 
individer med olika kunskap få chansen att påverka när huvudprognosen arbetas fram. Att 
flera avdelningar involveras i prognosprocessen bidrar till att företag får en gemensam 
accepterad prognos för hela verksamheten.  
 
Att olika avdelningar kan bidra med olika kunskaper inför framtiden gäller inte bara internt. 
För att ytterligare förbättra prognosprocessen bör företag även förbättra samarbetet med 
externa parter såsom kunder och leverantörer. Ett idealiskt förhållande är att en hel 
försörjningskedja jobbar efter en och samma prognos som bygger på behov hos 
slutkonsument. Genom att förmedla slutkonsumentens behov genom hela försörjningskedjan 
minskas risken för att kumulativa lager ska uppstå uppströms i försörjningskedjan, så kallade 
kaskad-effekter. Detta kan vara en komplicerad uppgift då en försörjningskedja kan bestå av 

                                                 
1 Mattson, Jonsson (B) (2005)  
2 Edlund et al., (1999) 
3 Ibid., 
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en mängd parter såsom leverantör, producent, grossist och detaljist vars synsätt på kedjan kan 
skilja sig väsentligt. För att nå ett idealiskt förhållande där alla jobbar efter samma prognos 
måste först de interna processerna fungera bra.  
 
Ett arbetssätt företag kan använda sig av för att arbeta fram en bra prognosprocess är 
collaborative forecasting, som är ett sätt att få flera parter i försörjningskedjan att delta i 
beslut om det behov som skall styra deras aktiviteter. Vid collaborative forecasting samlas 
information både internt och externt för att få den bästa och mest punktliga uppskattningen av 
efterfrågan. Internt syftar collaborative forecasting till att förbättra prognosarbetet genom att 
till exempel söka information från flera olika avdelningar.4 
 
Det är viktigt att tänka på att prognoser alltid är mer eller mindre fel i förhållande till det 
verkliga utfallet. Därför måste förekommande prognosfel beräknas och kontinuerligt 
kontrolleras för att se om prognoserna håller sig inom förutbestämda acceptabla 
felmarginaler. Grundläggande för all prognoskontroll är prognosfelsmätning. Att kontinuerligt 
mäta prognosfel bör därför vara en naturlig del av alla prognossystem. Syftet är dels att 
identifiera enstaka slumpmässiga fel och dels att identifiera systematiska fel.5  

1.2 Problemformulering 
Hur kan företag gå tillväga för att få en välfungerande prognosprocess och hur ska en sådan 
process vara utformad? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ge förslag på arbetssätt för hur företag kan förbättra sin 
prognosprocess. De föreslagna arbetssätten ska kunna tillämpas på företag med liknande 
företagsmiljö som fallföretaget. 

1.4 Avgränsning 
Asko Cylinda tar idag hjälp av prognoser för att minska osäkerheten i kundernas efterfrågan. 
Ett problem som uppstått i prognosarbetet är att de har svårt att kontrollera om deras 
prognoser stämmer med verkligheten. Detta eftersom de saknar uppföljning av prognoserna 
som kan bidra till ständiga förbättringar av prognosriktigheten. Författarna har valt att 
avgränsa arbetet till att behandla data på helt aggregerad nivå, det vill säga en helt 
sammanslagen nivå där olika produktvarianter slås ihop till produktgrupper. 

                                                 
4 Helms et al., (2000) 
5 Mattsson, Jonsson (B) (2005) 
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2 Metod 
Här kommer de metoder som använts i arbetsgången med att besvara rapportens 
problemformulering att presenteras. Kapitlet inleds med en enkel beskrivning av hur 
författarna gått tillväga i arbetet med rapporten för att sedan gå vidare till metoderna.   

2.1 Arbetsgång 
För att från början sätta sig in i ämnet och få en djupare förståelse har litteraturstudier 
genomförts. De källor som använts har bedömts som mycket säkra och täcker en stor del av 
de möjligheter och problem som prognostisering för med sig.  
 
I arbetsgången med att besvara den uppställda problemformuleringen har en fallstudie utförts 
på vitvaruföretaget Asko Cylinda AB i Jung. Intervju har varit den främsta metoden för 
datainsamling när syftet har varit att ta fram en rättvis bild över hur arbetsgången ser ut på 
företaget i fråga. Intervjuerna utfördes ute hos företaget och omfattade de personer som 
ansågs nödvändiga för att ta fram den information som krävdes. Redan befintlig intern 
dokumentation har också använts och fungerat som stöd för att förtydliga processerna 
ytterliggare. 
 
För att kunna utvärdera hur bra de nuvarande arbetssätten verkligen fungerar har författarna 
tagit fram kvantitativa data i form av historiska försäljnings- och prognosdata från Asko 
Cylinda. Motivet till detta var att genom analys hitta lämpliga beräkningsmetoder samt 
försöka urskilja befintliga mönster såsom trender, säsongsvariationer et cetera. Kvantitativ 
data är också en förutsättning för effektiv uppföljning då de lättare kan generera i nyckeltal 
och mål av olika slag.  
 
För att inte bara låsa sig vid ett företags tankesätt har benchmarking utförts på ett 
referensföretag, i detta fall Volvo Penta. Tanken bakom detta var att få en chans att se 
alternativ på praktiska tillämplingar som litteraturen kan ha svårt att fånga upp. 
 

Litteraturstudie

Fallstudie

Kvalitativa 
data

Kvantitativ 
data

Benchmarking Analys

Intervjuer &
Intern 

dokumentation

Försäljnings- & 
prognosdata

Analys av 
empiri

Slutsats

 
Figur 1 Illustration över arbetsgång6 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod  
Kvalitativa undersökningar är inte mätbara i en kvantitativ mening utan försöker istället att 
skapa en förståelse för det som undersöks. Vid kvalitativa undersökningar kan 

                                                 
6 Egenkomponerad bild 
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tillvägagångssättet för att samla in och analysera data skilja sig åt avsevärt.7 Vanligtvis 
används kvalitativa metoder när undersökning av ett mindre antal individer utförs, exempelvis 
genom intervjuer. Fördelarna är att metoden är flexibel och tar hänsyn till specifika detaljer 
hos respondenten. Nackdelen är att det är svårt att dra generella slutsatser då undersökningen 
ofta omfattar ett mindre antal respondenter.8  
 
Undersökningar av kvantitativ sort karakteriseras av att de söker svar på frågor som ”hur 
mycket” eller ”hur många”. Om egenskaperna som söks inte är mätbara finns ingen möjlighet 
till användning av en kvantitativ metod. Kvantitativa metoder passar då undersökningen 
omfattar ett stort antal individer som ska undersökas på ett standardiserat sätt, exempelvis 
genom enkäter. Fördelarna med kvantitativa metoder är att resultaten kan användas för att dra 
generella slutsatser hos många individer och får därför hög extern validitet. Nackdelarna är att 
metoden kan uppfattas som ytlig, vilket leder till låg intern validitet.9 Extern och intern 
validitet förklaras senare i metodkapitlet. 
 
Det går enligt författarna med fördel att använda sig av båda typer av metod för att få fram 
underlag till att på bästa sätt besvara problemformuleringen i denna rapport. De kvalitativa 
metoderna kan på ett bra sätt förse med en bakgrund till hur det uppfattade problemet ser ut 
samt beskriva rådande tillstånd och uppfattningar. Med kvantitativa metoder kan sedan 
historiska data tas fram för att direkt påvisa problem och tankegångar. Författarna anser att det 
här går att se situationerna ur fler perspektiv och på så sätt få en så rättvisande bild som 
möjligt.  
 
De kvalitativa data som använts i detta arbete omfattar intervjumaterial och intern 
dokumentation, allt insamlat från fallföretaget Asko Cylinda AB samt referensföretaget Volvo 
Penta AB. Syftet med detta material är att kunna upprätta en rättvis bild över hur berörda 
processer och arbetsgångar ser ut på företagen ifråga.  
 
I arbetet består de insamlade datamängderna, försäljningsdata och prognosdata, av 
kvantitativa värden som sträcker sig två år tillbaka i tiden. Dessa data kommer dock enbart 
från fallföretaget Asko Cylinda. På helt aggregerad nivå täcker försäljnings- och prognosdata i 
rapporten Asko Cylindas hela kundbas. Syftet med att just denna datamängd valdes ut att ingå 
i arbetet var att den kan hjälpa till att sprida ljus över eventuella variationer och prognosfel 
samt ge underlag till förslag på nödvändig uppföljning som i sin tur kan förbättra 
prognosprocessen. Att försäljningsdata och prognosdata sträcker sig två år tillbaka i tiden 
beror på att det är rekommenderat minimum för att det ska vara möjligt att göra en tillförlitlig 
analys av datamängden.10    

2.3 Källkritik 
Vid insamlandet av information är det viktigt att vara kritisk och göra noggranna 
granskningar. Källorna som används måste anses tillförlitliga först och främst av författarna 
men även av dem som läser uppsatsen. Innehållet i informationen bör även ha en hög grad av 
trovärdighet och vara relevant i sammanhanget. Informationen samlas in både genom primär- 
och sekundärdata. Primärdata består av material som författarna själva samlat in genom 
exempelvis fallstudier och intervjuer. Sekundärdata är material som skapats tidigare som 
exempelvis litteratur och artiklar.  
                                                 
7 Hartman (1998) 
8 Björklund, Paulsson (2003) 
9 Jacobsen (2002)  
10 Björnland et al., (2003) 
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Vid insamling av primärdata i form av intervjuer är det viktigt att rätt personer blir intervjuade 
för att få relevant och korrekt information som belyser uppsatsens problem.11 En uppsats bör 
vara objektiv vilket är svårt att uppnå då det är lätt att författarnas värderingar och 
referensramar i vissa fall lyser igenom. Vid arbetet med uppsatsen är det viktigt att försöka 
minimera subjektiviteten för att undersökningen ska bli rättvisande.12 Det finns många 
källkritiska bedömningsgrunder, två av de viktigaste är samtidskrav och tendenskritik. 
Samtidskravet innebär att ju närmare beskrivningen är händelsen desto bättre. Tendenskritik 
avser om uppgiftslämnarens svar är påverkade av egenintressen.  
 
Författarna har under arbetets gång bedömt att ingen av de personkontakter som mötts haft 
något egenintresse i att ge någon information som inte kan bedömas som tillförlitlig. Vad 
gäller litteratur har författarna bedömt källorna som mycket tillförlitliga.  

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är ett av de viktigaste kraven för en undersökning och innebär hur giltigt materialet 
ses. I kvantitativa studier står validitet för att metoden som används mäter just det den är 
avsedd att mäta. Det sägs då att studien har en objektiv sanning och får därigenom giltighet. 
Om en undersökning inte mäter det man avser att mäta är det oväsentligt om själva mätningen 
är tillförlitlig eller inte.13 Vid kvalitativa studier är det något svårare att definiera validiteten 
då det i dessa fall kan finnas flera synvinklar och därmed sanningar. Det blir då mer en fråga 
om att ha tolkat data från undersökningen på ett korrekt sätt. Validitet kan vidare delas upp i 
intern eller extern validitet. Extern validitet är till vilken grad upptäckterna kan generaliseras 
över sociala strukturer medan intern validitet belyser det samband som bör finnas mellan de 
observationer som görs och de teoretiska idéer som utvecklas ur detta.14  
 
Reliabilitet är ett mått på en studies tillförlitlighet och avsaknad av slumpmässiga fel. En hög 
grad av reliabilitet i en undersökning finns om den vid oberoende mätningar ger samma 
resultat. Målet är att slumpens inverkan på undersökningen ska vara så liten som möjligt. En 
undersökning med hög reliabilitet resulterar i pålitliga data som hjälper till att belysa 
problemformuleringen. Reliabilitet kan delas in i intern och extern reliabilitet. Intern 
reliabilitet innebär att om det finns flera observatörer av situationen ska de vara överens om 
vad de ser vid studien. Extern reliabilitet diskuterar till vilken grad en studie kan upprepas. 
Svårigheten vid upprepade studier är att återskapa de exakta förutsättningarna för studien.  

2.5 Fallstudie 
Fallstudien är en vanlig och mycket användbar metod vid vetenskapliga undersökningar. Den 
används främst som ett alternativt forskningssätt tillsammans med andra metoder.15 
Innebörden av en fallstudie är att det endast undersöks ett fåtal objekt ur en mängd avseenden. 
Objekt kan i det här fallet stå för exempelvis olika företag, personer et cetera.16 Syftet med en 
sådan studie är att studera en liten del av ett större händelseförlopp för att beskriva något.  
Fördelen med detta är att inga stora detaljbeskrivningar behöver göras utan läsaren kan med 
begränsade förklaringar få en uppfattning om hur något ser ut.  
 

                                                 
11 Jacobsen (2002) 
12 Björklund, Paulsson (2003) 
13 Artsberg (2005) 
14 Bryman, Bell (2004) 
15 Ejvegård (2003) 
16 Hartman (1998) 
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En annan fördel är att metoden kan hantera en mångfald av empiriskt material såsom 
intervjuer, dokument et cetera. Svårigheten med detta arbetssätt är att det med endast ett fåtal 
objekt kan vara svårt att få fram en rättvis bild över hur verkligheten ser ut. Detta i sin tur 
betyder att författaren ska vara försiktig med att dra för snabba generella slutsatser baserade 
på den information fallstudien bidragit med, då det kan visa sig vara en enskild incident.17 
 
För besvara problemformuleringen i denna rapport har en fallstudie genomförts på Asko 
Cylinda AB i Jung. Metoden lämpar sig väl i det här fallet då insamlat empiriskt material 
består av intervjuer, historiska data och intern dokumentation. En sådan spridning av 
information hade varit svår att fånga upp med en annan sorts studie, exempelvis vid statistisk 
analys där det inte alls finns samma närhet till analysobjektet.   

2.6 Metoder för datainsamling 
Datainsamlingsmetoderna som här kommer att presenteras ansågs lämpliga för att fånga upp 
de empiriska data som krävdes för att få tillräckligt underlag för att angripa 
problemformuleringen. 

2.6.1 Intervju 

Intervju är en av de vanligaste metoderna för datainsamling. Det talas ofta om intervjuare och 
respondent eller informant. Det vanligaste är att en intervjuare frågar ut en respondent i taget. 
Målet med en intervju är att få den utfrågade att lämna ifrån sig information som inte är lätt 
att iaktta eller på annat sätt få fram, exempel på detta kan vara tankar, känslor och avsikter.18  
 
Intervjuer kan äga rum i princip vart som helst, men det vanligaste är att intervjuaren åker ut 
till respondenten i dess egen miljö. Detta brukar kallas för fältintervju eller uppsökande 
intervju. Som metod för insamling av information av olika slag är intervjun flexibel men 
också krävande.19 Intervjuer kan ta mycket tid både empiriskt och bearbetningsmässigt, det 
gäller därför att vara noggrann med urvalet av vilka personer som ska intervjuas samt 
förbereda varje intervju noggrant. Detta för att intervjuaren ska slippa att gå tillbaka till 
respondenten, om denne ens har möjlighet till detta.20   
 
Hos fallföretaget Asko Cylinda har ansvarig för sammanställning av prognosen intervjuats. 
Detta för att personen i fråga hade möjlighet att ge författarna en god bild över hur 
prognosprocessen såg ut i dagsläget och vilka som var inblandade. Intervju har även 
genomförts hos ett referensföretag, i detta fall Volvo Penta, för att få perspektiv över hur 
prognosprocessen kan se ut i andra verksamheter. Författarna har använt sig av en öppen 
intervjumetod för att respondenten inte ska känna sig styrd utifrån olika svarsalternativ utan 
ge mer utvecklade svar.         

2.6.2 Dokumentation 

Dokumentation är all den information som finns tillgänglig om ett specifikt ämne innan 
forskning startat. Det kan handla om allt från tidskrifter till internt dokumenterade arbetssätt. 
När sådan här information ska användas bör författaren fråga sig dels om informationen 
verkligen är relevant för den frågeställning som ska besvaras och dels hur lätt den är att 

                                                 
17 Ejvegård (2003) 
18 Merriam (1994) 
19 Befring (1994) 
20 Ejvegård (2003) 
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komma åt. Utöver detta bör informationen granskas kritiskt för att säkerställa att den är 
sanningsenlig.21  
 
Vad gäller sådan här data är det viktigt att tänka på att den kanske inte har samlats in i samma 
syfte som författarna tänkt använda den till. Därför måste det grundligt utredas hur 
upplysningarna samlats in, vilka felkällor som kan finnas et cetera.22     
 
Det dokumenterade materialet har i författarnas fall till mesta del bestått av processkartor över 
interna arbetsgångar samt annat relevant material hos fallföretaget Asko Cylinda. Dessa data 
har varit ett viktigt komplement för att förstå den information som framkommit genom andra 
insamlingsmetoder såsom intervju. Viss företagsinformation har även erhållits av 
referensföretaget Volvo Penta.  

2.7 Benchmarking 
”Med benchmarking menas en systematisk mätning av ett företags prestationer och 
jämförelse med de bästa konkurrenternas eller andra framgångsrika företags motsvarande 
prestationer.”23  
 
Benchmarking har på senare tid blivit en populär metod som ofta används i praktiken av 
företag som vill förbättra sina processer. Metoden tros härstamma från det japanska begreppet 
”Mantotsu” som betyder ”den bästa av de bästa". Det innebär som antyds av betydelsen att 
nya idéer till arbetssätt och processer söks bland andra lyckosamma aktörer. Då företag hittat 
en metod som passar dem kopierar de helt enkelt den och anpassar den till det egna företagets 
unika miljö.24 
 
Benchmarking innebär att företag eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till 
andra. Det kan inkludera andra företag såväl som olika delar av det egna företaget. 
Benchmarking handlar om att göra jämförelser och lära av andra i syfte att förbättra den egna 
verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om tillverkningsprocesser av olika slag likväl som 
administrativa processer och aktiviteter. Metoden bygger helt enkelt på tanken att andra 
verksamheter har kunskap som i olika situationer är bättre än den kunskap företaget själva 
har.25 
 
Det finns fyra olika typer av benchmarking som företag kan använda sig av, intern, 
konkurrensinriktad, icke konkurrensinriktad och ”bäst i klassen”. 26 Det finns både likheter 
och skillnader mellan metoderna men ingen kan dock sägas vara bättre än någon annan. 
Vilken av metoderna som ska användas beror på omständigheterna kring arbetet, exempelvis 
syftet med benchmarkingprojektet, vilket eller vilka benchmarkingobjekt som finns, tillgång 
till information samt möjligheter till överföring av information.  
 
Intern benchmarking räknas som den enklaste av typerna då mätning och jämförelse sker 
inom samma organisation. Konkurrensinriktad däremot räknas som den svåraste då den syftar 
till att jämföra sig med en direkt konkurrent till företaget. Det kan i dessa fall vara mycket 
svårt att få insikt i benchmarkingobjektets processer. Icke- konkurrensinriktad benchmarking 

                                                 
21 Merriam (1994) 
22 Befring (1994) 
23 Mattsson (1997) 
24http://www.his.se/upload/8684/bm.pdf 
25 Ibid., 
26 Cook (1995) 
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är då jämförelser sker mot företag verksamma inom andra branscher än det egna. Det kan 
exempelvis handla om jämförelser av processer som är ganska lika oavsett bransch såsom 
fakturering. Den sista typen kallas ”bäst i klassen” och syftar till att jämföra organisationen 
med de företag som är ledande inom sitt område.27      
 
Karlöf, Lundgren och Edenfeltdt har i sin bok Benchlearning följande förslag på möjligt 
tillvägagångssätt vid benchmarking.  
 

 
Figur 2 Illustration benchmarking28 

              
 
I detta arbete har fallföretaget Asko Cylindas prognosprocess jämförts med referensföretaget 
Volvo Pentas motsvarande process. Metoden som användes går under kategorin icke- 
konkurrensinriktad benchmarking då Volvo Penta agerar inom en annan bransch än Asko 
Cylinda.  
 
En av fördelarna med benchmarkingobjekt som är aktiva inom andra branscher är att de inte 
är lika känsliga för att dela med sig av information. Att författarna valde just Volvo Penta 
beror också på att det är ett framgångsrikt företag inom sin bransch samt att det har ett relativt 
likt produktflöde ut till kund som fallföretaget. 

2.8 Metod vid analys 
I analysen har författarna använt de teorier som presenterats i teorikapitlet för att analysera de 
empiriska data som samlats in. För- och nackdelar med de olika teorierna har utifrån empirin 
vägts för att ligga till grund för rapportens slutsatser. 

                                                 
27 Cook (1995) 
28 Karlöf et al,.(2000) 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras alla de teoretiska metoder och modeller som 
använts för att bearbeta och analysera den data som legat som underlag till uppsatsen.  

3.1 Tillvägagångssätt och metoder för prognostisering 
Här kommer begreppet prognostisering att presenteras. Författarna kommer till exempel gå in 
på olika beräkningsmetoder och uppföljning av prognosfel. 

3.1.1 Introduktion till prognostisering 

Företag har länge försökt förutse hur framtiden kommer att se ut för att vara bättre förberedda 
på vad som kan komma att hända. För att kunna balansera tillgång och efterfrågan på 
företagets produkter krävs information om vilka behov som finns så lång tid i förväg som det 
tar att anpassa företagets resurser.29  
 
Prognoser kan definieras som systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser. Med 
hjälp av historiska data ska framtida händelser förutspås genom att förlänga en utveckling 
som redan skett.30 Prognoser tillsammans med data om planeringsarbete och annan aktuell 
information används för att göra planer som sedan kan användas till underlag för 
beslutsfattande.  

3.1.2 Förutsättningar för prognosarbete  

Prognosarbete inleds med att fastställa tre betydande variabler: syfte, datainsamling och 
behov. Dessa tre punkter fastställer den grund som prognoserna byggs på, vilket säkerställer 
utfallets pålitlighet. Att sätta sig in i variablerna i grundarbetet föranleder den senare 
tolkningen av resultatet. 
 
1. Syfte med prognosen  
Det vill säga hur prognosen ska användas, i produktionsplanering, försäljning, inköp eller 
lager. Sedan måste det definieras vad prognosen skall användas till, inköpsplaner för 
råmaterial och komponenter eller byggplaner med mera. Bestämma tidshorisont, det vill säga 
hur lång tid prognosen ska sträcka sig: exempelvis dagar, veckor, månader eller år. Det är 
även viktigt att definiera måttenheterna: styck, kubikmeter, kronor och så vidare. 
 
2. Bestäm indata  
Det första som måste bestämmas är vilka data som är relevant. Ifall ett företag haft 
bristnoterade order under en lång tid måste en uppskattning ske av vad efterfrågan skulle ha 
varit om företaget i stället hade kunnat leverera utan brist. Ett sätt att uppskatta efterfrågan på 
är att summera verkliga leveranser och brister. Sedan bör företaget analysera datamaterialet. 
Prognosmetoder bygger på historiska kunskaper eller data. Historiska data bildar ofta mönster 
och det gäller att analysera dessa rätt. Har det till exempel varit en kampanj kan det ha sålts 
mer produkter under den perioden. För data om efterfrågan är det fyra mönster som vanligen 
eftersöks: 
 
 
  
 
                                                 
29 Mattsson, Jonsson (B) (2005) 
30 Björnland et al., (2003) 
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• Säsongsvariationer 
Det är en variation som upprepar sig regelbundet under året, till exempel säljs det mer 
glass under sommaren än det gör under vintern.  

 
Figur 3 Illustration över säsongsvariationer31 

 
• Trend 

 Anger om efterfrågan ökar, minskar eller är stabil.  

     
Figur 4 Illustration över trend32 

 
• Konjunktursvängningar/cykliska svängningar  

Långsiktiga förändringar i efterfrågan som beror på den generella ekonomiska 
utvecklingen.  

    
Figur 5 Illustration över cykliska svängningar33 

 
• Slumpmässiga variationer 

Variationer som inte kan förutses.  

    
Figur 6 Illustration över slumpmässiga variationer34 

                                                 
31 Olhager (2000) 
32 Ibid., 
33 Ibid., 
34 Ibid., 
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Det är mycket sällan som mönstret för efterfrågan kan identifieras som ett enskilt mönster. 
Ofta är det flera olika mönster på samma gång.  Den analys som görs för att undersöka hur 
mönstret ser ut kallas för tidsserieanalys och bör bygga på data som går minst 2 år tillbaka i 
tiden, helst längre. En tidsserieanalys utförs för att hitta den metod och de parametrar som 
minimerar prognosens avvikelse från verkligheten. 
 
3. Kartlägg de faktorer som kan påverka behov eller förbrukning  
Det finns flera förhållanden förutom historisk data som borde beaktas vid bedömningar av 
framtida behov. Inom företaget kan det till exempel vara pris- och kostnadsändringar, 
produktutveckling med mera. Om företaget lanserar en ny produkt kommer förmodligen 
efterfrågan på en gammal produkt att minska. Konkurrenterna är mycket viktiga, vad de gör 
eller inte gör påverkar. 35 

3.1.3 Fyra tidshorisonter  

Prognoser brukar klassificeras utifrån den tidshorisont de skall täcka. Här följer fyra olika 
tidshorisonter: 
 
Långtidsprognos upp till 5 år  
Långtidsprognos görs för viktiga delar av verksamheten och görs ofta på en aggregerad nivå, 
till exempel en produktgrupp. De används vid omfattande förändringar, till exempel 
investeringar eller produktutveckling. Inom logistikområdet innebär detta bland annat planer 
som kan minska lagernivåer eller bidra till en övergång till mer frekventa leveranser. 
 
Medellånga prognoser 1-3 år  
Dessa används för att uppskatta efterfrågan av produkter samt behovet av material och 
komponenter med lång leveranstid. Som underlag är prognoserna viktiga för bland annat 
ramplanering vid inköp, samarbetsavtal och produktionsplanering.  
 
På kort sikt 3-12 månader  
Här görs prognoser för de allra viktigaste enskilda produkterna eller produktgrupperna. Dessa 
används vid produktionskapacitet, inköp av råmaterial och tjänster.  
 
Veckoprognoser 1-4 veckor  
Dessa prognoser används vid bestämning av till exempel lageruttag, seriestorlekar, 
bemanning, transportupplägg med mera.36  

3.1.4 Bedömningsmetoder för prognostisering 

Bedömningsmetoder utnyttjar subjektiv data (åsikter och bedömningar) som ingående 
information. Värdet av matematiska metoder minskar här, även om de i vissa fall kan 
användas. Dessa metoder används vid till exempel nylansering av produkter då historisk data 
saknas.37  
 
Analogimetoden 
Analogier bygger på att man jämför en viss situation med en liknande situation som tidigare 
har uppstått. Exempelvis vid nylansering av en produkt kan lärdom dras från tidigare 

                                                 
35 Björnland et al., (2003) 
36 Ibid., 
37 Edlund et al., (1999) 
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lanseringar av liknande produkter.38 Svårigheter med denna metod uppstår då det bara finns 
tillgång till få tidigare observationer. Det blir i sådana fall oerhört svårt att avgöra hur lika de 
två situationerna verkligen är. Exempelvis slog färg-TV igenom betydligt snabbare än den 
svartvita TV:n.39   
 
Kartläggningsmetoden 
Vid en kartläggningsmetod görs ofta marknadsundersökningar med hjälp av till exempel 
enkäter och telefonintervjuer. Det kan göras både internt och externt, till exempel genom att 
fråga en säljare vad denne tror om framtida försäljning. Problemet är om personen i fråga 
verkligen kan göra en realistisk bedömning eller om det bara är rena gissningar.40   
 
Delfimetoden 
Vid denna metod beskrivs en rad olika framtida situationer som skall undersökas. Sedan 
skickas beskrivningarna ut till ett urval personer som bedömer relevans och sannolikhet. När 
deltagarna har lämnat in sina svar sammanställs ett nytt utskick som sänds till deltagarna. 
Processen fortsätter tills inga förbättringar uppnås.41 Denna metod har fått kritik på grund av 
att alla personers åsikter i urvalet får samma betydelse och att det inte finns något som säger 
att en prognos blir säker bara för att flera har samma uppfattning.42  

3.1.5 Beräkningsmetoder för prognostisering  

Beräkningsmetoderna bygger på registrerad historisk data. Dessa data används i olika formler 
som förutsätter att framtiden i stora drag kommer att se likadan ut och därmed bli en historisk 
förlängning. Det finns många olika beräkningsmetoder, vissa mer komplicerade och 
kostsamma än andra. De mer komplicerade används för prognostisering av företags totala 
verksamhet eller viktiga produktgrupper på längre sikt. De enklare används ofta för 
prognostisering av enskilda produkter eller produktgrupper på kort sikt.43 
 
Glidande medelvärde  
Glidande medelvärde används ofta vid svåra efterfrågemönster och är inget annat än en 
beräkning av det aritmetiska medelvärdet för ett bestämt antal historiska observationer. 
Medelvärdet är lika med prognosen för närmast kommande period. Vid framtagandet av en 
prognos för nästkommande månad grundar den sig på tidigare månadsobservationer. Vid 
prognostisering för nästa kvartal ska den grundas på kvartalsobservationer. Hela tiden 
används samma antal observationer i beräkningarna och metoden anges ofta med en 
beteckning som anger antalet observationer, till exempel ”4 månaders glidande medelvärde”.  
 
Ordet glidande menas att varje ny beräkning skall ha samma antal observationer samt att den 
äldsta observationen ska bytas ut mot den nyaste. Då stora säsongsvariationer förekommer 
kan det vara lämpligt att basera prognosen på en längre period för att undvika att 
säsongsvariationerna skall påverka prognosen. Prognosvärden som är beräknade med hjälp av 
glidande medelvärde och exponentiell utjämning gäller bara för en period framåt i tiden. Om 
beräkningsunderlaget sträcker sig en månad bakåt, kan metoderna ge värden för en månads 
efterfrågan.44 Glidande medelvärde lämpar sig då efterfrågan anses vara ganska stabil.45  

                                                 
38 Björnland et al., (2003) 
39 Edlund et al., (1999) 
40 Ibid., 
41 Björnland et al., (2003) 
42 Edlund et al., (1999) 
43 Björnland et al., (2003) 
44 Ibid., 
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Formel 1 Glidande medelvärde 
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1+tF = prognos för period t+1, gjord i period t 

tM = glidande medelvärde i period t 

tD = efterfrågan, obesvarad, i period t 

N = antal observationer i medelvärdesbildningen 
i = tidsperiod (periodindex) 
 
Exponentiell utjämning 
Till skillnad från glidande medelvärde används exponentiell utjämning vid lättare 
efterfrågemönster. Även denna metod är en form av genomsnittsberäkning men de historiska 
observationerna viktas så att de senaste påverkar resultatet mer än de äldre. För att det ska 
vara exponentiellt avtagande betydelse för observationerna används en utjämningskonstant. 
Genom testning av olika värden på historiska observationer bestäms storleken på 
utjämningskonstanten. Användaren väljer den konstant som ger minsta avvikelse mellan 
prognosvärdet och det observerade värdet. Modellen är utformad så att konstanten ligger 
mellan noll och ett. Ju högre konstant desto större vikt läggs på de nya observationerna.46 
 
Formel 2 Exponentiell utjämning 

tttttt FDUDUF )1()1( 11 αααα −+=−+== −+  
 
Formel 3 Exponentiell utjämning alternativ formel 

1 ( )t t t tF F D Fα+ = + −  
 

1+tF = prognos för period t+1, gjord i period t 

tU = exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 

tD = efterfrågan i period t 

α = utjämningskonstant (värde mellan 0 och 1) 
i = tidsperiod (periodindex) 
 
En fördel med exponentiell utjämning kontra glidande medelvärde är att mindre antal data 
behöver sparas vid exponentiell utjämning. Det är endast den senaste prognosen och 
efterfrågevärdet som behöver sparas förutom α värdet.47 Exponentiell utjämning är därför en 
lämplig metod då prognoser ska göras på flera tusen produkter.48 
 
Exponentiell utjämning med trend 
I de fall då en tydlig trend förekommer bör beräkningen anpassas efter denna. Ett sätt att ta 
hänsyn till trender är att använda sig av Holts metod som utnyttjar exponentiell utjämning 
med särskild trendhänsyn. I denna metod uppdateras även trenden genom exponentiell 
utjämning.49 
                                                                                                                                                         
45 Olhager (2000) 
46 Björnland et al., (2003) 
47 Olhager (2000) 
48 Björnland et al., (2003) 
49 Olhager (2000) 
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Formel 4 Exponentiellt utjämnad medelefterfrågan 

))(1( 11 −− +−+= tttt TUDU αα  
 
Formel 5 Exponentiellt utjämnad trend 

11 )1()( −− −+−= tttt TUUT ββ  
 

tU = exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 
α= utjämningskonstant för medelefterfrågan 

tD = efterfrågan i period t 

tT = exponentiellt utjämnad trend för period t 

β = utjämningskonstant för trenden (värde mellan 0 och 1) 
 
Efterfrågeprognosen för nästkommande period beräknas som summan av den exponentiellt 
utjämnade efterfrågan och trenden. 
 
Formel 6 Summan av den exponentiellt utjämnade efterfrågan och trenden  

ttt TUF +=+1  
 

1+tF = prognos för period t+1, gjord i period t 
 
För prognoser längre framåt i tiden läggs en trendterm till för varje ny period. 
 

tttt TUF ττ +=+, , alla τ ≥ 1 

 

τ+ttF , = prognos för period t+τ  gjord i period t 

 
Utjämningskonstanten för trend kan ges samma värde som utjämningskonstanten för 
efterfrågan. Även här gäller att värdet ska ligga mellan 0 och 1. Det är ganska vanligt att 
trendtermen ges mer stabilitet, det vill säga αβ ≤ . 
 
Trendprojektion 
Istället för trendkompensation kan kurvanpassning till historisk data med fördel användas i de 
fall då trenden är markant. Vid antagande om en underliggande linjär trend i 
efterfrågemodellen ska en bästa linjär kurva anpassas till tidigare efterfrågevärden. Den 
vanligaste tekniken för kurvanpassning är minsta kvadratmetoden. Summan av kvadratfelen 
för avvikelse mellan efterfrågedata och trendlinjen minimeras vid denna form av linjär 
regression.50 
 
Formel 7 Ekvationen för regressionslinjen 

tbayt ⋅+=  
 

ty = linjens värde i period t 

a = konstant term, linjens värde vid t=0 
b = linjens trendterm 

                                                 
50 Olhager (2000) 
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t = periodindex 
 
Låt tD = efterfrågevärde i period t. De bästa skattningarna av efterfrågemodellens nivå och 
trend vid minsta kvadratmetoden erhålls ur följande samband: 
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N = antal perioder som beaktas 
t , D = medelvärden 
 
Prognosen, i form av trendprojektion in i framtiden, erhålls som: 

)1(1 +⋅+=+ tbaFt  
 
Eller allmänt på formen: 

tF a b t= + ⋅  
 

tF = prognos för efterfrågad period t, med hänsyn till trend 

a = skattning av nivå vid t=0 
b = skattning av trenden per period 
 
Säsongindex 
När återkommande efterfrågetoppar och dalar förekommer bör de identifieras och 
kvantifieras. Till exempel kan försäljningstoppar förekomma vid storhelger eller i samband 
med vinter- och sommarperioder. Vid prognostisering med hänsyn till säsongvariationer 
används säsongrensade data i prognosmetoden. De obesvarade efterfrågevärdena justeras med 
säsongindex. Vid multiplikativ modell säsongrensas data enligt följande: 
 

 

 
s
tD = säsongrensad efterfrågan i period t 

tS = säsongindex för period t 
 
Efter prognostisering med säsongrensade data, till exempel med exponentiell utjämning eller 
glidande medelvärde, ska den då erhållna prognosen justeras med hänsyn till säsongindex för 
prognosperioden. Den slutgiltiga prognosen för period t blir: 
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1tF + = prognos för efterfrågan i period t+1 med hänsyn till säsong 

1tS + = säsongindex för period t+1 
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tF + = prognos baserad på säsongrensade data 
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Säsongindex för perioden t+1 sätts till det säsongindex som beräknats för motsvarande period 
året innan. 
 

1 1t t NS S+ − +=  
 
N = antal perioder (4 vid kvartal, 12 vid månad) 
 
För att de senaste observationerna hela tiden ska beaktas i beräkningen av säsongindex bör 
detta säsongindex uppdateras varje period. Detta medför att hela säsongindexserien måste 
räknas om efter varje period eftersom summan av dessa index ska vara lika med N .51 

3.1.6 Val av prognosmetod 

Det finns flera kriterier att ta hänsyn till då prognosmetod ska väljas. De grundläggande 
kriterierna är tid, kostnad, tillförlitlighet, förmåga att identifiera systematiska förändringar och 
känslighet gentemot tillfälliga fluktuationer. Det som skiljer sig mest mellan kvalitativa och 
kvantitativa prognosmetoder är tid och kostnad. Kvalitativa tar generellt både längre tid att 
utföra och kostar mer än kvantitativa prognosmetoder vilka kan systematiseras och erhållas 
mer rutinmässigt.  
 
Förmågan att identifiera systematiska förändringar och tillförlitligheten varierar mellan olika 
kvantitativa prognosmetoder. Hur känsliga de kvantitativa prognosmetoderna är gentemot 
tillfälliga fluktuationer i efterfrågan är kopplat till prognosmetodens val av parametervärden, 
till exempel utjämningskonstanten vid exponentiell utjämning.52 
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Figur 7 Illustration över en utvärdering av vanliga tidsseriemodeller53 

 
I figur 7 illustreras en utvärdering av vanliga tidsseriemodeller med avseende på tillförlitlighet 
och förmåga att identifiera systematiska förändringar (1=dålig, 2=godkänd, 3=bra, 4=mkt bra, 
5=utmärkt) 
 

                                                 
51 Olhager (2000) 
52 Ibid., 
53 Ibid., 
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3.1.7 Prognosfel och prognoskontroll 

Det är viktigt att tänka på att prognoser alltid är mer eller mindre fel i förhållande till det 
verkliga utfallet. Detta ger därför upphov till skäl att beräkna förekommande prognosfel och 
att kontinuerligt kontrollera att prognoserna håller sig inom förutbestämda acceptabla 
felmarginaler. Den här kontrollen gäller först och främst vid automatisk prognostisering 
såsom glidande medelvärde och exponentiell utjämning.  
 
Med en automatisk typ av prognostisering riskerar organisationer att förlora kontrollen över 
sina prognoser. För att undvika detta kan det byggas in olika typer av kontroller i 
prognossystemet som säger ifrån då prognosen avviker mer än ett bestämt värde från det 
verkliga utfallet. När företag arbetar fram avvikelsevärdet är det viktigt att ha i beaktande att 
prognosfel används som underlag för att dimensionera säkerhetslager. Ju större avvikelse som 
accepteras desto större måste säkerhetslagret vara. 
 
Grundläggande för all prognoskontroll är prognosfelsmätning. Att kontinuerlig mäta 
prognosfel bör därför vara en naturlig del av alla prognossystem. Syftet är dels att identifiera 
enstaka slumpmässiga fel och dels att identifiera systematiska fel. Systematiska fel innebär till 
exempel att prognosen konstant är för hög eller för låg. Prognosfel mäts per period och kan 
definieras som skillnaden mellan en periods prognos och samma periods verkliga efterfrågan. 
Ett negativt prognosfel innebär att prognosen varit för låg och ett positivt att den varit för hög 
jämfört med den verkliga efterfrågan.  

3.1.8 Mätning av prognosfel 

För löpande uppföljning av prognosfel är måtten medelprognosfel och medelvärde av 
prognosfel vanligt förekommande. Medelvärdet av prognosfelen brukar kallas Mean Absolute 
Deviation (MAD) och beräknas i absoluta tal. Med absoluta tal menas att ingen hänsyn tas till 
ifall prognosen är högre eller lägre än den verkliga efterfrågan utan det är det totala 
avvikelsevärdet som räknas. Medan MAD är ett mått på prognosens spridning relativt den 
verkliga efterfrågan ger medelprognosfelet en bild av om prognoserna systematiskt ligger fel 
eller ej. Tanken är att en bra prognosmetod i det långa loppet ska ge små medelprognosfel. 
Detta genom att lika ofta ge prognoser som är för höga som prognoser som är för låga relativt 
den verkliga efterfrågan. Medelprognosfelet kallas ME (Mean Error) och är lika med noll för 
den idealt fungerande prognosmetoden.54 Ytterligare två sätt att beräkna prognosfel med är 
MAPE och MPE. MAPE står för mean absolute percentage error och är ett mått för hur 
många procent det absoluta medelvärdet avviker. MPE står för mean percentage error och är 
ett mått för medelprognosfelet uttryckt i procent. 
 
Formel 8 Beräkning av MAD55 
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i    = Vilken period som avses 
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I vanliga fall är efterfrågan normalfördelad och då kan man från MAD-värdet beräkna 
motsvarande standardavvikelse, S: 
 
                                                 
54 Mattsson, Jonsson (A) (2005)  
55 Vollman et al., (2005) 
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Formel 9 Beräkning av standardavvikelse 
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Formel 10 Beräkning MAPE56 
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Formel 11 Beräkning ME57 
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Formel 12 Beräkning MPE58 
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Efterfrågetester & prognostester 
Ett sätt att undvika att allt för stora avvikande värden tillåts påverka prognosen är att använda 
sig av ett efterfrågetest. Ett efterfrågetest är ett test som automatiskt kontrollerar rimligheten i 
efterfrågevärdena. Ett vanligt sätt att kontrollera rimligheten är att jämföra efterfrågevärdena 
med den senaste prognosen. Den senaste prognosen ska ses som ett referensvärde och 
skillnaden relativt detta värde ska tillåtas vara lika med en viss faktor gånger MAD. De 
efterfrågevärden som inte uppfyller detta villkor tas ej med i prognosen.  
 
Syftet med prognostester är att automatiskt upptäcka om prognoser är systematiskt för höga 
eller för låga. Ett enkelt sätt att utföra en sådan kontroll är att periodiskt följa upp 
medelprognosfelet och kontrollera att det ligger mellan en övre och en lägre godkänd 
kontrollgräns. Kontrollvärdena kan följas upp grafiskt i ett kontrolldiagram. Se figur 8. 
Kontrollgränserna fås fram genom en faktor gånger MAD.59 

                                                 
56 Lewis (1982) 
57 Olhager (2000) 
58 Lewis (1982) 
59 Mattsson, Jonsson (A) (2005) 
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Figur 8 Illustration av medelprognosfel60 

3.1.9 Focus Forecasting 

Focus forecasting är en icke-betingad beräkningsmetodik för prognostisering. Det innebär att 
historisk efterfrågan ligger till grund för att matematiskt beräkna en framtida prognos av en 
viss produkt. De mest kända icke-betingade beräkningsmetoderna är glidande medelvärde och 
exponentiell utjämning. Metoderna utvecklades när tillgången på minnes- och 
beräkningskapacitet i datorer var betydligt mindre än i dag. Det var under dessa 
omständigheter viktigt att metoderna ställde små krav på beräkningar samt att de inte var 
minneskrävande genom att behöva stor tillgång till historiska efterfrågedata. Focus 
forecasting är en prognosmetodik som kan sägas representera ett annat synsätt. Denna metod 
utgår från motsatsen, det vill säga att det finns stor tillgång till datorkapacitet och att denna 
kapacitet kan utnyttjas som hjälpmedel för att åstadkomma bra prognoser.61  
 
Focus forecasting som metod innebär att det vid varje prognostillfälle, när uppgifter om 
verklig efterfrågan samlats in, via simuleringar testas ett antal olika beräkningsmetoder. Syftet 
med simuleringen är att identifiera vilken av de olika prognosmetodsalternativ som testas som 
skulle ha fungerat bäst under föregående period. De inkluderade metoderna kan varieras så att 
en reagerar snabbt på kortsiktiga efterfrågesvängningar medan andra är mer stabila mot 
kortsiktiga variationer, några tar hänsyn till förekommande trender och så vidare.62 
 
Den metod som hade fungerat bäst under föregående period väljs ut för att användas när en ny 
prognos för nästa period skall beräknas.  
 

 
Figur 9 Exempel focus forecasting63 

                                                 
60 Mattsson, Jonsson (A) (2005) 
61 Jonnson (2005) 
62 Ibid., 
63 Ibid., 
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I figur 1 testas fyra olika prognosmetoder. De prognoser som beräknats för period 5 och 6 
med hjälp av fyra olika metoder jämförs med det verkliga efterfrågeutfallet för motsvarande 
perioder. Av denna jämförelse framgår att prognosmetod 2 hade resulterat i minst prognosfel 
och är alltså den metod som fungerat bäst under de två föregående perioderna. Denna metod 
väljs därför för att prognostisera period 7.64  
 
I focus forecasting kan i princip vilka prognosmetoder som helst användas. Det bör dock vara 
relativt enkla prognosmetoder, dels därför att det är en bärande idé bakom focus forecasting, 
dels därför att komplexa metoder skulle skapa bearbetningsproblem vid 
simuleringsutvärderingarna. Metoden exponentiell utjämning (med eller utan trend- och 
säsongskorrigering) kan mycket väl utgöra en eller flera av de inkluderade 
beräkningsmetoderna.65  

3.1.10 Prognosprocessen 

För att förstå hur arbetet med prognoser går till är det viktigt att ha en bra bild av hur 
prognosprocessen ser ut. Dr Rolf Forsberg presenterar ett sätt att se på prognosprocessen där 
han delar upp den i fem delar enligt följande: 
 

1. Datainsamling  
2. Analysera & filtrera 
3. Prognostisera 
4. Uppföljning 
5. Förbättra66 

 
1 Datainsamling 
För att data ska samlas in på samma sätt varje gång är det vikigt att ha tydliga rutiner. Genom 
att använda sig av ett standardiserat arbetssätt blir jämförelsen av data mellan olika perioder 
mer rättvis. 
 
Försäljningshistorik och försäljarnas eller kundernas uppskattning av efterfrågan är de 
vanligaste informationskällorna som används vid prognostisering. Det finns alltid en risk för 
systematiska fel i informationen som hämtas in, dessa fel kan vara både uppsåtliga och 
ouppsåtliga. Ett sätt att få uppgiftslämnaren mindre benägen att lämna ut information som 
denne inte står för är att hålla uppgiftslämnaren ansvarig för att den information som lämnas 
är någorlunda korrekt.  
 
Uppföljning och återrapportering till uppgiftslämnaren bör ske regelbundet. Det finns flera 
orsaker till varför en uppgiftslämnare lämnar felaktig information. Ett exempel är att kunder 
lämnar in överprognoser för att på så sätt säkra sina framtida leveranser. Genom att försöka 
förstå uppgiftslämnarens motiv kan förhoppningsvis metoder och rutiner användas som bidrar 
till en minskning av felen. 
 
2 Analysera & Filtrera 
I de fall uppgiftslämnare lämnar information som systematiskt är fel och inte vill åtgärda 
problemet går det korrigera informationen i efterhand med hjälp av en uppskattning av det 

                                                 
64 Jonsson (2005) 
65 Ibid., 
66 Segerstedt, Wiberg (2003) 
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systematiska felet. Det är dock nästan alltid bättre att försöka åtgärda felet vid källan än att 
korrigera det efteråt. 
 
Om prognosen är gjord med hjälp av historisk försäljningsdata bör prognosen kompenseras 
med en uppskattning av förlorad försäljning på grund av brist vid uppskattning av efterfrågan. 
Ur prognosen bör extremvärden och perioder som av någon orsak inte är normala filtreras 
bort.  
 
3 Prognostisera 
I de fall då prognoser ska göras på väldigt många produkter är det praktiskt att låta en dator 
räkna ut prognoserna med hjälp av någon statistisk metod. Om det bara är ett fåtal produkter 
som ska prognostiseras kan det vara värt att lägga ner mer mänskligt arbete på att göra 
prognoserna. Vid sidan av den ”riktiga” prognosen bör en enkel statistisk prognos (till 
exempel glidande medelvärde) göras för att användas som referens vid prognosuppföljning.  
 
4 Uppföljning 
Det spelar ingen roll hur verksamheter gör sin prognos, det bör alltid göras en statistisk 
prognosuppföljning. En prognosuppföljning ska ge svar på flera frågor, tre vanliga frågorna 
som ska besvaras är: 
 
1. Finns det några systematiska fel i prognosen? (Det vill säga ligger prognosen nästan alltid 
över eller under den verkliga efterfrågan, finns det säsongsvariationer som prognosen inte har 
tagit hänsyn till) 
 
2. Ger prognosmetoden som används ett klart bättre resultat en den enkla referensprognosen? 
 
3. Hur träffsäker är prognosen? (Standardavvikelse och MAD) 
 
Punkt 1 och 2 används för att förbättra framtida prognoser och punkt 3 till att dimensionera 
buffrar och säkerhetslager. 
 
5 Förbättra 
Systematiska fel går ofta att få bort genom att justera prognosparametrar eller genom byte av 
prognosmetod. Om de manuella prognoserna inte ger ett klart bättre resultat än 
referensprognosen bör en enklare prognosmetod användas. Avancerade prognosmetoder ska 
endast användas när de ger klart bättre prognoser jämfört med enklare metoder.67 
 
En enkel form av prognosprocessen 
I figur 10 illustreras en enkel form prognosprocessen. Där visas det hur kvalitativ subjektiv 
data kombineras med kvantitativa analytisk data för att nå bästa möjliga prognos. 
Prognosprocessen involverar både interna och externa parter, då det handlar om samarbete 
med externa parter leder det in på konceptet supply chain management.68 
 

                                                 
67 Segerstedt, Wiberg (2003) 
68 Olhager (2000) 
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Figur 10 Illustration över en enkel form av prognosprocessen69 

3.2 Perspektiv på försörjningskedjor 
En försörjningskedja kan sägas bestå av ett antal aktörer som står i ett beroendeförhållande till 
varandra. Detta är en väldigt bred definition och i denna talas det om ett antal olika varianter 
av försörjningskedjor. Det kan handla om interna kedjor mellan avdelningar inom ett företag, 
det kan vara kedjor mellan företag inom en koncern eller kedjor mellan helt fristående bolag. 
Skillnader mellan de olika kan vara på vilken nivå de betraktar kedjan, alltså vilket synsätt 
företaget har på den kedja det ingår i.70 
 
Beroende på vilket synsätt företaget har brukar det skiljas på ett internt och ett externt 
perspektiv.  
 
Internt perspektiv 
Vid ett internt perspektiv sträcker sig företagets räckvidd endast ut till företagets gränser, 
kunder och leverantörer utgör enligt detta perspektiv externa parter som inte är med och styr 
verksamhetens processer. Fokus ligger här på att samordna interna funktioner såsom 
produktion och inköp genom att effektivisera processer och på så sätt minska suboptimering. 
Detta görs dock, i detta perspektiv, utan hänsyn till varken kunders eller leverantörers 
processer.71 
 
Externt perspektiv 
Vid ett externt perspektiv sträcker sig gränserna för hur företag betraktar kedjan ett steg 
längre än vid det interna och omfattar även de närmsta kunderna och leverantörerna. Det 
handlar här inte bara om att minimera suboptimeringen inom företagets egna väggar utan att 
anpassa processerna ihop med de närmsta aktörerna för att effektivisera kedjan ytterliggare. 
Ihop med ökad outsourcing och täta relationer med leverantörer är detta perspektiv ofta 
gynnsammare än det snävare interna perspektivet.72 
 

3.3 Supply Chain Management (SCM) 
Traditionellt sett hos företag ligger fokus på just det interna arbetet med verksamhetens olika 
delar såsom produktion och dess behov av ingående material. Försörjningskedjor (Supply 
Chain) sträcker sig dock utanför det egna företagets väggar för att även inkludera leverantörer 

                                                 
69 Olhager (2000) 
70 Mattson (2002) 
71 Mattson, Jonsson (B) (2005) 
72 Ibid., 
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och kunder i flera led. Det här bredare perspektivet baseras på partnerskap och 
informationsdelning mellan de olika parterna i kedjan. Enligt supply chain management 
konceptet ska fokus ligga på hela flödet ända från råvaruleverantör till slutkund och inte bara 
på de interna aktiviteterna och närmaste aktörerna.   
 
Tyngdpunkten för företag har på senare tid skiftat från att nästan bara fokusera på olika 
fysiska flöden till att allt mer fokusera på informationsflödet mellan parterna i 
försörjningskedjan.73 En av anledningarna till detta är att effektiviseringar kan göras genom 
att ersätta lager med information. Ju pålitligare och punktligare information som flödar genom 
kedjan ju mindre blir behovet av säkerhetslager av olika slag.  
 
En allt mer konkurrensutsatt och föränderlig marknad tillsammans med de snabba 
teknologiska framstegen är de mest drivande faktorerna bakom det snabbt växande antal 
företag som tagit till sig supply chain management-konceptet.  
 
Det finns starka indikationer på att det i framtiden inte kommer att vara enskilda aktörers 
effektivitet som styr hur framgångsrikt ett företag blir, utan det beror på hur framgångsrik hela 
försörjningskedjan är. Det kommer alltså att vara hela försörjningskedjor som konkurrerar 
med andra försörjningskedjor.74 
 
Traditionellt handlar logistik om att titta på de produkter och kunder verksamheten har för att 
sedan tillverka och leverera det som tillverkas. Ett begrepp som ständigt dyker upp i olika 
sammanhang är demand chain management. I demand chain management ligger fokus istället 
på slutkunden. I många fall har slutkund en helt annan uppfattning om nyttan med en produkt 
än vad företagen har. Demand chain management kan med fördel beskrivas med ett citat från 
Electrolux VD: 
 
”Vi sålde tidigare vad vi tillverkade, nu tillverkar vi bara det vi kan sälja”75 
 

3.4 Kaskad-effekten 
Kaskad effekten innebär att en liten förändring i efterfrågan kan leda till stora svängningar i 
tidigare försörjningsled.76 För att få en bättre förståelse för vad kaskad-effekten är kommer ett 
exempel beskrivas, se figur 11. Detta exempel illustrerar den sammanlagda effekten längs en 
försörjningskedja med fyra producerande företag innan produkterna når slutkund. 
 
Låt oss säga att efterfrågan från slutkund ökar från 100 produkter till 105 produkter. Detta 
innebär att företag D får en order på 105 produkter. Eftersom företag D har ett säkerhetslager 
på 5 produkter skickas en order vidare till företag C på 110 produkter. Företag C har ett 
säkerhetslager på 10 produkter och skickar därför vidare en order till företag B på 120 
produkter. Företag B har även de ett säkerhetslager men det är på 20 produkter och detta 
medför att företag A får en order på 140 produkter när i själva verket slutkundens behov är på 
105 produkter. Detta är ett klassiskt exempel på hur lager byggs upp på grund av att 
slutkundens behov inte förmedlas vidare genom hela försörjningskedjan.77 
 

                                                 
73 Fredholm (2004) 
74 Paulsson (2005) 
75 Ericsson (2007) 
76 Olhager (2000) 
77 Ibid., 
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Figur 11 Beskrivande bild till exemplet om kaskad-effekten78 

3.5 Collaborative forecasting 
Prognosarbetet är ett område som måste prioriteras vid förändringar av företags funktioner 
och processer. Det är efterfrågan från slutkund som ska driva aktiviteterna i en 
försörjningskedja. Varje part i kedjan ska reagera på faktiskt eller förväntat behov från 
slutkund. Hur korrekt och effektivt dessa behov kommuniceras upp och ned genom kedjan 
kan direkt kopplas till lagernivåer och grad av kundservice. Prognostisering och 
behovsplanering är därför nyckelfaktorer för en lyckad implementation av en supply chain 
management-strategi. Den komplexitet och osäkerhet som existerar i försörjningskedjor gör 
att förmågan att ta fram korrekta och effektiva prognoser blir svårt. Men många företag har 
lyckats med avsevärda förbättringar genom att använda sig av metoder som står i linje med 
supply chain management-konceptet.79  
 
Samarbete och försäljningsprognoser är exempel på två separata fenomen som var och en för 
sig har diskuterats grundligt i olika litteratur. Var och en för sig har de också identifierats som 
faktorer som bidrar till att förbättra företags prestationer. För att kombinera de två har 
collaborative forecasting utvecklats. Syftet med collaborative forecasting är att kombinera de 
båda för att skapa ett gemensamt prognosunderlag för olika parter i ett företag eller i en 
försörjningskedja.80 
 
Collaborative forecasting innebär att förtroende måste finnas för parters förmåga att 
tillhandahålla korrekt, detaljerad och punktlig information om behov. Det kräver i sin tur 
förtroende för såväl informationen i sig som för den part som bidragit med den. Collaborative 
forecasting är alltså ett sätt att få flera parter i försörjningskedjan att delta i beslut om det 
behov som skall styra deras aktiviteter. 
 
Detta arbetssätt utgör en betydande möjlighet för företag som vill ta sig an supply chain 
management.81 Vid collaborative forecasting söks information både internt och externt för att 
få den bästa och mest punktliga uppskattningen av efterfrågan. Företag som Wal Mart och 
Heineken har genom dessa metoder drastiskt minskat lagernivåer och ledtider medan 
kundservice och prognossäkerhet har ökat. Ju bättre dessa processer blir ju mer kan företag 
ersätta information om uppskattat behov med känt faktiskt behov. Minskad osäkerhet i 
efterfrågan leder till minskade säkerhetslager och inventarier allt eftersom nivåerna mer och 
mer börjar spegla faktisk efterfrågan från kund.82  

3.5.1 Problem med traditionell prognostisering 

Många företag vet att deras prognoser inte är exakta utan att veta vad de ska göra åt det. 
Många gånger ignorerar de bara problemet och hoppas att det ska lösa sig självt. Tanken att 

                                                 
78 Olhager (2000) 
79 Helms et al., (2000) 
80 McCarthy et al., (2002) 
81 Ibid., 
82 Ibid., 
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prognoserna alltid är mer eller mindre fel och att det inte finns något att göra åt det tvingar 
företag att vidta andra åtgärder för att kompensera denna osäkerhet. Den vanligaste metoden 
för att gardera emot sådan osäkerhet är att bygga upp lager. Olika avdelningar bygger upp 
sina egna säkerhetslager och eftersom detta sker hos alla parter i kedjan så blir de kumulativa 
lagernivåerna i kedjan onödigt stora.  
 
Att lösa problemen med att skapa en trovärdig prognos är en svår uppgift. Dagens marknad 
blir allt snabbare med ett konstant flöde av nya produkter, kampanjer, utfasningar et cetera. 
Problemet är att många prognosmetoder enbart tar hänsyn till historiska data vilket förutsätter 
att mönster som visat sig tidigare på marknaden kommer att uppstå igen. På dagens snabbt 
föränderliga marknader kan detta vara fel slutsats att dra.  
 
Ett annat problem som uppstår på företag är att det förekommer flera olika prognoser inom 
organisationen. Detta kan ha att göra med att man inte litar på försäljningsprognosen och att 
det finns olika behov av prognosen på olika avdelningar inom verksamheten. 
Marknadsavdelningen kanske använder prognosen för att urskilja olika trender medan 
ekonomiavdelningen använder sig av den för att kunna göra rimliga budgetar. Även 
försäljning, inköp och produktion har användning av prognoser och alla gör de sina egna 
justeringar på grund av att de inte har tillit till den ursprungliga försäljningsprognosen. 
Problemet som uppstår när olika prognoser skapas är att ingen arbetar efter exakt samma plan. 
Att olika avdelningar/funktioner arbetar efter olika planer är ett problem som kan leda till 
desinformation och onödiga lager.83  

3.5.2 Fördelar med collaborative forecasting 

Collaborative forecasting är en av metoderna som företag har hittat för att överkomma 
problemen med traditionell prognostisering och som samtidigt är i linje med tanken om 
försörjningskedjor. Metoden samlar ihop och sammanställer information från både interna och 
externa källor för att sedan sammanställa en prognos som stöds av hela försörjningskedjan. 
Metoden går alltså ut på att sammanställa information och expertis från en mängd olika källor 
och i samförstånd utveckla detta till en mer korrekt och effektiv prognos som kan användas av 
hela försörjningskedjan.84  
 
Collaborative forecasting är en metod som motverkar suboptimering och öppnar upp för ett 
informationsflöde som gynnar hela kedjan. Lager ersätts av information och interna och 
externa samarbeten formas för att stödja supply chain management-konceptet. Olika problem 
och osäkerheter minskar genom informationsdelning och gemensamma lösningar. Vid 
collaborative forecasting tillför olika parter just sin expertis till prognosprocessen, på så sätt 
bildas en tillförlitlig prognos istället för ett flertal osäkra prognoser som ingen är överens om. 
Som exempel kan säljavdelningen bistå med färsk information direkt från kunderna såsom 
kampanjer, marknadsavdelningen bidrar med information om trender, nya produkter et cetera. 
Produktionen bidrar med info om kapacitet och effektivitet, inköp har information om 
leverantörernas status och prognosavdelningen bidrar med historiska och statistiska data. All 
denna information skall sedan analyseras och knytas ihop till en enhetlig prognos. 
Sammanfattat kan det sägas att basen av historisk information komplimenteras med aktuell 
kunskap om trender, kampanjer et cetera som ofta bidrar till att antagandet om att historien 
upprepar sig inte stämmer.  
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Att använda en enhetligt överenskommen prognos hjälper till att säkerställa att alla i kedjan 
arbetar efter samma plan. Många företag har sett fördelarna med att arbeta efter en gemensam 
prognos och använder sig av just collaborative forecasting för att uppnå detta.85  

3.5.3 Tillvägagångssätt 

Precis som med många andra supply chain-strategier finns det inget givet sätt att utföra 
collaborative forecasting på. Processen utformas på ett sådant sätt att den passar in på 
behoven hos varje individuellt företag. Bland de faktorer som påverkar mest hör hur utvecklat 
deras samarbete i försörjningskedjan är företagets specifika affärsmiljö, vilka teknologiska 
lösningar som finns tillgängliga samt hur deras interna och externa relationer ser ut. Det finns 
dock ett antal nyckelpunkter som alla företag som vill införa collaborative forecasting bör 
anpassa sig till.  
 
Det första kritiska steget är att bestämma vem eller vilken avdelning som ska ansvara för 
arbetet med collaborative forecasting. Vid arbetet med collaborative forecasting kommer 
prognosfunktionen att ansvara för att samla all ingående information, främja förståelsen och 
sprida den färdiga prognosen. På grund av denna kritiska roll i processen borde företag först 
försäkra sig om att ansvaret för prognosen ligger rätt placerat inom organisationen med tanke 
på dess nyckelroll i försörjningskedjan.86  
 
För att införa ett lyckat arbetssätt är det oftast en avdelning eller en viss person inom 
avdelningen som måste leda förändringen. Prognostisering är och måste ses som en kritisk 
affärsprocess, det är viktigt att ledare/chefer stödjer detta. Många funktioner inom företag 
använder sig av prognosen och den kan inte skapas utan att hänsyn tas till dess effekt på hela 
organisationen. Ledningen för prognosarbetet ska förstå detta och förmedla denna förståelse i 
organisationen.87  
 
Nästa steg i processen är att skapa en prognosgrupp vars medlemmar borde representera en 
mix av de avdelningar som sitter med kunskap som skulle kunna påverka prognosen och dess 
effekt på företaget. Vanligtvis handlar det om medlemmar från försäljning, marknadsföring, 
logistik, IT och ekonomi men kan även innefatta externa parter såsom kunder och 
leverantörer. Varje medlem bidrar sedan med sin bit av viktig information. Med en prognos 
som skapats i samförstånd mellan olika avdelningar säkerställs det att hela organisationen är 
på samma spår. Detta underlättar i sin tur för balansering av aktiviteter och att risken för 
problem kopplat till låga/höga lagernivåer minskar.  
 
Uppgifter som prognosgruppen har är att sätta upp mål, syfte och vad som kommer att krävas 
utav prognosprocessen (vilka data et cetera). Den kommer att identifiera faktorer, processer 
och teknologier som påverkar processen och självklart bestämma vilka informationskällor 
som är relevanta och finns tillgängliga (internt som externt). De behöver också ta reda på 
vilka som kan ha nytta av en färdig prognos och se till att den finns tillgänglig för dessa 
personer/avdelningar med den detaljrikedom som just deras uppgifter kräver (om möjligt). 
Till exempel behöver kanske inte ekonomiavdelningen en lika detaljerad vy av prognosen 
som produktionen. En stor del av arbetet för gruppen kommer i början att ligga i att identifiera 
och se över vilken information som finns tillgänglig för processen.  
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Efter det att de har valt relevant, tillgänglig information är nästa steg att bestämma hur de 
olika delarna ska samlas in och sammanställas. Ett vanligt sätt är att ha regelbundna möten 
exempelvis varje månad. På dessa möten presenteras då basprognosen och de olika 
gruppmedlemmarna får sedan komplettera med sina uppgifter från olika områden som kan 
påverka outputen. Efter detta arbetar mötesdeltagarna igenom de olika alternativen 
tillsammans och försöker komma till en gemensam enhetlig prognos.  
 
Arbetssättet beskrivet ovan är bara ett förslag på hur det kan gå till men oavsett hur företaget 
lägger upp arbetet bör processen innehålla en jämförelse av faktiskt försäljning och prognosen 
för samma period och en basprognos byggd på historiska data bör skapas. Alla antaganden 
och all information som används i processen bör också dokumenteras som en del av själva 
arbetet. För att försäkra sig om att prognossäkerheten och andra relaterade aktiviteter faktiskt 
förbättras av arbetet måste olika prestationsmått vara en del av processen.88  

3.5.4 Svårigheterna med collaborative forecasting 

Allt eftersom processen med collaborative forecasting införs finns det problem som måste 
lösas. Processen kräver att en blandning av personer med olika bakgrund från olika 
avdelningar tillsammans ska ta fram en prognos för hela företaget. I sådana grupper är det lätt 
att vissa blir mer dominanta än andra och det finns då en risk att deras åsikter styr resultatet av 
den färdiga prognosen. Det gäller att sätta upp ordningsregler för att kontrollera detta igenom 
processen till exempel genom att begränsa den tid som varje medlem får kontrollera en 
diskussion under ett möte och att alla får en möjlighet att framföra sin åsikt. Här gäller det att 
gruppledaren (den som ansvarar för prognosen) är stark och ser till att processen genomförs 
rättvist och i samförstånd.  
 
Ett annat problem är att många av medlemmarna i gruppen kanske måste göra betydande 
ändringar i sitt arbetssätt, de har förmodligen inte varit inblandade i prognosarbetet förut och 
får nu mer arbete. Detta kan i sin tur leda till att resistansen blir hög och förändringsviljan låg. 
Alla förbättringar som kan åstadkommas med collaborative forecasting kommer inte heller 
över en natt utan kan kräva en lång inlärningskurva med utbildning och systemutveckling.  
 
Problem kan också ligga i frågeställningen om det verkligen är möjligt att skapa en prognos 
som alla är överens om? I verkligheten kommer det inte alltid att se ut så! Då det inte är 
möjligt att få alla att vara helt överens om en enhetlig prognos är detta inte absolut 
nödvändigt, det som är nödvändigt är acceptans för den prognos det till sist beslutas om att 
använda. Det kan i sådana situationer vara gruppledaren som har befogenhet att ta det 
slutgiltiga beslutet om två eller flera åsikter går isär. När prognosen väl är fastställt är det 
viktigt att alla ställer sig bakom denna oavsett om ens personliga åsikter gick igenom eller 
inte.89 
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4 Empiri 
Under empirikapitlet kommer uppsatsens fallföretag att presenteras och dess processer att 
beskrivas. Även referensföretaget och dess processer kommer att presenteras under detta 
kapitel.    

4.1 Fallföretag Asko Cylinda AB 

4.1.1 Företagspresentation 

Asko Cylinda AB är ett vitvaruföretag beläget i Jung. Den första tvättmaskinen tillverkades år 
1950 och sedan dess har utvecklingen bara gått framåt. År 1967 började export av produkter 
och 1975 introducerades torktumlaren. Under år 2000 blev Asko Cylinda uppköpta av 
Antonio Merloni Group som är en av Europas största producenter av stora hushållsmaskiner. 
Antonio Merloni Group är verksamma i över 30 länder och har en total omsättning på ca 1 
miljard Euro.  
 
Asko Cylinda AB:s produktflora består av tre huvudgrupper: tvättmaskiner, torktumlare och 
diskmaskiner. På dessa tre grupper finns det cirka 450 varianter fördelat på cirka 25 kunder. 
Många av produktvarianterna har flera gemensamma ingående komponenter. Att de har olika 
varianter beror dels på att de sysslar med branding (Tillverkning av olika varumärken i 
samma fabrik) och dels att de levererar till flera olika länder och därför måste landspecificera 
produkter, till exempel märkning på rätt språk. 80 procent av vitvarorna exporteras och 
distribueras via externa säljbolag i Norge, Danmark, USA, Australien, Nya Zeeland, Ryssland 
och Baltikum. I Sverige och Finland distribueras produkterna av Elektroskandia AB under 
varumärket Cylinda. Asko Cylinda AB har i dagsläget cirka 575 anställda och en omsättning 
på 90 miljoner Euro. 

4.1.2 Prognosprocessen 

Prognosarbetet är en iterativ process som startar med att Asko Cylinda en gång per månad 
skickar en förfrågan till sina nyckelkunder (Dessa kunder står för cirka: 90 % av den totala 
försäljningsvolymen), i form av ett excelark, om hur mycket de tror att de kommer att sälja de 
kommande sex månaderna av de olika varianterna inom disk, tvätt och tork. Nyckelkunderna 
agerar grossister i försörjningskedjan och kan ses som Asko Cylindas externa säljbolag. Det 
är de som i sin tur distribuerar ut till exempelvis butikskedjor, se figur 12. Grossisterna 
benämns hädanefter Asko Cylindas kunder.  
 

$

 
Figur 12 Asko Cylindas roll i försörjningskedjan90 

 
Den översända filen innehåller kundens specifika sortiment samt redan bekräftade order för 
respektive artikel. Kunden kan här då kontrollera huruvida Asko Cylinda fått med alla artiklar 
i kundens sortiment och om redan bekräftade order stämmer. När informationen kommer 
                                                 
90 Egenkomponerad bild 
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tillbaka till Asko Cylinda sammanställs den för att sedan förfinas ytterliggare genom att 
huvudplanerare och säljare diskuterar tänkbara variabler. Säljarnas roll är här att bidra med 
information gällande kampanjer, prishöjningar, trender med mera. Efter prognosmötet tar 
huvudplaneraren fram ett antal förslag på en huvudplan för de nästkommande sex månaderna, 
dessa förslag presenteras sedan på ett huvudplansmöte där följande deltagare medverkar: 

 
• Administrationschef  
• Produktionschef  
• 2st tillverkningschefer  
• Logistikchef  
• Logistik styrning representant  
• Personalchef  
• Marknadsansvarig  
• Operativ personalman  

 
I vissa fall sitter även Asko Cylindas VD med på huvudplansmötet då han, i detta fall, är 
inbjuden att medverka. På detta möte kontrollerar samtliga deltagare om något av 
huvudplansförslagen ser rimligt ut i förhållande till just deras expertområde. I de flesta fall 
blir beslutet ja, att något av förslagen passar och huvudplansförslaget signeras då av 
produktionschefen. I de fall beslutet blir nej, leder det vidare till en remiss. Mötesdeltagarna 
bestämmer då en tid för ett nytt huvudplansmöte och får fram till det nya mötet tid på sig att 
samla mer information och kunskap, till exempel för att se om huvudplansförslaget går att 
genomföra eller om acceptabla förändringar kan bidra till att förslaget fungerar. Efter 
signeringen fastställer huvudplaneraren en huvudplan för sex månader. Utifrån denna sex 
månaders huvudplan och historiska data bedömer huvudplaneraren hur resterande sex 
månader av året kommer att se ut och får då fram en huvudplan för tolv månader. Syftet med 
att få fram en huvudplan på tolv månader är i dagsläget inte helt klart men en anledning är att 
huvudplanen då går att använda i budgetarbetet. 
 

 
Figur 13 Illustration över Asko Cylindas prognosprocess91 

 

                                                 
91 Egenkomponerad bild 
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Figur 14 Figurförteckning för Asko Cylindas prognosprocess92 

4.1.3 Syfte med prognosen 

Huvudsyftet med prognoserna hos Asko Cylinda är att säkra tillgången på ingående material 
och komponenter samtidigt som rimliga lagernivåer hålls. Prognoserna är nödvändiga då 
ledtiden på visa ingående artiklar är längre än genomloppstiden för färdiga varor ut till kund. 
Prognosdata används också som informationsgrund till huvudplaneringen som i sin tur 
används för att takta och styra produktionen med avseende på kapacitet, personal, antal skift 
et cetera.  
 
Tillverkningsplan och materialbehovsberäkningar görs alltså utefter huvudplanen. Enkelt 
förklarat styr prognoserna genom huvudplaneringen att ingående material och komponenter 
finns tillgängliga i rimliga nivåer medan tillverkning av slutprodukt endast sker mot 
kundorder. Allt ingående material styrs dock inte direkt från prognosdata utan har istället 
andra beställningsformer beroende på typ av artikel och ledtid.  

4.1.4 Prognosproblem 

Huvudproblemet idag, som Asko Cylinda ser det, är att det inte görs någon uppföljning av 
arbetet med prognoserna. Konsekvenser av detta är att det blir svårt att veta vad som görs bra 
och vad som görs mindre bra. Det kan vara svårt att upptäcka vissa trender och problem 
uppstår då med produkter i utfasningsstadiet. Mycket av fokus läggs istället på nya produkter.  
 
Ett annat problem är att vissa kunder inte ser något syfte eller eget värde i att lägga ner tid på 
att göra prognosarbete åt Asko Cylinda. Det är inte heller säkert att alla parter tolkar olika 
begrepp på samma sätt. Prognosarbetet ute hos kund görs på en mängd olika sätt och utan 
uppföljning blir det svårt att se vilka som klarar detta arbete på ett bra sätt. Med uppföljning 
hade det kanske varit möjligt att fånga upp denna information och använt den för att ställa 
krav på andra mindre lyckosamma kunder.  

4.1.5 Försäljnings- och prognosdata 

Enligt teorin ska data som går minst två år tillbaka i tiden användas då prognoser analyseras, 
detta för att kunna urskilja diverse tidsseriemönster. Författarna har därför samlat in data som 
går två år tillbaka i tiden från Asko Cylinda och det är dessa data som kommer att behandlas 
och analyseras mer ingående i analyskapitlet. Redan i empirikapitlet presenteras det vilken typ 
av data och vilka produkter de gäller för. 
 
För att underlätta för läsaren att se vilken form av data som behandlas har författarna valt att 
presentera försäljning i form av stapeldiagram och prognoser i linjediagram. I de fall då 
försäljning och prognos finns med i samma diagram gäller fortfarande att försäljning visas 
som staplar och prognos som linje. 
 

                                                 
92 Egenkomponerad bild 
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Här visas den totala försäljningen per månad under 2 år uppdelat i Asko Cylindas tre 
huvudprodukter: tork, tvätt och disk (Data bygger på samtliga produkter som har fakturerats, 
här inkluderas alla produktvarianter).  
 

Total försäljning uppdelat i produktgrupper för Jan 2005 - 
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Figur 15 Illustration över Asko Cylindas totala försäljning93 

 
Asko Cylindas prognos uppdateras en gång per månad och prognosen täcker en period av 6 
månader. 

Prognos gjord Jan 2005 för 6 månader

jan-05 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05

 
Figur 16 Illustration över Asko Cylindas prognos94 

 
 

                                                 
93 Egenkomponerad bild 
94 Ibid., 
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Prognos gjord i Januari och verklig försäljning

jan-05 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05

Försäljning Prognos gjord i jan 2005

 
Figur 17 Illustration över Asko Cylindas prognos och verklig försäljning95 

 
I analyskapitlet presenteras fortsättningsvis försäljnings- och prognosdata på samma sätt som i 
figur 17 i de fall då båda typerna av data presenteras samtidigt. 

                                                 
95 Egenkomponerad bild 
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4.2 Referensföretag Volvo Penta AB 
Idén och önskemålet om ett referensföretag kom från Asko Cylinda. Författarna ansåg att det 
var en bra idé då det var intressant att jämföra hur prognosprocessen kan se ut vid andra 
verksamheter. Asko Cylindas prognosprocess jämfördes i detta arbete med referensföretaget 
Volvo Pentas motsvarande process. Jämförelsen i det här fallet är avgränsad till 
prognosarbetet gällande produktflödet från Volvo Pentas fabrik belägen i Vara.  
 
Valet av just Volvo Penta grundlades av att det är ett framgångsrikt företag inom sin bransch 
samt att det har ett relativt likt produktflöde ut till kund som fallföretaget. All information och 
data angående Volvo Penta har tagits fram genom intervju av ansvarig för prognostiseringen 
av Volvo Pentas fabrik i Vara. Intervjun utfördes på Volvo Pentas logistikavdelning i 
Göteborg. 

4.2.1 Företagspresentation 

Volvo Penta ingår i Volvokoncernen och är en leverantör av motorer och kompletta 
drivsystem för marina och industriella applikationer. 

 
Verksamheten har tre huvudproduktgrupper bestående av: 
 

• Marin fritid (inombordsmotorer till fritidsbåtar) 
• Marin kommersiellt (till exempel specialbyggda motorer för fiskebåtar)  
• Industri (till exempel elgeneratorer och motorer för truckar) 

4.2.2 Prognosprocessen 

Volvo Penta sammanställer sin försäljningsprognos vid logistikavdelningen i Göteborg. 
Denna prognos används i sin tur till att takta fabrikerna och som underlag för avtal med 
leverantörer. De prognosvärden som sammanställs kommer från Volvos marknadsbolag och 
går direkt in i Volvos datasystem. Marknadsbolagen gör två typer av prognoser, en så kallad 
Business Plan och en försäljningsprognos. Volvos Business Plan uppdateras en gång per år 
och används bland annat av ekonomiavdelningen för budgetframtagning. Denna plan ses som 
ett lägsta mål för försäljningen och måste klaras av.  
 
Marknadsbolagens försäljningsprognoser är enligt intervjurespondenten oftast optimistiskt 
lagda och detta vet logistikavdelningen om. Några systematiska värdeminskningar i 
prognoserna som påföljd av detta görs dock inte. Det har tidigare gjorts försök på att justera 
de optimistiska prognoserna med mindre lyckat resultat. Vid de tillfällen då 
marknadsbolagens prognoser väl stämde fick logistikavdelningen kritik eftersom den sänkt 
försäljningsprognosens värden utan marknadsbolagens medhåll och som följd av detta inte 
kunnat leverera önskat antal. 
  
Själva processen vid framtagandet av försäljningsprognosen går till enligt följande: En gång i 
månaden får logistikavdelningen in försäljningsprognoser som täcker en period av tolv 
månader framåt från sina marknadsbolag. Varje marknadsbolag har hand om en viss 
säljregion som tillsammans täcker upp en stor del av världen. Prognosdata går direkt in i 
Volvos egenutvecklade prognossystem. Detta prognossystem är dock något föråldrat och ska 
inom en snar framtid bytas ut. Prognossystemet är länkat till en databas där det hämtar data 
som kan visas i Excel. Prognosen samlas in på en aggregerad nivå bestående av 25 
prognosobjekt från alla säljregioner. Det finns totalt 77 specificerade objekt.  
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Den aggregerade prognosen går vid behov att bryta ner och analysera mer detaljerat på lands- 
och fabriksnivå. Prognosen har en fryst period på tre månader, det ska helst inte göras några 
ändringar under denna period men det förekommer i vissa fall ändå. Varje månad hålls ett 
prognosmöte med regionchefen via telefon där de diskuterar de olika värdena för varje region. 
Historiska data som försäljning kontra prognos kan tas upp för att se om det verkligen går att 
lita på den nuvarande prognosen. Data som tidigare skickats via mail presenteras i 
excelformat med tydliga grafer för att visa avvikelser, trender et cetera. Det finns i dagsläget 
inga automastiska felsökningsfunktioner i systemet för att upptäcka prognosavvikelser. 
 
För Varafabriken bryts den totala prognosen ner till ett beräknat dagsbehov, detta görs för att 
takta och kontrollera att det finns tillgänglig kapacitet. Detta beräknade förslag skickas till 
Vara i form av excelark. Varafabriken kontrollerar i sin tur alla data och svarar om det är 
möjligt att producera efter prognosförslaget eller ej. När Varafabriken och logistikavdelningen 
i Göteborg har kommit överens om prognosen skickas prognosen automatiskt vidare ut till 
fabrikens underleverantörer via EDI. De underleverantörer som inte har EDI får ett utskick i 
pappersformat. 
 

 
Figur 18 Illustration över Volvo Pentas prognosprocess96 

 

 
Figur 19 Illustration över Volvo Pentas uppföljningsprocess97 

 

 
Figur 20 Figurförteckning för Volvo Pentas prognosprocess & uppföljning98 

                                                 
96 Egenkomponerad bild 
97 Ibid., 
98 Ibid., 
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5 Analys 
I analysen kommer empirin att analyseras utifrån de teoretiska metoder som tagits upp i 
teorikapitlet. Paralleller och vidare idéer kommer även att dras från benchmarkingobjektet.   

5.1 Introduktion 
I analyskapitlet analyseras både kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ data är hämtad 
enbart från Asko Cylinda medan kvalitativ data hämtats från både Asko Cylinda och Volvo 
Penta. Datamängderna har i analysen använts för att påvisa principer kring arbetssätten.  
 
Analysen kommer att vara uppdelad i form av olika scenarion. Alternativ och synsätt gällande 
prognosprocessen kommer att tas upp för att ligga till grund för de kommande slutsatserna.   
 

• Scenario 1 är en analys av nuläget på fallföretaget. Den nuvarande prognosprocessen 
granskas och jämförs med olika teorier samt benchmarkingobjektet.  

 
• Scenario 2 är grundat på en hypotes över att helt korrekta prognoser aldrig går att 

uppnå. Avancerade kvalitativa prognosprocesser blir till följd av detta överflödiga 
eftersom den förbättring de medför inte är märkvärt större än vad enklare kvantitativa 
prognoser kan bidra med.  

 
• Scenario 3 bygger på en avancerad prognosprocess med både bedömnings- och 

beräkningsmetoder. Hypotesen här är att prognostisering måste ses som en kritisk 
process där det är värt att lägga ner extra resurser för att få en mer korrekt och 
tillförlitlig prognos. 

 
För att läsaren lättare ska kunna följa presentationen i analyskapitlet och för att scenarierna 
lättare ska kunna jämföras med varandra har följande kriterier behandlats.  
 

• Ansvarig person/avdelning:  Vem ska bära huvudansvaret för prognosen? 
• Syfte:   Vad skall prognosen användas till? 
• Tids/resursåtgång:   Hur mycket resurser förbrukar prognosprocessen? 
• Prognostisering:   På vilket sätt görs prognosen? 
• Förbättring:   Vad görs för att förbättra prognosprocessen? 

 
Alla punkter behöver dock inte vara lika relevanta för samtliga fall och behandlas kanske 
därför inte lika mycket i varje scenario.  

5.2 Kvantitativ analys 
Författarna har behandlat försäljnings- och prognosdata som sträcker sig två år tillbaka i tiden. 
Dessa data har analyserats på en aggregerad nivå som innefattar samtliga sålda produkter. En 
tidsserieanalys har gjorts på Asko Cylindas försäljningsdata för att undersöka om det finns 
något utpräglat tidsseriemönster och för att hitta den metod och de parametrar som minimerar 
prognosens avvikelse från verkligheten. Författarna har även analyserat hur prognosvärdena 
förändras över tiden och hur prognosavvikelsen förändras beroende på hur och när prognosen 
lagts.  
 
På grund av det korta tidsintervallet på de kvantitativa data som använts har författarna inte 
med säkerhet kunnat påvisa något tydligt trend- eller säsongsmönster. Därav kommer de 
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beräkningsmetoderna som inriktar sig på dessa fenomen inte att presenterats närmare i 
analyskapitlet.  Istället har författarna valt att inrikta sig på beräkningsmetoderna exponentiell 
utjämning och glidande medelvärde. Resultatet från dessa beräkningar har analyserats och 
jämförts med Asko Cylindas prognos med hjälp av mätetalen MAD (Mean absolute 
deviation), MAPE (Mean absolute percentage deviation), ME (Mean error) och MPE (Mean 
percentage error). Författarna har försökt finna den beräkningsmetod och de parametrar som 
ger den minsta prognosavvikelsen. Gällande exponentiell utjämning har författarna funnit att 
för de historiska observationer som analyserats ger α=0,25 lägst MAD-värde. 

5.3 Scenario 1 (Nulägesbeskrivning) 
Genom att analysera hur prognosprocessen ser ut i nuläget kan både för- och nackdelar 
upptäckas som författarna kan dra nytta av i de kommande scenarierna. För en illustration av 
nulägesbeskrivningar hänvisar författarna till figur 9 i empirikapitlet.   

5.3.1 Asko Cylinda jämfört med teorin 

På Asko Cylinda har huvudplaneraren ett tydligt ansvar för prognosen, detta helt i linje med 
teorierna i collaborative forecasting. Det är huvudplaneraren som ansvarar för att samla all 
ingående information, främja förståelse samt sprida den färdiga prognosen. I Asko Cylindas 
fall är huvudsyftet med prognosen att den ska ligga till grund för deras huvudplan.  
 
Huvudplanen i sin tur används för att takta och styra fabriken i avseenden på personal, antal 
skift, materialtillgång et cetera. Flera moment i Asko Cylindas nuvarande prognosprocess går 
i linje med collaborative forecasting. Asko Cylinda samlar in data både internt och externt. 
Extern data hämtas från kunder en gång per månad och varje insamling genererar en prognos 
som täcker sex månader. Det finns alltid en risk för systematiska fel i information som hämtas 
in, dessa fel kan vara både uppsåtliga och ouppsåtliga. Ett exempel som tidigare tagits upp i 
teorikapitlet är att kunder lämnar in överprognoser för att säkra framtida leveranser.   
 
Förfrågningsdokumenten som Asko Cylinda skickar ut innehåller kundens specifika 
sortiment, eftersom olika kunder kan ha olika varianter av de tre huvudprodukterna disk, tvätt 
och tork. Internt handlar det om kvalitativ data i form av bedömningar och kunskap baserad 
på tidigare erfarenheter. Tanken är att personal från olika avdelningar ska bidra med just sin 
kompetens och erfarenhet. De som har chans att påverka prognosutfallet är de som sitter med 
när den slutgiltiga prognosen fastställs, vilka är följande: 
 

• VD (i vissa fall)  
• Administrationschef  
• Produktionschef  
• Två tillverkningschefer  
• Logistikchef  
• Logistik styrning representant  
• Personalchef  
• Marknadsansvarig  
• Operativ personalman  

 
Författarna ifrågasätter här vad varje deltagare kan bidra med. I de två hypotesscenarierna ges 
det förslag på vilka deltagare som aktivt bidrar med information som kan påverka prognosens 
utfall. Sitter exempelvis VD:n på information som kan bidra till en bättre prognos? 
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Innan det slutgiltiga huvudplansmötet äger rum hålls ett mindre möte där endast 
huvudplaneraren och Asko Cylindas fyra säljare medverkar. Under detta möte förfinas de data 
som samlats in och ett antal prognosförlag tas fram. Det är dessa förslag som senare 
presenteras på det slutgiltiga mötet som beskrivs ovan. På detta möte förfinas, vid behov, 
siffrorna ytterliggare och något av förslagen godkänns. Författarna funderar här över syftet 
med två möten? Borde inte marknadsansvarig vid det slutgiltiga tillfället ansvara för att 
förmedla den information säljarna kan bidra med precis som personalchefen förväntas ha 
kunskap om det övergripande personalläget? Som det ser ut nu allokerar två möten resurser i 
form av tid och personal men frågan är om detta verkligen bidrar till en bättre prognos? En 
fördel med två möten kan tänkas vara att det slutgiltiga mötet kan bedrivas effektivare och på 
kortare tid. Eftersom det sitter med personer på höga poster vars tid är dyrbar blir det till en 
fördel då de slipper handskas med mindre problemen och förberedande arbete.   
 
De bedömningsmetoder som kan urskiljas i Asko Cylindas prognosprocess är analogimetoden 
och kartläggningsmetoden. Analogimetoden bygger på att en viss situation jämförs med en 
liknande situation som tidigare har uppstått. Detta gör Asko Cylinda kontinuerligt varje 
månad under prognosmötet, till exempel vid introducering av nya produkter där inga 
historiska data finns tillgängliga. Kartläggningsmetoden används genom att personer från 
olika avdelningar under huvudplansmötet svarar på vad de tror om de olika förslag som 
presenteras. Det kan handla om allt från produktionskapacitet till information om kommande 
kampanjer. 
 
I dagsläget görs det inga rutinmässiga uppföljningar. I och med att det inte görs någon 
uppföljning är det svårt att se hur väl tidigare prognoser stämt med det verkliga utfallet. Att 
förbättra en process som inte följs upp är mycket svårt och det är här det stora problemet finns 
i dagsläget. En konsekvens av detta är att det blir svårt att se vad som görs bra och vad som 
görs mindre bra. Det blir svårt att upptäcka trender och problem kan då uppstå med produkter 
i utfasningsstadiet. Teorin om collaborative forecasting säger att alla antaganden och all 
information som används i prognosprocessen bör dokumenteras som en del av arbetet. För att 
försäkra sig om att prognossäkerheten och andra relaterade aktiviteter faktiskt förbättras av 
arbetet måste olika prestationsmått vara en del av processen. 
 
Författarna har analyserat Asko Cylindas historiska försäljnings- och prognosdata för att se 
vilka mått som lämpar sig för uppföljning. Här presenteras resultatet av denna analys i ett 
antal figurer. För att få fram Asko Cylindas ”bästa” egengjorda prognos har de prognosvärden 
som prognostiserades en månad innan det verkliga utfallet använts. Det vill säga prognosen 
för februari gjordes i januari och så vidare. Författarna har även analyserat hur prognosen för 
en viss månad förändras över tiden. Detta för att påvisa att det prognostiserade värdet 
förändras beroende på när prognosen gjordes (se bilaga 1). 
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Askos prognos gjord 1 månad före försäljning
ja

n
-0

5

fe
b
-0

5

m
a
r-

0
5

a
p
r-

0
5

m
a
j-
0
5

ju
n
-0

5

ju
l-
0
5

a
u
g
-0

5

s
e
p
-0

5

o
k
t-

0
5

n
o
v
-0

5

d
e
c
-0

5

ja
n
-0

6

fe
b
-0

6

m
a
r-

0
6

a
p
r-

0
6

m
a
j-
0
6

ju
n
-0

6

ju
l-
0
6

a
u
g
-0

6

s
e
p
-0

6

o
k
t-

0
6

n
o
v
-0

6

d
e
c
-0

6

Total försäljning Prognos 1 månad före

 
Figur 21 Försäljning jämförs med prognos99 

 
De data som illustrerats i figur 21 har analyserats med hjälp av mätetalen MAD, MAPE, ME 
och MPE. På grund av sekretess från Asko Cylinda har författarna inga rättigheter att 
publicera verklig försäljningsdata. Till följd av detta har författarna valt att presentera MAPE 
och MPE, vilka endast hanterar procentuell försäljning. 
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               Figur 22 Illustration över MAPE (För tabell se bilaga 2)100 

 

                                                 
99 Egenkomponerad bild 
100 Ibid., 
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I figur 22 jämförs MAPE-värden för Asko Cylindas prognos, prognos gjord med exponentiell 
utjämning och prognos gjord med åtta månaders glidande medelvärde. MAPE står, som 
nämnts i teorikapitlet, för mean absolute percentage error och är ett mått på hur många 
procent det absoluta medelvärdet avviker. Anledningen till att just exponentiell utjämning och 
glidande medelvärde använts som jämförelser är att de är de icke-betingade 
beräkningsmetoder som är mest kända och mest använda.  
 
Författarna vill poängtera att för få observationer har analyserats för att det ska kunna dras 
några säkra slutsatser, det går dock påvisa principer för metoderna. Data har behandlats för en 
period av två år (åtta kvartal). Eftersom åtta månaders glidande medelvärde är ett av de mått 
som analyserats kan jämförelser bara göras under fem kvartal. Detta eftersom det vid åtta 
månaders glidande medelvärde inte går att få det första prognostiserade värdet förrän i den 
nionde månaden. Detta medför att det inte finns något prognostiserat värde för de första åtta 
månaderna, på grund av för få observationer. Då endast hela kvartal används blir tre kvartal 
oanvändbara då det saknas prognostiserat värde för åtta månader. 
 
Från figur 22 går det att urskilja att både exponentiell utjämning och glidande medelvärde har 
ett lägre värde på MAPE än Asko Cylindas prognos under tre av de fem kvartal som 
presenteras. Totalt sett genererar Asko Cylindas prognos i det högsta MAPE-värdet under 
dessa kvartal. Glidande medelvärde har ett marginellt lägre MAPE-värde än exponentiell 
utjämning. Enligt MAPE är den prognos som är gjord med glidande medelvärde den metod 
som har lägst procentuell avvikelse totalt sett av de tre alternativen. Antalet observationer är 
dock för få för att detta ska räknas som en säker slutsats. 
 
Genom att bara analysera MAPE som behandlar absoluta tal är det lätt att dra förhastade 
slutsatser. Det finns flera aspekter att begrunda vid analys av prognosfel, MAPE är bara ett 
sätt att presentera prognosfel på.  
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                 Figur 23 Illustration över MPE (För tabell se bilaga 2)101 

I figur 23 jämförs MPE-värden för Asko Cylindas prognos, exponentiell utjämning och åtta 
månaders glidande medelvärde. MPE står för mean percentage error och är ett mått för 
medelprognosfelet uttryckt i procent.  
 
Medelprognosfelet är i längden lika med noll för den idealt fungerande prognosmetoden då de 
positiva och negativa värdena tar ut varandra. Positiva värden illustrerar en överprognos och 
negativa värden en underprognos. Till skillnad från MAPE där åtta månaders glidande 
medelvärde hade det minsta avvikelsevärdet visas det i figur 23 att det har det näst högsta 
MPE värdet. Det högsta värdet har Asko Cylindas prognos som är marginellt högre än vid 
glidande medelvärde. Exponentiell utjämning är den variant som har den lägsta totala 
avvikelsen och är därmed enligt MPE den bästa metoden. Som visas i figur 23 blir det en 
konstant underprognostisering med samtliga metoder. 
 
Då bara exponentiell utjämning och Asko Cylindas prognos jämförs kan ytterligare två 
kvartal användas för jämförelse. 
 

                                                 
101 Egenkomponerad bild 
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                   Figur 24 Illustration över MPE (För tabell se bilaga 2)102 

 
När sju kvartal jämförs går det fortfarande påvisa att Asko Cylinda konstant 
underprognostiserar. Exponentiell utjämning har två kvartal som är överprognostiserade och 
fem som är underprognostiserade. Den totala avvikelsen för exponentiell utjämning blir för 
dessa sju kvartal nära ett nollvärde. Enligt MPE genererar exponentiell utjämning den lägsta 
avvikelsen för dessa observationer och är därmed den metod som är bäst lämpad.  

5.3.2 Asko Cylinda jämfört med Volvo Penta 

Prognosprocessen på Asko Cylinda liknar i dagsläget Volvo Pentas prognosprocess i flera 
anseenden. Data samlas in och sammanställs i båda fallen. En sak som skiljer är att Asko 
Cylinda samlar in data från sina förstaledskunder medan Volvo Penta samlar in data från sina 
egna marknadsbolag. 
 
En annan sak som skiljer är när Volvo Penta fått in sina data från marknadsbolagen, till 
skillnad från Asko Cylinda så görs det hos Volvo Penta ingen rutinmässig omarbetning av 
inkommande data. I de fall Volvo Penta anser att inkommen data inte ser rimlig ut görs en 
kontroll med marknadsbolagen. För att påvisa att den nya prognosen anses orimlig används 
diagram över historiska data. Dessa diagram presenteras för marknadsbolagen och de får 
motivera varför prognosen ser ut som den gör. I de fall uppgiftslämnaren håller med om att 
det ser misstänkt ut ändras värdena. På detta sätt skapas förståelse för problemet även hos den 
som bidrar med data och orsaken till felbedömningen kan utredas. Det vill säga att problemet 
attackeras vid källan och orsaken till felbedömningarna åtgärdas istället för de senare 
konsekvenserna. På detta sätt kan alltså även uppgiftslämnaren dra lärdom av händelsen. Efter 
det att parterna kommit överens kontrolleras bedömningarna med tillverkningskapacitet i 
fabriken. Detta kan det läsas mer om i empirikapitlet.   
 
Om det är rätt eller fel att i de flesta fall inte bearbeta insamlade data mer än att sammanställa 
dem och kontrollera dem såsom Volvo Penta gör är svårt att svara på, sett till hur bra 

                                                 
102 Egenkomponerad bild 



HÖGSKOLAN I SKÖVDE  ANALYS 
INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE 

 
42 

prognoserna blir. En sak som dock är intressant är att för Volvo Pentas fabrik i Vara 
underhålls denna process av en ansvarig person. Det kan jämföras med Asko Cylindas två 
separata möten med en mängd varierande deltagare. Detta arbetssätt är antagligen betydligt 
mer resurskrävande. En intressant frågeställning blir här hur mycket bättre Asko Cylindas 
prognoser kan vara jämfört med Volvo Pentas? Tyvärr kan författarna inte svara på det 
eftersom kvantitativa data saknas för Volvo Penta, frågan är likväl intressant.     
 
Asko Cylinda gör prognoser med en tidshorisont på sex månader medan Volvo Penta gör på 
tolv månader. Skillnaden i teorin mellan sex och tolv månader är att en prognos på tolv 
månader både kan räknas som en prognos på kort sikt och medellång sikt. Det finns för- och 
nackdelar med en prognos som täcker en längre tidsperiod. En prognos på tolv månader har 
fler användningsområden, den kan till exempel användas vid budgetframtagning. En nackdel 
med prognoser som täcker en längre tidsperiod är att ju längre tidshorisonten är ju högre blir 
osäkerheten i prognosen.  
 
Avsaknaden av uppföljning är enligt teorin det största problemet i nuvarande process. Detta 
tillsammans med följande frågeställningar har legat som grund när scenario 2 och 3 arbetats 
fram. 
 

• Varför hålls det två möten? 
• Vad tillför det första mötet om siffrorna ändå revideras vid det andra mötet? 
• Hur bör uppföljning ske och hur bör data presenteras? 
• Vilka data är intressanta för uppföljning, hur och när ska de presenteras?  
• Vad gör Volvo Penta som är bra? 
• Bör Asko Cylindas prognoser skickas uppströms, det vill säga till deras leverantörer? 
• Vad tillför insamlade data från kunder om det ändå bara är gissningar? 

 
Frågan är om de insatser som läggs ner på dagens prognosprocess leder till en klart bättre 
prognos än vad de skulle få om de använde sig av en enklare prognosprocess. Till exempel en 
process som bygger på att historisk data används med hjälp av en beräkningsmetod. 
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5.4 Scenario 2 (Enkel prognosprocess) 
Detta scenario kommer att behandla en kraftigt förenklad prognosprocess där samtliga 
delmoment i processen kritiskt granskats och ifrågasatts. En automatiserad beräkningsmetod 
ersätter insamlingen av data från externa parter som sker i både scenario 1 och scenario 3. 
Den röda tråden i detta scenario är att prognosen ska tas fram med enkla standardiserade 
metoder. Tanken bakom detta framgår i hypotesen som säger att mer resurskrävande 
processer endast marginellt förbättrar prognosens utfall. Att resultatet blir något bättre är 
alltså inte skäl nog för att använda sig av en mer resurskrävande metod. Scenariot grundar sig 
på att korrekta prognoser är omöjliga att uppnå. Detta leder till följande hypotes:  
 
Resurskrävande kvalitativa prognosprocesser är överflödiga eftersom den förbättring de 
medför inte är märkvärt större än vad enklare metoder kan åstadkomma.  
 
Vid framtagandet av prognosprocessen bör en person eller avdelning utses som 
huvudansvarig för processen. Hos Asko Cylinda i Scenario 1 besatt i dagsläget 
huvudplaneraren denna roll. Detta anses även här vara ett bra val då huvudplaneraren i Asko 
Cylindas fall har den kompetens teorin rekommenderar, det vill säga är lämpad att främja 
förståelsen och sprida den färdiga prognosen i företaget. Syftet med prognosen styrs av vilka 
som har användning av den. Till exempel om ekonomiavdelningen använder sig av den i sitt 
budgetarbete kan prognosen med fördel täcka en period av tolv månader. Här bör givetvis fler 
aspekter behandlas till exempel att prognoser i regel får ett ökat prognosfel ju längre 
tidshorisont som används. Den ansvariga personen ska se till att regelbunden uppföljning görs 
på den slutgiltiga prognosen. I det här scenariot kan det tänkas att en utförlig uppföljning 
endast görs om värdena överstiger uppsatta parametrar.  
 
Datainsamlingen till prognosprocessen görs internt i scenario 2. Insamling av data från kunder 
räknas här, till skillnad från i scenario 1, som en onödig aktivitet eftersom en tillräckligt bra 
prognos kan uppnås utan dessa data. Historiska försäljningsdata används som input i 
beräkningsmetoder för att få fram en basprognos som ska uppskatta framtida efterfrågan. 
Eftersom prognosen görs med hjälp av försäljningshistorik är det viktigt att tänka på att 
försäljning och efterfrågan inte alltid är samma sak. I de perioder då brister i leveranser har 
uppstått är den verkliga efterfrågan lika med verklig försäljning plus de brister som 
förekommit.  Ur prognosen bör också extremvärden och perioder som av någon orsak inte är 
normala filtreras bort. Extremvärden kan uppstå då det till exempel varit flera röda dagar en 
månad eller om det förekommit försäljningskampanjer. En annan sak som är värd att tänka på 
är att företag ofta sitter på viss känd efterfrågan i form av kundorderstocken. Med hjälp av 
kundorderstocken kan viss uppskattad efterfrågan bytas ut mot verklig efterfrågan från kund.  
 
Tidshorisonten på prognosen beror dels på vilken tidsperiod beräkningsmetoden använder sig 
av och dels på hur lång period som bedöms på annat sätt. Andra sätt än beräkningsmetoder 
kan vara bedömningsmetoder som exempelvis analogimetoden. Används till exempel 
månader som period går det med en beräkningsmetod bara att se en månad framåt, används 
istället kvartal som period går det att se ett kvartal framåt i tiden och så vidare. När det gäller 
skattningar av denna sort är det värde beräkningsmetoden ger en lika bra gissning för 
nästkommande månad som för till exempel tre månader framåt.  
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5.4.1 Beräkningsmetod 

För att kunna få ett prognostiserat värde för en längre tidsperiod än månad har författarna i 
detta scenario tittat på exponentiell utjämning med kvartal som period. Denna metod har 
jämförts med Asko Cylindas prognos samt exponentiell utjämning med månad som period.  
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                Figur 25 Illustration över MAPE (För tabell se bilaga 2)103 

 
Som illustreras i figur 25 ger kvartalsvis exponentiell utjämning lägst MAPE-värde i fyra av 
de sju kvartalen som observerats. Det är också den metod som ger lägst total avvikelse i snitt 
per månad utav de tre varianterna. Som syns i figur 25 är det även den metod som ger det 
enskilda kvartalsvärde som avviker mest av samtliga observationer. Då försäljningsdata som 
den i figur 12 (i empirin) analyseras syns det tydligt att de första två kvartalen har relativt 
höga säljsiffror jämfört med det tredje kvartalet. Eftersom beräkningsmetoder bygger på att 
framtiden är en förlängning av historien blir värdet för kvartal 3 i detta fall för högt. I figur 25 
går det att påvisa att när fler observationer tagits med i beräkningen resulterar det i en mindre 
avvikelse. Detta behöver dock inte vara hela förklaringen. Exponentiell utjämning bygger, 
som tidigare nämnts i teorikapitlet, på att historiska värden viktas beroende på när i tiden de 
inträffat. Ju längre bak i tiden observationen ägde rum ju mindre vikt läggs på observationen. 
Detta innebär att även om fler observationer vägts in vars värden inte är höga hade det inte 
spelat en avgörande roll utan det prognostiserade värdet för kvartal 3 år 2005 hade antagligen 
ändå blivit relativt högt.  
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För att visa ytterligare ett mått på avvikelser presenteras här Mean percentage error i figur 26. 
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                  Figur 26 Illustration över MPE (För tabell se bilaga 2)104 

 
Medelprognosfelet uttryckt i procent är, som sagt, lika med noll för den idealt fungerande 
prognosmetoden då de positiva och negativa värdena tar ut varandra. Kvartalsvis exponentiell 
utjämning är den metod som här visar upp det totala värde som är närmast noll. Sämst enligt 
MPE är Asko Cylindas prognos som ständigt underprognostiserar. I figur 26 syns det dock att 
enskilda kvartal för de båda andra metoderna har stora avvikelser jämfört med Asko Cylinda. 
Det syns också att Asko Cylindas prognos håller en jämnare linje än de andra två.  
 
Fördelen med att gå efter MPE och använda sig av den metod som hamnar närmast noll är att 
avvikelserna jämnas ut på sikt. Frågan är om svängningarna kan hanteras. Eftersom 
prognosen styr försörjning av ingående komponenter och inte tillverkning av slutprodukt är 
detta tänkbart då ingående komponenter binder mindre kapital än färdiga varor.  
 
Nackdelar med en metod som genererar i stora avvikelsevärden mellan perioderna är att det 
blir svårt att takta exempelvis produktion med hjälp av prognosen. Asko Cylindas prognos 
som kontinuerligt underprognostiserar genererar i mindre avvikelser varje kvartal. Trots att 
summan av Asko Cylindas avvikelser är sämst enligt MPE kan det vara lättare att hantera 
avvikelsen då den är relativt liten varje kvartal. Det blir en fråga om bristkostnader kontra 
bundet kapital. 
 
Utifrån de analyser som gjorts har författarna valt att tillämpa kvartalsvis exponentiell 
utjämning som basprognos i scenario 2. Dels på grund av att metoden visar värden för tre 
månader framåt i tiden och dels för att den enligt MPE ger den minsta totala avvikelsen sett 
över de sju kvartal som analyserats. Metoden är också enkel att automatisera samt följa upp.  
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Metoden går att använda på lägre nivåer såsom produktgruppsnivå. Det är bara att byta input 
från totalt antal maskiner till antal maskiner inom en viss produktgrupp. En sak att tänka på 
om detta ska göras är att tidsseriemönster kan se annorlunda ut på en mer detaljerad nivå, en 
annan beräkningsmetod kanske då passar bättre. Ju högre aggregerad nivå som tillämpas ju 
högre blir prognossäkerheten på grund av att olika produktvarianter då tar ut varandras 
avvikelser. Anledningen till detta är att många av de produktvarianter som finns innehåller 
flertalet gemensamma ingående detaljer. 
 
Författarna har här bara tittat på olika varianter av exponentiell utjämning. För att automatiskt 
till nästkommande perioder välja den beräkningsmetod som ”med facit i hand” hade fungerat 
bäst i tidigare perioder kan focus forecasting användas. Denna metod jämför, som tas upp i 
teorikapitlet, olika beräkningsmetoders utfall och väljer utifrån dessa ut en metod för 
nästkommande period. Författarna kommer inte att gå in djupare i detta ämne då focus 
forecasting använder sig av beräkningsmetoder som exempelvis exponentiell utjämning av 
olika slag.   

5.4.2 Prognostisera 

Basprognosen som genereras av den valda beräkningsmetoden förfinas under ett prognosmöte 
med syfte att tillföra kvalitativ information om till exempel trender och kampanjer. Vilka 
personer som kan bidra med nödvändig input till prognosen ska prognosansvarig välja ut. Till 
skillnad från scenario 1 har det i scenario 2 bara givits förslag på medlemmar som direkt kan 
påverka prognosens utfall. Förslag på medlemmar i prognosgruppen och vad de kan bidra 
med för input: 
 

• Huvudplanerare (bidrar med basprognos och uppföljningsdata) 
• Produktionschef (bidrar med information om kapacitet, beläggning et cetera)  
• Marknadsansvarig (bidrar med information om trender och kampanjer) 

 
Eftersom beräkningsmetoden i detta fall ger ett värde på ett kvartal framåt i tiden är det 
gruppmedlemmarnas uppgift att fördela det totala värdet på de ingående tre månaderna. De 
får använda erfarenheter från tidigare perioder samt individuella kunskaper för att balansera 
nivåerna på ett bra sätt. Om mötesdeltagarna beslutar att de ska prognostisera för en längre 
tidsperiod måste de bedöma resterande månader. Till exempel om de valt att prognosen ska 
täcka en period av tolv månader måste nio månader bedömas manuellt När de bedömer 
resterande månader används historiska värden och enkla bedömningsmetoder till exempel 
analogimetoden. Bedömningar som kan göras är till exempel att försäljningen brukar gå ner 
under sommaren, om så är fallet.  
 
Ett alternativ är att prognosen bara görs för en tidshorisont på tre månader, den ska 
fortfarande uppdateras varje månad. Vid sidan av denna process görs ytterligare en prognos 
med en tidshorisont på tolv månader. Denna prognos görs med hjälp av både beräknings- och 
bedömningsmetoder och den ska uppdateras mer sällan, förslagsvis en gång per år. Prognosen 
på tre månader kan användas för att takta och styra produktion medan prognosen för tolv 
månader till exempel kan användas vid budgetframtagning. Detta alternativ liknar det 
arbetssätt Volvo Penta använder sig av (se Volvo Pentas ”businessplan” i empiri kapitlet). 
 
Uppföljning bör ske både automatiserat och manuellt. Automatiskt genom att den person som 
är ansvarig för prognosen sätter upp parametervärden (acceptabla min/max avvikelser) som 
medelprognosfelet ska ligga mellan för att godkännas (Se figur 8 i teorikapitlet). När 
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avvikelserna hamnar utanför accepterade parametervärden ska datasystemet automatiskt säga 
ifrån och en manuell uppföljning och analys ska göras för att finna orsaken till avvikelsen. 
Har avvikelsen berott på någon speciell händelse exempelvis missade inleveranser från 
leverantör eller någon okänd kampanj hos en kund eller är det beräkningsmetoden som inte 
klarar de ställda kraven? Undersökning för att se om parametervärdena är de mest optimala 
och om exponentiell utjämning fortfarande är den beräkningsmetod som ger bäst resultat bör 
ingå i processen. Genom denna uppföljning av prognosavvikelsen kan parametervärden ses 
över och valet av prognosmetod kan ifrågasättas då avvikelser uppkommer. Det är lämpligt att 
ansvarig för prognosen tar fram uppföljningsdata som i de tidigare diagrammen inför varje 
prognosmöte för att tydligt visa hur avvikelserna ligger. Med hjälp av denna uppföljning kan 
samtliga deltagare ge just sin uppfattning av tänkbara problem som legat till grund för 
avvikelsen. Utredningar likt denna ska vara en kontinuerlig rutin för att ständigt förbättra 
prognosprocessen.    
 

 
Figur 27 Illustration över enkel prognosprocess105 

 
 

 
Figur 28 Figurförteckning för enkel prognosprocess106 

                                                 
105 Egenkomponerad bild 
106 Ibid., 
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5.5 Scenario 3 (Avancerad prognosprocess) 
I scenario 3 är prognosprocessen utformad i linje med tankarna i collaborative forecasting om 
att prognostisering är en kritisk affärsprocess som det ska läggas stor vikt på. Arbetssättet har 
tagits fram med hjälp av data från Asko Cylindas nuvarande process, teori från litteratur och 
information från benchmarkingobjekt. Denna variant kan sägas vara en sammanställning av 
lämpliga delar från en mängd källor och syftar till att ge en så korrekt prognos som möjligt. 
Hypotesen scenariot bygger på är: 
 
Prognostisering måste ses som en kritisk affärsprocess som det är värt att lägga ner extra 
resurser på för att få en mer korrekt och tillitlig prognos. 
 
Prognosprocessen börjar även i detta fall med att en person eller avdelning utses som ansvarig 
för processen. I Asko Cylindas fall bedöms detta i dagsläget att vara huvudplaneraren. I detta 
scenario är huvudplaneraren ansvarig för den slutgiltiga prognosen samt att uppföljning sker 
på ett lämpligt sätt. Exempel på beslut som ansvarig ska ta är val av beräkningsmetod, val av 
eventuella bedömningsmetoder och val av uppföljningsmetod. 
 
Den stora skillnaden jämfört med scenario 2 är att data samlas in både internt och externt, 
precis som i Asko Cylindas nuvarande process i scenario 1. Externa data bör hämtas in 
regelbundet från kund, till exempel en gång per månad. Ett sätt att minska risken för fel i den 
information som kommer in är att hålla uppgiftslämnaren ansvarig för att den information 
som lämnas är inom rimliga nivåer. Ett annat sätt är att försöka förstå uppgiftslämnarens 
motiv och därur skapa rutiner och metoder som kan bidra till en minskning av felen. Internt 
handlar det om att ta vara på kvalitativ data i form av bedömningar och kunskap baserad på 
tidigare erfarenheter.   
 
Excel är det format som i scenario 1 används vid insamlingen. Att Asko Cylinda själva 
skickar förfrågningsdokument en gång per månad ses i scenario 3 som onödigt arbete. Istället 
bör det finnas klara rutiner för hur och när berörda kunder ska skicka in sina uppskattade 
framtida behov. Det bör finnas en färdig standardiserad mall anpassad för varje kund. Denna 
mall fylls i och skickas in till Asko Cylinda kontinuerligt varje period. Om någon kund skulle 
missa att skicka in sin mall i tid skickas en enkel påminnelse. Denna mall bör precis som hos 
benchmarkingobjektet Volvo Penta kunna lagras direkt i en databas. Om någon oförberedd 
förändring dock uppstår i efterfrågan ska kunder meddela detta omedelbart, de ska inte vänta 
tills den månatliga efterfrågemallen skickas. Detta är ingen förändring som görs över en natt 
men det är något som på längre sikt bör införas. Tills dess att denna förändring är genomförd 
kan data sammanställas av ansvarig på liknande sätt som i scenario 1.  

5.5.1 Databehandling 

Då data kommer in till företaget från kund kontrolleras denna mot historiska mönster för att 
redan här kunna se om siffrorna ser rimliga ut. Detta går att göra på samma sätt som det 
illustrerats tidigare i arbetet med hjälp av mätetal såsom MAPE. Analysen bör till en början 
göras på en helt aggregerad nivå. I de fall siffrorna ser orimliga ut bör en noggrannare analys 
utföras för att hitta eventuella felkällor.  
 
Avvikelserna åtgärdas i detta scenario inte bara internt utan uppföljning görs även ihop med 
den kund som bidragit med ifrågasatt prognosdata. Ser ansvarig till exempel en positiv trend i 
de historiska data som analyseras och en kund hittas som systematiskt underprognostiserar, 
ska en diskussion tas med kunden. Det skickas i dessa fall ut diagram på historiska avvikelser 
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till kunden för att tydligt visa varför prognosen ifrågasatts. Ansvarig kontaktar sedan kunden 
och denne får motivera varför prognosen ser ut som den gör, antingen godtas prognosen som 
den är eller också anpassas den enligt en kompromiss. Fördelen med detta arbetssätt är att 
problemen attackeras vid källan istället för att korrigeras i efterhand, vilket kan bidra till 
ständigt lärande. Om det handlar om systematiska fel går de även att korrigera i efterhand. Det 
är dock nästan alltid bättre att försöka åtgärda felet vid källan.  
 
Att arbetssättet är standardiserat och att det dokumenteras har en väsentlig del i att en effektiv 
uppföljning ska kunna utföras. Då insamlade data analyserats färdigt sammanställs de till en 
basprognos som ska ligga till grund för de kvalitativa bedömningarna.  

5.5.2 Prognostisera 

Precis som i scenario 2 är det den prognosansvariges uppgift att undersöka vilka personer som 
är bäst lämpade att sitta med i prognosgruppen. Ansvarig bör ställa sig frågan: vilka personer 
kan bidra med input till prognosen. Prognosgruppens medlemmar ska representera en mix av 
de avdelningar som sitter med kunskap som skulle kunna påverka prognosen och dess effekt 
på företaget. Varje medlem bidrar sedan med sin bit av viktig information. Med en prognos 
som skapats i samförstånd mellan olika avdelningar säkerställs det att hela organisationen är 
på samma spår. Personer som kan ha nytta av den information som framkommer på mötet 
men inte aktivt kan bidra med input bör inte ingå i prognosgruppen. Istället kan någon form 
av rapport delas ut till dessa individer. Den färdiga prognosen kan också tänkas vara värdefull 
för vissa av företagets leverantörer. Förslag på medlemmar i prognosgruppen är: 
 

• Huvudplaneraren (bidrar med basprognos och uppföljningsdata) 
• Administrationschef (bidrar med information om ekonomiska mål et cetera) 
• Produktionschef (bidrar med information om kapacitet, beläggning et cetera)  
• Logistikrepresentant (bidrar med information om kapacitet i materialflöden) 
• Personalchef (bidrar med information om tillgänglig personal) 
• Marknadsansvarig (bidrar med information om trender och kampanjer) 

 
Det finns inget som säger att gruppen bara ska bestå av personer inom den egna 
organisationen. Om möjlighet finns kan den även innefatta externa parter såsom viktiga 
kunder och leverantörer. Detta kan i sin tur främja förståelsen samt möjliggöra spridning av 
viktig information om tillgång av insatsmaterial, efterfrågan på slutprodukter et cetera. När 
prognosgruppen är sammanställd ska den undersöka vilka som använder sig av prognosen och 
i vilket syfte. Den kommer att identifiera faktorer, processer och teknologier som påverkar 
processen och bestämma vilka informationskällor som är relevanta. Den behöver också ta 
reda på vilka som kan ha nytta av en färdig prognos och se till att den finns tillgänglig för de 
personerna/avdelningar på lämplig detaljnivå. Efter detta kan gruppen bilda sig en uppfattning 
om hur lång tidsperiod prognosen ska täcka. Syftet med prognosen styrs alltså av vilka som 
använder sig av den, precis som i scenario 2. Alla antaganden och all information som 
används i processen bör dokumenteras som en del av arbetet. För att försäkra sig om att 
prognossäkerheten och andra relaterade aktiviteter faktiskt förbättras av arbetet 
rekommenderas att olika prestationsmått används som en del av processen. Till exempel 
MAPE, MAD och MPE, författarna anser att det med fördel går att använda flera mått för att 
få en bättre helhetsbild.  
 
För att få fram den slutgiltiga prognosen ska de olika mötesdeltagarna med hjälp av sin 
kompetens och erfarenhet förfina den framtagna basprognosen. Här kan det till exempel 
handla om kapacitet, personal och information om trender och kampanjer. När prognosen är 
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färdig ska den behandlas och presenteras på de sätt som företagets olika avdelningar lättast 
kan använda sig av den. Prognosen ska även skickas till Asko Cylinda leverantörer, denna 
process bör om möjligt automatiseras. Att prognosen skickas vidare kan bidra både till att fler 
parter i försörjningskedjan arbetar efter samma prognos och att Asko Cylinda får en ökad 
leveranssäkerhet från sina leverantörer. Om det inte innebär att extra resurser upptas kan 
prognosen skickas ut till alla leverantörer, i annat fall kan den skickas ut till utvalda 
leverantörer beroende på faktorer såsom ledtid, hur viktig produkten/produkterna är för Asko 
Cylinda, vilka volymer som köps in och så vidare.   
 
För att se till att prognosgruppen verkligen bidrar med värde jämförs huvudprognosen 
regelbundet mot en referensprognos. Denna referensprognos tas enkelt fram genom en 
automatiserad beräkningsmetod baserad på historiska data lik den i scenario 2. Vid 
jämförelser av de båda bör huvudprognosen i regel vara betydligt mer tillförlitlig än 
referensprognosen för att prognosprocessen ska kunna rättfärdigas.  
 
 

 
Figur 29 Illustration avancerad prognosprocess107 

 

 
Figur 30 Illustration över referensprognos108 

 

Dokument Intern process Data
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Figur 31 Figurförteckning för avancerad prognosprocess109 

                                                 
107 Egenkomponerad bild 
108 Ibid., 
109 Ibid., 
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6 Slutsats 
I detta kapitel diskuteras för- och nackdelar för varje scenario för att slutligen leda fram till 
de slutsatser som författarna anser svara bäst på problemformuleringen.  

6.1 Scenario 1 
Det finns många fördelar med Asko Cylindas nuvarande arbetssätt. Flera av dessa fördelar 
stöds av collaborative forecasting-teorin. Både interna och externa data används. Flera 
avdelningar involveras i processen, vilket bidrar till att fler arbetar efter samma plan och att 
acceptansen ökar. Asko Cylindas kunder involveras också i processen då de kontinuerligt 
bidrar med framtida uppskattat behov. Av detta går det även att dra slutsatsen att Asko genom 
att involvera kunder i processen använder sig av ett externt perspektiv i försörjningskedjan. 
 
Författarna anser det viktigt att, som Volvo Penta, lita på de siffror som samlas in. I Volvo 
Pentas fall samlas visserligen data in från egna marknadsbolag medan de i Asko Cylindas fall 
samlas in från kunder. Detta ska dock inte spela en avgörande roll då det allt mer går emot att 
det är försörjningskedjor som konkurrerar med varandra och inte enskilda företag. Litar 
företag inte på de data som samlas in finns ingen anledning att samla in dem. Viss 
handpåläggning måste fortfarande göras för att säkerställa att det finns exempelvis kapacitet 
att tillverka det som efterfrågas. I de fall Asko Cylinda går ifrån kundens prognos ska detta 
förklaras för kund. På detta sätt får kunden förståelse för varför deras prognos inte följs och 
förtroendet bibehålls. I det fortsätta arbetet kan det tänkas att kunden enligt uppsatta rutiner 
självmant skickar in efterfrågedata regelbundet till Asko Cylinda utan att ett 
förfrågningsdokument skickas ut. 
 
En svårighet här är att få kunden att förstå egenvärdet i det arbete som läggs ner på 
prognosen. Det anses annars väldigt positivt av författarna att Asko Cylindas kunder 
involveras eftersom de befinner sig ett steg närmare slutkund och bör därför ha en mer korrekt 
uppfattning om det verkliga slutbehovet. För att få kunden att förstå egenvärdet kan Asko 
Cylinda till exempel försöka utbilda sina kunder i fördelarna som de kan uppnå med 
korrektare uppskattningar såsom ökad leveranssäkerhet. Asko Cylinda skulle även kunna 
hålla uppgiftslämnarna ansvariga för att den information som lämnas in håller sig inom vissa 
gränser. För att ytterliggare motivera kund skulle Asko Cylinda kunna dela ut ett diplom och 
någon form av belöning, till exempel ”Årets prognossäkraste kund”.  
 
Att kund ser ett ökat egenvärde i det prognosarbete som de utför leder till att de lägger ner 
mer möda på prognosen. Därmed blir det bättre kvalitet på de data Asko Cylinda samlar in. 
Bättre kvalitet bidrar med att tilliten för dessa data ökar som i sin tur leder till att behovet för 
vidare handpåläggning minskar. Då behovet av handpåläggning minskar behöver inte 
processen ta upp den tid och resurser den gör i dagsläget. I slutändan leder allt detta till en 
effektivare och mer resurssnål prognosprocess, se figur 32. 
 

 
Figur 32 Illustration förbättringsförlag110 

 

                                                 
110 Egenkomponerad bild 
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Även om arbetssättet i nuläget, enligt de uppföljningsmått som analyserats, inte resulterar i ett 
tydligt bättre resultat än vad ett arbetssätt likt det i scenario 2 ger har de kommit en bra bit på 
väg mot att arbeta efter collaborative forecasting. Alltså mer likt det arbetssätt som beskrivs i 
scenario 3. Detta anses som positivt eftersom det följer tankarna om Supply chain 
management. Författarna är av uppfattningen att företag som i framtiden inte ingår i en 
effektiv försörjningskedja kan få det svårt med konkurrensen. Då samarbete utförs och 
effektiviseras kan den uppskattade efterfrågan mer och mer ersättas med verkligt behov. En 
följd av detta blir att risken för kaskadeffekter i försörjningskedjan minskar avsevärt. 
 
Det största problemet enligt teorin i Asko Cylindas nuvarande process är avsaknaden av 
uppföljning. Utan dokumentering och kontinuerlig uppföljning av prestationer är det väldigt 
svårt att få ett arbetssätt till att bli till en lärande process. Teorin säger att det inte spelar någon 
roll hur verksamheter gör sina prognoser, det bör ändå alltid göras en statistisk uppföljning lik 
de förslag som presenteras i analysen. Genom måttet MPE går det att påvisa att Asko Cylinda 
under de observationer som analyserats gör en konstant underprognostisering. Författarna 
anser att detta är ett bra mått att använda vid uppföljning då inte bara avvikelsen visas utan 
också om det handlar om över- eller underprognostisering. För att få bättre förståelse för hur 
prognosavvikelsen ser ut kan fler mått användas samtidigt. Exempel på orsaker till avvikelser 
som kan upptäckas är att en kund systematiskt överprognostiserar för att säkra sin tillgång på 
produkter. 
 
Författarna anser också att Asko Cylindas tidshorisont och syfte inte riktigt stämmer överens. 
Syftet med prognosen är att ligga till grund för huvudplanen som är på tolv månader, 
prognosen görs dock bara på sex månader. Eftersom prognosens tidshorisont ska styras av 
dess användningsområde bör prognosen ha samma tidshorisont som huvudplanen.  

6.2 Scenario 2 
Fördelen med scenario 2 är att processen allokerar betydligt mindre resurser än vad den gör i 
de övriga scenarierna. I och med att resurser frigörs, till exempel genom hög grad av 
automatisering, kan anställda arbeta med annat som i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet. 
Om resultaten inte blir bättre med en mer resurskrävande process ses detta som en väldigt stor 
fördel. Författarna kan annars inte finna några fler klara fördelar med detta arbetssätt.  
 
Det finns enligt författarna flera nackdelar med scenario 2. En nackdel är att 
beräkningsmetoder bara kan få fram värden för en period framåt i tiden. En annan nackdel är 
att processen inte tar hänsyn till att data som används i beräkningarna inte speglar faktisk 
efterfrågan. Historiska order kan till exempel vara genererade av en beställningspunkt och inte 
representera slutkundens behov. Historisk data förutsätter också att mönster som visat sig 
tidigare på marknaden kommer att uppstå igen. Så även om focus forecasting skulle användas 
för att säkerställa att den mest lämpade beräkningsmetoden alltid används tar den bara hänsyn 
till historiska data. På dagens snabbt föränderliga marknader kan detta vara ansats att ta. Den 
beräkningsmetod som det tittas närmare på i scenario 2 kan generera stora svängningar i 
beräknad efterfrågan som på sikt tar ut varandra. På kortare sikt kan det dock bli svårt att 
hantera för stora avvikelser. Ytterliggare ett problem med beräkningsmetoden är att värdet 
som fås fram är på ett helt kvartal. Behöver företaget dela upp detta värde per månad 
förutsätter det ytterliggare resurser.  
 
Enligt teorierna kring supply chain management och collaborative forecasting ska efterfrågan 
fångas upp så nära slutkund som möjligt eftersom det är slutkund som styr det faktiska 
behovet. På detta sätt minskas risken för överflödiga lagernivåer genom försörjningskedjan. 
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Det är också viktigt att tänka på att det inte bara är det enskilda företaget som styr hur 
framgångsrikt det blir, det beror också på hur framgångsrik hela försörjningskedjan är. Det 
håller inte att bara se till de interna målen. Det är på dagens marknader hela 
försörjningskedjor som konkurrerar med varandra snarare än enskilda företag. Slutsatsen som 
kan dras av arbetssättet i scenario 2 är att enkla beräkningsmetoder inte alls utnyttjar de 
fördelar som kan uppnås genom nära relationer i försörjningskedjan. Då olika parter i 
försörjningskedjan gör egna bedömningar utan att arbeta tillsammans ökar risken för 
kaskadeffekter och ineffektivitet avsevärt för kedjan som helhet.  

6.3 Scenario 3 
Genom att lösa de problem som i nuläget finns med scenario 1 kommer processen mer och 
mer att likna den process som beskrivs i scenario 3.   
 
Scenario 3 bygger mycket på collaborative forecasting som är en metod som företag använder 
för att överkomma problemen med traditionell prognostisering samtidigt som den går i linje 
med supply chain management. Metoden förespråkar att företag ska samla och sammanställa 
information från både interna och externa källor för att sedan sammanställa en prognos.  
 
Genom att förbättra samarbetet och få ett ökat förtroende för de aktörer som befinner sig i 
försörjningskedjan kan företag utveckla närmare relationer med både sina leverantörer och 
kunder. Ökat förtroende bidrar till att företag blir mindre känsliga för att dela information, 
exempelvis om kommande kampanjer. Genom att känslig information av denna sort 
förmedlas kan till exempel tillverkande företag takta sin produktion mer korrekt. 
 
Det finns också svårigheter med detta arbetssätt. Det kan dels vara svårt att skapa en prognos 
som alla är överens om, dels kan problem uppstå då arbetet med prognosen medför mer 
arbetsuppgifter för de inblandade. De har kanske inte varit inblandade i prognosarbetet förut 
och får nu mer arbete. Detta kan i sin tur leda till att resistansen blir hög och förändringsviljan 
låg. Förbättringarna som kan åstadkommas med collaborative forecasting tar tid och kan 
kräva en lång inlärningskurva med utbildning och systemutveckling.  
 
Som förbättring gentemot tidigare scenarier kan fördelar tänkas uppnås genom att förtydliga 
kundernas egenvärde i att förmedla korrekt och punktlig information. Ett förtroende måste 
finnas i försörjningskedjan där samtliga parter vågar dela med sig av information om 
exempelvis kampanjer för att kunna vinna fördelar. Det här bredare perspektivet baseras på 
partnerskap och informationsdelning mellan de olika parterna i kedjan. En av anledningarna 
till detta är att effektiviseringar kan göras genom att ersätta lager med information. 
 
Den väsentliga skillnaden här gentemot scenario 1 är att kontinuerlig uppföljning utförs. 
Relationen med kund stärks på grund av att ökat förtroende uppnås genom att utföra de 
åtgärderna som föreslås i scenario 1. Förfrågningsdokument skickas inte längre ut, istället 
skickar kunden självmant in framtida efterfrågan enligt uppsatta rutiner och bestämmelser. 
Två möten har bantats ner till ett för att frigöra resurser och minimera onödiga aktiviteter. I 
förlängningen är tanken att uppskattad efterfrågan mer och mer ska bytas ut mot verklig 
efterfrågan från slutkund då samarbetet i försörjningskedjan stärkts. Denna efterfrågan ska 
också förmedlas vidare i kedjan till leverantörer och så vidare. Då det verkliga behovet från 
slutkund förmedlas uppströms i försörjningskedjan bidrar detta till att de olika parterna i 
kedjan kan planera utifrån verkligt kundbehov. Risken för kaskadeffekter minskar då 
betydligt och kedjan som helhet blir effektivare. 
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6.4 Sammanfattande slutsats 
Eftersom Asko Cylinda i dagsläget inte har några tydliga rutiner för uppföljning kan de inte 
heller se hur väl prognosen stämmer överens med verklig försäljning. Detta gäller på 
aggregerad nivå såväl som på produktnivå. Prognosvärdena samlas in från Asko Cylindas 
kunder men hur bra dessa värden är kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om utan 
uppföljning. Vilka kunder har låg prognosavvikelse och vilka har hög? Det är först när 
uppföljning görs rutinmässigt som en itererande lärande process kan uppnås. 
 
För att urskilja tidsseriemönster rekommenderar litteraturen att historiska data över minst två 
år analyseras. Enligt författarnas erfarenhet från detta arbete är det väldigt svårt att finna ett 
mönster på bara två år. I detta fall när en observation är lika med en månad blir det endast 24 
observationer som analyseras. Enligt författarna går det inte dra några konkreta slutsatser då 
ett för litet antal observationer analyserats, det går endast påvisa principer. Författarna 
rekommenderar därför Asko Cylinda att studera en längre tidsperiod när de söker efter 
tidsseriemönster. Vid val av tidsperiod bör hänsyn tas till att ju längre period som väljs ju 
högre blir osäkerheten (se bilaga 1 för att se hur avvikelsen varierar beroende på när 
prognosen gjordes).  
 
Allt tuffare konkurrens på markanden leder till att det blir svårare och svårare att tävla om de 
kunder som finns. Trenden idag går mot att det är försörjningskedjor som konkurrerar mot 
varandra istället för enskilda företag. Fördelen med Asko Cylindas nuvarande arbetssätt är att 
de redan har kommit en bit på vägen med collaborative forecasting, till skillnad från scenario 
2. Även om en enklare metod skulle kunna resultera i ett lika bra resultat har Asko Cylinda en 
bra grund att bygga på inför framtiden. Redan idag syns det hur viktigt det är för företag med 
effektiva försörjningskedjor för att behålla sin position på marknaden. En slutsats författarna 
drar av detta är att det är bättre att redan nu börja arbetet med att integrera prognosprocessen 
för att det på lång sikt ska bli verklig efterfrågan som styr hela kedjan. Företag ska bara 
tillverka det de kan sälja istället för att sälja det de tillverkar. 
 
Ett förslag på förbättring är att Asko Cylinda någon gång per år analyserar vilka kunder som 
har högst respektive lägst prognossäkerhet. De ska sedan kontrollera hur dessa kunder gör 
sina prognoser. Finns det till exempel något samband mellan de kunder som gör prognoser 
med hög prognosavvikelse eller mellan de som gör prognoser med en lägre prognosavvikelse? 
Genom att finna samband mellan olika arbetssätt hos kunderna kan Asko Cylinda komma 
med förslag på bättre arbetssätt för de kunder som gör prognoser med höga 
prognosavvikelser. Detta är ytterligare ett sätt att förbättra prognossäkerheten genom att 
attackera problemen vid källan. 
 
Författarnas slutsats är att scenario 3 är bäst av de scenarier som behandlats och Asko Cylinda 
bör därför sträva efter att fortsätta utveckla sin nuvarande process. Även om det inte går att 
använda alla aspekter av ett scenario kan utvalda delar med fördel tas tillvara för att förbättra 
sin befintliga prognosprocess. Genom att kontinuerligt förbättra sin prognosprocess och arbeta 
mer enligt scenario 3 kan en mer korrekt prognos uppnås samtidigt som företaget aktivt bidrar 
med att förstärka sin försörjningskedja.  
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7 Avslutning 
Inledningsvis fanns en klar uppfattning om att rapporten börjar med teori för att sedan gå över 
till empiri och så vidare. Uppfattningen var även att arbetsgången skulle se likadan ut. Det 
författarna först lade märke till en bit in i arbetet var att det inte skulle bli så enkelt. Det var 
svårt att få en strukturerad bild över hur arbetet skulle se ut. Öar av information från teori, 
empiri och metod flöt omkring och det var svårt att inledningsvis veta var arbetet skulle börja.  
 
Efter det att den första spärren släppt och författarna kom fram till att det viktigaste var att 
samla in all väsentlig information, oavsett om det kategoriseras teori eller empiri, gick det 
lättare. En genomtänkt tidsplan har varit ett mycket bra redskap för att få arbetet färdigt inom 
den ”deadline” som satts ut. Det är också viktigt att ha i åtanke att god framförhållning är en 
förutsättning då möten med kontaktpersoner på företag ska bokas in. En annan erfarenhet är 
att även sådant som räknas som småsaker tar tid att genomföra, se till att räkna med det i 
tidsplanen. Det är också viktigt att vara öppen för idéer och tankar samt kunna ta kritik på ett 
konstruktivt sätt.  
 
Vad gäller de kvantitativa datamängder som analyserats rekommenderade teorin historisk data 
för minst två år tillbaka i tiden. Då tidseriemönster försökte hittas blev det dock tydligt att 
detta var en för kort period. På grund av detta har inga klara slutsatser kunnat dras om 
exempelvis säsongsvariationer.  
 
Huvudfokus i rapporten fick istället ligga på de kvalitativa datamängderna, även om de 
kvantitativa tagit upp mycket tid. Principen för arbetssätten kring prognosen har varit prioritet 
ett i denna rapport. Vi har lärt oss att kvalitativa prognosmetoder såsom collaborative 
forecasting kan vara en komplicerad historia som kan ta ett tag innan den ger resultat, ändå 
tycker vi det är värt att satsa på då den går i linje med supply- och demand chain management. 
Kvantitativa beräkningsmetoder kan säkert i vissa fall, innan en färdig collaborative 
forecasting-process är utformad, ge lika bra resultat men är svåra att jobba vidare på. Efter 
analys av Asko Cylinda märkte vi att de redan jobbade på liknande sätt som de föreslår i 
collaborative forecasting men med några uppenbara brister såsom ordentlig uppföljning och 
dokumentation. Utan dessa rutiner är det svårt att få en tydlig bild över vad som görs bra och 
vad som görs mindre bra.  

7.1 Fortsatta studier 
Det vore kul att i fortsatta studier titta mer på hur den färdiga prognosen används och vilka 
tekniska möjligheter som finns med exempelvis CPFR (Collaborative Planing, Forecasting 
and Replenishment) för att automatisera och vidareutveckla det arbetssätt som föreslagits i 
arbetet. En följd av detta vore att titta på gränserna ut mot kunder och leverantörer för att se 
hur interorganisatoriska processer kan effektiviseras. 
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Bilaga 1  

Prognosförändring 
Illustration över hur prognosen förändras beroende på vilken månad den gjordes. 
 

Prognos för juni 2005

jan-05 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05

jan-05 mar-05 maj-05 jun-05 Försäljning

. 
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Bilaga 2  

Jämförelse av mean percentage error 
Jämförelse av MPE för Askos prognos, prognos gjord med exponentiell utjämning och prognos gjord med 8 månaders glidande medelvärde  

Mean Percentage Error (MPE)       

Kvartal  Q1 (2005) Q2 (2005) Q3 (2005) Q4 (2005) Q1 (2006) Q2 (2006) Q3 (2006) Q4 (2006) 

Asko Cylindas prognos -0,9% -1,0% -0,4% -3,5% -2,0% -1,7% -3,6% -1,4% 

Exponentiell utjämning 2,7% 6,2% -2,1% -2,3% -2,1% -0,5% -1,8% 

8 mån glidande medelvärde  -2,3% -3,4% -2,6% -0,4% -2,7% 
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Jämförelse av mean absolute percentage error 
Jämförelse av MAPE för Askos prognos, prognos gjord med exponentiell utjämning och prognos gjord med 8 månaders glidande medelvärde 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE)           
Kvartal  Q1 (2005) Q2 (2005) Q3 (2005) Q4 (2005) Q1 (2006) Q2 (2006) Q3 (2006) Q4 (2006) 
Asko Cylindas prognos 3,0% 1,7% 4,8% 3,5% 2,5% 4,4% 7,5% 3,8% 
Exponentiell utjämning 2,4% 5,2% 6,2% 2,1% 4,6% 4,3% 6,1% 4,0% 
8 mån glidande 
medelvärde 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 4,5% 3,9% 5,8% 4,0% 
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Jämförelse av mean percentage error (fler perioder) 
Jämförelse av MPE för Askos prognos och prognos gjord med exponentiell utjämning (ytterligare två kvartal jämförs) 
Mean Percentage Error (MPE)             
Kvartal  Q1 (2005) Q2 (2005) Q3 (2005) Q4 (2005) Q1 (2006) Q2 (2006) Q3 (2006) Q4 (2006) 
Asko Cylindas prognos -0,9% -1,0% -0,4% -3,5% -2,0% -1,7% -3,6% -1,4% 
Exponentiell utjämning 2,7% 6,2% -2,1% -2,3% -2,1% -0,5% -1,8% 
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Jämförelse av mean percentage error (kvartal) 
Jämförelse av MPE för Askos prognos, prognos gjord med månadsvis exponentiell utjämning och prognos gjord med kvartalsvis exponentiell utjämning 
Mean Percentage Error (MPE) kvartalsvis exponentiell utjämning     
Kvartal  Q1 (2005) Q2 (2005) Q3 (2005) Q4 (2005) Q1 (2006) Q2 (2006) Q3 (2006) Q4 (2006) 
Asko Cylindas prognos -0,9% -1,0% -0,4% -3,5% -2,0% -1,7% -3,6% -1,4% 
Månadsvis exponentiell utjämning 2,7% 6,2% -2,1% -2,3% -2,1% -0,5% -1,8% 
Kvartalsvis exponentiell utjämning 2,6% 9,1% -0,4% -1,3% -2,3% -0,5% -4,5% 
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Jämförelse av mean absolute percentage error (kvartal) 
Jämförelse av MAPE för Askos prognos, prognos gjord med månadsvis exponentiell utjämning och prognos gjord med kvartalsvis exponentiell 
utjämning 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) kvartalsvis exponentiell utjämning   
Kvartal  Q1 (2005) Q2 (2005) Q3 (2005) Q4 (2005) Q1 (2006) Q2 (2006) Q3 (2006) Q4 (2006) 
Asko Cylindas 
prognos 3,0% 1,7% 4,8% 3,5% 2,5% 4,4% 7,5% 3,8% 
Månadsvis exponentiell utjämning 5,2% 6,2% 2,1% 4,6% 4,3% 6,1% 4,0% 
Kvartalsvis exponentiell utjämning 2,6% 9,1% 0,4% 1,3% 2,3% 0,5% 4,5% 
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