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Abstract - Det kan vara svårt att planera produktionen av 

varor som är starkt säsongsberoende, eftersom 
försäljningen snabbt kan öka i takt och det är svårt att veta 
exakt när på året den börjar göra det. Gasol är en sådan 
vara, där efterfrågan är avsevärt högre under 
sommarhalvåret än vinterhalvåret. Denna studie görs på 
uppdrag av AGA, den ledande aktören på gasolmarknaden 
i norden, med syfte att undersöka om maskininlärning kan 
användas för att förbättra deras produktionsplanering. 
Variationer av regressionsmodeller användes för detta, 
med resultatet att ingen metod, med tillräckligt hög 
säkerhet, kunde användas för att förutspå framtida 
efterfrågan på gasol och underlätta produktions-
planeringen. Anledningen till detta är att det inte användes 
tillräckligt många olika attribut och att de som användes 
inte hade tillräckligt stark korrelation. 1 

  
Nyckelord – Maskininlärning, produktionsplanering, 

regression. 

I. INTRODUKTION 
I dagens samhälle sker en ständig, ökande digitalisering för 

både privatpersoner och företag. Mycket av det som tidigare 
skötts manuellt och analogt omvandlas idag till att skötas 
automatiskt och digitalt i den mån möjligt. I denna studie 
kommer fokus ligga hos företagssidan av digitaliseringen, 
närmare bestämt hur produktionsplanering kan övergå till att 
vara datadriven och automatisk, snarare än att baseras på 
produktionschefers intuition och erfarenhet. Det som ska 
undersökas är make-to-stock-varor (MTS) med en säsongsstyrd 
och varierande efterfrågan. En omfattande enkätstudie har visat 
på att företag som implementerar datadriven beslutsfattning har 
en output och produktivitet som är 5-6 procent högre än 
förväntat, givet deras investeringar och användning av 
informationsteknologi (Brynjolfsson et al., 2011). Genom 
användning av övervakad maskininlärning kommer fler 
parametrar än enbart tidigare års leveransvolymer för samma 
period kunna användas, vilket bör kunna ge mer pålitliga 
siffror. 
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A. Uppdragsgivarens intresse  
Studien utförs hos AGA, ett svenskt företag som idag är det 

ledande gasbolaget i Norden och Baltikum. Fokus för denna 
studie ligger hos cylinderfyllningen av livsmedelsgasen gasol. 
Genom rapporten kommer cylinderfyllningen av gas att 
hänvisas till som företagets produktion, eftersom det är 
begreppet som de själva använder. Det går dock att hävda att 
det snarare är en fråga om lagerhantering, eftersom AGA inte 
själva framställer gasen i fabriken, utan enbart fyller 
cylindrarna och levererar dem vidare till kund.  

All företagets försäljning är till företagskunder (B2B). Dock 
är en stor del av kunderna återförsäljare, där majoriteten av 
slutkunderna är privatpersoner, vilket gör att efterfrågan, som 
är väldigt säsongsberoende, är svår att förutspå. Beslut om 
produktionsvolymer baseras idag på intuition, där 
produktionsansvariga chefer utifrån tidigare erfarenheter och 
“magkänsla” fattar beslut om vilka varor som ska prioriteras. 
Det finns dock ingen specifik målsättning i vilka volymer som 
ska produceras, modellen är snarare att fylla så mycket som 
möjligt av vad som efterfrågas för stunden och vilka tomma 
cylindrar som finns att fylla. Som följd kan det under kortare 
perioder byggas upp stora lagervolymer, medan det under andra 
perioder kan råda akut brist på vissa produkter, vilket gör att 
arbetsbördan fluktuerar vecka till vecka under 
högsäsong.  AGA vill därför ha ett verktyg för att kunna 
effektivisera sin produktion och få en jämnare arbetsbörda. 
 För att hantera den stora efterfrågan som tillkommer under 
sommarhalvåret övergår produktionen till så kallad 
“sommargasol”, vilket innebär att de går över till att arbeta två 
skift per dag istället för ett. Produktionskapaciteten för det 
löpande band där gasolen fylls på, fördubblas då från cirka 2000 
cylindrar till 4000 cylindrar per dag. I dagsläget är dock detta 
inte alltid nog för att möta efterfrågan, vilket leder till att övertid 
och extrainsatta nattpass förekommer.  Detta är till stor del en 
följd av att övergången till “sommargasol” sker för sent och att 
de lagerytor som finns inte utnyttjas till fullo (Morota, 2018). 
B. Avgränsningar 

Gasolfyllningen som kommer att undersökas är på AGA:s 
fabrik i Enköping, var gascylindrar rengörs och fylls från en 
gastank på löpande band. Utbudet består av sexton olika 
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produkter, vilka varierar i volym och material på cylindrarna. 
En avgränsning har dock gjorts till enbart nio av dessa 
produkter, där de som uteslutits fylls på annat vis och där 
slutkunden huvudsakligen är företag. Gasinnehållet är 
detsamma hos samtliga produkter.  Det som kommer att 
undersökas är de totala leveransvolymerna av dessa nio 
produkter. Samtliga av dessa produkter fylls på samma löpande 
band, och är också de enda produkterna som fylls på detta band. 
Slutkunden för dessa varor är huvudsakligen privatkunder, där 
användningsområdet till största del är grillar, husvagnar och 
gasolvärmare, varför efterfrågan ökar under sommarhalvåret. 
En sådan gastub räcker i genomsnitt i drygt två månader under 
högsäsong (Morota, 2018), vilket är den tidsperiod som 
huvudsakligen undersöks. 
C. Problemformulering 
Frågan som ska besvaras genom denna studie är följande: 
  

“Kan maskininlärning användas för att förutspå vilka 
produktionsvolymer som krävs för att möta en 

säsongsberoende efterfrågan?” 
  
Delfrågor till detta är: 
· Vilka maskininlärningsmetoder är bäst lämpade för en 

tidsserie? 
· Kommer modellen som tas fram kunna bidra till att minska 

antalet förseningar? 
· Kan modellerna ge tillräckligt pålitliga resultat för att 

kunna användas praktiskt?  
  
Frågeställning inom ämnet industriell ekonomi: 
  

“Hur kan företaget gynnas av en mer pålitlig 
produktionsplanering?” 

  

D. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka huruvida maskininlärning kan 

användas för att skapa ett användbart verktyg för 
produktionsplanering, där efterfrågan starkt styrs av säsong och 
väderförhållanden. Detta verktyg skulle då kunna användas till 
en mängd olika make-to-stock-produkter (MTS).  Att göra en 
övergång från en produktionsplanering baserad på intuition till 
en datadriven planering, kan ge såväl ekonomiska fördelar som 
arbetsmiljömässiga, genom en minskad stressnivå hos de 
anställda (Hendry et al., 2013). 
E. Samhälleliga och etiska aspekter  

Vid hantering av stora datamängder finns det en risk att 
kränka människors integritet om det är känsliga data. Ur ett 
konkurrensperspektiv kan datan också vara känslig för 
uppdragsgivaren. Den data som används i studien innehåller 
dock ingen känslig personinformation som kan skada individen. 
Den har inte heller bedömts för känslig för att publiceras av 
AGA, och tillstånd har givits att nyttja den för studien.  

Den skada slutresultatet av studien skulle kunna medföra är 
att pålitligheten hos verktyget som skapas kan vara bristfällig, 
det är därför viktigt att det testas ordentligt innan det används 

praktiskt, och att det används under tillsyn samt att resultaten 
kontrolleras om det används praktiskt. 

Skulle önskat resultat uppnås kan studien var till stor nytta 
för de som arbetar i fabriken, då en bättre produktions-planering 
skulle bidra till en jämnare arbetsbörda. En jämnare arbetsbörda 
kan enligt en studie på ämnet (Hendry et al., 2013) medföra 
förbättrad kvalitet; minskade ledtider, förseningar och 
kostnader, samt nöjdare anställda. 

II. TEORI 

A. Maskininlärning  
Maskininlärning kan enkelt förklaras som att processera och 

förädla stora mängder data, så kallad data mining, där en färdig 
algoritm för hur datan ska utvinnas inte finns. Målet är då att 
träna en modell så att den med hjälp av tidigare data, med eller 
utan önskad output (vad som klassificeras som övervakad 
respektive oövervakad maskininlärning), ska kunna analysera 
nya data. Algoritmen ska fungera så att modellen modifierar 
och anpassar sina handlingar utefter den indata den ges. 
Maskininlärning tar idéer från neurovetenskap och biologi, 
statistik, matematik och fysik för att en dator ska kunna lära sig 
och anpassa sig (Marsland, 2014; Ethen, 2010). 
B. Övervakad maskininlärning 

Övervakad maskininlärning kallas även lärande från 
exempel och innebär att man har ett förbehandlat dataset där 
varje datapunkt har tilldelats ett korrekt svar. Givet dessa 
datapunkter skapar maskininlärningsalgoritmen en 
generalisering för att kunna förutse resultat till nya datapunkter 
(Marsland, 2014). Vad som egentligen menas med 
generalisering kan verka otydligt men det delas generellt upp i 
två olika typer; regression och klassifikation. Regression, vilket 
är vad som kommer att användas för denna studie, kan användas 
när det inte finns ett fördefinierat set med önskade svar, och då 
ger utdata i form av en kontinuerlig mappning som bäst passar 
de givna datapunkterna. Det kan till exempel användas vid 
prissättning eller dosering, i princip allt där output är ett flyttal. 
C. Regression 

Regression innebär att en kurva anpassas till de parametrar 
och värden som ges i ett träningset. Denna kurva ska sedan 
kunna prediktera värden till andra indata än de som användes 
vid träningen av modellen. I denna studie kommer Support 
Vector Regression, Random Forest och Neurala Nätverk 
användas, då de alla är bland de övervakade 
maskininlärningsmetoder som bedöms fungera bäst för 
prediktering (Caruana et. al., 2006), och jämföras för att se 
vilken som produceras mest tillförlitliga resultat.  
D. Support Vector Machines 

Support Vector Machines (SVM) är en vanlig algoritm inom 
modern maskininlärning som introducerades av Vapnik på 
1970-talet (Marsland, 2014) och kan användas inom såväl 
klassifierings- som regressionproblem. Appliceringen av 
support vector machines på regressionsproblem kallas support 
vector regression (SVR). Inom SVR är den grundläggande idén 
att på en icke-linjärt sätt mappa ett input space x till ett feature 
space Φ(x) av högre dimension, där linjär regression sedan kan 
göras (Müller et. al., 1997).  
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E. Neurala nätverk 
Ett neuralt nätverk är konstruerat för att efterlikna de nätverk 

av neuroner som bygger upp hjärnan hos intelligenta 
livsformer, som exempelvis människor och andra däggdjur. Det 
neurala nätverket består av sammanlänkade neuroner, där en 
neuron utifrån indata från andra neuroner beslutar om den ska 
reagera eller förbli i docil. Neuronen tar då emot viktade värden 
från andra neuroner och summerar dem. Överskrider det 
summerade värdet ett visst tröskelvärde skickar neuronen 
vidare signalen, en etta, annars förblir den docil, vilket 
motsvarar en nolla. Det summerade värdet h ges av vikten, w, 
och indatan, x, för respektive neuron den tar emot signaler från. 

 

ℎ = 	$ 	
%

&'(
)&*& 

 
När det neurala nätverket tränas ges varje enskild neuron ett 

tröskelvärde och varje enskild signal neuronen tar emot ges en 
vikt. Dessa anpassas för att ge bästa möjliga svar givet det svar 
som träningsdata ger modellen. Genom att lägga till lager av 
neuroner mellan indatalagret och utdatalagret går det neurala 
nätverket från att vara en Perceptron till att vara en Multi Layer 
Perceptron (MLP). De lager som ligger mellan indata och 
utdata kallas för gömda lager. För en MLP ges tröskelvärden 
och vikter till ett lager i taget. För att bygga modellen ges först 
indata. Denna indata ges sedan vikter och det första gömda 
lagrets tröskelvärden beräknas utefter dem. Det gömda lagrets 
tröskelvärden och nästa set av vikter används sedan för att 
beräkna utdatalagrets tröskelvärden, för en MLP med ett gömt 
lager. Utdata som ges jämförs sedan med målvärdena för att 
beräkna felet (Marsland, 2014). Det är genom dessa viktade 
kopplingar mellan alla lager i det neurala nätverket modellen 
kan lära sig att hitta komplexa mönster givet in- och utdata (da 
Silva et al, 2017). 

 
Figur 1 - MLP med fyra indatanoder, ett gömt lager med fem noder, 
och en utdatanod. 

F. Beslutsträd 
Ett beslutsträd definieras som en klassifikationsprocess som 

rekursivt delar in ett dataset in mindre delar, baserat på ett antal 
test vid varje nod i trädet. Ett beslutsträd innehåller en rot 

bestående av hela datasetet där delningen börjar, interna noder 
(grenar) där trädet delas upp och avslutande noder (löv) (Friedl 
et al. 1997). Givet observationer i grenarna kan trädet fatta 
beslut om indata, representerat i löven. 

G. Random Forest 
Random Forest är en ensemble-metod som kombinerar flera 

beslutsträd. Varje beslutsträd h(x;q) beror av den observerade 
inputen x och värdena i en slumpad vektor q som är samplad 
oberoende och med samma fördelning för alla träd (Breiman 
2001). Inom regression skapas Random Forests  genom att träd 
växer fram, där varje träd tar in numeriska värden. Enligt stora 
talens lag konvergerar generaliseringsfelet för prediktionerna 
när antalet beslutsträd växer och blir stort. Det gör även att 
Random Forests är resistenta mot så kallat overfitting, där 
modellen blir för anpassad till indata och presterar dåligt 
generellt (Segal 2004). Slutgiltiga prediktioner fås genom att ta 
fram det oviktade snittet över samlingen enligt: 

 

ℎ+(-) = 	$ ℎ(-; 01)	
2
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H. R2-fel 
R2-fel är ett mått på hur pass bra en kurva är anpassad efter 

data, och därmed hur bra den kommer förutspå framtida värden. 
Det ger ett värde i intervallet [0,1], där 1 är det bästa möjliga 
värdet och innebär att den förutsagda kurvan är perfekt 
anpassad till datan. Det kan förekomma negativa värden på R2-
felet, vilket då tyder på att medelvärdet ger en bättre 
uppskattning än den modell som anpassats till datan (Cameron 
et al. 1997). 

I. Tidigare studier 
I en studie från 2017 undersökte man hur väl olika 

maskininlärningsmodeller presterade jämfört med varandra, för 
att prediktera försäljningen i en avdelning på en matbutik. 
Bland modellerna som användes var Support Vector Regression 
och Multi Layer Perceptron. Datasetet som användes innehöll 
avdelningens dagliga totala försäljning åren 2012-2016 och 
attributen man hade som indata var dag på året, dag på 
månaden, dag på veckan, om det var en helgdag eller inte, samt 
den totala summan på alla varor i avdelningen. Likt i denna 
studie antogs därmed försäljningen till stor del vara 
tidsberoende. I deras undersökning visade sig Support Vectors 
prestera bättre än Multi Layer Perceptron (Siwerz et. al., 2017). 
 I en annan studie, från 2008, utfördes där Support Vector 
Regression och neurala nätverk användes för att förutsäga 
efterfrågan på vatten i en del av Sydafrika. Där visade sig båda 
metoder prestera väl men neurala nätverk var något bättre 
(Msiza et al,. 2008). 

III. METOD 

A. Dataset 
Datasetet som användes har tillhandahållits av AGA och 

innehåller information om deras leveranser av gasol för åren 
2015–2017. Av den information som fanns tillgänglig för varje 
leverans, ansågs relevanta attribut vara: 

·       typen av material som levererades 
·       levererad kvantitet för respektive material 
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·       datum för leveransen 
Under en normal vecka så levererar inte företaget gasol med 

en jämn fördelning över hela veckan, utan det kunde vara 
mycket på ena dagen och lite eller inget på en annan. Av den 
anledningen summerades leveransvolymerna veckovis, för att 
undvika saknade datapunkter och för att data ska stämma bättre 
överens mellan de olika åren.  
 

 
Figur 2 – Total och materialvis veckolig försäljning av gasol år 2015. 

 
Figur 3 – Total och materialvis veckolig försäljning av gasol år 2016. 

 
Figur 4 – Total och materialvis veckolig försäljning av gasol år 2017. 

B. Väderdata 
Utöver leveransdata från AGA hämtades även väderdata från 

SMHI:s arkiv, då väder antas vara en av de bidragande 
anledningarna till att variationen i efterfrågan på gasol. Detta 
beror på att den typ av gasolcylindrar som AGA säljer mest av 
är av mindre volym och används till exempelvis gasolgrillar, 
vilka antas användas i större utsträckning när det är bra väder. 
Dagliga värden har då samlats för de orter dit AGA levererar 
gasol, dvs. där vädret bör påverka efterfrågan på gasolen. Dessa 
städer är Växjö, Örebro, Stockholm, Uppsala, Gävle, Sundsvall, 
Umeå och Luleå. Gällande temperaturdata beräknades 
genomsnittet av den dagliga temperaturen över alla de nämnda 

orterna och fördes in i ett exceldokument.  På samma sätt 
beräknades den dagliga genomsnittliga regnmängden över alla 
orter och fördes in i ett exceldokument.  

C. Sammanställning av data och val av features 
För att i större utsträckning ta hänsyn till väderdata i 

maskininlärningsmodellerna spreds de sammanställda 
leveransvolymerna ut över en hel arbetsvecka. Det vill säga att 
den totala veckoliga leveransvolymen dividerades med fem och 
fördelades jämnt ut över veckans alla vardagar. På så sätt kunde 
den dagsvisa väderdatan användas, istället för att beräkna ett 
medelvärde över hela veckan. Dock gjordes avvägningen att 
helgdagar inte tas hänsyn till, eftersom företaget inte jobbar 
dessa dagar.  
 Som tidigare nämnt är försäljningen av gasol tidsberoende, 
vilket också går att avläsa från figurer 2-4, där försäljningen 
tydligt är högre under mitten på året. Av den anledningen 
används även tid som parameter i modellerna. De slutliga 
parametrar som användes vid upplärning av modellerna visas i 
tabell 1 nedan. 
 

Feature Beskrivning 
Input: 

1. Week Vecka på året som ett heltal 
mellan 1 och 52. 

2. Weekday Dag på veckan som ett 
heltal mellan 1 och 5. 

3. Avg_temp Dagliga genomsnittliga 
temperaturen som ett flyttal. 

4. Avg_rain Dagliga genomsnittliga 
nederbörden som ett flyttal. 

Output: 
5. Weekly_deliveries Totala veckoliga 

leveransvolymen dividerat 
med 5, som ett flyttal. 

Tabell 1 – De olika features som användes vid i modellerna samt en 
beskrivning av dem. 

Slutligen togs alla datapunkter bort för den första och sista 
månaden på året. Detta gjordes eftersom det främst är under 
sommarhalvåret då efterfrågan stiger som resultaten är av 
intresse, samt att alla modeller presterade bättre av att det 
gjordes, vilket kommer diskuteras vidare senare rapporten. 

D. Programvara 
Python var det program som huvudsakligen användes i 

studien, på grund av de användbara bibliotek som finns 
tillgängliga i språket. Bland dessa bibliotek användes pandas – 
Python Data Analysis Library – som underlättar 
sammanställning av data samt inmatning i maskininlärnings-
algoritmerna. För visualiseringen och framställningen av grafer 
användes pyplot från biblioteket Matplotlib. Vidare användes 
även biblioteket scikit-learn (sklearn), som innehåller 
funktionalitet för maskininlärningsalgoritmerna. Slutligen 
användes även Excel för delar av förbehandlingen samt 
sammanställning av data. 
E. Implementering av modellerna 

Inledningsvis lästes datasetet från AGA och samlade 
väderdata in och sammanställdes i en DataFrame med pandas i 
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Python. Eftersom datasetet är litet användes k-fold cross 
validation med fem uppdelningar, istället för att bara göra en 
vanlig uppdelning där modellen tränas på exempelvis 80% av 
data och testad på 20%. KFold importerades från sklearn:s 
bibliotek model_selection och n_folds sattes lika med 5 för 
detta. Modellen gick då igenom fem iterationer i en loop där 
den i varje iteration tränades på fyra av de fem delarna och 
testades på den sista delen.  
 För Support Vector Regression valdes parametrar enligt 
följande: kernel = ’rbf’, C = 10-3 och gamma = 0.01, då dessa 
värden på parametrarna gav bästa resultat vid testning. 
Parametern gamma styr hur mycket modellen påverkas av varje 
enstaka datapunkt, medan parametern C styr hur exakt man vill 
att modellen ska försöka gissa värden. Ett högt värde på C 
innebär att man vill att modellen ska prediktera värden mer 
exakt, med risk för att man får ett större totalt fel, medan ett lågt 
värde på C ger en mer kontinuerlig prediktionskurva. Modellen 
SVR hämtades från sklearn:s bibliotek svm. 
 För Multi Layer Perceptron användes endast ett gömt lager 
på grund av det knappa datasetet. Antalet neuroner per gömt 
lager sattes till 50 och maximala antalet iterationer vid träning 
sattes till 20000, för att modellen skulle hinna konvergera. I 
övrigt användes sklearn:s standardinställningar. MLPRegressor 
hämtades från sklearn:s bibliotek neural_network. 
 För Random Forest användes modellens standardinställning 
med 10 st beslutsträd, då resultatet inte påverkades märkvärdigt 
av att öka antalet träd. Mean Squared Error användes som 
kriteriummått vid delningarna i grenarna och inget maxdjup på 
modellen sattes. RandomForestRegressor hämtades från 
sklearn:s bibliotek ensemble. 

F. Utvärdering av modellerna 
För utvärdering av modellerna användes R2-fel. Felet 

beräknades för varje iteration i k-fold cross validation, där fem 
folds användes, och sparades undan i en vektor. Det slutgiltiga 
felet beräknades sedan som medelvärdet över alla iterationer. 
Vidare plottades de predikterade värdena mot de verkliga för att 
visualisera hur värdena förhåller sig till varandra. Figurerna 
visar plottarna för alla iterationer sammanställda i en och 
samma och samma graf.  
G. Utvärdering av affärsnytta 
För att undersöka vilka problem AGA har i dagsläget, samt för 
att få en uppfattning om hur dessa problem kan lösas har en 
intervju utförts med produktions- och planeringsansvariga på 
AGA. Intervjun var semistrukturerad för att få fram så mycket 
information och vinklar som möjligt, samtidigt som intervjun 
kunde hållas inom de ramar som satts upp för studien. Genom 
intervjun tillhandahölls information om vilka problem som 
finns i dagsläget, både för produktion och planering, och vilka 
arbetsmiljömässiga problem som uppkommer som en följd. 
 Då studien inte kommer att innefatta praktisk 
implementering har en litteraturstudie gjorts för att undersöka 
vilka effekter liknande studier har fått tidigare. Studier om hur 
förbättrad produktionsplanering påverkar arbetsmiljön, samt 
studier om  hur en förbättrad arbetsmiljö påverkar ett företags 
vinster och dess anställdas välmående är då vad som främst har 
undersökts. 

IV. RESULTAT 

Modell R2-score  

Support Vector  0.74 

Multi Layer Perceptron 0.35 

Random Forests 0.72 
Tabell 2 – R2-score för de olika modellerna vid användning av k-fold 
cross validation med fem folds. 

Support Vector Regression (SVR) gav i genomsnitt ett R2-fel 
på 0.74 vid användning av k-fold cross validation med fem 
uppdelningar. MLP med ett gömt lager och 50 neuroner gav i 
genomsnitt ett R2-fel på 0.35 vid samma typ av körning. 
Random Forests bestående av tio beslutsträd gav ett 
genomsnittligt R2-fel på 0.72. Att modellerna har positiva R2-
värden innebär att de presterar bättre än om man endast skulle 
se till den genomsnittliga leveransvolymen över tidsperioden.  

 
Figur 5 – Plot över verkliga och predikterade värden över tid för 
Support Vector.  

 
Figur 6 – Plot över verkliga och predikterade värden över tid för 
Multi Layer Perceptron. 
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Figur 7 – Plot över verkliga och predikterade värden över tid för 
Random Forest. 

Figurer 5-7 visar graferna över hur modellernas förutsagda 
värden förhåller sig till de verkliga värdena. Anledningen till att 
det ser ut som de förutsagda värdena är fler än de verkliga är 
uppdelningen som gjordes för att ta större hänsyn till väderdata 
genom att sprida ut de veckoliga leveransvolymerna över hela 
veckan. De verkliga värdena är lika många till antalet men 
koncentrerade i samma punkter, medan de av modellerna 
predikterade värdena har större spridning. 

V. DISKUSSION 

A. Dataset 
Det hade varit önskvärt med ett större dataset som sträcker 

sig längre tillbaka i tiden för att ha flera datapunkter att träna 
modellerna på. Allt eftersom man samlar på sig mer data skulle 
det gå att bygga vidare på modellerna från denna studie och 
göra nya undersökningar där man kan titta på företagets 
leveranser över en större tidsperiod. 

 Datasetet sträcker sig över hela året, dock så kapades den 
första och sista månaden på året, vilket minskade antalet 
datapunkter men samtidigt visade sig ge ett bättre resultat. 
Anledningen till det förbättrade resultatet är att väderdata inte 
har samma korrelation under denna period och gör att modellen 
blir sämre anpassad till indata om man har med månaderna än 
om man inte har det. Vidare är resultatet från studien främst av 
intresse under den kvarvarande tidsperioden, eftersom det är 
under denna period företaget har svårigheter med att möta den 
kraftigt stigande efterfrågan. I framtida studier kan man vidare 
undersöka andra tidsfönster men i denna studie visade sig detta 
ge bäst resultat. 

B. Modellernas prestation 
I dagsläget anses ingen av modellerna vara tillräckligt bra för 

att ensamma kunna användas som planeringsverktyg, dock kan 
visa av modellerna användas för att göra grova uppskattningar 
på framtida försäljningsvolymer. De positiva R2-värdena visar 
på att modellen presterar bättre än att endast se till de 
genomsnittliga leveransvolymerna under tidigare år, vilket 
innebär att man skulle kunna använda modellerna som ett 
hjälpmedel för de som i dagsläget sköter produktions-
planeringen. Modellerna kan alltså till viss del vara användbara 

för AGA, då de skulle kunna användas i kombination med 
intuitionen från de ansvariga för produktionsplaneringen på 
företaget. I figurer 5 och 7 går syns det att de båda modeller 
som presterade bättre, Support Vectors och Random Forest, 
fortfarande har ganska stor spridning på predikterade värden, 
samt att missar de verkliga värdena med, vilket inte gör dem 
helt tillförlitliga. 

Vidare går det avläsa från tabell 1 att Support Vector 
Regression och Random Forest presterade ungefär lika bra, 
samt att båda presterade betydligt bättre än Multi Layer 
Perceptron. En av anledningarna till att MLP presterar så dåligt 
tros vara att modellen lider extra mycket av bristen på 
datapunkter. Neurala nätverk är vanligt förekommande inom 
deep learning där man har stora dataset där man har många fler 
hidden layers och modellen successivt får tränas upp under en 
längre tid. Som kan avläsas från figur 6 fås det dåliga resultatet 
av att det är väldigt stor spridning på prediktionerna så att vissa 
stämmer överens och vissa inte, snarare än att prediktionerna är 
samlade men missar de verkliga värdena, vilket visar på att 
modellen presterar inkonsekvent mellan de olika iterationerna. 

Support Vector Regression och Random Forest Regression 
presterade desto bättre. Även om resultatet visar på att 
modellerna var en bit från att perfekt prediktera testdata, anses 
resultaten vara tillräckligt bra för att modellerna ska kunna 
användas som stödjande verktyg i företagets produktions-
planering. Även dessa modeller skulle, precis som MLP, 
sannolikt prestera bättre vid tillgång till ett större dataset, men 
denna studie pekar ändå på att de två modellerna presterar bättre  
än MLP för denna typ av data. För att dra definitiva slutsatser 
bör dock mer utförliga tester göras. 

C. Väder som indata 
Att använda väder som indata i modellerna kan vara 

problematiskt av olika anledningar. Inledningsvis blir effekten 
att man måste göra prognos på prognos för att prediktera 
framtida värden på leveranser. Dvs. för att förutsäga vilken 
leveransvolym man kommer att ha vid tidsperiod x måste man 
först veta hur vädret kommer se ut under samma period, vilket 
inte är helt lätt alla gånger. Ju tidigare man kan förutse vilken 
leveransvolym man kommer ha, desto bättre är det för 
företagets planering, men desto svårare är det också att 
förutsäga vilket väder det kommer vara. Tvärt om är det lättare 
att veta vilket väder det kommer vara inom en kortare 
tidsperiod, men desto mindre tid får man då också på sig att 
ställa om i fabriken. 
 Vidare är det inte helt säkert att väderdata under en viss vecka 
är direkt kopplad till AGA:s försäljningsvolymer. Eftersom 
man jobbar B2B och inte B2C är det möjligt att en ökad 
efterfrågan som följd av bra väder inte direkt återspeglas i 
företagets försäljning. Nya beställningar på gasol görs 
exempelvis av bensinmackar, där beställningar görs först när 
deras egna lager tar slut. En ökad efterfrågan idag som följd av 
bra väder skulle därför kunna märkas hos AGA inom 
exempelvis en vecka. Av den anledningen skulle det kunna vara 
användbart att titta på större tidsfönster, så som över en månad 
eller ännu längre. Ett rimligt sådant fönster skulle kunna vara 
75-100 dagar, eftersom den genomsnittliga livslängden för en 
gastub som används vid grillning är drygt två månader. Ett 
större dataset med leveransvolymer över längre tid skulle kunna 
möjliggöra sådana undersökningar för framtida studier. 
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 Med den tillgängliga informationen i datasetet går det inte att 
avläsa till vilken ort respektive beställning skickas. Om det 
hade varit tillgängligt hade man kunnat kolla hur hur lokala 
väderförändringar påverkar försäljningen. I den här studien har 
ett mer generellt tillvägagångssätt tagits, men det är ytterligare 
något som skulle kunna tas i beaktning för framtida studier. 

D. Affärsnytta av förbättrad planering 
I dagsläget är produktion av gasol MTS på AGA, vilket är 

det bästa alternativet då det de har ett begränsat antal produkter 
och kunder som förväntar sig korta ledtider. Problemet är, som 
tidigare nämnt, den varierande efterfrågan, som medför en 
ojämn arbetsbörda. Två av de tre modeller som undersökts i 
denna studie har visat på tillräckligt bra resultat för att 
åtminstone användas som ett stöd för företaget, även om de inte 
är tillräckligt bra för att kunna användas utan översyn och 
ytterligare hjälpmedel. SVR och Random Forest skulle kunna 
implementeras för att få en tydligare bild av vilka 
produktionsvolymer som krävs inom en snar framtid, vilket 
användas för att förbättra produktionsplaneringen.  

AGA kan utifrån prediktionerna bättre utnyttja den 
produktions- och lagerkapacitet de har för att kunna minska den 
arbetskraft de anställer under sommarhalvåret. Genom att 
studera graferna över tidigare års försäljningsvolymer, där det 
absolut största volymerna på en vecka är cirka 17 500 cylindrar. 
Fabrikens maxkapacitet för en vecka uppgår till 20 000 fyllda 
cylindrar, vilket alltså möter efterfrågan. Som tidigare nämnt 
förutsätter det dock att man inför tvåskift i fabriken.  

Ett annat problem, som uppstår till följd av att man för sent 
påbörjar produktionen för att möta den ökade efterfrågan, har 
visat sig vara att man får brist på cylindrar att fylla i fabriken. 
Man har ett finit antal cylindrar som fylls och levereras till 
kunder och som sedan återfås när de är tomma. Då man för sent 
kommer igång med produktionen för att möta den kraftigt 
ökade efterfrågan blir konsekvensen att ett väldigt stort antal 
cylindrar levereras på kort tid och det uppstår såväl 
leveransförseningar som brist på cylindrar i fabriken.  

Med bättre planering i fabriken bör man kunna förbereda sig 
på den ökade efterfrågan och successivt möta den genom att öka 
produktionen. Cylindrar skulle snabbare kunna fås tillbaka för 
att återigen fyllas och levereras till nästa kund. Dessutom skulle 
antalet ordinarie arbetspass per vecka logiskt kunna minskas 
från tio till åtta, eller till och med färre om de lagerytor som 
finns skulle användas bättre, samtidigt som efterfrågan ändå 
kunna mötas utan leveransförseningar. Det skulle inte vara 
möjligt att helt frångå tvåskift för att möta efterfrågan, dock så 
borde den övertid och de extra arbetspass som sätts in under 
sommarhalvåret bli överflödiga vid bättre planering och 
lagerhantering. 

E. Arbetsmiljö 
Att jämna ut arbetsbördan under sommarhalvåret skulle bidra 

till en mindre stressig arbetsmiljö och att färre skulle behöva 
arbeta nattpass, vilket medför en säkrare arbetsplats och nöjdare 
anställda som arbetar mer effektivt (Hendry et al,. 2013). Att 
minska stressnivån på arbetsnivån skulle också bidra till att 
bättra de anställdas emotionella välmående; det finns studier 
som visar på ett starkt samband mellan höga stressnivåer och 
stor arbetsbelastning, och utmattning (Sassi, El Akremi, & 
Vandenberghe, 2015).  

VI. SLUTSATSER 
Studien visar på resultat som tyder på att maskininlärning är 

användbart för att förutsäga efterfrågan på säsongsberoende 
produkter som gasol. För detta ändamål har Support Vector 
Regression och Random Forest Regression presterat bättre än 
Multi Layer Perseptron Regression. Inga slutsatser dras kring 
detta dock, då det datasetet inte är stort nog för att några 
generella slutsatser ska kunna dras, samt att tidigare studier för 
liknande problem visat på att neurala nätverk presterat betydligt 
bättre än i denna studie. Modellerna presterar inte tillräckligt 
bra för att vara helt tillförlitliga, men bör ändå kunna fungera 
som en stödjande verktyg i AGAs produktionsplanering. Det 
går inte heller att dra några slutsatser kring om modellerna kan 
bidra till att minska förseningar i produktionen av samma 
anledning. 

Gällande AGA:s produktionsplanering i allmänhet dras 
slutsatsen att företaget kan gynnas på flera sätt av att förbättra 
sin produktionsplanering. En bättre planering skulle bidra till 
att man kan möta den ökade efterfrågan utan att behöva jobba 
lika mycket tvåskift som man gör i dagsläget. Genom att börja 
fylla gascylindrar tidigare kan man undvika problemet där 
fabriken står stilla på grund av att man inte hinner få tillbaka 
sina cylindrar. Det skulle också bidra till en bättre arbetsplats, 
dels eftersom de anställda inte behöver jobba nattpass, men 
också eftersom stressnivån minskar på arbetsplatsen.  
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