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Sammanfattning 
Målet med denna undersökning har varit att jämföra noggrannheten hos 

prognostiseringsverktyg och hur bra dessa tar hänsyn till 

säsongsvariationer och kända avvikelser för att avgöra vilket verktyg 

som är lämpligast för företag med som vill optimera sin bemanning. 

Studien har använt Systembolaget som fall för att jämföra två metoder 

för prognostisering. Data har hämtats från Systembolaget och omfattar 

företagets försäljning. Metoderna som har jämförts har varit Holt-

Winters metod och Regressionsanalys. Detta har utförts genom att 

tillämpa metoderna för att få ut en prognos och sedan utvärdera 

resultatet genom MAPE. Tillämpningen av dessa metoder skedde via 

kalkylprogrammer Excel och statistikprogrammer SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Studien visade att under de befintliga 

omständigheterna gav båda metoder i snitt lika noggranna prognoser. 

Holt-Winters metod prognostiserade dock noggrannare vecka för vecka, 

medan regressionsanalysens prognos i snitt gav nästan lika stort 

procentuellt fel. Slutsatsen som genererades genom studien var att Holt-

Winters metod är att föredra för företag med denna typ av försäljning 

om syftet är att få en så noggrann prognos för varje vecka. Däremot kan 

slutsatsen variera om metoderna optimeras och mer data finns 

tillgänglig. 

Nyckelord: Prognostisering, Holt-Winters, Regressionsanalys 
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Abstract 
The aim of this study has been to compare the accuracy of prognosis 

tools and how well they do with regards to seasonal variation and 

known deviations in order to decide which method is more suitable for 

companies with the goal of optimizing their staffing. The study has used 

Systembolaget as a case to compare two methods of prognosis. Data has 

been retrieved from Systembolaget and includes the company's sales. 

The methods that have been compared are Holt-Winters method and 

regression analysis. This has been done by applying the methods in 

order to generate a forecast and then evaluating the result through 

MAPE. Application of these methods was done with Excel and SPSS. 

The study showed that, under the present circumstances, both methods 

on average gave equally accurate forecasts. Holt-Winter's method 

however, forecasted more accurately week by week, while the regres-

sion analysis projection on average yielded almost equal percentage 

error. The conclusion that was generated by the study was that Holt-

Winter's method is preferable for companies with this type of sale if the 

purpose is to generate a weekly accurate forecast. On the other hand, the 

conclusion may vary if methods are optimized and more data is availa-

ble. 

Keywords:  Forecasting, Holt-Winters, Regression analysis 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

I dagsläget lägger många företag fokus på att maximera sin 

kundtillfredsställelse och samtidigt optimera sin resursanvändning. 

Optimering av personalbemanning är en viktig faktor för företag som 

har en daglig kundförfrågan.  

 

Att hyra in arbetskraft är en investering, och precis som med alla 

investeringar uppstår alltid frågan om investeringens värde. Vare sig 

arbetskraften är för liten eller för stor resulterar det i en ytterligare 

kostnad. Ett sätt att undvika denna kostnad är genom att optimera 

bemanningen och på så sätt maximera vinsten. Men för att optimera 

bemanningen krävs god uppskattning av den nödvändiga arbetskraften. 

 

Den dagliga efterfrågan är en osäker parameter som är beroende av 

välutförda prognostiseringar. Prognostisering är en process som genom 

gammal data projicerar och förutser framtida data. Prognostisering är 

en oundviklig nödvändighet för företags förmåga att optimera sin 

resursanvändning och förutspå den nödvändiga arbetskraften. [1] 

 

1.2 Beskrivning av fall 

Systembolaget AB är ett statligt ägt företag med monopolrätt på 

försäljning av alkohol med en alkoholhalt högre än 3,5 %. I dagsläget 

har Systembolaget cirka 430 butiker samt 500 ombud. Systembolaget 

erbjuder en stor mängd variation av alkoholdrycker som går att köpa i 

butik eller beställa via besök, telefon och hemsida. 

Företagets sortiment är uppdelat i ett fast sortiment och ett 

beställningssortiment. Det fasta sortimentet är varor som alltid köps in 

och finns lagrade. Beställningssortimentet består av varor Systembolaget 

måste beställa in för att uppfylla en kunds order. Distributionen till 

ombuden hanteras via två lager som befinner sig i Sundsvall och 

Örebro. Företaget tar emot beställningar fram till klockan 13:15 alla 

vardagar och alla order som kommer in ska skickas ut samma dag. 

Processen när en kund beställer varor sker på så vis att om ordern består 

av varor endast ur det fasta sortimentet så tas ordern emot, packas ner 

och skickas ut. Om beställningen innehåller minst en vara ur 

beställningssortimentet måste Systembolaget beställa in varan först, för 

att sedan packa ner och skicka ut.  
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Problematiken som uppstår vid att varorna måste skickas ut samma dag 

som ordern infaller, är att om företaget inte vet hur många order som 

ska komma in under dagen blir det svårt att avgöra hur mycket 

personal som behövs. Tidigare erfarenhet och statistik ger företag en 

uppskattning av hur mycket personal som behövs vilket senare används 

vid bemanningsprocessen. Ett problem som uppstår inom vissa företag 

är att den faktiska efterfrågan inte alltid stämmer med den förväntade 

efterfrågan. Högre än förväntad efterfrågan leder till underbemanning 

medan förväntad låg efterfrågan leder till överbelastning eftersom 

osäkerheten är representerad av efterfrågan.  För att undvika att dessa 

problem sker så bör en metod tillämpas som prognostiserar framtida 

efterfrågningar. 

 

1.3 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att jämföra olika 

prognostiseringsmetoder och hur bra dessa tar hänsyn till 

säsongsvariationer och kända avvikelser. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till en jämförelse mellan två metoder. Studien 

använder sig av data från systembolaget och avgränsas till försäljningen 

hos ett av försäljningslagren. Variablerna som tas hänsyn till under 

prognostiseringen har avgränsats till veckodagar och tre högtider. På 

grund av tidsbrist har studien även avgränsat sig till att använda 

basformen av metoderna och därför har inga optimeringar av 

metoderna utförts. 

 

1.5 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med studien är att jämföra noggrannheten hos 

prognostiseringsverktyg och hur bra dessa tar hänsyn till 

säsongsvariationer och kända avvikelser för att avgöra vilket verktyg 

som är lämpligast för företag med som vill optimera sin bemanning. 

 

1.6 Författarnas Bidrag 

Båda författarna har bidragit med lika mycket till denna rapport. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras bakomliggande teorier till undersökningen.  

2.1 Prognos 

En prognos är en förutsägelse eller ett uttalande om en osäker händelse. 

Prognoser är oftast, men inte alltid, baserade på erfarenhet eller 

kunskap. Begreppet brukar ofta refereras till en gissning eller åsikt. 

Även om det är omöjligt att få en garanterad noggrann information om 

framtiden i många fall, så är det möjligt att prognosera eller förutse 

framtida information med en viss osäkerhet både kortsiktigt och 

långsiktigt. Långsiktigt leder detta till en möjlighet till strategisk 

planering och optimal schemaanläggning av resurser och kortsiktiga 

prognostiseringsmetoder bidrar till att uppnå optimal daglig drift och 

maximalt utnyttjande av resurser.[2] En prognos används ofta som 

grund för att möta affärsplanering och beslutsfattande. Ju mer pålitliga 

prognoserna är desto bättre är resultatet från planering och beslut. 

Prognostisering är inte ett nytt problem, det har plågat ledningen i 

århundraden. Under det senaste har det blivit möjligt att använda 

prognosmetoder som tidigare inte var möjliga att utforska. 

Prognostisering är inte längre en lyx, utan det är en nödvändighet 

eftersom det går att hantera hanteringen av de ständigt föränderliga 

förändringarna i efterfrågan på sina produkter och resurser. För ett 

företag med överutbud i lager uppstår orimliga kostnader som orsakas 

av försämring och föryngring av föremålen vilket kan leda till förlorad 

försäljning. Realiserbara prognoser är avgörande för att ett företag ska 

överleva och växa. I en tillverkningsmiljö måste ledningen prognostisera 

de framtida kraven på sina produkter och tillhandahålla material, arbete 

och kapacitet för att fullfölja dessa behov. Dessa resurser måste planeras 

väl innan kraven på produkterna placeras på företaget. Prognoser är 

hjärtat i ett lagerstyrningssystem.[3] 

2.2 Tidsserieanalys 

En tidsserie är ett antal observationer tagna sekvensvis med hänsyn till 

tid. Oftast gäller att sekvensen har samma tidsintervall mellan 

punkterna. I en tidsserie finns det stokastisk beroende mellan olika 

variabler. För att analysera datan och få ut ytterligare information 

används en tidsserieanalys. Tidsserieanalys används för att visualisera 

och tolka data för att kunna hitta samband mellan variablerna och på 
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det sättet göra prognos över framtiden. Detta görs genom att använda 

den historiska datan som en bas och genom den kan framtida data 

bestämmas. Metoden handlar övergripande om att se mönster och 

trender i den observerade datan för att använda linjär regression och 

prognostisera framtiden. Tidsserie analys tar hänsyn till trender och 

säsongsvariationer något som Linjär regression inte gör vilket gör att det 

blir svårare att räkna med tidsserieanalys. [18] 

 

 

ARIMA 

ARIMA(Auto-Regressive Integrated Moving-Average)-modeller är en 

metod utvecklad av Box och Jenkins för att prognosera tidsserier. 

ARIMA-modellen förklararen ny observation i tidpunkten med hjälp av 

tidigare värden och är en av de mest använda 

tidsserieprognosteknikerna på grund av sin strukturerade 

modelleringsgrund och en noggrann prognostisering.  

Ett villkor för att metoden ska kunna användas är att det måste vara en 

stationär tidsserie. Det betyder att serien måste hålla en konstant 

varians, konstant nivå och även autokorrelationen måste vara konstant. 

Trend- och säsongskomponenten i modellen måste elimineras för att få 

stationär tidsserie där värden kallas för residualer. Detta kan 

undersökas genom att de observerade värdena plottas mot tid. Om 

variationen växlas konstant runt väntevärdet, kan det antas att 

tidsserien är stationär. Om storleken på autokorrelationen avtar snabbt, 

tolkas tidsserien också som stationär.   

Om inte tidsserien är stationär så kan detta åtgärdas genom ”pre-

differentieringstransformation”. En typ av transformation är 

legitimering eller genom kvadratroten ur alla värden för y. Om 

tidsserien inte är stationär ska den differentieras tills den blir stationär. 

Differentiering ska ske så långt det behövs för att få stationära data men 

det ska ske med försiktighet så att differentieringarna inte leder till att 

datan tappar sin anknytning till verklighet. 

ARIMA-modellen kräver inspektion av data för att avtäcka mönster 

innan någon modell kan utvecklas. Även om en tidsserieplott kan 

ibland lätt visualiseras med ögat så kan variationer inom data leda till 
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opålitliga resultat. Med hjälp av metoder som ACF 

(autokorrelationsfunktionen) och så kallad PACF metoden (partiella 

autokorrelationsfunktionen) kan en lämplig modell finnas. 

Autokorrelation är en matematisk representation av graden av likhet 

mellan en given tidsserie och en fördröjd version av sig själv under 

succesiva tidsintervaller. Det är detsamma som att beräkna 

korrelationen mellan två olika tidsserier, förutom att samma tidsserie 

används två gånger, en gång i ursprunglig form och en gång i fördröjt 

en eller flera tidsperioder.[19] 

En ARIMA-modell består av en autoregressiv komponent, AR(p), en 

moving average komponent MA(q) samt en differentieringsparameter. 

Modellen skrivs som ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s där p visar ordningen på 

den autoregressiva komponenten och q visar ordningen på moving 

average komponenten. P och Q står för ordningen hos de motsvarande 

säsonsmodellerna. D och Q visar vilken typ av differentiering av serien 

som ska utföras för säsonsdifferentiering samt icke-

säsonsdifferentiering. Slutligen vissar S hur lång säsongen är, uttryckt i 

antal observationer.[30] 

Inom statistik är MA en beräkning för att mäta riktningen för den 

nuvarande trenden. Varje typ av MA är ett matematiskt resultat som 

beräknas genom att ta medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter 

som sedan plottas på ett diagram för se hur data fördelat sig.[31] 

 

Det finns olika typer av MA som bland annat Simple Exponentiell 

smoothing, Double exponentiell smoothing och Holt-Winters 

Exponential smoothing.  Dessa metoder har samma grund inom 

prognostisering men erhåller olika egenskaper. 

 

2.3 Holt-Winters 

Holt-Winters Exponential smoothing technique är en av metoderna som 

kan användas för prognostisering. Mer specifik, är Holt-Winters en typ 

av Exponential Smoothing modell som till skillnad från Simple 

exponential smoothing och Double exponentiell smoothing, tar hänsyn 

till trender, säsongsvariationer och avvikelser. Prognoser skapas utifrån 

två utjämningsekvationer, en för nivå och en för trend.  Metoden har 

fördelen att kunna anpassa sig till förändringar i trender och 

säsongsmönster. 
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Det betyder att nedgångar eller snabba uppåtgående efterfrågan kan 

tillgodoses. Metoden var först utformad för att hantera data där finns en 

konventionell säsongcykel under ett år som till exempel månadssäsong. 

Det finns dock många serier som har flera cykler. Ett exempel är 

systembolaget utbud som beror på årstider, månadssäsonger, 

veckodagar och andra cykler. James Taylor(Taylor 2010) utökade den 

konventionella Holt Winters metoden för att hantera fler säsongscykler. 

Det visade sig att serier med flera cykler gav ett mer exakt resultat än 

serier med färre cykler.[16] 
 

Allmänna formeln för exponential smoothing:  
 

     ( )  (   )     
 

Där: 

St ”Smoothed Value” med hänsyn till tid 

θ   ”Smoothing Constant” 

t Tidsperiod 

St-1 ”Smoothed Value” för föregående 
period. 

 

Konstanten bestäms av användaren och ska ligga mellan 0 och 1. Om 

konstanten ligger närmare 0 kommer tidigare data få större inverkan på 

prognostiseringen och om den ligger närmare 1 innebär det att lite vikt 

läggs på gammal data och den kommer därmed inte ha lika stor 

inverkan på resultatet. Om datan har många avvikelser och 

slumpmässig variation, rekommenderas det att konstanten tilldelas ett 

lågt värde vilket ger det nuvarande värdet (Y(t)) liten vikt i och med att 

värdet kan ändras när som helst. Är syftet dock att anpassa prognosen 

snabbare efter förändringar i data, rekommenderas ett högt värde på 

konstanten vilket gör att äldre data tas mindre hänsyn till och den 

nuvarande hamnar i fokus.[17] 
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2.4 Regressionsanalys 

Regressionsanalys talar om hur två variabler är associerade med 

varandra genom dess skärningspunkt och lutning. Mer specifikt hjälper 

regressionsanalys att förstå hur det typiska värdet för den beroende 

variabeln ändras när någon av de oberoende variablerna varieras 

medan de andra oberoende variablerna hålls fasta. Skärningspunkter 

talar om var regressionslinjen skär på y-axeln, det vill säga värdet i 

undersökningsvariabeln när den oberoende variabeln är 0. Linjens 

lutning talar om hur mycket det beroende variabeln ändras när 

oberoende variabeln ökar med en enhet.  

Regressionsanalys används i stor utsträckning för prognoser och för att 

förstå vilka av de oberoende variablerna som är relaterade till den 

beroende variabeln och att utforska formerna för dessa relationer. 

Under begränsade omständigheter kan regressionsanalys användas för 

att framkalla orsakssamband mellan oberoende och beroende 

variabler.[4] 

 

Enkel linjär regression 

Linjär regressionsanalys är ett instrument för att studera linjära 

relationen mellan en responsvariabel. I statistik används linjär 

regression som ett sätt att modellera förhållandet mellan variabel y och 

en förklarad variabel betecknad med x givet att sambandet mellan y och 

x antas vara linjärt.[5] 

Den enklaste formen av regressionsanalys är linjära 

regressionsanalysen. I statistik används linjär regression som ett sätt att 

modellera förhållandet mellan skalärberoende variabel y och en 

förklarad variabel betecknad med x givet att sambandet mellan y och x 

antas vara linjärt. Y kallas då för den beroende variabeln eftersom 

värdet på y antas bero på x värdet. Variabeln x kallas för den oberoende 

variabeln eller förklarande variabeln. Inom enkel regressionsanalys 

finns det olika metoder som måste utföras för att få det bästa sambandet 

mellan det beroende och icke beroende variabeln. 

 

En enkel linjär regressionsmodell definieras: 
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Där  B0 och B1 är oberoende variabler som anger regressionsfunktionens 

intercept och dess lutning. Interceptet B0 anger förväntade värdet på y 

givet att x är 0. B1 som är lutningen anger förändringen på y värdet givet 

en förändring i x. Ei anger de slumpmässiga variationer som uppstår när 

det är slumpmässigt fördelade observationer kring sitt medelvärde.[6] 

Multipel regressionsanalys 

Multipel regression är en förlängning av enkel linjär regression. Till 

skillnad från linjär regression så används Multipel regression för att 

förutsäga värdet av en variabel baserad på två eller flera andra 

variabler. Variabeln som vill förutsägas kallas den beroende variabeln 

eller undersökningsvariabeln.[7] 

Multipel regressionsanalys kan användas när det finns flera faktorer 

som har inverkan på en undersökning. Metoden kan även användas för 

att bestämma den övergripande passformen av modellen och bidraget 

från var o en av variabler till den totala variation som förklaras. 

Multipel regressionsmodell definieras som: 

                                

 

Där den i:e observationen av beroende variabeln är yi och den i:te 

observationen av förklaringsvariabeln är x1i. De resterande B värdena är 

precis som i enkel regression men med fler koefficienter.[8] 

För att använda multipel regressionsanalys finns det flera krav för att 

kontrollera om data är anpassningsbar för metoden. Den beroende 

variabeln ska mätas i kontinuerlig skala. Med det menas att det är 

antingen ett intervall eller en variabel. Variabler som uppfyller detta 

kriterium är vikt, revisionstid, provprestanda osv.. Om den beroende 

variabeln mäts i ordinär skala, utförs då ordinär regression där metoden 

används för att förutsäga en ordinär variabel, dvs en variabeln vars 

värde existerar i en godtycklig skala och där endast den relativa 

ordningen mellan olika värden är signifikant. Ett annat villkor för 

multipel regressionsanalys är att modellen ska innehålla två eller flera 

oberoende variabler som ska aningen vara kontinuerliga(en variabel 

eller ett intervall) eller kategorisk(en ordinär eller nominell variabel). Ett 

exempel på nominella variabler är veckor(måndag, tisdag, onsdag…). 

Multipel regression bör också ha oberoende observationer.  Det ska inte 

finnas någon korrelation mellan de oberoende variablerna. Med det 
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menas att sannolikheten att en händelse inträffar ska inte vara beroende 

av andra händelsen.[9] 

 

Logistisk regression 

Regressionsanalys är en regressionsmodell inom statistik som används 

för att undersöka sannolikheten till samband mellan olika variabler där 

det finns en beroende och en oberoende variabel. Denna metod kräver 

endast binärberoende variabler, d.v.s. där variabeln bara kan anta två 

värden, antingen ”0” eller ”1”. Dessa variabler kan representera 

”vinst/förlust”, Ja/Nej eller andra alternativ. Denna logistikmodell 

används för att uppskatta sannolikheten för endast binärt svar baserad 

på en eller flera oberoende orsaksvariabler. (bok: logistisk regression) 

Logistisk regression kan användas inom olika områden men är populär 

inom maskinlärning.[10] 

 

Minsta-kvadrat-metoden 

En av de mest populära metoderna som används för uppskattning av 

regressionskoefficienter är Minsta-kvadrat-metoden.[5] 

Minsta-kvadratmetoden även kallad MK-metoden är en metod inom 

regressionsanalys som används för att minimera felet i en funktion som 

anpassas utifrån observerade värden. Den används alltså för att hitta en 

bättre och mer noggrant rät linje till ett material av observationer. 

Skattningar MK-metoden bestämmer koefficienter a, b… så att längden 

av residualsvektorn minimeras. Denna metod fungerar så att för varje 

punkt i en regressionskurva mäts avståndet-parallellt med y-axeln – till 

linjen. Sedan kvadreras alla dessa avstånd och resultatet summeras. 

Slutligen bestäms linjens ekvation så att kvatratsumman blir så liten 

som möjligt. Denna metod kan beräknas med hand men även med hjälp 

av olika programvara.[11] 

Korrelation 

Korrelation är ett mått mellan två variabler som anger det linjära 

sambandet som råder mellan variablerna. Det vanligaste måttet som 

används för att beskriva linjär korrelation mellan variabler är 

korrelationskoefficienten som betecknas med r.  
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För att kunna utföra en regressionsanalys krävs det att de oberoende 

variablerna som används, inte har en stark korrelation, vilket annars 

kallas för multikollinearitet. Multikollinearitet ska undvikas. Om det 

visar sig att två eller fler variabler erhåller multikollinearitet kan det 

orsaka problem för regressionsanalysen och därför bör en 

korrelationsanalys alltid utföras innan en regressionsanalys. 

Multikollinearitet gör det svårt att uppskatta den distinkta effekt som en 

oberoende variabel har på en beroende variabel. Visar variabler på en 

multikollinearitet mellan varandra bör en av variablerna exkluderas 

från regressionen för att minimera felaktiga resultat.[12] 

 

Pearsons Korrelation Koefficient 

För att beräkna korrelation kan metoden Pearsons 

korrelationskoefficient användas.[13] 

Korrelationskoefficienten beskrivs med ett värde på en kontinuerlig 

skala mellan -1 och 1 där -1 anger maximalt negativt samband, 0 anger 

inget samband och 1 anger maximalt positivt samband.[14] 

 

Spridningsdiagram 

Ett spridningsdiagram är ett typ av diagram som grafisk beskriver 

sambandet mellan uppmätta värden i ett datamaterial. I ett 

spridningsdiagram representeras ena variabeln av horisontella axeln 

och den andra av vertikala axeln. Varje punkt i diagrammet är en 

representation av de två variabelvärdena i givna data-material.[15] 

 

2.5 Utvärderingsmetoder  

Inom diskussioner om prognosnoggrannhet har demograferna ofta 

kritiserats för sina felaktiga prognoser för framtiden. Diskussioner om 

metoder och data ligger oftast i centrum för kritik. Forskarna har under 

åren utvecklat flera metoder för att förutsäga noggrannheten av 

prognostiska värdet. Några av dessa kända metoder är MAPE, MDA, 

RMSE. Nedan är en beskrivning av dessa metoder.[20] 

MDA 

MDA (Mean Directional Accuracy) är en utvärderingsmodell där At beskriver 

verkliga värdet vid tidpunkten t, Ft är prognostiska värdet vid tiden t och N 

representerar antal prognospunkter. 
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Precis som de andra metoderna används MDA för att undersöka 

förutsägelse för prognostisering. MDA är populär för att se prestanda 

inom finans och ekonomi. Metoden används oftast inom ekonomiska 

applikationer där intresset befinner sig hos variabelns rörelseriktning. 

Ett område som metoden används inom är makroekonomi där en 

myndighet som gillar att känna till inflationens sänker eller höjer räntor 

om minskar eller ökar.[21] 

RMSE  

RMSE (Root-mean-square-error) beskriver provstandardavvikelsen för 

skillnaderna mellan de förutsagda värdena och de observerade värdena. 

Eftersom metoden är skalärberoende så jämför RMSE prognosfel av 

olika modeller för vissa variabler och inte mellan de.[22] 

 

 

      √
 

 
∑( ̂    ) 
 

   

 

 

MAPE 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) används inom statistiken för 

att utvärdera hur en prognostisk stämmer överens med det verkliga 

värdet. Skillnaden mellan prognostiska värdet och det verkliga värdet 

kallas för residualer. Metoden uttrycker vanligtvis i procent. Formeln 

definieras på följande sätt: 

     
 

 
∑ |

    ̂ 
  

|

 

   

 

 

Där  ̂  är det förutspådda värdet för perioden t,    är den faktiska 

försäljningen för perioden t och n är antalet punkter 

Nackdelen med MAPE metoden är att den inte kan hantera nollvärden i 

data. Detta kan åtgärdas genom att ta medelvärdet istället för den 

enstaka värden i faktiska observationer.[23] 
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2.6 Tidigare forskning 

I en undersökning [24] metoderna ARIMA och Holt Winters använts för 

att prognosera framtida befolkningen genom data från 1998-2015. Dessa 

metoder visat sig kunna användas inom data som innehåller trender och 

säsongsvariationer. Metoderna MAPE och MAE genomfördes på dessa 

två metoder för att beräkna fel säkerheten i resultaten. Undersökningen 

visade sig att i denna typ av data/problematik gav ARIMA metoden lite 

noggrannare beskattning på prognostiseringen. 

 

I en annan undersökning [25] har metoderna Holt-Winters och Multipel 

regression jämförts. Undersökningen handlar om ett EU företag där 

värmebelastningen undersöks för att kunna hitta en prognos för dess 

värmebelastning. En kort- och långsiktig prognos för värmebelastning 

är en viktig faktor för företaget och därför har undersökningen som 

syfte att finna bästa metoden för kort- och långsiktiga prognoser inom 

företaget. Undersökningen använde prognosmetoder för tre olika 

nivåer: månadsvis, veckovis och dagliga prognoser. Undersökningen 

visade sig att baserat på utvalda noggrannhetsåtgärder gav multipel 

regressionsanalys bästa prognostiseringsmetoden för de kortsiktiga 

prognoser, dagvis och veckovis, medan Holt-Winters säkerställde de 

bästa prognosvärdena för långsiktig prognostisering av 

värmebelastning. 

 

En undersökning [26] har gjorts inom vårdcentralen för att mäta 

effekterna av undersökningsvariabler som armbandsur, nagellacklängd 

av naglar för att se dess effekt av mikrobiologi och på det sättet kunna 

undvika ”bakterier” i framtiden. Metoden Multipel regressions analys 

användes för undersökningen och gav noggranna resultat och visade sig 

vara bra för denna typ av problem med flertalet oberoende variabler. 

Validiteten testades Gloves juice metoden som är den mest giltiga 

metoden för att beskriva den övergående och permanenta floran på 

händer. 
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3 Metod och Modell 
I detta kapitel beskrivs metoderna som används under studien. 

Inledningsvis motiveras valet av modeller, sedan förklaras analysen och 

förberedandet av data. Därefter beskrivs tillvägagångssättet och 

tillämpningen av de använda modellerna och slutligen motiveras och 

beskrivs den använda utvärderingsmodellen. 

 

3.1 Modellmotivering 

För att utföra en prognostisering finns det olika metoder att välja 

mellan. När det är lämpligast att använda en viss metod varierar. I 

denna studie ansågs Holt-Winters modell och regressionsanalys vara 

lämpligast för just detta fall. Detta på grund av att båda modeller tar 

hänsyn till säsongsvariation och kända avvikelser samt att det är två 

helt olika modeller vilket ger en variation i vilka modeller som används. 

 

Holt-Winters modell 

Holt-Winters exponential smoothing modell är en av två metoder som 

valts ut för jämförelse. Som förklarat i teoriavsnittet tar Holt-Winters 

metod, till skillnad från andra metoder, hänsyn till säsongsvariation 

vilket är en egenskap den givna data har visat sig erhålla. 

Säsongsvariationen kunde observeras genom att göra en graf över den 

årliga försäljningen och analysera den. 
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Figur 3.1.1: Årlig försäljning för 2014-2016 

 
 

Figuren ovan är grafer över den årliga försäljningen från 2014 till 2016. 

Genom observation av dessa grafer drogs slutsatsen att 

säsongsvariationen för denna försäljning är en veckovis 

säsongsvariation (kallas även veckovariation). Detta eftersom att 

försäljningen för alla år är likadan beroende på vilken vecka det är. 

Detta är även anledningen till varför prognostiseringen skedde veckovis 

i denna studie. 

 

En annan anledning till att denna metod valdes är att det är en populär 

och väletablerad metod som genom studier och användning visat sig 

vara effektiv för prognostisering. 
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Regressionsanalys 

Regressionsanalys är den andra modellen som jämförs i denna studie. 

Varför den valdes var för att även den metoden kan användas för att ta 

hänsyn till en säsongsvariation fast på ett annat sätt. Genom egenvalda 

variabler kan användaren anpassa metoden till det sättet användaren 

bedömer vara bäst. Det ger en variation i metoderna där ena metoden 

använder sig av en formel som utför prognostiseringen, medan 

regressionsanalysen blir ett annat sätt att utföra samma prognos fast 

lägga till eller ta bort variabler som bedöms vara onödiga. 

 

 

 

3.2 Excel 

Excel är ett program som kan bland annat användas till datahantering 

och beräkningar. 

Excel användes för att förbereda all data inför de två metoderna. All 

given data var i form av order per dag och var från januari 2014 – april 

2017. I Excel gjordes all data om till order per vecka då 

prognostiseringen skulle ske veckovis. Efter sorteringen och 

omvandlingen av data var allt förberett för de två metoderna att 

tillämpas. 

 

3.3 Korrelation 

Som nämnt i teoriavsnittet får variablerna som ska användas i 

regressionsanalysen ej ha en stark korrelation. Detta stämdes av genom 

den inbyggda funktionen ”korrelation” i Excel (Se figur 4.1.1). 

Ett annat sätt som användes för att stämma av så att de oberoende 

variablerna inte är beroende av varandra var att kolla hur många gånger 

löning inträffar på samma veckodag. Detta visar om veckodagar och 

löning på något sätt har ett samband. Jul, Påsk och Midsommar kan inte 

inträffa samma dag och har därmed inget direkt samband. 

 



Prognostisering – En fallstudie för 

att jämföra Holt-Winters metod och 

regressionsanalys  

Toni Karam, Mojtaba Noory 

Modell 

2017-06-15 

 

 

22 

3.4 Tillämpning av Holt-Winters 

Första steget var att ta fram en säsongsfaktor (Ft) för varje vecka för hela 

första året (2014). Det gjordes genom att ta den faktiska försäljningen 

minus medelvärdet av försäljningen för hela första. Detta gjordes för 

varje vecka av första året. Andra steget var att ta fram en base level av 

försäljning, det gjorde genom att ta den faktiska försäljningen för sista 

veckan av första året minus säsongsfaktorn för samma vecka. 

Efter det var det dags att börja använda vikter för resterande data. För 

att ta ut base level för nästa år användes vikten      .  

Här används formeln som förklarades i teoriavsnittet:  
 

      ( )  (   )     

 

 

   är då base level för vecka t. 

Efter att base level och säsongsfaktorn räknats ut för alla veckor fram till 

där prognostiseringen ska börja, utfördes prognostiseringen genom att 

ta värdet av den senaste uträknade base level (      ) och addera 

säsongsfaktorn för motsvarande vecka från första året.  

Eftersom att prognostiseringen i denna studie började vecka 18 2016 så: 
                       

. 

. 

. 
                       

 

Prognostiseringen var för 50 veckor och slutade därmed på vecka 15 

2017. 

 

Holt-Winters metod används oftast för att prognostisera månadsvis, 

men i denna studie utförs prognostiseringen veckovis. Detta för att 

målet med studien är att hitta den lämpligaste metoden för 

prognostisering för företag med denna typ av försäljning. Syftet med ett 

företags prognostisering är att optimera sin bemanning, därmed 

uppfyller en veckovis prognos detta syfte mer än en månadsvis 

prognos. Anledningen till varför prognosen endast prognostiserar för 50 

veckor istället för 52 är på grund av problematik som uppstod vid 

användning av Excel samt att datan ej innehåller datum där ingen 

försäljning skedde. 
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3.5 Tillämpning av regressionsanalys 

För att utföra en multipel regressionsanalys krävs det en beroende 

variabel och minst en oberoende variabel. I denna regressionsanalys 

användes 9 variabler. De oberoende variabler som användes var Löning, 

Jul, Påsk, Midsommar, Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag.  

Anledningen till användandet av just dessa variabler var eftersom att 

försäljningen alltid ökar vid de fyra första variablerna. Resterande 

variabler valdes för försäljningen även är kopplad till vilken veckodag 

det är. 
Figur 3.5.1: Försäljning för fyra veckor 

 
 

Figuren ovan visar den dagliga försäljningen under fyra veckor där 

ingen avvikelse sker. Genom denna figur bedömdes att försäljningen är 

direkt kopplad till veckodagarna. 

 

När variablerna var fastställda användes datorprogrammet SPSS för att 

sätta upp all data och utföra analysen. Alla kundorder per vecka sattes 

upp i första kolumnen fram till veckan innan prognostiseringen. I 

resterande kolumner fick varje cell antingen en etta eller en nolla 

beroende på vilka variabler som inträffade just den veckan. Exempelvis 

om det var vecka 51 så fick cellen under Jul-kolumnen en etta för att visa 

att variabeln Jul ska påverka denna veckas order. 

 

Efter att detta gjorts för alla veckor och alla variabler, användes 

regressionsfunktionen som finns implementerad i SPSS vilket matade ut 

en konstant och en koefficient för respektive variabel. 

Slutligen användes koefficienterna för att sammanställa en formel:  
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Där K är konstanten, B1 är koefficienten för första variabeln och X1 är 

variabelns värde (antingen 1 eller 0) beroende på om den inträffar vid 

det datumet eller ej. 

Genom att sätta in värden i funktionen utfördes prognosen. 

 

Formeln ovan visar en daglig prognos. För att kunna jämföra resultatet 

med resultatet från Holt-Winters metod krävdes en summering av 

prognosens resultat för varje vecka. Detta förenklar jämförelsen via graf 

och individuella veckojämförelser. Denna prognos utfördes även för 50 

veckor, för att kunna jämföra resultatet. 

3.6 Utvärderingsmodell 

För att utvärdera resultatet användes utvärderingsmodellen MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error). Det fanns flera metoder att välja 

mellan, bland annat RMSE och MDA. 

 

MDA-metoden (Mean Direction Accuray) var en metod som övervägdes 

för att utvärdera resultatet, men bedömdes senare vara olämplig för 

studien. Detta för den endast visar sannolikheten att prognosen kan 

förutse rätt riktning av nästa data (upp eller ner) medan denna studie 

krävde ett mått på noggrannhet för att jämföra metoderna. Metoden 

passar därför mer för prognostisering inom exempelvis aktier. 

 

Gällande RMSE har Willmott och Matsuura (2005) har dragit slutsatsen 

att RMSE inte är en bra indikator på genomsnittlig modellprestanda och 

kan vara en vilseledande indikator på genomsnittligt fel och har därmed 

valts att inte användas i denna studie. 

En anledning till varför just MAPE valdes för denna studie var för att 

prognosen inte innehöll några nollvärden, vilket då inte skulle orsaka 

några problem med den metoden (MAPE dividerar med faktiska 

försäljningen). En annan anledning var att MAPE räknar ut felet i 

procent, vilket är en enhet relativt enkel att relatera till samt att jämföra 

med. 

 

APE räknades ut för varje vecka då prognostiseringen skedde veckovis. 

Sedan räknades medelvärdet ut av detta för att få ut MAPE. 

Formeln som användes var: 
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Formeln ovan tillämpades genom att ta den faktiska försäljningen för en 

vecka, subtraherat med den prognostiserade summan för motsvarande 

vecka och dividera detta med den faktiska försäljningen för en vecka. 

Allt detta sker inom absolutbelopp och multipliceras med 100. Detta ger 

då ett procentuellt fel för varje vecka. Efter detta summerades 

procentenheterna och dividerades med antalet veckor (50) för att få ut 

ett medelvärde (MAPE).[26] 

3.7 Datainsamling 

Datan som används i denna studie är sekundär data given av 

Systembolaget och omfattar försäljningen för åren 2014-2017 april. 

Datan är ej manipulerats och är därför rådata.  

Datan var given i form av order per dag och fick omvandlas till order 

per vecka inför denna studie. 

För prognostiseringen har data från 2014-2016 april används medan 

resterande data (2016 april – 2017 april) har använts för att utvärdera 

resultatet från prognoserna. Anledningen till att prognostiseringen inte 

utfördes från början till slutet av ett år var för att studien krävde så 

mycket data som möjligt. Därför hade en prognostisering med data från 

2014-2015 och en utvärdering med 2016s data inte gett ett lika noggrant 

resultat. 

3.8 Reliabilitet och validitet 

För att garantera att arbetet håller en hög kvalité är det viktigt att god 

reliabilitet och validitet erhålls. 
 

Reliabilitet 

Målet med reliabilitet är att om en annan forskare utför samma studie 

ska denne komma fram till samma resultat och slutsatser. Det innebär 

att fel och skevheter i en undersökning minimeras och resultatet blir 

mer tillförlitligt. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

dokumentera sin forskning så noggrant och konkret som möjligt så att 
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en annan forskare kan följa dokumentationen och upprepa 

undersökningen. 

Reliabilitet syftar till att undersökning ska innehålla en nogrann resultat 

med minimerad fel. Undersökningen ska vara så noggrann som möjligt 

så att en annan forskare ska kunna utföra samma undersökning och 

komma fram till samma resultat och slutsats. [27] Metoderna som 

används är förklarade utförligt och ska därför kunna generera samma 

resultat vid upprepande utföranden. 

 

Validitet 

Validitet syftar till att mätningarna är relevanta och det som efterfrågas 

ska mätas. Validitet handlar om att rätt sak ska användas vid rätt 

tillfälle. Det finns två typer av validitet. Intern– och extern validitet.{28] 

Intern validitet 

Intern validitet syftar till om det verkligen är den oberoende 

observationen som påverkar resultatet eller om det är någon annan 

observation som ger upphov till felaktigt samband. För att stärka den 

interna validiteten, användes Pearson r metoden som visade att de 

oberoende variablerna inte hade någon stark korrelation mellan 

varandra.[27] 

Extern validitet 

Extern validitet handlar om hur undersökningen kan komma till nytta 

för allmänheten. Om andra individer kan ha en nytta av 

undersökningens slutsatser. Eftersom undersökning är anpassad 

generellt till företag med denna typ av försäljning, kan den vara av nytta 

för fler individer än endast Systembolaget. Studien ger även allmän 

information om de två valda metoderna som kan bidra till 

prognostiseringsområdet.[27] 
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3.9 Replikerbarhet 

Om en undersökning ska uppfylla validitet bör den vara replikerbar. 

Inom kvantitativ forskning fungerar replikerbarhet som en intern 

kvalitetskontroll för genomförandet av ett experiment. Replikerbarhet 

handlar om hur noggrant undersökningen har genomförts och hur 

pålitliga mätningarna som har används i undersökningen. Enligt 

Casadevall och Fang (2010) handlar replikerbarhet om att 

undersökningen ska ge samma resultat vid genomförande av olika 

individer med samma förutsättningar. För att öka replikerbarheten har 

undersökning gett ett utförligt beskrivande av tillämpningen av de 

använda metoderna. Den data som använts för prognosen har 

exkluderas på grund av sekretess, men är däremot rådata som ej 

behandlats eller manipulerats inför denna undersökning.[29] 
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4 Resultat 
 

4.1 Korrelationsanalys 

Efter att ha utfört en korrelationsanalys med hjälp av Pearson 

korrelation koefficient, visades det att de oberoende variablerna som 

användes i regressionsanalysen, ej var korrelerade och kunde därmed 

användas i regressionsanalysen. Mer specifikt så innebär det t.ex. att 

eftersom att variabeln Löning och variabeln Måndag inte har någon 

korrelation, kommer inte Löning och Måndag alltid inträffa samtidigt. 

Detsamma gäller för resterande variabler.  

  
Tabell 4.1.1: Korrelation mellan variabler 

 
 

 

Tabell 4.1.1 visar korrelationskoefficienterna för variablerna som 

användes i regressionsanalysen. Här syns det tydligt att det inte finns 

någon stark korrelation mellan någon av variablerna då ingen av 

koefficienterna är nära ±1. 
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4.2 Holt-Winters 

I detta kapitel presenteras resultatet undersökningen gav genom Holt-

Winters metod. 

 
Figur 4.2.1: Antal order per vecka för faktiska försäljning och prognostiserad 

försäljning 

 
Figuren ovan presenterar en graf över den prognostiserade 

försäljningen genom användning av Holt-Winters metod, jämfört med 

faktiska försäljningen. 

 

Formeln som användes för att generera prognosen ovan såg ut på 

följande sätt: 

 
     ( )  (   )     
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4.3 Regressionsanalys 

I detta kapitel presenteras resultatet undersökningen gav genom 

regressionsanalys metoden. 

 

Figur 4.3.1: Antal order per vecka för faktiska försäljningen och prognostiserad 

försäljning 

 

I figuren ovan ser man en graf över den prognostiserade försäljningen 

genom användning av regressionsanalys metoden, jämfört med faktiska 

försäljningen. 

 
Tabell 4.3.1: Koefficienter framtagna genom regressionsanalys 

 

I tabellen ovan presenteras de koefficienter framtagna genom 

regressionsanalysen. De användes senare för att sammanställa formeln 

för prognostiseringen.  
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Formeln såg ut på följande sätt: 

                                                 
        

 

4.4 Utvärderingsmodell 

I detta kapitel presenteras utvärderingsresultatet för de två använda 

metoderna genom utvärderingsmodellen MAPE. 

 
Tabell 4.4.1: MAPE värdet för Holt-Winters metod jämfört med regressionsanalys 

 Holt-Winters Regressionsanalys 

MAPE 13,3% 13,4% 

 

Tabellen ovan visar att Holt-Winters innehöll 13,3% fel i sin 

prognostisering medan regressionsanalysen innehöll 13,4% fel. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenterar analysen av det resultat som uppstod vid 

undersökningen av de två olika prognostiseringsmetoderna.  

 

5.1 Holt-Winters 

Genom figur 4.2.1 och tabell 4.4.1 i föregående kapitel visar resultatet att 

Holt-Winters metod får ut ett resultat med 13,3% fel. Analyseras grafen 

veckovis och den faktiska försäljningen jämförs med den 

prognostiserade, visar det tydligt att prognosen försöker anpassa 

resultatet vecka för vecka. 

Metoden verkar dock underprestera vid drastiska förändringar i data. 

Under vecka 49-3 har prognosen betydligt sämre värden än vad den har 

under resterande veckor. En annan period där prognosen 

underpresterade är under vecka 12-14. Detta beror troligtvis på att den 

faktiska försäljningens ökande under den perioden var slumpmässig, 

och eftersom att prognosen för den perioden är baserad på samma 

period för föregående år, kunde den inte förutse detta. Hade prognosen 

för den perioden däremot varit baserad på någon slags viktad summa 

av föregående period för samma år och samma period för föregående år, 

hade resultatet kanske blivit noggrannare. 

Vid vecka 7-9 syns det att prognosen har fått ut ett relativt noggrant 

värde, däremot är skiftat en eller två veckor framåt. En orsak till detta 

kan vara att prognosen är veckovis. I detta fall kan det orsaka problem 

på grund av att samma datum för olika årtal inte alltid inträffar under 

samma vecka, medan den ökade försäljningen oftast beror på datumet 

och inte numret. En annan orsak kan även vara att högtiderna för olika 

årtal varken inträffar samma vecka eller samma datum. Detta gör det 

svårt för Holt-Winters metod att känna igen, och därmed prognostiserar 

fel när sådana faktorer påverkar. Ett exempel är påsk 2017 inträffade 

den 16:e april, vecka 20 medan påsk 2015 inträffade den 5:e april, vecka 

14. Detta leder till att prognosen visar en ökning vecka 14, alltså två 

veckor för tidigt. Detta fel kan minimeras genom att ha data för fler år 

som metoden kan använda sig av.  
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5.2 Regressionsanalys 

Genom tabell 4.4.1 och observationer av figur 4.3.1 visar det sig att 

regressionsanalysen ger resultat med 13,4% fel. Till skillnad från Holt-

Winters metod, anpassar regressionsanalysen sin prognos mestadels vid 

högtider. Vid vanliga veckodagar förutser den samma försäljning för 

varje vecka. Detta beror på att regressionen använder samma formel för 

varje vecka, med variation på vilka variabler som påverkar resultatet. 

Under en helt vanlig vecka kommer de enda variablerna som påverkar 

resultatet vara Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag, med 

samma koefficienter för respektive variabel. Det förklarar bristen på 

variation i prognosen för vanliga veckodagar. Däremot varierar 

prognosen vid högtider, t.ex. vid vecka 15 påverkar variabeln 

midsommar resultatet och därav ökningen. 

Vi vecka 24-26 förutspår den en ökning, däremot är den 1-2 veckor 

försenad. Detta tyder på att variablerna är valda att påverka vid fel 

tillfälle. Anledningen till detta kan vara att variablerna bestämdes 

genom observation och inte genom beräkningar. Samma sak syns vid 

vecka 19-20.   
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6 Slutsats 
Syftet med studien har varit att bidra med ny relevant information kring 

prognostiseringsområdet. Detta genom att använda Systembolaget som 

ett fall för att jämföra prognostiseringsmetoder. 

 

Jämförelsen har utförts bland annat genom utvärderingsmodellen 

MAPE. Genom modellen syns det att skillnaden på de två 

prognostiseringsmetoderna är 0,1 % fel. Detta tyder på att metoderna är 

jämbördiga då felet är minimalt. 

 

Däremot måste de befintliga omständigheterna beaktas. En faktor till 

resultatet är att den data som användes för att utföra prognosen var från 

2014 Jan-2016 April vilket är data för cirka två och ett halvt år. Detta gör 

att prognosen inte är lika noggrann som den hade varit om data för fler 

år hade varit tillgängligt. Detta kan även påverka de olika 

prognostiseringsmetoderna på olika sätt. Exempelvis kan det vara så att 

Holt-Winters påverkas mycket mer av att ha lite data än vad 

regressionsanalys gör. Därför är denna slutsats begränsad till just dessa 

omständigheter. En annan orsak till resultatet kan bero på att 

viktkonstanten som bestämdes för Holt-Winters metod samt att 

datumen variablerna i regressionsanalysen ska påverka, inte är 

beräknade eller optimerade. För att få bästa möjliga resultat ska 

viktkonstanten varieras och resultatet för respektive variation ska 

utvärderas genom en utvärderingsmodell. För regressionsanalysen ska 

tidsperioden för variablerna påverkan räknas ut för att undvika 

felprognostisering och därmed optimera resultatet. Dessa två 

optimeringsmetoder har inte utförts i denna studie på grund av 

tidsbrist. Däremot hade resultatet kunnat variera drastiskt ifall detta 

hade utförts och därmed kunnat generera en annorlunda slutsats. 
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En veckovis jämförelse visar att Holt-Winters prognos ändrar sin 

prognos för varje vecka för att prognostisera så noggrant som möjligt. 

Detta sker på grund av att varje vecka har en egen säsongsfaktor. Detta 

gjorde att prognosen höll sig nära det riktiga försäljningsvärdet under 

nästan alla veckor. Däremot visar resultatet att metoden kan ha problem 

med att förutspå drastiska förändringar så som vid nyår. Regressionen 

varierar inte mycket vid vanliga veckor där ingen högtid inträffar, 

däremot ändras prognosen vid högtider. 

 

Enligt utvärderingsmodellen är båda metoder lika noggranna. Däremot 

kan inte en slutsats dras för alla fall på grund av brist på data samt icke 

utförda optimeringar. Å andra sidan rekommenderas Holt-Winters 

metod i fall som denna studie även om MAPE-värdet var nästintill 

jämlikt för båda metoder. Anledningen är för att resultatet från 

regressionen gav 13,4% på grund av prognosen mestadels blev ett slags 

medelvärde för hela året (exkluderat högtider) och därmed inte fick 

större MAPE-värde. Detta gör det oanvändbart för företag som behöver 

få så noggrant värde för varje vecka som möjligt. Detta syfte uppfyller 

Holt-Winters bättre och rekommenderas därför i fall där ingen 

variabeloptimering utförts. 

 

 

6.1 Framtida forskning 

Förslag för framtida forskning inom detta område skulle kunna vara att 

optimera tillämpningen av dessa metoder. Genom att optimera 

viktkonstanten för Holt-Winters metod och beräkna exakt var 

variablerna ska sättas ut är det möjligt att få ut ett noggrannare resultat 

och därmed bättre jämföra metoderna. Skillnaden mellan metoderna är 

att Holt-Winters är en metod som tillämpas på nästan samma sätt för 

alla prognostiseringar. Detta gör att den har en begränsad kapacitet 

beroende på hur datan ser ut. Med regressionen finns det alltid 

utrymme för förbättring eftersom att det är användaren som begränsar 

metodens kapacitet. Genom att sätta ut rätt variabler och införa dem på 

rätt sätt, går det oftast att få ut en noggrannare prognostisering.   

En ytterligare åtgärd för framtida studier kan vara att använda fler 

utvärderingsmodeller och även ta hänsyn till konfidensintervall och 

standardavvikelse för att utvärdera prognostiseringsverktygen. Detta 

kan ge en tydligare bild över noggrannheten hos de olika verktygen 

med tanke på att MAPE visar ett medelvärde av noggrannheten medan 
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andra utvärderingsmetoder kan visa mer specifikt för varje individuell 

vecka. 

 

6.2 Etiska och samhälleliga aspekter 

Studien visar att metoderna är användbara för att ge en tydligare bild 

över hur efterfrågan kommer se ut, däremot bör företag dra nytta av 

kunskap tidigare erfarenhet för att estimera hur logisk prognosen är. 

Litar företag blint på metoderna kan det medföra fler negativa än 

positiva effekter vilket kan leda till en större monetär förlust än om inga 

prognostiseringsmetoder använts. 

 

Studien har tagit etiska aspekter i beaktande och har ingen data kopplad 

till individuella personer. 
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