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Sammanfattning 
All planering som sker på företag idag handlar om att försöka se in i framtiden och förutse 

möjliga händelseutvecklingar. Tidigare erfarenheter, historisk data, kunskap samt förståelse 

om framtidsutvecklingen är faktorer i prognosprocessen vilka möjliggör ett prognosresultat 

nära verkligt utfall. Författarna har i detta arbete studerat FöretagEtt, vilket verkar i 

livsmedelsbranschen med höga krav på leveransservice. FöretagEtt upplever idag att deras 

prognoser inte överensstämmer med verkligt utfall. Dessutom upplever de starka säsongs-

variationer, vilket komplicerar prognosarbetet. FöretagEtt söker en prognosprocess vilken kan 

tillgodose deras behov av tillförlitliga prognosresultat.  

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till att förbättra prognosprocessen vid 

FöretagEtt. Arbetet syftar även till att öka förståelsen för komplexiteten vid valet av prognos-

modell samt innebörden av de vanligast förekommande prognosmodellerna. Författarnas 

avsikt är att synliggöra de möjligheter en väl utarbetad prognosprocess har för FöretagEtt, 

samt ge förslag på vilka verktyg som är lämpliga att använda vid utarbetandet av prognoser. 

Författarna genomförde ett antal kvalitativa intervjuer på FöretagEtt för att synliggöra de 

olika respondenternas upplevda problem med prognosarbetet. Intervjuerna skedde med 

utvalda personer som var delaktiga i FöretagEtts prognosarbete. Detta för att få en förståelse 

för den problematik företag ställs inför i sitt prognosarbete. Mellan de olika intervjutillfällena 

genomförde författarna litteraturstudier för att öka sin förståelse för det undersökta problem-

området. Den ökade förståelsen använde författarna som grund för de intervjuguider de 

använde vid de fortsatta intervjuerna.  

Efter insamlingen av empirin samt fortsatt litteraturstudie presenterar författarna deras syn på 

hur prognosprocesser bör utformas samt vilka verktyg som bör användas. Författarna 

presenterar även de vanligast förekommande kvalitativa och kvantitativa prognosmodellerna. 

Vidare framhåller de vilka aspekter som bör beaktas vid prognosarbetet, för att synliggöra den 

komplexitet som ett prognosarbete innebär. Författarna presenterar en egen prognosmodell, 

vilken de anser bör fungera som ett stöd för FöretagEtts uppbyggnad av prognosprocessen. I 

denna modell betonar författarna vikten av att kombinera kvalitativ data med kvantitativ data 

för att alla faktorer vilka kan påverka företagets prognosmodell skall uppmärksammas. Vidare 

belyser författarna även vikten av återkoppling i prognosarbetet för att på så vis ta lärdom av 

tidigare prognoser och faktorer som påverkar dem.  

Författarna kommer fram till att valet av prognosmodell är ett komplext problem vilket 

varierar bland annat på tillgången till ingångsdata. Vidare anser de att prognosprocessen bör 

göras kontinuerligt av alla berörda avdelningar på FöretagEtt.  

Författarnas slutsats är emellertid att det inledande arbetet på FöretagEtt, för att förbättra 

prognosresultaten, bör vara en förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. På så vis 

skulle en förståelse inom organisationen skapas för hur andra avdelningar blir påverkade av 

felaktiga prognosresultat. Vidare betonar författarna vikten av att samla in och dokumentera 

data för att på så vis skapa möjlighet till att göra prognosprocesser byggda på tillförlitlig data.  

Författarna kommer fram till att en väl utarbetad prognosprocess kan stärka FöretagEtt och 

göra det flexibelt, såväl internt som externt, mot framtida förändringar på den globala 

marknaden. 

Nyckelord: Prognosprocesser, Prognosmodeller, Kvalitativa prognoser, Kvantitativa 

prognoser.   
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Abstract 
All planning in business today is about trying to see into the future and to anticipate possible 

events. Past experience, historical data, knowledge and understanding the future progress, are 

factors in the forecasting process which enables a forecast results near the actual outcome. 

The authors in this master thesis examined FöretagEtt, which operates in the food industry 

with high customer service demands. FöretagEtt experiencing that their forecasts are not 

consistent with the actual outcome. In addition, they experience significant seasonal 

fluctuations, which complicate the forecasting process. FöretagEtt is searching for a forecast 

process that can meet their need for a reliable forecast result. 

The purpose of this master thesis is to explore the opportunity to improve the forecasting 

process at FöretagEtt. The master thesis will also aim to increase understanding of the 

complexity in the choice of forecast models and the content of the most common forecast 

models. The authors' intention is to highlight the opportunities a well-established forecasting 

process can provide FöretagEtt, and to give suggestions as to which forecasting tools are 

suitable for use in forecasts. The authors conducted a series of qualitative interviews at 

FöretagEtt to visualize the respondents' perceived problems with forecasting. The interviews 

were conducted with selected individuals who were involved in FöretagEtts' forecasting 

process. This was done to gain an understanding of the problems companies face in the 

forecasting process. Between the interviews the authors have conducted literature studies to 

increase their understanding of the subject.  

After the gathering of empirical data and continued literature review, the authors present their 

perception of how a forecasting process should be conducted and what forecasting tools that 

should be used. The authors also present the most common qualitative and quantitative 

forecasting models. The authors present their own forecasting model, which they believe 

should assist FöretagEtt in the structure of their forecasting process. In this model, the authors 

emphasize the importance of combining qualitative data with quantitative data for all the 

factors that could affect the company's forecasting result. Furthermore, the authors illustrate 

the importance of feedback in the forecasting process to enable learning from past projections 

and the factors influencing them. 

The authors conclude that the choice of a forecasting model is a complex problem that varies 

from time to time. Furthermore, they believe that the forecasting process should be done 

continuously by all relevant parts of FöretagEtt. Hence, the authors' conclusion is that the 

initial work on FöretagEtt, to improve the forecasting result, should be to improve the 

communication within the company. This could provide an understanding within the 

organization for how the different parts of the company will be affected by inaccurate 

forecasting results. Furthermore, the authors stress the importance of collecting and 

documenting data to thereby create an opportunity to make forecasting processes built on 

reliable and valid data. 

The authors conclude that a well-established forecasting process can strengthen FöretagEtt 

and make it more flexible, both internally and externally, against future changes in the global 

market. 

Keywords: Forecast processes, Forecast models, Qualitative forecast models, Quantitative 

forecast models. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen i magisterprogrammet 

Tillämpad logistik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Författarna vill tacka 

ett antal personer som de anser har bidragit till eller varit behjälpliga i detta 

arbete.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lars Arvidsson, program-

ansvarig vid magisterprogrammet Tillämpad logistik. De värdefulla råd och 

det stöd handledningen givit oss på vägen har bidragit till att vi skapat en 

förståelse för det problemområde vi undersökt. Handledningen har även 

bidragit med nya synsätt och infallsvinklar. 

Vi vill även tacka de respondenter på FöretagEtt som bidragit med sin tid 

och kunskap. De har gjort arbetet mycket inspirerande och lärorikt att 

genomföra. De har även givit värdefull information och kunskap inte bara 

gällande examensarbetet utan även utanför examensarbetets ramar. 

Vi vill rikta ett extra stort tack till familj, vänner och kurskamrater för er 

uppmuntran och ert tålamod samt att ni fungerat som bollplank för oss 

under arbetets gång. Vi är väl medvetna om att vårt examensarbete har varit 

påfrestande för familj och vänner. Ni har på olika sätt inspirerat oss och 

bidragit till att vi kunnat genomföra detta examensarbete men även haft 

roligt på vägen. 

 

                                               .  

Södertälje juni 2012 

Malin Elveberg 

Johan Ohlsson 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver författarna i bakgrunden studiens ämnesval genom att 

diskutera kring svårigheterna med att förutse framtiden för globala företag. Denna diskussion 

mynnar sedan ut tillsammans med studiens syfte i ett antal centrala frågeställningar vilka 

arbetet sedan skall röra sig kring. Författarna presenterar även de avgränsningar de gjort i 

arbetet. Kapitel avslutas ett med en disposition vilken skall ge en beskrivande bild av arbetet 

samt en lista över begrepp och definitioner. 

1.1 Bakgrund 
FöretagEtt verkar i livsmedelsbranschen med höga krav på leveransservice samtidigt som de 

har höga krav på hållbarhet på produkterna. FöretagEtt upplever idag att deras prognosarbete 

inte överensstämmer med verkligt utfall. Dessutom upplever de starka säsongsvariationer, 

vilken komplicerar prognosarbetet. FöretagEtt letar idag efter en prognosprocess som kan 

tillgodose deras behov av ett tillförlitligt prognosresultat. 

All planering som sker på företag idag handlar om att försöka se in i framtiden och förutse 

möjliga händelseutvecklingar. Att ett företag förutser sina framtida möjligheter och hot är 

avgörande för företagets överlevnad. Dessa försök att förutse framtiden, så som genom 

prognoser, använder företag i sin planering av bland annat materialanskaffning, produktions-

planering, marknadsföringsstrategier samt övrig resursplanering. Tidigare erfarenheter, 

historisk data, kunskap samt förståelse om framtidsutvecklingen är faktorer i prognos-

processen som möjliggör ett prognosresultat nära verkligt utfall.  

Ökad globalisering och teknikutveckling möjliggör för företag att expandera och öka deras 

marknadsandelar, samtidigt som det är en källa till ökad konkurrens. Villkor och förut-

sättningar för att bedriva verksamheter förändras ständigt, vilket ställer krav på förnyelse och 

utveckling. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 19) Genom att kartlägga faktorer som påverkar 

företag internt och externt, kan företag få en bild av vilka omständigheter som kan komma att 

påverka företaget i framtiden.    

Eftersom beslut, gällande bland annat produktionsplanering och materialanskaffning kan 

behöva fattas lång tid innan det verkliga behovet finns behöver företag goda rutiner för sitt 

planeringsarbete. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004, s. 142) Prognostisering är ett 

verktyg vilket många företag använder sig utav för att underlätta företagets beslutsfattande 

och planeringsarbete. Den data vilken ligger till grund för prognosarbetet kan även ligga till 

grund för att öka förståelsen gällande varför en viss situation har uppstått. (Edlund, Högberg, 

& Leonardz, 1999, s. 5)  

År 1982 skrev Brown att det redan då fanns många sofistikerade prognosmodeller vilka 

byggde på kvantitativa historiska data. Vidare menade han att det även fanns kvalitativa 

prognosmetoder, vilka behövdes av den orsaken att framtida mönster kan skilja sig från det 

förflutna, beskrivet i både litteratur och forskningsrapporter. Han framhöll att utmaningen 

men även möjligheten låg i att kombinera dessa två prognosmetoder på ett så träffsäkert vis 

som möjligt. (Brown, 1982) Idag, mer än 30 år senare, med den teknikutveckling som har 

skett vilken bidragit till mer avancerade prognosprogram, möter företag fortfarande samma 

problematik.  
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1.2 Anonymisering 
Författarna har genomfört denna studie på ett företag vilket verkar i livsmedelsbranschen. 

Handledaren på detta företag har framfört en önskan om att företaget skall vara anonymt i 

detta arbete. Av den anledningen har författarna valt att namnge det undersökta företaget som 

FöretagEtt samt de intervjuade respondenterna som Respondent I, Respondent II, 

Respondent III samt Respondent IV. Författarna kommer i kapitel två att presentera 

FöretagEtt samt i kapitel tre de olika respondenternas bakgrund på ett så utförligt vis som är 

möjligt, samtidigt som anonymiseringen bibehålls. Även de källor vilka beskriver FöretagEtt 

från exempelvis Internet har anonymiserats. Författarna har namnget övriga källor i detta 

arbete som brukligt är för denna typ av akademisk studie.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till att förbättra prognosprocessen vid 

FöretagEtt. Denna prognosprocess skall ta i beaktning att FöretagEtt verkar på en del av 

livsmedelbranschens marknad med stora säsongsvariationer. Även höga krav från kunderna 

på tid kvar av hållbarheten på produkterna är aspekter som påverkar FöretagEtts prognos-

arbete och skall därför tas i beaktande i detta arbete. Arbetet skall även syfta till att öka förstå-

elsen för komplexiteten vid valet av prognosmodell samt innebörden av de vanligast före-

kommande prognosmodellerna.  

Författarnas avsikt är att synliggöra de möjligheter en väl utarbetad prognosprocess har för 

FöretagEtt samt ge förslag på vilka verktyg som är lämpliga att använda vid utarbetandet av 

prognoser.  

1.4 Frågeställning 
Utifrån bakgrund och syfte med detta examensarbete bryter författarna ned frågeställningen 

till: 

- Hur bör en prognosprocess se ut vid FöretagEtt? 

För att författarna skall kunna svara på denna frågeställning väljer de att besvara dessa del-

frågor: 

- Vilka ingångsdata bör beaktas vid prognosarbetet? 

- Vilka avdelningar eller befattningar bör vara delaktiga eller stödjande till 

prognosprocessen? 

- Vilka delar av organisationen har fördel av en väl utarbetad prognos? 

1.5 Arbetets relevans och bidrag 

1.5.1 Praktiker 
För de som strategiskt och operativt arbetar med prognostisering och framtidsplanering kan 

detta arbete fylla en funktion, då dess syfte är att synliggöra komplexiteten i skapande-

processen av säkra prognoser. Examensarbetet påvisar hur en prognosprocess kan se ut i ett 

företag, verksamt i livsmedelsbranschen, vilket möter en stor säsongsvariation. 
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1.5.2 Bidrag 
Examensarbetet torde vara applicerbart för företag som verkar i en föränderlig värld och då 

både med säsongsvariationer och utan säsongsvariationer. Då detta examensarbete lyfter fram 

både kvantitativa prognosmetoder samt kvalitativa prognosmetoder och styrkan i att 

kombinera dessa, bör arbetet vara givande för företag med bristfälliga prognosprocesser. 

Dessutom synliggör det vikten av de kvalitativa parametrarna. Författarna vill även se att 

detta arbete skall kunna leda till att företag reflekterar hur de kan förbättra sitt prognosarbete. 

1.5.3 Vetenskapen 
Då detta arbete inte främst syftar till att lyfta vetenskapen framåt utan att synliggöra för de 

som idag arbetar med framtidsplanering, vilken fördel en väl utarbetad prognosprocess kan 

ha, anser författarna emellertid att ett visst vetenskapligt bidrag har skett genom detta arbete. 

Genom att samla de valda teorierna och kombinationen av dessa har författarna möjliggjort 

för vidare forskning inom bland annat hur en väl utarbetad SWOT-analys är till gagn för ett 

processorienterat företag.  

1.6 Avgränsning 
Detta examensarbete ämnar enbart studera prognosprocessen vid FöretagEtt och då främst 

företagets svenska marknad samt de övriga nordiska marknaderna. Detta för att FöretagEtt 

upplever störst säsongsvariationer på dessa marknader. 

Författarna kommer vidare enbart att studera avdelningarna Sälj samt Operation vid 

FöretagEtt på grund av att dessa avdelningar idag är mest involverade i prognosprocessen. 

Författarna har valt att avgränsa intervjuerna till de valda respondenterna då dessa av 

författarna anses besitta erforderlig kunskap angående arbetets syfte samt frågeställning. 

Författarna är medvetna om att flera respondenter skulle kunna öka arbetets validitet dock 

anser de att resultatet ändock skulle bli detsamma. 

Författarna kommer inte att undersöka eventuella prognosresultat som föreslagna prognos-

processer kommer att ge. Detta för att författarna studerar aktiviteterna vilka skall leda fram 

till en hållbar prognosprocess. Dessutom har FöretagEtt ett prognosverktyg i sitt affärssystem, 

dock har bristen på korrekt data reducerat möjligheten att få korrekta prognosresultat. 

Ytterligare en faktor är att FöretagEtt inte vill redovisa kvantitativ data. Författarna anser att 

fiktiv data inte skulle ge ett tillförlitligt resultat och minska trovärdigheten i detta arbete. 

Författarna har valt att enbart studera FöretagEtt i denna studie, då de anser att deras prognos-

processproblematik samt förståelsen för denna, är jämförliga för företag med närbesläktad 

problematik. Mot bakgrund av detta anser författarna att fler studerade företag enbart skulle 

belysa vad bristfälliga prognoser kan resultera i, vilket inte skulle bidra i större utsträckning 

till detta arbetets resultat.  

Författarna har inte genomfört en benchmarking på hur en prognosprocess skall se ut bland 

företag med framgångsrika prognosprocesser. Detta dels på grund av att svårigheten med att 

få information om vilka företag som har framgångsrika prognosprocesser samt att få tillgång 

till den informationen, då detta ofta anses som en affärshemlighet. Mot bakgrund av detta har 

författarna valt att genomföra en litteraturstudie och på så vis samla information angående 

prognosprocessen, för att tillskansa sig en bredare förståelse än vad ett fåtal företagsunder-

sökningar skulle ge detta arbete angående prognosprocessens komplexitet och uppbyggnad.  
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Eftersom syftet med detta arbete är att synliggöra komplexiteten i valet av prognosmetod samt 

belysa vikten av korrekta och relevanta ingångsvärden, har författarna enbart valt att 

presentera de mest omskrivna prognosmodellerna. Mer avancerade prognosmodeller bygger i 

stor utsträckning på de presenterade modellerna och skulle, enligt författarna, inte ytterligare 

bidra till att uppfylla arbetets syfte.  

1.7 Disposition 
Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver författarna i bakgrunden studiens ämnesval genom att 

diskutera kring svårigheterna med att förutse framtiden för globala företag. Denna diskussion 

mynnar sedan ut tillsammans med studiens syfte i ett antal centrala frågeställningar vilka 

arbetet sedan skall röra sig kring. Författarna presenterar även de avgränsningar de gjort i 

arbetet. 

Företagspresentation 

I detta kapitel kommer författarna presentera FöretagEtt och beskriva deras prognosarbete. 

Dessutom kommer delar av de påverkansfaktorer som FöretagEtt möter i deras prognosarbete 

presenteras.  

Metod 

I metodkapitlet kommer författarna presentera samt förklara de metodval de har gjort under 

detta examensarbete. De kommer även att diskutera arbetets validitet och reliabilitet för att 

synliggöra de aktiva val författarna har gjort för att upprätthålla en nivå på arbetet som är 

akademiskt vedertaget. Författarna kommer även att presentera de respondenter vilka blev 

intervjuade vid genomförandet av arbetet. 

Teori 

I teorikapitlet väljer författarna inledningsvis att beskriva ett antal grundläggande prognos-

metoder, både kvantitativa och kvalitativa. Detta för att belysa prognosmetodvalets 

komplexitet. Vidare beskriver författarna ytterligare ett antal teorier vilka skall belysa proble-

matiken vid bland annat prognosarbetet.  

Empiri 

I detta kapitel kommer författarna presentera den data de bygger analysen utifrån. Den data 

som presenteras kommer främst från intervjuer gjorda på FöretagEtt. I empiri kapitlet kommer 

respondenternas egna uppfattning att presenteras, för att synliggöra de olika infallsvinklarna 

på problemområdet. Dock är Respondent IV:s intervju enbart presenterad i 

Företagspresentations kapitlet.  

Analys och tolkning 

I detta kapitel kommer författarna att analysera den insamlade data från arbetets empirikapitel 

samt företagspresentationen kapitel med valda teorier ur kapitel tre för att besvara fråge-

ställningarna i detta arbete. Dessutom kommer författarna att presentera sina egna förslag till 

prognosmodell samt diskutera fördelarna med att använda denna som utgångspunkt när 

FöretagEtt bygger sin egen prognosmodell. 

Slutsats 

I detta kapitel kommer författarna först att presentera de slutsatser de dragit från analys-

arbetet. Därefter kommer de diskutera de reflektioner och lärdomar de erhållit under arbetets 

gång. Vidare presenterar de sina förslag på lämpliga områden för vidare forskning. 

Avslutningsvis utvecklar författarna den slutgiltiga konklusion de kommit fram till.  



       

5 

 

1.8 Begrepp och definitioner  
Nedan har författarna listat ett antal ord vilka kan kräva en förklaring för att läsaren lättare 

skall förstå detta arbete. Förklaringarna av begreppen är i enlighet med författarnas upp-

fattning och är baserade på den innebörd de har i detta arbete.  

Aggregerad – hopslagning av enheter 

Areas – Olika geografiskt differentierade divisioner på KoncernEn 

Dagligvaruhandeln – Butiker som främst säljer livsmedel, hygienartiklar, hushålls-

papper och blommor 

Data – Fakta, uppgifter, siffror, information 

FMCG – Fast-moving consumer goods, svensk översättning: snabbrörliga 

konsumentprodukter  

MAD – Mean absolut deviation, svensk översättning: Genomsnittlig absolut avvikelse 

OTIF – On time, In full, Error free. Ett sätt att mäta den ”perfekta ordern” 

PMI – Purchasing Managers' Index, svensk översättning: inköpschefsindex 

Restning – När artiklar inte finns för leverans och detta måste meddelas kunden 

SAP – Ett affärssystem 

Servicehandeln – Bensinstationer och servicebutiker m.m. 

SOF – I varje land där KoncernEn är verksamt finns det ett sales office där en SOF är 

ansvarig för försäljningen av KoncernEns produkter. 

Suboptimeringar – att optimera en aktivitet ur en avdelnings perspektiv men att 

denna lösning inte är optimal sett ur ett helhetsperspektiv 

VMI – Vendor managed inventory, svensk översättning: Leverantörsstyrda lager 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel kommer författarna presentera FöretagEtt och beskriva deras prognosarbete. 

Dessutom kommer delar av de påverkansfaktorer som FöretagEtt möter i deras prognosarbete 

presenteras.  

2.1 FöretagEtt 

2.1.1 Historia 
FöretagEtt grundades i Sverige för över 80 år sedan och inledde då med att i liten skala 

tillverka kakor. Efter att dessa kakor blev populära växte verksamheten och i slutet av 1970-

talet renodlades kaksortimentet till enbart pepparkakor, samtidigt byggdes den fabrik för 

pepparkakor där företaget än i dag är beläget. (FöretagEtt - Bakgrund, 2012) FöretagEtt 

köptes under 2000-talet upp av en global kaktillverkare, fortsättningsvis kallat KoncernEn. 

Idag kan man hitta FöretagEtts produkter i över 30 länder och över 60 procent av företagets 

produktion säljs på andra marknader än den svenska. Detta har resulterat i att FöretagEtts 

produkter har cirka 100 olika artikelnummer. (Export, 2012) 

2.1.2 KoncernEn 
KoncernEn grundades i Europa på 1930-talet. KoncernEn tillverkar enbart kakor och bakverk 

och utnyttjar den lokala spetskompetensen för att tillverka den typ av kakvariant varje 

anläggning har specialiserat sig på. (Company - Profile, 2012) KoncernEn har tio anlägg-

ningar runt om i världen för produktion av sina produkter. KoncernEn har delat in sin 

verksamhet i sju stycken areas (divisioner) där FöretagEtt tillhör Northern & Eastern Europe, 

vilket innebär Norden, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt 

Österrike. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 

 

2-1 KoncernEn olika areas. Författarnas egen tolkning (KoncernEn, 2012) 

I varje land där KoncernEn är verksamt finns det ett SOF (sales office) som ansvarar för för-

säljningen av KoncernEns produkter. SOF:en kan bestå av en eller flera personer beroende 

bland annat på hur stort landet är och dess försäljning. Dessutom kan en SOF vara ansvarig 

för flera länder samtidigt. Denna SOF är direkt underställd sitt lands areachef. FöretagEtts VD 

är chef för Northern & Eastern Europe. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 
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2.1.3 FöretagEtts organisationsschema 
FöretagEtts företagsstruktur är uppbyggt på ett antal funktioner. Dessa är verksamma i samma 

byggnad och har ett visst mått av samarbete men har sina egna ansvarsområden och special-

kompetenser. Organisationsschemat nedan synliggör företagets funktioner samt under-

avdelningar. (Operation manager, 2012) 

 

2-2 FöretagEtts organisationsschema uppritat av Respondent I 

2.1.4 FöretagEtts distributionsled 
FöretagEtts distributionsnätverksstruktur, i Sverige, består främst av två distributionskanaler; 

grossister och dagligvaruhandeln. Figuren nedan synliggör på ett förenklat sätt de olika 

distributionskanalerna samt visar underliggande led. (Operation manager, 2012) 

 

2-3 FöretagEtts distributionsnät. Författarnas egen tolkning 

2.1.5 Arbetsgång 
Operation managern vid FöretagEtt får en gång per året in en årsbudget från alla de olika 

SOF:arna angående vilka volymer de tror de kommer att sälja. Dock är det många av dessa 

budgetar, och då främst från de areas SOF:ar med mindre volymer, som enbart delar års-

volymen med tolv. Denna årsbudget är på intet vis bindande utan utgör främst ett prognos-

underlag vilket Operation managern vid FöretagEtt kan planera produktionen och insats-

materialanskaffning efter. Det är först när en verklig order kommer in från SOF:arna som den 

blir en bindande order. En del av dessa order har redan en slutkund dock kan en del order 

ligga till grund för att bygga upp SOF:ens egna lager för att säkerställa leveransservice till 

sina kunder under högsäsong. FöretagEtt har en ledtid från order till leverans på två till tre 

dagar inom Norden och två till tre veckor på exportmarknaderna. (Operation manager; 

Lageransvarig, 2012) 
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2.1.6 FöretagEtts lager 
Pepparkakorna tillverkas i Sverige, vilka sedan säljs till SOF:arna som i sin tur säljer vidare 

dessa till sina kunder. Detta gör att pepparkaksfabriken lagerhåller pepparkakor, främst inför 

högsäsongen, för att tillgodose efterfrågan från de olika SOF:arna samt att de lagerhåller för 

den svenska och finska marknaden under hela året. FöretagEtt har inga uttalade lager-

begränsningar från KoncernEns ledning. Den lagerstrategi som är utarbetad är att lagerföra 

tillräckligt stora volymer för att det inte skall uppstå brister. För att upprätthålla detta har 

FöretagEtt tagit till ett externt lager för att säkerställa leveranssäkerheten till de olika 

SOF:arna samt slutkunderna i Norden. I dagsläget lagerhåller FöretagEtt enbart pepparkakor 

för de nordiska SOF:arna men i framtiden finns det möjlighet att KoncernEn även 

introducerar sina övriga produkter på dessa marknader. Detta skulle då kunna resultera i att 

FöretagEtt även kommer att behöva lagerhålla KoncernEns övriga sortiment i Sverige för de 

nordiska SOF:arnas marknader. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 

För att hålla ned storleken på råvarulagret har FöretagEtt valt att skriva kontrakt med under-

leverantörerna vilka de sedan avropar ifrån. Dock konstaterar respondent I att det, i dagsläget, 

finns ett onödigt stort lager av packmaterial. Detta kommer sig främst ifrån tidigare år, då 

prognoserna pekat på större volymer än verkligt utfall. I dessa fall har inköparna på 

FöretagEtt köpt in stora volymer med packmaterial för att täcka det behovet prognoserna 

pekat på. (Operation manager; Lageransvarig, 2012)  

2.1.7 Tillverkning 
FöretagEtt har ett komplext sortiment och arbetar kontinuerligt för att anpassa detta efter 

rådande marknadsförutsättningar. Detta för att försöka upprätthålla ett attraktivt sortiment på 

FöretagEtt. Det är ingen skillnad på de pepparkakor FöretagEtt tillverkar, oavsett vilket land 

de är ämnade att säljas i. Emellertid är förpackningarna olika för de olika länderna och skapar 

på så vis ett krav på planering innan tillverkning, inte enbart efter vilken typ av förpackning 

de skall förpackas i utan även i vilket lands förpackning de skall förpackas i. För den händelse 

att en felprognos har gjorts, vilket resulterat i att för stora volymer av pepparkakor har 

producerats, försöker FöretagEtt att hitta alternativa lösningar för dessa volymer efter 

säsongens slut. Ett exempel på alternativ lösningar FöretagEtt gör är att de inleder en dialog 

med kunderna och säljer pepparkakorna till ett reducerat pris, efter högsäsongen, för att på så 

vis täcka båda parters kostnader för överproduktionen. (Operation manager; Lageransvarig, 

2012) 

2.1.8 Säsongssvängningar 
FöretagEtt upplever en stark högsäsong i efterfrågan under julsäsongen främst från Sverige 

men även från de övriga nordiska länder. De resterande marknaderna upplever inte säsongs-

variationer i samma utsträckning som de nordiska marknaderna. Dock sker en viss volym-

ökning vilken sammanfaller med högsäsongen i Norden. Volymökningen i produktionen för 

högsäsongen börjar från augusti och sträcker sig fram till och med lucia. Produkter som 

tillverkas efter detta har svårt att nå slutkonsumenterna innan årets julhandel är till ända då de 

skall passera flera distributionsled. Under högsäsongen ökar även bemanningen i fabriken 

från ett skift till två skift, dessutom har FöretagEtt tidigare år även utnyttjat helgen för ett 

extra skift. FöretagEtt vill helst undvika helgskiftet då det är förenat med högre kostnader 

jämfört med de andra skiften. Dock använder sig FöretagEtt utav den flexibilitet som detta 

skift medför, för att tillgodose sina kunder, då servicegraden anses som viktigare än kostnads-

ökningen för helgskiftet. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 
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2.1.9 Andra säsongsrelaterade faktorer 
FöretagEtts har två till tre dagars leveranstid till de Nordiska marknaderna, övriga export-

marknader har två till tre veckors leveranstid. Detta bidrar till att skapa flexibilitet i 

produktionsplaneringen. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 

En av de faktorer som bidrar till säsongsproblemen vid FöretagEtt är standarden i branschen 

på minst två tredjedelar kvar av bäst före datumet när pepparkakorna sänds till kunderna. Då 

de vanligaste förpackningarna ger en bäst före tid på 12 månaders hållbarhet, innebär detta att 

FöretagEtt inte kan starta uppbyggnaden av sitt säsongslager före vissa givna datum. 

(Operation manager; Lageransvarig, 2012) 

Även restning av order kan skapa förstärkta efterfrågesvängningar för FöretagEtt då det kan 

förekomma att kunderna ökar upp orderstorleken, för att säkerställa att inte brist skall uppstå 

hos dem. Detta fenomen förstärks genom alla led i distributionskanalen fram till FöretagEtt. 

När FöretagEtt sedan levererat de volymer kunderna verkligt behövt avbokar de övriga 

volymer. I de fall inte FöretagEtt kan förutse denna typ av beställningsstrategi, från kunderna, 

finns risken för att de tillverkar större volymer än verklig efterfrågan. (Operation manager; 

Lageransvarig, 2012) 

2.1.10 Kunderna och deras storlek 
Tidigare har FöretagEtt haft ett stort antal mindre kunder vilka beställt direkt av fabriken. 

Dock har FöretagEtt försökt att styra över många av dessa småkunder till de större 

grossisterna vilka FöretagEtt säljer till. Detta dels för att minska logistikkostnaderna för 

FöretagEtt och dels för att minska risken för restning samt för att stärka samarbetet med dessa 

grossister, då de annars kan anses konkurrera med dem när de säljer direkt till grossisternas 

potentiella kunder. Även vissa av detaljhandelns butiker har tidigare valt att handla direkt från 

FöretagEtt istället för sina egna centrallager, där all upphandling annars sker för respektive 

dagligvaruhandelskedja. Den främsta anledningen för handelns butiksägare att göra detta tros 

vara ett sätt att få ned transportkostnaderna, då FöretagEtt erbjuder fria transporter ut från 

lagret till kunderna i Sverige. En annan orsak till detta kan vara att butiksägarna vill minska 

ledtiden då volymerna annars måste gå via handelns centrallager. (Operation manager, 2012) 
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3 Metod 
I metodkapitlet kommer författarna presentera samt förklara de metodval de har gjort under 

detta examensarbete. De kommer även att diskutera arbetets validitet och reliabilitet för att 

synliggöra de aktiva val författarna har gjort för att upprätthålla en nivå på arbetet som är 

akademiskt vedertaget. Författarna kommer även att presentera de respondenter vilka blev 

intervjuade vid genomförandet av arbetet. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt  
En forskares arbete syftar till att skapa teorier vilka skall ge en så sanningsenlig bild av 

verkligheten som möjligt. Grunden för detta teoriskapande är den data vilken forskaren samlar 

in, från den verklighet som studeras, oftast kallas denna för empiri. Forskarens arbete handlar 

om hur hon relaterar denna empiri med teorin. Forskaren kan här göra ett av tre val angående 

vilket angreppsätt denne väljer att relatera de två aspekterna till varandra. De tre valen är 

deduktion, induktion samt abduktion. (Davidson & Patel, 2003, s. 23) Vid deduktivt 

arbetssättet utgår forskaren från generella principer och teorier som hon sedan prövar 

empiriskt mot det aktuella forskningsområdet. När forskaren istället utgår från insamlad 

empiri och utifrån dess data formulerar en ny teori är det ett induktivt angreppsätt. Författarna 

har valt det abduktiva angreppssättet, då de anser att detta möjliggör den bästa möjligheten för 

forskarna att få en förståelse för empirin samtidig som de kan relatera denna till teorin och 

skapa generella hypoteser. Det första steget, vilket är en variant av induktivt angreppsätt, 

innebär att forskaren studerar forskningsobjektet utan att först förankrat den i vedertagen 

teori. Sedan skapar hon hypoteser eller teorier från den insamlade data. I det andra steget, 

vilket kan ses som ett deduktivt angreppsätt, drar forskaren slutsatser av verkligheten med 

hjälp av den nyskapade teorin eller hypotesen. (Davidson & Patel, 2003, ss. 23-24) Figuren 

nedan synliggör hur en induktivansats och en deduktivansats kan kombineras. 

 

3-1 Induktion och deduktion (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 220) 
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Författarna besökte FöretagEtt utan att först genomföra en litteraturstudie. Efter denna första 

inledande intervju gjorde författarna en djupare litteraturstudie vilket låg till grund för de 

hypoteser de använde, för att göra de frågeformulär, vilka användes vid resterande intervjuer. 

Efter dessa intervjuer gjorde författarna en än djupare teoristudie vilket de relaterade all 

insamlad data mot för att på så vis kunna dra generella slutsatser av verkligheten. Figuren 

nedan synliggör författarnas arbetsgång i detta arbete  

 

3-2 Metodvisualisering av detta arbete. Författarnas egen tolkning. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 78) 

3.2 Undersökningsvariant 
Undersökningar kan genomföras på en mängd olika vis. Det vanligaste sättet att särskilja de 

olika typerna av undersökningarna är genom hur mycket forskaren vet om problemområdet 

innan undersökningen inleds. (Davidson & Patel, 2003, ss. 12-13) Författarna till detta arbete 

har valt att genomföra en explorativ undersökning. Denna typ av undersökning är av en 

utforskande karaktär. Undersökning har till syfte att skaffa så mycket information som möjligt 

om det undersökta problemområdet. Vid explorativa undersökningar försöker forskarna, oftast 

genom att använda flera olika tekniker för kunskapsinsamlingen, att belysa problemområdet 

så omfattande som möjligt. Explorativa undersökningar kännetecknas ofta av att de är idérika 

och med kreativa inslag för att nå kunskap som kan ligga till grund för vidare forskning. 

(Davidson & Patel, 2003, ss. 12-13) 

3.3 Kvantitativ forskning eller kvalitativ forskning 
Författarna till detta arbete har valt att genomföra en kvalitativ studie. Dessa typer av studier 

kännetecknas av att de använder data som inte alltid går att kvantifiera. När en forskare vill 

skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne eller händelse är den kvalitativa studien att 

föredra. Intervjuer och observationer är oftast lämpliga tillvägagångssätt inom de kvalitativa 

studierna. Det är dock alltid det praktiska tillvägagångssättet som avgör vilken information 

forskaren får tillgång till. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63) Författarna till detta arbete har 

valt att genomföra all empirisk datainsamling genom intervjuer och observationer vilka de 

sedan tolkar och använder som data i deras fortsatta arbete. 

3.4 Primärdata 
Primärdata är sådan data som forskaren samlar in själv direkt från ursprungskällan. Denna 

data får forskaren direkt från personer eller grupper via exempelvis intervjuer, observationer 

eller frågeformulär. Datainsamlingen är skräddarsydd för den speciella frågeställningen 

forskaren har för avsikt att besvara. (Jacobsen, 2002, s. 152) Författarna klassar alla intervjuer 

som primärdata då de är direkt hämtade från ursprungskällan och mot bakgrund av detta har 

författarna lagt stor tillit vid dessa. Största delen av den data vilken författarna har analyserat i 

detta arbete är primärdata, främst för att författarna anser att den är säkrare än sekundärdata, 

vilket beskrivs nedan.  
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3.5 Sekundärdata 
Sekundärdata är sådan data som forskaren själv inte samlat in direkt från ursprungskällan. 

Forskaren baserar denna data på information vilken andra har samlat in, ofta för ett annat 

ändamål än det problem forskaren försöker att belysa. Forskaren måste vara mer uppmärksam 

och kritisk till den informationen som framkommer i sekundärdatainsamlingen än i 

primärdatainsamlingen. Detta på grund av att forskaren själv inte vet i vilka syften denna data 

samlades in. (Jacobsen, 2002, s. 153) Av ovanstående orsaker har författarna till detta arbete, 

valt att begränsa mängden sekundärdata, vid insamling av empirin. Dock förekommer en viss 

mängd sekundärdata. Författarna har gjort avvägningen att i de fall sekundärdata kan vara 

felaktig, kommer denna data inte har någon avgörande påverkan för analys och slutsats i detta 

arbete. 

3.6 Intervjumetod 
Bland flera kommunikationssätt valde författarna att genomföra personliga intervjuer. Detta 

för att det ger författarna stora möjligheter att styra vilka frågor som skall behandlas samt att 

denna metod möjliggör att intervjun blir mer omfattande. Dock medför den här tekniken ett 

accessproblem, det vill säga att få kontakt med respondenterna och få till stånd en intervju. 

(Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 186) Alla personliga intervjuer genomfördes då respondenterna 

hade möjlighet att avsätta erforderlig tid för en grundlig intervju. Dock valde författarna att 

genomföra de personliga intervjuerna under en kort begränsad tidsperiod för att respon-

denterna inte skulle ha möjlighet att påverka varandra. 

3.6.1 Registrering av intervjuerna 
Författarna genomförde fem stycken intervjuer vid olika tidpunkter. Författarna valde att 

genomföra dessa intervjuer med olika tillvägagångssätt. Gemensamt för de fem intervjuerna 

var dock att samtliga spelades in för att sedan transkriberas. Fördelen med en inspela intervju 

är att respondentens svar exakt registreras. En nackdel är dock att närvaron av en bandspelare 

kan påverka vilka svar respondenterna ger. Detta kan visa sig först efter intervjun, när band-

spelaren är avstängd, då det kan framkomma ytterligare information som är intressant för 

forskningsarbetet. (Davidson & Patel, 2003, s. 83) Författarna har även fört anteckningar 

under intervjun samt i direkt anslutning till intervjuerna för att fånga upp denna information 

vilken annars skulle gå förlorad. 

3.6.2  Frågornas grad av standardisering och strukturering 
Graden av strukturering skiljde sig åt för de olika intervjuerna. Författarna hade för avsikt att 

hålla alla intervjuerna med en låg grad av strukturering. Detta för att en lägre grad av 

strukturering ger respondenterna möjlighet att i högre utsträckning fritt tolka intervjuarnas 

frågeställningar efter sin egen inställning eller erfarenhet. Denna typ av frågor karakteriseras 

av att forskaren ställer öppna frågor vilket möjliggör en möjlighet att införskaffa djupare 

information från respondenten. (Davidson & Patel, 2003, s. 71) Detta medvetna val gjordes, 

av författarna, mot bakgrund av att det var respondenternas egna upplevda syn på problem-

området som var av intresse vid undersökningen.  

Graden av standardisering skiljde sig åt för de olika intervjuerna. Dels för att författarna vid 

den inledande intervjun främst var intresserade av att få en upplevd problemformulering och 

nulägesbeskrivning av FöretagEtt. Vid den nästkommande intervjun hade författarna 

strukturerat upp en intervjuguide vars data låg till grund för de intervjuernas utformning. 

Dessa intervjuguider återfinns i bilaga ett och bilaga två. Tanken med en hög grad av 

standardisering är att respondenterna skall få likalydande frågor i exakt samma ordning. Detta 

för att forskaren vill kunna jämföra och generalisera de olika intervjumaterialen. (Davidson & 
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Patel, 2003, s. 72) Graden av standardisering höjdes vid de genomförda intervjuerna, med 

Respondent II och Respondent III, då dessa hade liknande arbetsuppgifter och det var mer 

betydelsefullt att kunna jämföra dessa intervjuer med varandra för arbetets analys. 

3.6.3 Förberedelser inför intervjuerna 
Det finns olika typer av förberedelser en forskare bör göra innan hon genomför en intervju. 

Det kan dels handla om att forskaren studerar tidigare forskning inom det område vilket skall 

studeras för att tillskansa sig en teoretisk bas samt en uppsättning centrala aspekter och teman 

vilka är angelägna för forskningsrapporten. (Davidson & Patel, 2003, s. 79) Det kan även 

handla om hur själva intervjun genomförs och hur den är utformad. Forskaren bör fråga sig 

om hon har tänkt på alla aspekter i frågeställningarna samt ifall frågorna kan feltolkas. Vidare 

är val av intervjuteknik samt huruvida forskaren behärskar denna teknik aspekter forskaren 

bör ta ställning till innan intervjuerna inleds. (Davidson & Patel, 2003, ss. 82-83) Då 

författarna inte kände till vid den inledande intervjun vilket problem som skulle undersökas 

valde författarna, på ett tidigt stadium, att genomföra ett abduktivt forskningsförfarande. Detta 

genom att vid den inledande intervjun inte förbereda sig med någon teoretisk referensram. Till 

de efterföljande intervjuerna hade författarna skapat sig en teoretisk referensram, vilken de 

byggde sina vidare intervjuguider ifrån. Vidare valde författarna en intervjuteknik där båda 

författarna hade samma intervjuguide och båda ställde frågor vilka var hämtade ifrån denna. 

Detta för att i de fall författarna inte behärskade någon del av intervjutekniken skulle de 

gemensamt överbrygga detta problem samt minska risken att respondenterna missuppfattade 

intervjufrågorna.  

3.6.4 Tratt-teknik 
Forskaren, som utför intervjun till sin forskningsrapport, kan välja att formulera alla frågor, 

frågeområden eller teman i förväg vilka hon skall hålla sig till under intervjun. (Davidson & 

Patel, 2003, ss. 73-74) Författarna valde att genomföra sina intervjuer med förformulerade 

frågeområden vilka de skulle hålla sig till. Vidare valde författarna att genomföra intervjuerna 

med tratt-tekniken. Denna teknik innebär att forskaren inleder med stora öppna frågor för att 

därefter cirkulera runt ämnet för att tillsist komma in på mer specifika frågor om det 

undersökta ämnet. Denna intervjuteknik anses få respondenten att känna sig motiverad och 

aktiverad då de får svara som de vill inledningsvis. (Davidson & Patel, 2003, s. 74) Detta för 

att författarna skulle säkerställa att respondenten förstod vilket område som författarna avsåg 

att undersöka samt möjliggöra att nya aspekter kunde framkomma, vilka annars skulle kunnat 

gå förlorat.  

3.6.5 Hermeneutiskt inspirerade intervjuer 
Med en hermeneutisk intervju avses att forskaren spelar på känslorna hos respondenten. Detta 

kan göras bland annat genom att forskaren beskriver vilken roll arbetet har i hennes liv eller 

vilka känslor som uppkommer under intervjuns gång. För att komma fram till förståelse anses 

i det hermeneutiska fallet medkänsla var en tillgång. Dock får inte forskaren spela på med-

känslan för att manipulera respondenten. Att genomföra en intervju på detta vis anses berika 

intervjun samt möjligöra att respondentens uppfattning framträder tydligare. (Davidson & 

Patel, 2003, s. 81) Författarna valde att genomföra främst den första intervjun med en 

hermeneutiskt inspirerad metod. Detta främst för att låta respondentens upplevda problem i 

det valda forskningsområdet komma fram och kunna diskuteras.  
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3.7 Val av respondenter 
Författarna hade liten möjlighet att påverka vilken respondent som skulle intervjuas vid den 

inledande intervjun. Dock skedde de övriga valen av respondenter genom diskussion med 

handledaren på FöretagEtt. De valdes dels på grund av hur de påverkar det undersökta 

problemområdet och dels av deras vida kunskap om ingångsdata. Även geografisk belägenhet 

samt författarnas och respondenternas möjlighet att avsätta erforderlig tid var aspekter som 

påverkade valet av respondenter. Nedan presenteras de fyra respondenterna. 

3.7.1 Respondent I 
Respondent I arbetar som Operation manager vid FöretagEtt. Respondent I har arbetat vid 

FöretagEtt i åtta månader vid första intervjutillfället och har tidigare en bakgrund i livs-

medelsbranschen där Respondent I har varit verksam i över nio år. Respondent I är utbildad 

civilingenjör med inriktning maskin. Operation managern har ansvar för fabriken på 

FöretagEtt. Denna tjänst innebär att ansvara för bland annat produktion, lager och inköp. 

(Operation manager, 2012) 

3.7.2 Respondent II 
Respondent II är Sales manager vid FöretagEtt och anställdes den 1:a februari 2012. 

Respondent II kommer tidigare från dryckesbranschen, där Respondenten II bland annat har 

varit ansvarig för den nordiska delen av servicehandeln. Respondent II har en utbildning i 

ekonomi med inriktning på företagsledning. Sales manager är SOF:en som ansvarar för 

försäljning och kundkontakter i Sverige. (Sales manager, 2012) 

3.7.3 Respondent III 
Respondent III är Export manager vid FöretagEtt, vilket innebär SOF:en med ansvarar för 

exporten till Finland, Norge, Danmark, Ryssland och Baltikum. I Sverige ansvarar 

Respondent III endast för kundkategorin foodservice. Denna kategori innehåller främst 

grossister för exempelvis restauranger, storkök och skolmatsalar. Respondent III har arbetat 

vid FöretagEtt som Export manager i fyra år, innan detta har han arbete med FMCG 

(snabbrörliga konsumentprodukter) i större delen av sitt yrkesliv. (Export manager, 2012)  

3.7.4 Respondent IV 
Respondent IV arbetar i FöretagEtt idag som lageransvarig och har haft sin anställning där 

under ett flertalet år. Denna tjänst innebär bland annat att boka transporter och sköta den 

operativa driften av lagret vid FöretagEtt. (Operation manager; Lageransvarig, 2012) 

3.8 Validitet och Reliabilitet 
Med validitet menas huruvida det valda mätinstrumentet lyckats mäta det som rapporten avser 

att mäta eller med andra ord om forskaren lyckats mäta det hon avsett mäta i sin rapport. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 38) Validitet handlar också om ifall den insamlade 

data som gjorts under forsknings rapporten täcker de avgörande frågorna samtidigt som den 

speglar sanningen. Detta gemensamt betyder att validitet handlar om huruvida forskarens data 

och metoder, för att anskaffa data, kan anses vara träffsäkra och riktiga. (Denscombe, 2009, s. 

425) Författarna anser att detta arbete har en tillfredställande grad av validitet då författarnas 

metodval för insamling av data, har möjliggjort att den empiriska data tillsammans med den 

valda teorier kunnat svara på arbetets frågeställning. Dessutom anser författarna att de genom 

de analyser och diskussioner som görs i arbetet synliggör att insamlad data möjliggjort att 

frågeställningarna besvarats i arbetet. Dock anser författarna att validiteten stärkts om 

respondenterna varit anställda en längre tid och på så vis skaffat sig mer erfarenheter vid 

FöretagEtt.  
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Tillförlitligheten i svaren de valda mätinstrumenten ger klassas som graden av reliabilitet. Det 

vill säga huruvida en annan forskare skulle komma fram till samma reslutat som den förste 

om hon upprepade undersökningen. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59) Författarna anser att 

detta arbete har en tillfredställande grad av reliabilitet. De anser även att de lyckat stärka 

denna genom författarnas breda teoriforskning vilken synliggjorde komplexiteten i fråge-

ställningen samtidigt som de i analysavsnittet och i diskussionsavsnittet visade att de valt rätt 

mätinstrument för detta arbete.  

3.9 Källkritik 
En forskares rapport är aldrig bättre än den data den bygger på. På grund av detta bör alltid en 

forskare vara kritisk mot den data hon har samlat in och ifrågasätta huruvida hon har samlat in 

data från rätt primärkällor. Vanligtvis anses de uppgiftslämnare som har större kunskap i det 

undersökta området tillförlitligare än de som är nya eller inte har lika stor kunskap i det 

undersökta området. Även i de fall forskaren finner de rätta källorna är det inte säkert att de 

ger riktig information. Därför bör forskaren kritiskt värdera riktigheten i källans utlämnade 

information, eller analysera vilka intressen en källa kan ha för att undanhålla eller manipulera 

information för forskaren. Även kontexten vid exempelvis intervjun kan göra att respondenten 

besitter en ovilja att förmedla sin sanning. Det kan röra sig om att flera personer befinner sig i 

rummet under intervjun, vilka respondenten inte vill dela sina värderingar och kunskaper 

med. Mot bakgrund av nämnda faktorer kommer det alltid att vara svårt för forskaren att 

kontrollera om uppgiftslämnaren förmedlar sanningen. På grund av dessa anledningar bör 

källor kontrolleras av forskaren mot andra källor. Rapportens källor bör även i så stor 

utsträckning som möjligt vara oberoende av varandra. Om de till och med har olika intressen 

och motiv kan forskaren tillskriva större giltighet i den data som insamlats från dessa. 

(Jacobsen, 2002, ss. 259-261) Författarna är medvetna om den fara för felaktig data, 

framförallt då alla primärdata samlats in från ett och samma företag. Dock anser författarna att 

vid genomförandet av intervjuerna säkerställde de en låg risk för ogiltighet i data genom att 

kontrollfrågor ställdes, intervjuerna gjordes separat på neutrala platser samt att de intervjuade 

hade olika intressen och motiv. Mot bakgrund av detta anser författarna att arbetets 

primärkällor kan tillskrivas en hög grad av tillförlitlighet.  

Sekundärdata är data som andra har samlat in. Ett av problemen med denna typa av data kan 

vara att den har samlats in för ett helt annat ändamål än det forskaren undersöker. Ytterligare 

ett problem med sekundärdata är att forskaren har ofta ingen vetskap om hur dessa data har 

samlats in. Av den orsaken bör forskaren begrunda vilka data hon väljer samt hur trovärdiga 

vart och ett av dessa data är. Mot bakgrund av detta bör forskaren fråga sig i hur stor grad 

källan är tillförlitlig och vilka andra motiv källan har till data insamlingen och presentationen 

av denna. (Jacobsen, 2002, ss. 186-189) Författarna har i detta arbete värderat alla sekundära 

källor när de använts i arbetet. De har även reflekterat över huruvida källorna har några dolda 

motiv samt i största möjliga mån försökt hittat andra källor som kan bestyrka informationen i 

de valda sekundärkällorna. Avslutningsvis är detta arbete uppbyggt på ett sådant vis att 

resultatet inte hade förändrats nämnvärt om någon källa skulle visa sig vara felaktig. Mot bak-

grund av detta anser författarna att arbetets sekundära källor kan tillskrivas en hög grad av 

tillförlitlighet.  
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3.10 Metodreflektion 
Författarna är medvetna om att valet av en kvalitativ studie medför att viss data inte kunde 

samlats in i samma utsträckning som om det hade skett en kvantitativ studie. Dock anser 

författarna mot bakgrund av problemformuleringen i detta arbete att den kvalitativa metoden 

har belyst problemområdet på ett tillfredställande vis i detta arbete. Detta dels för att 

författarna anser att det är prognosprocessen på FöretagEtt som är problemet och inte den 

valda prognosmetoden. Dessutom för att FöretagEtt har ett modernt affärssystem vilket egent-

ligen skulle kunna göra korrekta prognoser, om rätt ingångsvärden fanns att tillgå. Mot bak-

grund av detta anser författarna att dessa kvantitativa data inte skulle tillföra arbetet ett ytter-

ligare perspektiv. 

Författarna är medvetna om de intervjuproblem vilka kan uppstå vid de valda intervju-

metoderna. Även om författarna inte kan styra respondenternas svar i samma utsträckning, 

som vid en helt strukturerad intervju, anser författarna att den valda intervjuformen bättre 

speglade respondenternas egna uppfattning och tyckande. Författarna anser att detta bidrog till 

en vidare förståelse vid deras fortsatta arbete.  

Författarna är väl medvetna om den risk för begränsningar, i det insamlade primärdata 

materialet, som kan orsakas av de val av respondenter vilka gjordes under arbetet. Dock anser 

författarna att de valda respondenterna tydligast speglar och har störst kunskap i det under-

sökta problemområdet.   

Att först genomföra en inledande intervju för att därefter tillskansa sig mer teoretisk 

information mellan alla de olika intervjutillfällena anser författarna bidrog till att frågorna 

som ställdes under intervjuerna på ett djupare plan synliggjorde problemet och bidrog till 

resultatet av arbetet. 

Författarna har insamlat en del av informationen för detta arbete på Internet. Att skaffa 

information från Internet medför en risk att den är oriktig eller förvanskad. Dock har 

författarna i så stor utsträckning som möjligt använt sig av det undersökta företagets egna 

hemsidor. Vidare har de varit kritiska vid tolkningen av data de har hämtat från Internet. 

Författarna har samlat in delar av teorin från rapporter och vetenskapliga artiklar. Dock har 

författarna i största utsträckning sökt de ursprungskällorna för att minska andrahands-

tolkningen och på så vis skapa validitet i den inhämtade informationen. 
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4 Teori 
I teorikapitlet väljer författarna inledningsvis att beskriva ett antal grundläggande prognos-

metoder, både kvantitativa och kvalitativa. Detta för att belysa prognosmetodvalets 

komplexitet. Vidare beskriver författarna ytterligare ett antal teorier vilka skall belysa proble-

matiken vid bland annat prognosarbetet.  

4.1 Prognos 

4.1.1 Inledning 
Planering innebär att fatta beslut om framtida handlingsplaner. För att ett företag skall kunna 

fatta dessa beslut krävs information och en bedömning om hur framtiden kommer att påverka 

företaget. Bedömningar om framtida omvärldsfaktorer kallas prognoser, vissa av dessa 

faktorer kan företag ha mer eller mindre möjlighet att påverka. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 

135) Prognoser kan även förklaras som en metod för att försöka förutsäga framtida händelser. 

Dessa prognoser tillsammans med historisk information och framtidsdata är förutsättningen 

för ett framgångsrikt planeringsarbete på företag. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 186) 

Olhager menar att de företag som väljer att inte ha ett kontinuerligt prognosarbete förutsätter 

att framtiden hela tiden kommer bli en upprepning av det som varit eller att företaget kan och 

hinner anpassa sig till alla nya situationer som uppkommer. (Olhager, 2000, s. 145) Mot 

bakgrund av detta är prognosarbetet en viktig del i planeringsprocessen. Målet med 

planeringsprocessen är att identifiera de bästa besluten, för företagets framtidsplanering, och 

på vilket sätt de skall genomföra. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 186) Dock bör 

företag vara medvetna om att prognoser aldrig helt kan överensstämma med verkligheten. 

Snarare kan det förutsättas att en viss del fel är inbyggda i prognosen. Till viss utsträckning 

bör därför en viss acceptans ges för bristerna i prognoserna, samtidigt som prognosarbetet 

alltid bör sträva efter att minimera dessa fel och konsekvensen utav dem. (Mattson & 

Johnsson, 2003, s. 139) 

4.1.2 Var behövs prognoser i företaget? 

4.1.2.1 Marknadsföring 
Prognoser är ett verktyg för marknadsavdelningen, dessa bör vara specificerade på region, 

period och produkt. Exempelvis kan prognoserna ligga till grund för marknadsföringsinsatser 

och försäljningsbudgetar. Vidare kan en omvärldsanalys av hur det rådande och kommande 

ekonomiska läget ser ut vara värdefullt för marknadsavdelningen. Exempel på omvärldsanalys 

som ett företag kan göra är att analysera hur köpkraften kommer utvecklas för befintliga 

kunder samt potentiella kunder. Tekniska trender är också ett exempel på värdefulla faktorer 

att fånga upp. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 116) 

4.1.2.2 Finansiering 
Kunskap gällande företagets efterfrågeutveckling samt vetskap om hur företagets kostnads-

utveckling och intäktsutveckling fordras för att göra bra prognoser för ekonomiavdelningen. 

Vidare erfordras kunskap om inbetalningar och utbetalningar för att kunna ha kontroll på 

likviditetsplaneringen. Eventuella förändringar gällande valutakurser och räntor är också 

faktorer att ta hänsyn till. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 116) 
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4.1.2.3 Personal 
Personalavdelningen använder prognoser för att planera arbetskraftsbehov och då specificerat 

på avdelningar, kvalifikationer och period. Utöver detta behövs information om ledigheter, 

frånvaro, eventuella uppsägningar, pensioneringar med mera. Dessa prognoser ligger till 

grund för att kunna anställa och bemanna med kompetent personal vid rätt tidpunkt. (Edlund, 

Högberg, & Leonardz, 1999, s. 116) 

4.1.2.4 Företagsledning 
För att företagsledningens skall kunna göra strategisk planering behövs bland annat uppgifter 

om företagets ekonomiska situation, prognoser för utvecklingen i branschen och teknologi-

utvecklingen. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 116)  

4.1.3 Tidshorisont 
Det finns olika tidsperioder en prognos är tänkt att täcka. Det som avgör vilken prognos-

tidslängd som används är främst avgörande av vad prognosen är tänkt att användas till. Även 

prognosprecisionen är starkt förknippad med vald periodlängd. En prognos som täcker 

försäljningen över ett helt år klarar inte av att synliggöra efterfrågevariationerna på samma vis 

som en prognos vilken visar försäljningen per vecka. Således är valet av prognoslängd 

påverkat av vilka krav som ställs på prognosprecisionen. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 145) 

Prognoser kan klassificeras efter vilken tidshorisont de täcker. (Bjørnland, Persson, & Virum, 

2003, s. 186) 

4.1.3.1 Långtidsprognoser, upp till 5 år  
Långtidsprognoser används för mer omfattande förändringsarbete och planeringsarbete. Det 

kan handla om strategiska beslut rörande till exempel produktionsförändringar, finansiering 

eller organisationsförändringar. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 187) 

4.1.3.2 Prognoser på mellanlång sikt, 1 – 3 år 
Prognoser på mellanlång sikt används främst för produkter med långa leveranstider. De blir 

en bidragande faktor när ramavtal eller samarbetsavtal med leverantörer och distributörer 

tecknas. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 187)  

4.1.3.3 Prognoser på kort sikt, 3 – 12 månader 
Prognoser på kort sikt används på företagets alla produkter eller främst de betydelsefullaste 

produkterna. Prognoserna används till för att planera bland annat inköp av insatsmaterial, 

tjänster och produktionsplanering. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 187) 

4.1.3.4 Veckoprognoser, 1 – 4 veckor 
Veckoprognoser används för att identifiera behov på kort sikt för det operativa arbetet. 

Behoven som behövs identifieras i detta tidsspann kan bland annat vara batchstorlekar, 

trasportupplägg, bemanning och avrop från underleverantörer. (Bjørnland, Persson, & Virum, 

2003, s. 188) 

4.1.4 Generella riktlinjer vid val av prognosmetod och prognosarbete 
Vid val av prognosmetod finns det ett stort antal att utgå ifrån. En del av prognosmodellerna 

är generella och andra är framtagna för att fungera i speciella prognossituationer. Det finns 

kvalitativa metoder som bygger på expertutlåtanden där de valda experternas uppfattning, om 

hur framtiden kommer se ut, ligger till grund för prognosen. Dock är kvantitativa metoder där 

främst historisk data utgör grunden för prognoser vanligast förekommande. (Edlund, 

Högberg, & Leonardz, 1999, ss. 122-123)  
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4.1.4.1 Definiera syftet med prognosen 
Företag bör identifiera vad prognosen skall användas till. Det kan röra sig om till exempel 

produktionsplanering, inköp eller distribution. Även vad det är som skall styras av prognosen 

bör identifieras, vilket kan vara bland annat råvaror, efterfrågan på färdiga produkter eller 

organisatoriska förändringar. Vidare bör det bestämmas på förhand vilken tidshorisont som 

prognosen är tänkt att täcka. Även vilken måttenhet som prognosen skall beskriva bör på 

förhand bestämmas. Här kan det röra sig om kronor, antal enheter, kilo eller styck. 

(Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, ss. 188-189) 

4.1.4.2 Bestäm indata 
Företag bör identifiera vilken data som är relevant för det aktuella prognosarbetet. Vidare kan 

viss data behöva analyseras innan användandet. Det kan röra sig om historisk data som bildar 

vissa mönster, då är det avgörande att man analyserar dessa data för att välja rätt prognos-

modell. Det kan röra sig om bland annat säsongsvariationer, vilka upprepar sig regelbundet 

under året, eller trender, vilka kan öka eller minska efterfrågan under vissa tidsperioder eller 

konjunktursvängningar, vilka skapar efterfrågesvängningar i ett längre perspektiv. Företag 

kan sällan analysera efterfrågesvängningar som en enskild faktor, ofta är det flera faktorer 

som samspelar samtidigt som en viss slumpmässig variation alltid kan infinna sig. I de fall där 

prognosen är ämnad för ett längre tidsperspektiv bör fler parametrar hittas än enbart historisk 

efterfrågedata. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, ss. 189-190) 

4.1.4.3 Kartlägg de faktorer som påverkar behov eller förbrukning 
Det finns en rad andra faktorer förutom historisk efterfråga som påverkar framtida behov. 

Dessa faktorer kan vara prisförändringar, ändrad marknadsföring, nya marknader eller 

förändrad konkurrens. Dessutom kan förändringar i lagar, föreskrifter eller skatteregler 

påverka marknadens efterfråga. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, ss. 190-191) 

4.1.5 Prognostisering som en process 
Prognostisering är en process där man kombinerar kvantitativ data med kvalitativ data, för att 

få fram bästa möjliga resultat. Olika prognosmetoder kan skilja sig en hel del från, därför 

klassificeras de olika prognostyperna utifrån olika perspektiv. Ett av dessa perspektiv är ifall 

prognosen bygger mer på ett kvantitativt eller kvalitativt perspektiv. (Olhager, 2000, s. 148)   

 

4-1 Grundläggande prognosprocess. Författarnas egen tolkning (Olhager, 2000, s. 148) 
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4.1.6 Aggregerade prognoser 
När ett företag gör en långsiktig prognos kan en aggregerad prognos (hopslagning av enheter 

och kategorier) vara ett bra alternativ. Detta för att det kan vara svårt att göra bra prognoser 

för varje enskild produkt i ett längre perspektiv. Mot bakgrund av detta använder prognos-

planerare vanligtvis prognostisering av produktgrupper, med liknande produkter, när detta 

skall ske på längre sikt. Dessa prognoser uppvisar större stabilitet vilket kan vara att föredra 

då prognoser i ett längre perspektiv främst används för att planera anskaffningen av insats-

material eller inköp av maskiner och anläggningar. Dessutom blir standardavvikelsen mindre 

för en aggregerad prognos jämfört med prognoser för varje enskild produkt. (Olhager, 2000, 

ss. 149-150)  

4.2 Kvantitativa prognosmetoder 
Kvantitativa metoder utgår från historisk data för att beräkna framtida värden. Den vanligaste 

typen av kvantitativa modeller är tidsseriemetoder. Exempel på tidsseriemetoder är glidande 

medelvärde, exponentiell utjämning och säsongsindex. Denna typ av prognoser har en tyngd-

punkt på endast en variabel, till exempel en produkts efterfrågan under en viss tidsperiod 

jämfört med samma tidsperiod föregående år. En annan typ av kvantitativa prognosmetoder är 

kausala metoder. Dessa metoder förklarar en variabels utveckling med en eller flera andra 

oberoende variabler i en matematisk ekvation.(Olhager, 2000, s. 152) 

4.2.1 Naiva modeller 
Naiva modeller är inte så sofistikerade och kräver inte någon djupare utvärdering för att ta 

fram. Vid framtagandet av den enklaste naiva prognosen antas att nästkommande periods 

värde är det samma som värdet för denna period. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 

129)  

        

Där yt är prognosvariabelns observerade värde vid perioden t 

Vissa säsongsvariabler kan uppvisa säsongsmönster, dessa variabler kan modifieras. För att ta 

fram prognosen för nästkommande period används motsvarande värde för samma period före-

gående år, såvida det är en variation som är återkommande år från år. (Edlund, Högberg, & 

Leonardz, 1999, s. 129) 

           

Om en trend utkristalliseras finns möjligheten att approximera ökningstakten och därmed öka 

föregående värde med det uppskattade talet eller proportionen. (Edlund, Högberg, & 

Leonardz, 1999, s. 129) 

           

             

Vid det översta av de ovanstående exemplen visar på en trendmässig ökning av tio enheter per 

tidsperiod. Det andra exemplet ovan visar en fem procentig ökningstakt per tidsperiod. 

(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 129) 

  



       

23 

 

Många gånger visar det sig att naiva modeller bidrar med i stort sätt lika bra prognoser som 

vid användandet av mer avancerade beräkningsmodeller. Där av används dessa modeller ofta 

som en rimlighetskontroll vid jämförelse mot mer avancerade modellers prognosvärden. 

(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 

4.2.2 Glidande medelvärdes modellen 
Beräkningsmetoden glidande medelvärde bygger på att historisk data, av förbrukningen eller 

försäljningen, för ett antal perioder beräknas och ger ett medelvärde. Detta medelvärde är det 

som ligger till grund vid planeringen för nästkommande period, då företag använder prognos-

metoden glidande medelvärde. Metoden är en successiv beräkningsmetod där period för 

period beräknas. Den äldsta periodens efterfrågevärde ersätts av den nyaste periodens värde, 

vilken då ingår i medelvärdesberäkningen för den nästkommande perioden. Beroende på hur 

många perioder som används kommer det påverka hur metoden belyser olika perspektiv i 

efterfrågesvängningar. I de fall urvalet vid medelvärdesberäkningen är ett stort antal historisk 

data kommer beräkningsmetoden att reagera långsamt vid systematiska uppgångar och 

nedgångar i efterfrågan, dock kommer metoden vara stabilare mot slumpmässiga variationer i 

efterfrågan. Vid ett litet antal perioder i medelvärdesberäkningen är reaktionen snabbare vid 

systematiska efterfrågesvängningar. Dock finns det, vid ett litet antal perioder vid 

medelvärdesberäkningen, en risk för att slumpmässiga efterfrågeförändringar bidrar till en 

överreaktion vid planeringsarbetet. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 371)  

       
                      

 
 

P(t+1) = prognostiserad efterfrågan för period t+1 

D(t) = verklig efterfrågan under period t 

n = antalet perioder i medelvärdesberäkningen 

4.2.3 Exponentiell utjämning 
Denna prognostiseringsmetod utgår från verklig efterfrågan över ett historiskt antal perioder. 

Vid exponentiell utjämning beräknas medelvärdet och används som prognos till näst-

kommande period. De historiska värdena viktas olika. De värden som är äldst får minst 

inverkan vid beräkning med exponentiell utjämning. Vid beräkning används en utjämnings-

konstant, , vilken ger de historiska värdena sina olika viktningar. (Mattson & Johnsson, 

2003, s. 372) 

För att bestämma värdet på utjämningskonstanten får man testa sig fram. Det värdet som får 

den minsta avvikelsen mellan prognosvärdet och det verkliga värdet väljs sedan. Värdet på 

utjämningskonstanten är mellan 0 och 1. Vid valet av en högre konstant ger en större inverkan 

gällande slumpvariation, fördelen är att den snabbare reagerar på förändringar. Detta ger en 

stabilare prognos som reagerar långsamt på systematiska förändringar. (Mattson & Johnsson, 

2003, s. 372) 
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Mattson & Johansson (2003, s. 372) skriver att det inte är nödvändigt att använda sig av ett 

stort antal historisk data, det är fullt möjligt att vid exponentiell viktning med matematisk 

formel bevisa att även vid data från en föregående period är det möjligt att utföra prognos-

beräkning. 

                           

P = prognostiserad efterfrågan 

D(t) = verklig efterfrågan under period t 

 = utjämningskonstanten ett värde mellan (0 < α <1 ) 

Således behövs det endast lagrad data från det senaste verkliga efterfrågevärdet samt prognos-

beräkningen för samma tid. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 372) 

4.2.4 Metoder för trendkorrigering 
För att ta fram prognoser kan trendförändringar vara värdefullt att beakta. Vid kvalitativa 

prognosmetoder kan det vara förhållandevis enkelt att möta dessa systematiska trendmässiga 

förändringar i efterfrågan. Vid beräkningar med kvantitativa beräkningsmetoderna 

exponentiell utjämning och glidande medelvärde kan det vara av vikt att fånga upp de trend-

mässiga förändringarna. Tas förändringar med i beräkningarna medverkar detta till att minska 

prognoseftersläpningen. (Mattson & Johnsson, 2003, ss. 372-376)  

               
   

 
   

P(t+1) = trendkorrigerad prognostiserad efterfrågan för period t+1 

PG(t+1) = grundprognos för efterfrågan under period t+1 utan hänsyn tagen till 

förekommande trend 

 = den exponentiella utjämningskonstanten 

(1-)/ = korrigeringsfaktorn 

T = den genom prognosjämförelser period för period uppskattade trenden, 

exempelvis beräknad enligt formeln 

4.2.5 Beräkningsmetoder med hänsyn till säsongsvariationer 
Säsongsvariation är en systematisk efterfrågevariation som är vanligt förekommande. Av 

detta skäl bör företag ta hänsyn till dessa säsongsvariationer vid deras prognosarbete. Ett 

uttryck för säsongsvariationens storlek är säsongsindex, denna beräknas genom följande 

formel: (Mattson & Johnsson, 2003, s. 379) 

     
    

    
 

S(t) = säsongsindex för period t 

D(t) = verklig efterfrågan under period t 

D(m) = medelefterfrågan under årets samtliga perioder 
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Lämpligt är att utgå från verkliga säsongsvariationer ifrån flera tidigare år. Vid användandet 

av endast föregående års siffror skulle det resultera i att det blev samma värden för 

motsvarande månad mellan det gamla året och det året man vill beräkna. Summan av antalet 

perioder är samma som summan av samtliga säsongsindex under året. Då det finns en önskan 

att förbättra kvaliteten i beräkningarna kan glidande medelvärde eller någon liknande metod 

användas för att få ett säsongsindex som är framräknat från flera års säsongsvariationer. 

(Mattson & Johnsson, 2003, s. 379) 

När säsongsindex är fastställt kan sedan säsongsvariationens inflytande tas med i prognos-

beräkningen. Dock behöver senaste efterfrågevärde säsongsrensas innan det kan användas för 

att påverka prognosberäkningen. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 380) 

      
    

    
 

 DR(t) = säsongsrensat efterfrågevärde för period t 

 D(t) = verklig efterfrågevärde i period t 

 S(t) = säsongsindex för period t 

Därefter kan det säsongsrensade efterfrågevärdet användas i någon av de tidigare, i detta 

arbete, visade prognosberäkningsmetoderna. Beräkningen ger en ny grundprognos för 

period n vilken sedan säsongsjusteras. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 380) 

                  

 P(n) = prognostiserad efterfrågan för period n 

 PG(n) = grundprognos för period n 

 S(n) = säsongsindex för period n 

4.3 Kvalitativa prognosmodeller 
Kvalitativa prognosmetoder innebär att expertutlåtanden, marknadsundersökningar och sälj-

kårsuppskattningar gör subjektiva bedömningar av framtiden. Även marknadsundersökningar 

kan användas, då främst vid införandet av en ny produkt på en ny marknad, för att man skall 

få ett säkrare resultat. Försäljningskåren i ett företag har nära kontakter med marknaden och 

har därför större möjlighet att uppfatta svängningar i efterfrågemönstret tidigare. Därför är 

säljkårsuppfattningar vanliga för producerande företag på internationella marknader. Dock 

bör företaget vara försiktigt med att lyssna på säljkåruppfattningar i de fall säljkårspersonalen 

mäts mot en försäljningsbudget, vilket kan ge incitament för säljkårspersonalen att utrycka sig 

för negativt eller för positivt vid prognosarbetet. Detta är en av anledningarna till att 

uppskattningar och åsikter som bygger upp en kvalitativ prognos, bör rangordas för att inte få 

ett snedvridet resultat. Vid nya produkter kan kvalitativa prognoser vara det enda alternativet 

för ett företag. (Olhager, 2000, s. 151) Kvantitativa prognosmetoder utnyttjar subjektiv 

information som data. Av den orsaken minskas behovet av matematiska modeller, även om de 

kan användas för att komplettera den kvalitativa prognosen. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 

1999, s. 154)  
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Kvalitativa prognosmetoder använder kunnandet och tyckandet från experter i det område en 

prognos önskas göras. En stor fördel med dessa modeller är att de går att göra även i de 

situationer där tillgången är kraftigt begränsad på historisk data. En annan stor fördel är att de 

har möjlighet att fånga upp omvärldsförändringar som kan påverka det verkliga resultatet men 

vilka inte finns möjlighet att ta med i de kvantitativa prognosmodellerna. (Forecasting)  

4.3.1 Scenario-writing 
Vid scenario-writingmetoden startar arbetet med att ta fram ett antal möjliga händelse-

utvecklingar. Därefter tas ett antal olika troliga scenarion fram, vilka skulle kunna ske vid de 

olika händelseutvecklingarna. (Forecasting) Vanligen tas ett flertal olika scenarion fram vilka 

bygger delvis på de olika händelseutvecklingarna. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 

156) Beslutsfattaren får sedan de olika scenariona beskrivna för sig och får därefter besluta 

vilket scenario som verkar troligast att det kommer att inträffa. (Forecasting) Denna typ av 

metod används oftast för långsiktiga planeringar. Fördelen med scenario-writingmetoden är 

att antagandena som gjorts för de olika scenarierna beskrivs utförligt. På grund av detta kan 

beslutsfattarna få förståelse för vilka konsekvenser ett förändrat beslut eller förutsättning kan 

få. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 156) 

4.3.2 Analogi metoder 
De flesta subjektiva prognosmetoder bygger på någon form av analogi. Vid prognosarbete 

med denna metod jämförs den aktuella situationen med en liknande situation vilken tidigare 

har inträffat. När den nuvarande situationen analyseras tillsammans med tidigare situationer 

kan oftast likheter hittas. När situationerna antas vara så pass lika att utvecklingsprognos-

variabeln anses bli parallell med den tidigare situationen kan kunskaperna från denna 

användas i prognosframtagandet. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 155) 

Ett stort problem är att avgöra om utvecklingarna verkligen är parallella samt hur förväntade 

avvikelser skall kompenseras. Mot bakgrund av detta krävs det goda kunskaper om de olika 

prognosvariablerna samt hur de påverkats under tidigare scenarion. Analogiprognosmetoden 

kan användas till exempel när en produkt skall lanseras på en ny marknad. Ett exempel är 

Sveriges bilinnehav som prognostiserats med hjälp av bilinnehavet i USA men förskjutet med 

34 år. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, ss. 155-156)   

4.3.3 Subjektiv metod  
Det subjektiva angreppssätet bygger på att tillåta de individuella deltagarna i prognos-

processen att komma fram till deras egna resultat baserat på deras egna tankar, känslor och 

idéer. Grundtanken med denna metod är att en människa kan komma fram till ett beslut 

baserat på faktorer vilka ofta är svåra att kvantifiera. Brainstormingmöten är en metod vilken 

ofta används för att komma fram till nya idéer eller för att lösa komplexa problem. I löst 

organiserade träffar är tanken att deltagarna skall känna sig fria från bland annat grupptryck 

och på så vis våga delge sina åsikter utan att bli utsatta för kritik. (Forecasting) 

4.3.4 Delfimetoden 
Delfimetoden (kallad Delphi på engelska) är uppkallat efter oraklet Delfi i Grekland. Detta är 

en metod som gör en formaliserad analys av enkätsvar. Metoden utnyttjar en samlad expert-

panel vilken i flertalet omgångar tillfrågas. Mellan dessa omgångar sammanställs svaren i 

exempelvis genomsnittsmått och beräkning på svarens spridning. Därefter visas samman-

ställningen för expertpanelen vilken därefter får svara på frågeställningen på nytt. Metod-

ledarna kan be de deltagarna, vars svar avviker avsevärt från gruppen, motivera sin upp-

fattning. Expertpanelens utfrågning upprepas sedan tilldess att majoriteten av deltagarna har 

en liknande uppfattning. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, ss. 154-155) 
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Kritik har riktats mot metoden då den förutsätter att bara svaren blir lika kommer den att 

stämma. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999, s. 155) Även begreppet expert är i den här 

metoden av bred betydelse. En person kan i princip delta i expertpanelen om hon har någon 

form av relevant kunskap eller värdering vilken kan tillföra värde för resultatet. (Pill, 1971, s. 

60) Metoden har används bland annat inom områden som samhällsplanering, utbildning och 

ekonomi. (Andersson, Kärrman, & Persson, 2006, s. 2) 

4.3.4.1 Delfimetodens bakgrund 
Delfimetoden är ett tillvägagångssätt för att frambringa och förfina gruppbedömningar. 

Ursprungsidén till metoden är det gamla ordspråket ”två huvuden är bättre än ett” och att detta 

skall kunna implementeras när det inte finns exakt kunskap. Enligt Dalkey innehåller Delfi-

metoden tre funktioner, anonymitet, samspel och kontrollerad återkoppling med statistiskt 

gruppsvar. Anonymiteten får man fram genom formella frågeformulär som grupp-

medlemmarna får fylla i. Samspelet och det kontrollerade återkopplingen uppkommer genom 

att övningen genomförs ett antal omgångar mellan vilka man sammanfattar gruppens resultat 

från föregående omgång och kommunicerar ut detta till gruppens medlemmar. Det statistiska 

gruppsvaret får man genom att aggregera gruppens gemensamma svar. Detta för att minimera 

risken för att dominerande personer eller irrelevant information samt grupptryck, mot ett visst 

resultat, skall påverka det slutliga resultatet. (Dalkey, 1969, s. 408) 

4.3.4.2 Fördelar med Delfimetoden 
Det finns ett antal fördelar med Delfimetoden och den främsta är att det är en relativt snabb 

metod att få ut användbar information från en expertgrupp. Ett väl utarbetat frågeformulär 

kräver mindre tid och energi från deltagarna än att de exempelvis deltar i en konferens eller 

själva skriver ner sina tankar i en rapport. En annan fördel med metoden är att den kan skapa 

en utvecklande atomsvär för deltagarna. Återkopplingen kan öka intresset och skapar 

objektivitet. Dessutom skapar anonymiteten en möjlighet att dela på ansvaret och på så vis 

frigör deltagarna från deras egna personliga agendor. (Pill, 1971, s. 58) 

4.4 Prognosfel 
Prognoser överensstämmer aldrig med verkligheten fullt ut. Det finns alltid en mer eller 

mindre avvikelse från det verkliga utfallet. Därför finns det ett starkt skäl till att beräkna detta 

prognosfel och kontinuerligt kontrollera att vald prognosmodell håller sig inom den 

accepterade felmarginalen. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 160) 

Syftet med att beräkna prognosfel är att synliggöra enstaka slumpmässiga fel samt 

systematiska fel, där prognosen ger ett för högt eller för lågt värde. Dessa fel orsakar antingen 

brister eller överproduktion. Även vid dimensioneringen av säkerhetslager använder man sig 

av framräknat prognosfel som en av parametrarna. (Mattson & Johnsson, 2003, s. 160) 

Eftersom det vid en situation där sannolikheten är lika stor för att efterfrågan blir högre som 

lägre än det som finns i lager, blir sannolikheten att efterfrågan kan tillfredställas 50 procent. 

Detta är detsamma som att servicegraden är 50 procent. För att kunna öka servicegraden 

måste man tillföra en extra reserv och det gör företag vanligtvis med ett säkerhetslager. 

(Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 198) 

För att kunna beräkna säkerhetslagret behövs därför en uppskattning av det förväntade 

prognosfelet som kommer att uppstå. Dessa uppskattade prognosfel förväntas vara liknande 

de prognosfel som historiskt har uppstått, därför är det viktigt att historisk data om bland 

annat prognosfel samlas in. När sedan osäkerheten i prognosvärdena bestäms räknas ett 

genomsnittsfel fram för den historiska perioden. Historiska genomsnittsprognosfel anges som 

antingen standardavvikelse eller MAD (Mean absolut deviation, svensk översättning: 
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genomsnittlig absolut avvikelse). Standardavvikelsen får man genom att ta kvadratroten ur 

summan av prognosfelen i kvadrat, dividerat med antalet perioder som prognosen beräknas 

på. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, ss. 198-199) 

                   
              

    

   

 
 

Standardavvikelse uträkningen var, innan datorerna, väldigt avancerad och tidskrävande att 

räkna ut manuellt. För att förenkla beräkningsarbetet utvecklades MAD. Den består av 

summan av prognosfelen dividerat med det antal perioder som prognosfelet beräknas för. Vid 

dimensionering av säkerhetslager används oftast ett tabellvärde av standardavvikelsen vid 

normalfördelningar. Vid en omräkning av MAD, för att kunna jämföra detta värde med 

standardavvikelse, beräknar man MAD gånger 1,25, vilket då ger ett värde som motsvarar 

standardavvikelsen. (Bjørnland, Persson, & Virum, 2003, s. 199) 

                                      

Mad(t) = MAD till och med period t 

P(t) = prognostiserad efterfrågan för period t 

D(t) = verklig efterfrågan i period t 

α = den exponentiella utjämningskonsonanten 

Ett lågt MAD värde eller standardavvikelsevärde är inte det samma som en bra prognos. För 

att en prognosmetod skall ha god kvalité i ett längre perspektiv skall den även ge låga medel-

prognosfel, det vill säga att prognosen lika ofta skall ge för höga som för låga värden jämfört 

med den verkliga efterfrågan. För den perfekta prognosmodellen skall medelprognosfelet vara 

noll. (Mattson & Johnsson, 2003, ss. 160-161) 

4.5 Funktions- och processorienterade organisationer 
Traditionellt har företag varit organiserade runt dess funktioner. Denna klassiska 

organisationstyp kan kallas för en vertikal organisation med en kultur av flera lager av 

hierarkisk beslutsfattande. (Christopher, 2011, s. 219) I dessa funktionella organisationer går 

produkterna, vilka de producerar, från en avdelning till en annan utan tätare samarbete mellan 

avdelningarna. Det är även vanligt att alla avdelningar har upprättar ett eget lager mellan 

avdelningarna och att slutkunden oftast är okänd för de flesta avdelningarna. Organisationen 

har införskaffat ett planeringssystem vilket planerar och styr produktionen så att rätt produkter 

hamnar hos rätt kund. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 23-24) 

4.5.1 Karaktäristika i funktions organisationer 
I funktionella organisationer arbetar varje funktion separat från avdelningen före eller efter, 

för att optimera sin del av verksamheten. Detta möjliggör fördelar i bland annat produktions-

optimeringen så som stordriftsfördelar. Dessa typer av funktionella organisationer uppvisar 

oftast ett antal problem. Ett av dessa problem kan vara att svårigheter som uppstår ute på de 

olika avdelningarna adderas ihop i slutändan. Exempel på detta är när varje avdelning har sitt 

eget lager för att gardera sig mot brister eller efterfrågeökningar. Dessa buffertlager bidrar till 

att den totala lagernivån kan bli onödigt stor. Ett annat problem som funktionella 

organisationer kan råka ut för är att ingen tar ansvaret för helheten. Avdelningarna lämnar 

över ansvaret till nästa avdelning i kedjan och det är då det är som störst risk att information 

missas, förvanskas eller misstolkas. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 24-25) Ett 
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annat problem är när en order produceras tillkommer det även en separat process för att 

tillhandahålla dokumentationen, exempelvis frakthandlingar, fakturor och plocklistor. 

Problemet är att dessa aktiviteter sköts sekventiellt när de borde ske parallellt. Varje funktion 

gör sin uppgift färdig innan ordern skickas vidare till nästa funktion eller avdelning. 

(Christopher, 2011, s. 232) Ytterligare ett problem är att företaget riskerar suboptimeringar. 

De olika avdelningarna ser enbart sina egna problem och möjligheter, vilket leder till att de 

enbart optimera den egna verksamheten. Även de vanligaste ekonomiuppföljningssystemen är 

oftast uppbyggda på ett sådant vis att de enbart kontrollerar att varje avdelning uppfyller sitt 

eget budgetmål. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 24-25) Ett av kanske de största 

problemen med funktionellt organiserade organisationer är att organisationen inte visar upp 

ett ända ”ansikte” utåt. Kundkontakterna sker inte samlat utan kunden behöver möta fler olika 

delar av företaget, för att följa sin order genom orderprocessen. Vissa av dessa kanske inte ens 

bör ha kundkontakt. Det vill säga ingen på företaget har handlingsfriheten att hjälpa en kund 

från beställning till leverans. (Christopher, 2011, s. 232) 

4.5.2 Flödesfokuserade organisationer 
Flödesfokuserade organisationer, vilket är detsamma som processtänkande organisationer, 

kan i många fall vara motsatsen till funktionsorienterade organisationer. För att tillgodose 

kundernas behov och förväntningar samt hålla de utlovade leveranstiderna, samarbetar alla 

avdelningar och har flödet i fokus. I dessa organisationer är kunden synlig för alla avdelningar 

då hela flödet arbetar gemensamt för att tillfredställa slutkundernas behov. Dock är den 

flödesfokuserade organisationen enbart praktisk när det finns ett begränsat antal kunder och 

produkter så att företaget kan leva upp till kundernas krav och skapa flöden som är 

optimerade för varje produkt. När företaget har hundratals med produkter och/eller kunder blir 

det dock i praktiken omöjligt att upprätthålla ett unikt flöde för alla produkterna och till-

fredställa alla de olika kundernas individuella förväntningar. I dessa fall kan företaget bli 

tvunget att hitta arbetsätt och rutiner som effektiviserar de olika funktionerna på bästa sätt. 

Det vill säga att i dessa fall måste företaget gå ifrån processtänkandet. Dock är det av vikt att 

företaget fotfarande tänker rätt, närmare bestämt bör företaget ha flödet i tankarna i förstahand 

och funktionen i andrahand. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, s. 25) 

4.5.3 Stegen från funktionstänkande till processtänkande 
Modernt företagande handlar i stor utsträckning om att hitta lösningar som minskar 

kostnaderna samtidigt som de förbättrar servicen. När det handlar om funktionstänkande eller 

processtänkande handlar det i praktiken om att hitta fungerande avvägningar mellan dessa. 

Förbättrad service och minska kostnad behöver inte ske på bekostnad av varandra utan kan 

skapa drivkraft tillsammans. Det har visat sig att företag inte går från den ena ytterligheten till 

den andra i ett steg, utan implementeringen sker gradvis från funktionstänkandeorganisation 

till en processtänkandeorganisation. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 26-27) 

Figuren nedan synliggör processen från funktionstänkande till processtänkande och dess fyra 

olika nivåer.  
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4-2 Utvecklingen till en processtänkande organisation. Författarnas egen tolkning (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 

2006, s. 26) 

4.5.3.1 Nivå ett 
Företag som befinner sig i denna nivå karaktäriseras av att de arbetar mycket med produktion 

mot lager. Dessa lager används för att frikoppla de olika avdelningarna från varandra och på 

så vis kan varje avdelning själva planera och utföra de egna uppgifterna. Dessa företag kan ha 

mycket varor i lager, dock kan leveransservicen ändå vara låg då fel varor lagerhålls. Dessa 

företag karaktäriseras av: (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, s. 27) 

- På grund av bristande integration finns lager på flera ställen inom företaget 

- Varje avdelning har sitt eget informationssystem och styrsystem 

- Olika avdelningar styr sin del av flödet ofta med ”vattentäta skott” eller 

”murar” mellan avdelningarna 

- Planeringshorisonten är kort, det vill säga att beteendet är reaktivt vilket 

innebär att de reagerar på impulser 

4.5.3.2 Nivå två 
Företag i nivå två har fortfarande ett fokus på varje funktion för sig och inte på helheten. 

Eftersom produktionen är planerad efter prognoser och gissningar skyddar sig varje avdelning 

med lager mot oförutsedda efterfrågesvängningar. Företag på denna nivå kännetecknas av: 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, s. 27) 

- Materialförsörjning, produktion och distribution behandlas som huvud-

funktioner. Aktiviteterna inom dessa funktioner integreras 

- Totala antalet lagerpunkter har minskat jämfört med nivå ett vilket har 

inneburit att även problemen har minskat 

- Problemen med ”murar” finns fortfarande kvar och efterfrågan är fortfarande 

kvar mellan funktionerna 
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4.5.3.3 Nivå tre 
I denna nivå delas relevant information mellan funktionerna. Även om funktionerna har 

ansvar för sina egna kostnader tar de även hänsyn till hur de andra funktionerna påverkas, när 

förändringar inom företaget görs. Dessa företag försöker att snabbt reagera på kundorder och 

arbeta lagerlöst. För dessa företag är tiden en viktig konkurrensfaktor. Företag i nivå tre 

karaktäriseras av: (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 27-28) 

- Alla företagets funktioner är integrerade 

- Även om funktionerna fortfarande finns kvar arbetar man mot en helhetssyn 

- Integrerade informationssystem används för kommunikation mellan företagets 

olika funktioner 

4.5.3.4 Nivå fyra 
I denna nivå har en helt integrerad försörjningskedja med sammankoppling mellan slutkund 

och tillverkaren. Denna integration är ovanlig och en total integration från råvara till slutkund 

finns enbart i teorin. Dock försöker många branscher arbeta åt det hållet. Ett exempel kan vara 

vissa delar av livsmedelsbranschen. Där tillverkaren direkt, via integrerade informations-

system, får information om att en slutkund köpt deras vara så fort den registreras i kassa-

systemet. Nivå fyra karaktäriseras av: (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, s. 28) 

- Integration av företaget och leverantörer och kunder. Relevant information 

delas mellan företagen vilka är ihopkopplade via informationssystemen 

- Kundorientering med djupgående analys av kundernas behov och krav 

- Samarbete med leverantörer och kunder ifråga om exempelvis lagerstyrning, 

produktutveckling, kvalitetssäkring och transportlösningar. Detta för att få 

snabba och kostnadseffektiva flöden fram till slutkunden 

4.6 Processer 
Ordet process kan ha olika betydelse och kan förändras och omvärderas övertiden i olika 

organisationer. (Storhagen, 2003, s. 301) Ett exempel på definitionen av process är Bergmans 

& Klefsjös (2007); ”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars 

syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. Andra vanligt förekommande 

definitioner är;  (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44) 

- En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar en input för att 

skapa en output 

- En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för kund 

- En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordningen länkade aktiviteter 

som använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 

”objekt ut”, från identifiering till tillfredställelse 

Enligt Ljungberg & Larsson är en process ofta ett komplext samspel av många av 

verksamhetens avdelningar och deras aktiviteter. En process beskrivs ofta som serie eller 

kedja av sammanlänkade aktiviteter, ingalunda är alla processer en renodlad serie av 

aktiviteter utan dessa kan även ske parallellt. (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44) 

4.6.1 Identifiering och kategorisering av processer 
En process har olika typer av aktiviteter och har en tydlig början och ett tydligt slut. Processen 

kan återupprepas och består av ett nätverk av ingående aktiviteter vilka producerar ett värde-

skapande resultat. (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 472) 
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4.6.2 Processkartor 
Att tydliggöra en process i en organisation görs enklast genom att rita upp en processkarta. En 

sådan karta synliggör på ett överskådligt vis hur en verksamhets delar är relaterade till 

varandra samt hur dessa gemensamt skapar ett värde för kunden. (Ljungberg & Larsson, 

2001, s. 188) Mängden information som skall framgå i processkartan bör avvägas mot 

användbarheten för betraktaren. Om för lite information framkommer i processkartan minskar 

användbarheten av kartan. Vid för mycket information blir dock kartan otydlig och 

svårtolkad. Mot bakgrund av detta är det fördelaktigt om kartan kompletteras med 

beskrivningar och specifikationer för varje aktivitet. (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 199) 

4.6.3 Utformandet av processkartor 
Processkartor kan utformas genom ett flertal olika metoder. Valet av vilken metod som skall 

användas kan göras utifrån olika variabler exempelvis om det tidigare använts processkartor i 

verksamheten. En annan aspekt är tydligheten av kartan, därför bör man beakta vem som skall 

tyda kartan. När processkartan utvecklas bör inte för många symboler användas för att 

underlätta förståelsen. Det är ofta tillräckligt att använda sig av ett fåtal symboler tillika är det 

viktigt att man är konsekvent vid användandet av dessa. (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 201) 

Ljungberg och Larsson beskriver ett tillvägagångssätt för processkartsritning, där processkart 

utformningen börjar med att definiera syftet, detta ligger sedan till grund för att kunna 

fastställa processens start och slutpunkt. Sedan skall aktiviteterna i processen identifieras och 

placeras i rätt ordning. I samband med detta bör även namnen för det olika aktiviteterna ses 

över så att de är lättförståliga. Efter att aktiviteterna är ordnade skall sedan processens insats 

och utfall tydliggöras. Vid en tydlig definition och formulering av insatts och utfall, 

åskådliggörs det lättare hur de olika processerna i företaget är sammanlänkade, utfallet i en 

process är således nästa process insatts. (Ljungberg & Larsson, 2001, ss. 207-208)  

Det kan vara en fördel att ha medlemmar från olika delar av verksamheten när en process 

skall kartläggas, det är viktigt att dessa individer förstår syftet med det arbete de skall utföra i 

processkartläggningen. De skall vara medvetna om att syftet är att förstå processen och inte 

hitta fel hos de som utför processen. (Ljungberg & Larsson, 2001, ss. 204-206) 

4.7 Kvalité  
”Kvalité är det tillstånd där rätt värde för kunden förstås och levereras i alla aspekter av 

företagsrelationen.” (Harry, 1994) Kvalité kan definieras på en mängd olika vis bland annat 

beroende på vilket synsätt man ser på relationen mellan produkten, organisationen och 

kunden. (Bergman & Klefsjö, 2007, ss. 23-27) Ordet kvalité används även som begrepp bland 

annat i kvalitetskontroll, kvalitetsutveckling och totalkvalitet. (Klevsjö, 2001, s. 34) 

4.7.1 Kundservice 
Logistik handlar till stor del om att tillfredställa kundens krav på leveransservice. Ett vidare 

begrepp än leveransservice är kundservice, vilket är det som skapas i interaktionen mellan 

företaget och kunden i hela leveransprocessen. Det vill säga kundservicen skapas i den rad av 

aktiviteter vilka sker före, under och efter en leverans. Före leverans är det av största vikt att 

förmedla till kunden vilken leveransservice de kan förvänta sig samt vilka möjligheter de har 

till specialanpassning av varan eller transporten. Under leveransen är det viktigt att leverera 

rätt vara i rätt kvantitet dit kunden vill. I de fall varan blir försenad kan det vara viktigt för 

kunden att så tidigt som möjligt få information om detta. Efter leveransen handlar kund-

servicen mycket om att företaget erbjuder reservdelar eller hur de hanterar garantiärenden och 

klagomål. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006, ss. 39-40) 
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4.7.2 Perfekt order 
Det grundläggande målet med SCM (Supply Chain Management) och logistik är att tillgodose 

kundens behov, med en tillfredställande nivå av kvalité och service. Att på ett enkelt sätt 

definiera den tillfredställande nivån av kvalité och service är komplicerat, dock kan det tydlig-

göras genom att beskriva den perfekta ordern. Denna perfekta order uppstår när kundens 

serviceförväntningar är tillfredställda fullt ut. Kunder har olika krav och behov, av den 

orsaken kan även den perfekta ordern vara svår att definiera. Oftast kan företag segmentera 

sina kunder för att på så vis få en mer greppbar förståelse för hur deras upplevelse av en 

perfekt order är. En vanlig definition av den perfekta orden är OTIF (On time, in full, error 

free). Denna definition täcker den genomsnittliga kundens kvalitetsförväntning av en vara 

eller tjänst. Då denna levereras fullt ut utan fel och med den dokumentationen med mera som 

krävs för att kunna klassas som den perfekta ordern. Denna metod möjliggör för företaget att 

utvärdera alla kundrelationerna, för att få en förståelse för hur pass bra företaget är på att 

uppnå kundtillfredsställelse. (Christopher, 2011, ss. 42-43) 

4.8  SWOT-analys 
SWOT-analysen är ett strategiskt planeringsverktyg vilken används i företag och 

organisationer. SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities och Threats. På svenska 

blir det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Kotler & Keller, 2009, s. 92) SWOT-

analysen är uppbyggd av två delar den första delen är styrkor och svagheter. Den delen rör 

företagets interna förmågor jämfört med dess konkurrenter. Den andra delen, som består av 

möjligheter och hot, berör hur företaget påverkas av omvärldsfaktorer. (Kotler, Berger, & 

Bickhoff, 2010)  

De styrkor som framkommer i analysen kan med fördel företagets strategier baseras på. De 

svagheter som framkommer i analysen bör företaget överbygga eller minimera för att göra 

företaget mindre sårbart. I SWOT-analysens externa delar återfinns möjligheter som kan tas 

tillvara samt de hot som bör undvikas. (Kotler & Keller, 2009, ss. 89-92)  

SWOT-analysen går att göra på både företagsnivå samt på en lägre nivå exempelvis en 

produkt eller avdelning. (Nilsson, 2009) Bilden nedan synliggör SWOT-analysens fyra 

dimensioner. Teknikutveckling och de nya kommunikationsmöjligheterna möjliggör att 

informationsutbyten sker på ett allt mer tillgängligt och ögonblickligt vis. Kunder har 

möjlighet att på en enkelt och överskådligt vis ta del av information så som priser, 

information om organisationer, bemötande och omdömen av varor och tjänster samt 

alternativa märken. (Klevsjö, 2001, s. 1) Allt fler företag och organisationer har idag insett 

vikten av att skaffa sig kunskap gällande kundernas preferenser, värderingar samt behov. 

Klevsjö menar att företag behöver nya och bättre verktyg för att möjliggöra ökad förståelse 

om sina kunders behov och värderingar. (Klevsjö, 2001, s. 38) 
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4-3 Exempel SWOT analys. Författarnas egen tolkning (Kotler, Berger, & Bickhoff, 2010, s. 32) 

4.8.1 Styrkor och svagheter 
Företagets styrkor och svagheter är i jämförelse med övriga aktörer i branschen. Det är 

lämpligast att först göra en analys av branschen förmågor, för att sedan analysera de egna 

förmågorna relativt mot konkurrenterna. För att på så vis klassificera förmågorna som styrkor 

eller svagheter. Att vid en sådan analys hitta en möjlig styrka gör den inte till en fördel 

gentemot konkurrenterna förens företaget realiserar förmågan till en styrka. Att dokumentera 

företagets förmågor i en checklista utformad som en tabell är ett sätt synliggöra företagets 

förmågor överskådligt. Författarna visar i bilaga tre hur en sådan checklista kan se ut. Denna 

tabell delas in i olika kolumner, där markeras sedan hur förmågorna har fördelar relativt 

gentemot konkurrenterna samt hur stor påverkan förmågorna har på SWOT-analysens objekt. 

(Kotler & Keller, 2009, s. 92) Hur många förmågor som skall tas med i checklistan beror på 

vilka faktorer som är kritiska för SWOT-analysens objekt. (Nilsson, 2009) Alla svagheter 

eller styrkor skall inte tas upp, utan bara de som är relevanta. Företaget bör också fråga sig hur 

mycket resurser som skall användas för att utvärdera och utveckla svagheter till potentiella 

styrkor, då en SWOT-analys enbart skall gälla för en begränsad vald tidsperiod. (Kotler & 

Keller, 2009, s. 92)  

4.8.2 Möjligheter och hot 
En omvärldsanalys görs för de områden som har påverkan på företaget. Dessa faktorer på-

verkar inte enbart företaget utan kan även påverka dess kunder, leverantörer eller 

konkurrenter. Dessa faktorer påverkar företaget oavsett företagets agerande. Då förändringar i 

omvärlden både kan vara en möjlighet eller ses som ett hot är omvärlden varken positiv eller 

negativ. Företagets styrkor och svagheter är det som gör omvärldsfaktorerna till antingen en 

möjlighet eller ett hot för företaget. (Nilsson, 2009) En omvärldsanalys kan gärna åskådlig-

göras i en tabell eller matris för att konkretisera de analysområden som undersöks. 

Analysområdenas påverkan på företaget uppskattas samt hur stor sannolikhet att det inträffar 

under prognosperioden och vilken effekt dessa faktorer kommer få. Om en faktor inte har 

påverkan på företaget under analysperioden bör denna inte tas med i omvärlds analysen. 

(Kotler & Keller, 2009, ss. 89-92) Olika områden som omvärldsanalysen görs på är bland 

annat: (Nilsson, 2009) 
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- Politiska faktorer – privatisering, regleringar och begränsningar av ekonomin 

gällande branschen  

- Ekonomiska faktorer – konjunktur, ränteläge, kostnad och tillgång på arbets-

kraft 

- Sociokulturella faktorer – trender, utbildningsnivå, förändringar i 

konsumtionsmönster. 

- Tekniska faktorer – produktionsmetoder, innovationer, bättre kommunikation 

- Miljöfaktorer – vattenbrist, nya råmaterialfyndigheter, nya energikällor.  

- Juridiska faktorer – förändringar i arbetslagstiftning, kollektivavtal, 

bokföringslagstiftning  

4.9 Produktlivscykeln 
En produkt har fyra steg under sin tid på marknaden enligt teorin angående produktlivscykeln. 

Över en produkts livstid måste företagets positioneringsstrategi och differentieringsstrategi 

ändra sig efter var i produktlivscykeln en produkt befinner sig, då produkten under dessa 

stadier möter olika utmaningar, möjligheter och problem. Lönsamheten förändras under de 

olika stadierna av produktlivscykeln. Företagets inköp, tillverkning, marknadsföring, och 

mänskliga resurser kräver olika resurssatsningar under produktens olika faser. (Kotler & 

Keller, Marketing Management, 2009, ss. 318-319) 

- Introduktionsfasen – En period med låg försäljning när produkten 

introduceras på marknaden. Under denna period kan lönsamheten vara 

obefintlig på produkten, marknaden har liten vetskap om produkten. 

- Tillväxtfasen – I denna fas ökar försäljningen kraftigt. Kostnaderna är 

fortfarande höga men det är möjligt att göra vinst.  

- Mognadsfasen – I denna fas planar försäljningen ut, produkten har erhållit 

acceptans från största delen av de potentiella köparna. Försäljningen sker i 

stora volymer och kostnaden per enhet börjar sjunka. 

- Avtagandefasen – På grund av avtagande försäljning minskar vinsterna. Dock 

är kostnaderna fortfarande låga. 

4.10 Bullwhip effekten 
Företag kan uppleva en förstärkt efterfrågesvängning desto längre upp i logistikkedjan de 

befinner sig. Lee et al (1997) beskriver att även om försäljningsledet uppvisar vissa 

efterfrågesvängningar kan det framstå som förvånande att distributionsledet uppvisar ännu 

större svängningar och råvaruleverantören får avsevärt mycket större svängningar än 

distributionsledet. Denna typ av förstärkningseffekt kallas bullwhip effekt. Lee et al (1997) 

beskriver att det främst finns fyra anledningar till att en bullwhip effekt uppstår; uppdatering 

av efterfrågeprognoser, orderstorlekar, prisfluktuationer samt rationalisering och brist-

spekulationer. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) Bullwhip effekten kan leda till högre 

materialkostnader, kvalitetsproblem, onödigt stora lager och ökade transportkostnader. Vidare 

finns det en risk att kundservicen försämras, kostnader ökar samt att ledtiderna ökar och 

därmed en risk att försäljningen minskar. (Donovan) 
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4.10.1 Prognoser baseras på efterfrågan 
En av orsakerna till bullwhip effekten är hur uppdateringen av efterfrågeprognoser sker. Varje 

aktör i en försörjningskedja lägger till en viss säkerhetsmarginal utöver det faktiska behovet 

på beställningen. Det resulterar i att orden blir större ju längre bort i kedjan en aktör är från 

marknaden, då effekten förstärks. Således blir kundordervolymerna allt större ju längre bak i 

kedjan en aktör befinner sig, vilket då resulterar i snedvridna ordermönster. (Lee, 

Padmanabhan, & Whang, 1997) 

En bullwhip effekt som orsakas av felaktiga efterfrågeprognoser kan lindras eller elimineras 

om det sker ett bättre informationsutbyte mellan logistikkedjans olika aktörer. Bristen på 

kommunikation kan vara både inom det egna företaget och mellan de olika företagen i 

logistikkedjan. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) Ett sätt att förbättra kommunikationen 

mellan logistikkedjans aktörer och minska bullwhip effekten är att ha en processorienterad 

organisation istället för en funktionsorienterad organisation. Med detta kan en större 

transparens genom hela logistikkedjan möjliggöras. Det resulterar då i att samtliga aktörer i 

kedjan lättare kan ta del av information och då göra prognoser utifrån verklig efterfrågan. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2004, ss. 23-24) 

4.10.2 Orderstorlekar 
Bullwhip effekten kan uppkomma som en effekt av att stora orderstorlekar läggs för att 

minska beställningskostnaderna och transportkostnaderna, såsom att fylla en hel lastbil (full 

truck load) för att få bättre pris. De stora orderstorlekarna, vilka är större än den verkliga 

efterfrågekvantiteten, resulterar i att det verkar som om efterfrågan har ökat på produkten. På 

grund av att det saknas information mellan aktörerna gällande motivet till en större beställning 

kan då resultera i en bullwhip effekt. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) 

4.10.3 Prisfluktrationer 
Prisfluktuationer är också leda till bullwhip effekten. Detta kan uppstå genom att kunden 

erbjuds olika mängdrabatter, kampanjer eller liknande erbjudanden där kunderna tillfälligt 

köper mer än det verkliga behovet. Detta leder till att prognosarbetet försvåras på grund av 

oregelbundenheten i beställningarna. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) 

4.10.4 Beställningsstrategier som påverkar bullwhip effekten 
Beställningsstrategier i form av rationalisering och bristspekulationer är också en orsak till 

efterfrågevariationer. Om kunderna ser en indikation på att en brist kan komma att uppstå, 

gällande leverantörens kapacitet eller råvarutillgång, kan det resultera i att större order läggs 

än det egentliga behovet. För att kunna säkerställa sitt behov innan brist uppstår hos 

leverantören. Vidare är en orsak till bullwhip effekten att vid långa ledtider läggs order till 

flera leverantörer samtidigt. Detta för att låta den leverantören som kan leverera först sända 

produkterna, och låta de övriga order annulleras då de inte behövs längre. (Lee, 

Padmanabhan, & Whang, 1997) 

4.10.5 Möjligheter till att reducera Bullwhip effekten 
För företag är det viktigt att förstå vad som driver kundernas behov och inköp. Mot bakgrund 

av detta är det värdefullt att fånga upp de faktorer som är drivkrafterna bakom order-

läggningen hos kunderna. Därför är det av stor vikt att leverantörer och kunder arbetar till-

sammans för att få en förståelse för de faktorer som påverkar efterfrågan och på så sätt kunna 

minimera bullwhip effekten. (Donovan) 
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Donovan lyfter fram ett antal saker som kan bidra till att minska risken för bullwhip effekter i 

logistikkedjor: (Donovan) 

- Minimera ledtiden mellan den förväntade efterfrågan tills det att den faktiska 

ordern läggs 

- Säkerställa att informationsflödet fungerar väl och skapa rutiner för att hålla 

prognosen väl uppdaterad och använd i realtid 

- Förstå efterfrågemönstret av en produkt i varje steg av produktflödet 

- Öka frekvensen och kvalitet av samarbetet genom delad efterfrågeinformation  

- Minimera eller eliminera hinder så att informationsflödet kan fungerar väl 

- Eliminera anskaffningsmetoder som leder till ojämna beställningar i logistik-

kedjan 

- Minimera säljkampanjer som skapar oväntad efterfrågan och därmed ändrar 

produktens efterfrågemönster 

- Erbjuda produkter till genomgående bra priser för att minimera spekulations 

köp eller stora inköp vid tillfälliga rabatt erbjudanden 

- Identifiera och eliminera orsaker som gör att kunder annullerar beställningar 

eller minskar kvantiteter 

- Erbjud och tillhandahålla VMI lager (leverantörs styrda lager) till kunden för 

att få en bättre kontroll över efterfrågesvängningarna 

Även den mest välutvecklade logistikkedjan, som arbetar aktivt med transparens och 

samarbete, kan inte enkelt reducera bullwhip effekten. Det är ett efterfrågestyrningsprocess-

problem eftersom det har en bred påverkan genom företaget då den påverkas av företags-

strategier, mätsystem och rutiner på företaget. (Donovan) 
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer författarna presentera den data de bygger analysen utifrån. Den data 

som presenteras kommer främst från intervjuer gjorda på FöretagEtt. I empiri kapitlet kommer 

respondenternas egna uppfattning att presenteras, för att synliggöra de olika infallsvinklarna 

på problemområdet. Dock är Respondent IV:s intervju enbart presenterad i Företags-

presentations kapitlet.  

5.1 Intervju med Respondent I – Operation manager 

5.1.1 Prognosprocess brister 
FöretagEtts prognoser görs på årsbasis. Dessa skall uppdateras löpande månadsvis, för att få 

så korrekta värden som möjligt skall presenteras i denna. Dock anser Respondent I att detta 

prognosuppdateringsarbete är något som är eftersatt. Dels för att FöretagEtts förhandlingar 

med handeln sker relativt långt in på året, dels att när den stora säsongsökningen har skett 

anses det i princip onödigt eftersom FöretagEtt likväl producerar så mycket som de klarar av. 

Ytterligare ett problem med prognoserna är bristen på uppföljning när det finns differenser 

mellan prognostiserade värden och verklig efterfråga. Respondent I efterfrågar en utvärdering 

huruvida volymerna flyttats mellan månaderna eller om det exempelvis är en efterfrågeökning 

som förbises i prognosprocessen. (Operation manager, 2012) 

5.1.2 Svårigheter med planering 
Ett av problemen för Respondent I när han planerar verksamheten är kravet på hållbarhet som 

kunderna ställer. Detta resulterar i att även i de fall FöretagEtt med stor sannolikhet vet att 

vissa artiklar kommer ha en stor efterfrågan under högsäsongen, kan de inte börja producera 

dessa för tidigt på året, utan att riskera att hållbarhetstiden blir för kort. Respondent I vill 

starta produktionen inför högsäsongen så tidigt som möjligt för att få ett bättre personal-

utnyttjande i fabriken. Detta leder till att det blir svårt att avgöra när FöretagEtt skall öka 

volymerna i produktionen inför högsäsongen. Dessutom finns det en viss osäkerhet i att starta 

produktionen för tidigt då efterfrågan kan svänga stort på vissa produkter i de fall kunderna 

väljer att köpa in en annan artikel av FöretagEtt, såsom när de i stället för plastburkar väljer 

att satsa på plåtburkar under kommande högsäsong. (Operation manager, 2012) 

FöretagEtt har inte utvärderat de tidigare årens planeringsarbete eller prognosarbete för att få 

en förståelse för vilka faktorer som har påverkat tillverkningsvolymerna. Respondent I anser 

att detta är en bidragande faktor till att man varje år ställs inför samma problematik angående 

när högsäsongsproduktionen skall starta. Tidigare har man enbart sett till slutresultatet, vilket 

kan resultera i att det enbart pendlar från att ena året ha en överproduktion till nästa år då det 

uppstår brister på grund av att planeringen varit för restriktiv. (Operation manager, 2012) 

Respondent I nämner även att han i sin egenskap som Operation manager har en väldigt 

begränsad dialog med SOF:arna angående deras prognoserarbete. Hade denna dialog ökat, 

menar Respondent I, skulle man få en bättre förståelse för vilka osäkerheter det fanns i 

prognosvärdena. Resultatet av dessa osäkerheter kan leda till i att FöretagEtt antingen 

producerar för stora eller för små volymer av en viss artikel. Det är främst för de nordiska 

SOF:arna Respondent I bygger upp ett säsongslager innan högsäsongen. (Operation manager, 

2012) 
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5.1.3 Utvecklingsmöjligheter 
Enligt Respondent I ser FöretagEtt det som en utmaning att försöka öka efterfrågan på export-

marknaderna under lågsäsong för att skapa ett bättre resursutnyttjande av fabriken. (Operation 

manager; Lageransvarig, 2012) 

5.2 Intervju med Respondent II – Sales manager 

5.2.1 Ett verksamhetsår  
Ett verksamhetsår, för en Sales manager, på FöretagEtt börjar i september med att träffa 

representanter från detaljhandeln. Det är under dessa möten som FöretagEtt presenterar vilka 

nyheter och eventuella förändringar de har planerat att göra under kommande år. Efter att 

dessa planer har presenterats kommer en period under våren, februari till april, då pris-

förhandlingar med de olika representanterna från detaljhandeln görs. Även sortiment och 

eventuella investeringar i marknadsföring ute i kundernas butiker förhandlas under denna tid. 

Marknadsföringssatsningar kan handla om att FöretagEtt exempelvis köper in sig på 

kampanjer eller andra aktiviteter som riktar sig mot slutkonsumenterna ute i butikerna. I de 

fall inga oklarheter eller intressekonflikter uppstår, slutar detta arbete innan sommaren. Med 

detta är marknadsplansarbetet klart för nästkommande år och i september kan de börja arbetet 

för ytterligare ett år. (Sales manager, 2012) 

5.2.2 Historiskt budgetarbete och prognosarbete 
Respondent II anser att det budgetarbetet, som FöretagEtt idag arbetar utifrån och vilken, till 

viss del, ligger till grund för prognoserna, är främst ett strategiskt verktyg från ledningen. 

Respondent II anser att prognoser är ett bättre verktyg för att förutse framtiden. Respondent II 

är av den meningen att tidigare, på FöretagEtt, har inte försäljningssidan och produktionssidan 

samarbetat, med att utarbeta pålitliga prognoser. Dock har ett inledande samarbete påbörjats, 

där försäljningssidan och produktionssidan har en dialog om vad som är rimligt att sälja och 

producera. Detta för att gemensamt komma fram till en prognos, vilken båda parter tror på 

och kan arbeta utifrån. Respondent II anser att med detta arbetssätt går FöretagEtt från att vara 

ett företag som försöker producera det som försäljningssidan säljer, till att vara ett företag som 

säljer det produktionssidan producerar eller det de har möjlighet till att producera. (Sales 

manager, 2012) 

5.2.3 Påverkansfaktorer i prognoserarbetet 
Det inledande prognosarbete kan dock ses som en komplicerad process med många osäkra 

faktorer vilka kan påverka försäljningen. Exempelvis har de många kunder vilka är 

intresserade av att pressa priserna samtidigt som de förväntar sig en viss lägsta servicenivå. På 

grund av de osäkra faktorerna är prognoserna till en början mjuka estimat, vilka blir säkrare 

desto närmare faktiskt försäljningsdatum de kommer. Grundläggande data i prognosarbetet är 

föregående års försäljningssiffror. Från denna räknas resultatet upp om till exempel 

FöretagEtt kan nå ut till fler butiker eller har fler kampanjer än föregående år. Av den orsaken 

anses dessa prognoser som mjuka estimat, vilka lätt kan ändras utan att FöretagEtt kan göra 

allt för mycket för att förutse eller hindra detta skeende. Respondent II anser att de enda 

faktorerna som FöretagEtt själva kan påverka i prognosarbetet är vilka produkter företaget gör 

tillgängliga till vilka kunder, hur mycket de investerar bakom en produkt i till exempel 

kampanjer och butiksstöd samt vilket sortiment de har under det aktuella året, då ett mindre 

sortiment höjer volymerna på övriga produkterna från FöretagEtt. Dock anser Respondent II 

att FöretagEtt inte kan dra nytta av konjunkturundersökningar, som exempelvis PMI 

(Purchasing Managers' Index, svensk översättning: inköpschefsindex), när det gör sina 

prognoser, då dessa är för abstrakta med för små svängningar för att FöretagEtt skall kunna ta 
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använda dem. Enligt Respondent II äter invånarna i Sverige lika mycket pepparkakor under 

en lågkonjunktur som en högkonjunktur. Dock minskar pepparkaksindustrin med cirka 2 % 

per år. Men denna minskning anses inte som ett minskat intresse från slutkonsumenterna utan 

att branschen inte klarat av att tillgodose marknaden med dess behov. De svåraste 

parametrarna vid prognosarbetet är, enligt Respondent II, svårigheten med att veta hur mycket 

extra volymer en kampanj ger. Vidare finns det ingen information angående vilken vecka som 

är den ultimata att ha pepparkakskampanj för att fånga upp de stora kundvolymerna som 

handlar pepparkakor inför julmånaden. Dessa parametrar har alltid hanterats med hjälp av 

magkänslan hos säljarna på FöretagEtt. Vidare kan de inte få tillgång till information 

angående vilka konkurrenter som satsar på en viss kund, vilka veckor de har kampanjer samt 

vilket sortiment de har för året. Respondent II anser att de företag med störst marknadsandel 

blir prioriterad av handeln, vilket exempelvis leder till att de får välja vilken vecka de har 

kampanj i butiken först. (Sales manager, 2012) 

5.2.4 Prognosfel leder till sänkt servicenivå 
Respondent II är av uppfattning att tidigare år har prognosarbetet resulterat i en hög grad av 

osäkra prognoser, vilka fick konsekvenser för hela företaget. På grund av de bristfälliga 

prognoserna har det funnits en risk för att FöretagEtt lagerhållit fel produkter när en order 

inkommit. Detta har resulterat i en för låg servicenivå, i en bransch där 98 % i servicenivå 

anses som minimum. Av den orsaken har FöretagEtt produktionsoptimerat sin verksamhet, 

vilket resulterat i att stora mängder pepparkakor har tillverkats och lagerhållits. (Sales 

manager, 2012) 

5.2.5 Prognosutvärdering 
De inblandade parterna i prognosarbetet vid FöretagEtt får inte uppföljning på det verkliga 

resultatet eller varningssignaler då verkligt utfall avviker från de prognostiserade nivåerna. 

Dock anser Respondent II att eftersom så pass stor del av försäljningen sker under högsäsong 

finns små möjligheter att justera och utvärdera förändringarna när dessa sker. Dock anser 

Respondent II att även om FöretagEtt har historisk försäljningsdata har de inte utvärderat 

denna. De har inte analyserat varför vissa artiklars försäljningsvolymer har avvikit ifrån 

prognosnivåerna. (Sales manager, 2012) 

5.2.6 Kunddialog 
Respondent II nämner att ett nytt försök har inletts vid möten med kunderna. Vid dessa möten 

skall FöretagEtts Operation manager delta för att föra en dialog med logistikansvarig på kund-

företaget angående framtida logistikmöjligheter och logistiklösningar. Detta nya försök tror 

Respondent II skall kunna bidra till en ökad förståelse från båda sidor, vilket i förlängningen 

bland annat skall bidra till minskat antal ordrar som restas samt ökad leveransservice. (Sales 

manager, 2012) 
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5.2.7 Omfördelning av volymer 
Respondent II ser svårigheter med att flytta volymer från en artikel till en annan vid brister i 

produktionen när kampanjer implementerats hos återförsäljarna. Kampanjer bokas ett antal 

veckor i förväg. Produkter och erbjudanden bokas gemensamt av leverantör och kund, men 

kunden har en årsplan att ta hänsyn till och har därför svårt att justera för mycket i den 

generella kampanjplanen. Dock finns en möjlighet att styra volymerna innan kampanjerna har 

gått ut till konsumentledet. I de fall när FöretagEtt anser att de har satsat för mycket på en 

artikel kan de styra över till en annan artikel, för att på så sätt säkra leveransservicen. Detta 

kräver att de gör denna omprioritering innan september på grund av att det är i början av 

september som allt bestämms för hur högsäsongens kampanjer och produktion skall se ut. 

(Sales manager, 2012) 

5.3 Intervju med Respondent III – Export manager 

5.3.1 Ett verksamhetsår 
Utav de marknader Respondent III ansvarar för har de länder som inte tillhör Norden en 

mindre säsongsvariation i sin efterfrågan än de nordiska länderna. Ett verksamhetsår startar 

för en Export manager vid FöretagEtt i september med budgetskapande och prognosskapande. 

Detta budgetarbete pågår fram till andra veckan i december. Budgeten byggs upp per kund, 

per artikel och månad för ett helt år. Vidare menar Respondent III att vid prognosarbetets 

inledning likställs budgetarbetets värden med grunden för prognosen. Denna baseras således 

inledningsvis enkom av budgetens värden, därefter uppdateras prognosfilen månatligen. I 

september inleds årsförhandlingsarbetet med Respondent III kunder. Under dessa för-

handlingar bestäms vilket sortiment som skall säljas under nästkommande år till respektive 

kund. Respondent III anser att det är av största vikt, vid dessa förhandlingar, att presentera ett 

attraktivt sortiment och erbjudande för att de skall prioriteras av kunderna.  

I mars sker aktiviteter så som exempelvis produktanmälan och prisanmälan för Norden. De 

finska kunderna är först ut med presentera sina försäljningsbudgetar för pepparkakor, det vill 

säga vad de tror att de kommer att beställa under året. Därefter inkommer övriga länders 

försäljningsbudgetar, flest budgetar inkommer under juni, juli och augusti. Dock är inte 

kunderna bundna av dessa försäljningsbudgetar. (Export manager, 2012) 

5.3.2 Budget och prognoser 
Prognosarbetet för Respondent III innebär främst att analysera vilka artiklar som har 

kampanjer och hur kampanjerna ser ut samt vilket utrymme och prioritering artiklarna 

kommer att få ute i butik. Prognoser baseras på föregående års försäljningssiffror samt vilka 

kampanjer de sålt in till kunderna för det kommande året. En kampanj är en aktivitet där de 

tillsammans med kunden påverkar konsumenten, vilket kan bidra till en volymtillväxt. 

Gällande de större dagligvaruhandelskoncernerna är det viktigt att få komma in och investera 

pengar i form av kampanjer för att få mer plats på golvet ute i butikerna. Detta för att öka 

FöretagEtts marknadsandelar, dock kan en liten ökning i marknadsandelar kräva stora 

resursinsatser i forma av kampanjer. Respondent III anser att en nära dialog med marknads-

avdelningen skulle vara fördelaktig för att få en större insikt om vilka produkter som kommer 

bli lanserade eller prioriterade i framtiden. Historiskt har inte denna typ av kommunikations-

utbyte skett regelbundet. (Export manager, 2012) 
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5.3.3 Konjunktur 
Enligt Respondent III har inte konjunkturförändringar någon inverkan på pepparkaks-

försäljningen för FöretagEtt, dock har pepparkaksmarknaden minskat de senaste tre åren i 

Sverige. FöretagEtt har valt att inte lägga in omvärldsfaktorer, såsom konjunkturförändringar i 

sitt prognosarbete, då dessa inte upplevs inverka på deras segment av produkter. (Export 

manager, 2012)  

5.3.4 Möjligheter med foodservice 
Respondent III framhåller att i Sverige finns det två stora grossistföretag i kategorin food-

service. I dagsläget sker det inte något nämnvärt nära samarbete med dessa angående 

marknadsföring av FöretagEtt. Respondent III påtalar att vid ett sådant utökat samarbete 

kommer det att vara viktigt att dessa aktiviteter beaktas i prognosarbetet. Vidare bör de då ha 

ett närmare samarbete med säljkåren på dessa grossistföretag för att få information om vilka 

produkter de marknadsför aktivt samt under vilken period detta sker. (Export manager, 2012) 

5.3.5 Varningssystem 
I dagsläget finns det inte något varningssystem som indikerar när försäljningen avviker från 

prognosen på FöretagEtt. Då prognosfilen skall uppdateras kontinuerligt är tanken att dessa 

avvikelser skall framkomma och åtgärdas när de upptäcks. Under högsäsongen föregående år, 

resulterade dessa prognosavvikelser bland annat i att FöretagEtt inte hade aktuell information 

om vad som fanns i lagret, detta medförde att lagret var fullt men de hade inte överblick över 

vad som egentligen fanns där. Arbetet med prognosfilen fungerar i dagsläget inte önskvärt, 

detta kan resultera i minskad leveransservice medger Respondent III. Idag arbetar FöretagEtt 

med affärssystemet SAP dock gör de fortfarande prognosarbetet i en Excelfil som är tung-

arbetad och svåröverskådlig. I dagsläget finns ingen samlad information exempelvis om vad 

som såldes månaden innan. (Export manager, 2012)  

5.3.6 Kundkontakter 
Respondent III har ett 30-tal fysiska kundkontakter på ett år, utöver det har han ett stort antal 

telefonsamtal och mailkontakter med kunderna. Kontakten innebär inte bara att han träffar 

och har en dialog med inköpsfunktionen hos sina kunder, Respondent III framhåller även att 

det är viktigt för honom att ha regelbunden kontakt med kundens logistikavdelning. (Export 

manager, 2012) 

5.3.7 Information 
Respondent III upplever att det är ett problem att inte information förs vidare inom företaget. 

Det finns inget utarbetat system eller rutiner för detta vid FöretagEtt. Exempel på när 

information inte förs vidare är när en order blir ”liggande” då finns det risk att detta inte 

upptäcks innan kunden själv kontaktar FöretagEtt och efterfrågar varorna. Ett annat exempel 

där Respondent III efterfrågar mer information är vid leveranskonfirmation från lagret, 

exempelvis vid en kundorder på 100 stycken kartonger och enbart 75 stycken kartonger blir 

levererade. I detta fall kan den resterande delen av ordern ligga kvar i systemet och resulterar 

då i fel vid nya order från samma kund. För att få reda på denna information krävs en manuell 

kontroll för varje kund, vilket resulterar i ett tungarbetat och tidskrävande arbete. (Export 

manager, 2012)  

5.3.8 Beställningsprocessen i Finland 
Respondent III berättar att FöretagEtt tidigare upplevt ett problem med vissa kunder i Finland. 

De hade ingen utarbetad rutin för beställningsprocessen, utan skickade in sina beställnings-

order till FöretagEtt när behov uppstod. Vilket resulterade i att FöretagEtt inte var förberedda 

på dessa stora order, vilket i sin tur medförde att de inte kunde möta efterfrågan. Efter att 
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problemet synliggjordes har FöretagEtt tillsammans med kunderna förändrat beställnings-

processerna. Det har exempelvis resulterat i att numera läggs 80 % av dessa prognostiserade 

julorder i augusti och på så vis kan FöretagEtt planera tillverkningen och säkerställa en hög 

leveransservice. Resterande verklig efterfrågevolym orderläggs under julsäsongen. (Export 

manager, 2012) 

5.3.9 Tidigare produktionsplanering 
Under högsäsongens tre månader sker över två tredjedelar av den svenska försäljningen av 

FöretagEtts pepparkakor. Respondent III menar att produktionsansvarig historiskt sett inte har 

följt de prognoser som utarbetats för denna period utan istället skapat egna produktionsplaner. 

Respondent III menar att de manuella produktionsplaneringar som produktionsansvariga 

tidigare år har gjort, efter egna erfarenheter, har resulterat i att dokumentation och uppföljning 

från tidigare år inte har blivigt sammanställd och tillgänglig. Detta resulterar i att FöretagEtt 

har svårt att använda sig av tidigare års erfarenheter vid produktionsplaneringen. (Export 

manager, 2012) 
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6 Analys och tolkning 
I detta kapitel kommer författarna att analysera den insamlade data från arbetets empirikapitel 

samt företagspresentationen kapitel med valda teorier ur kapitel tre för att besvara fråge-

ställningarna i detta arbete. Dessutom kommer författarna att presentera sina egna förslag till 

prognosmodell samt diskutera fördelarna med att använda denna som utgångspunkt när 

FöretagEtt bygger sin egen prognosmodell. 

6.1 Analys 
Författarna har i teorikapitlet visat en del av den stora mängd prognosmodeller som finns att 

välja på när ett företag skall göra en prognos. Författarna anser att det inte finns en över-

gripande prognosmodell som passar för alla tillfällen. Precis som det beskrivs i teorikapitlet, 

angående kvantitativa prognosmodeller, är flertalet uppbyggda på en variant av glidande 

medelvärde. 

Författarna anser att fördelen med kvantitativa prognosmodeller är att när tillräcklig data finns 

att tillgå är denna typ av modell träffsäker. Det är av stor vikt att data är korrekt, dessutom 

krävs det ofta ett stort arbete för att dokumentera och bearbeta data. Vilket exempelvis inte 

blir gjort när de olika SOF:arnas budgetar enbart delas med tolv för att skapa en prognos, 

beskrivet av Respondent I och Respondent IV, blir inte data korrekt bearbetad för att synlig-

göra säsongsvariationerna.  

Författarna anser att fördelen med de kvalitativa prognosmodellerna är att de har möjlighet att 

fånga upp faktorer som det inte finns kvantitativ data för. Det kan vara omvärldsfaktorer så 

som nya konkurrenter, teknikutveckling eller möjlig råvarubrist. Problemet med denna typ av 

modell är framförallt svårigheten med att kvantifiera all information, för att på ett över-

skådligt vis synliggöra vad och hur dessa faktorer kommer att påverka FöretagEtt. Ytterligare 

en faktor att ta hänsyn till vid arbete med kvalitativa prognosmodeller är att en person ofta 

inte har tillräckligt med kunskap för att göra dem på egen hand. Mot den bakgrunden krävs 

det att ett flertal människor är delaktiga vid den kvalitativa prognosprocessen. Vanligen krävs 

det att företaget samlar kompetens från många olika delar för att på så vis komma fram till hur 

omvärldsfaktorerna kommer att påverka FöretagEtt i framtiden.  

Författarna anser att när en prognosmodell väljs bör stor vikt läggas vid att skaffa förståelse 

för vilken prognosmodell som passar bäst i vilken situation. Dessutom anser författarna att 

den kvalitativa data som skall användas, bör kvantifieras och användas tillsammans med de 

kvantitativa modellerna. Författarna menar att styrkan och möjligheten för ett framgångsrikt 

företag är att kunna kombinera både kvalitativa och kvantitativa aspekter för att möjliggöra en 

högre förståelse för hur omvärlden kommer att förändras.  

Författarna är av den åsikten att vid säsongsvariationer bör företag använda den historiska 

data från motsvarande veckor föregående år. På så vis kan prognosen på ett tillfredställande 

vis fånga upp eventuella säsongsvariationer. Dock är det av stor vikt att ha i åtanke vilka 

veckor julsäsongen infaller sig vid, då denna kan förskjutas något mellan åren.  

Författarna anser att prognosberäkningsmetoden som tar hänsyn till säsongsvariationer, vilken 

beskrivs i teorikapitlet, är onödigt invecklad för fånga upp säsongsaspekterna. Dessutom anser 

författarna att då data beräknas vecka mot vecka, från tidigare år, har prognosresultatet en 

större möjlighet till korrekt resultat än vid beräkningsmetoder med hänsyn till säsongs-

variationer. Dock har beräkningsmetoder med hänsyn till säsongsvariationer den fördelen att 

den fångar upp förändringar i trendutvecklingen snabbare.  
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Hållbarhetsrestriktioner samt säsongsvariationer är två typer av påverkansfaktorer som 

FöretagEtt upplever. Dock är författarna av den åsikten att dessa påverkansfaktorer torde 

påverka FöretagEtt mindre vid en väl utarbetad prognos. Detta då en väl utarbetad prognos 

säkerställer en hög servicenivå samt förutser högsäsongen på ett tillfredställande vis.  

Författarna är av den åsikten att vid prognosprocessarbete bör en naivmodell användas som en 

rimlighetskontroll av det prognosvärde som framkommit av prognosprocessen. Detta för att 

denna typ av modell är en förhållandevis modell för att kontrollera rimligheten i FöretagEtt 

prognosvärde.  

Författarna anser att FöretagEtt uppvisar vissa tecken på att vara en funktionsorienterad 

organisation. Bland annat berättar Respondent III att det inte sker någon nämnvärd 

kommunikation inom FöretagEtt angående exempelvis vilken produktflora som kommer att 

bli prioriterade samt framtida förändring i denna produktflora. Även Respondent I beskriver 

att dialogen med exempelvis SOF:arna är begränsad gällande bland annat deras prognosarbete 

och vilka faktorer som påverkar detta. Författarna anser att detta tyder på att informations-

utbytet och förståelsen för andra delar av företaget är begränsad. Dock uppvisar FöretagEtt 

vissa tendenser på att bli en mer processorienterad organisation då exempelvis ett samarbete 

mellan Respondent II och Respondent I möjliggör en ökad förståelse och transparens mellan 

avdelningarna. Författarna anser att detta inledande försök bör vara vägledande och de 

positiva lärdomarna bör appliceras i övriga delar av organisationen och på så vis öka delaktig-

heten och förståelsen för prognosprocessen i organisationen.  

Då varje avdelning besitter sin specialkunskap om sin del av omvärlden är det viktigt att 

sprida denna inom organisationen för att öka förståelsen för alla omvärldsfaktorer FöretagEtt 

möter genom hela organisationen. Detta krävs bland annat för att prognosprocessen skall få 

korrekt data, byggd på kunskap och förståelse. Genom att alla berörda avdelningar är med och 

bidrar till prognosprocessen anser författarna att prognosens giltighet och träffsäkerhet bör 

öka markant. Författarna anser att det Respondent I beskriver om bristfällig återkoppling 

angående förändringar i efterfrågan från SOF:arnas kunder är ett problem vilket skulle kunna 

minskas vid en förflyttning mot en mer processorienterad organisation, där informationsflödet 

sprids mellan avdelningarna på ett mer effektivt sätt.  

Författarna anser att FöretagEtt uppvisar tendenser av Bullwhip effekten, bland annat genom 

att dagligvaruhandeln ökar upp orderstorlekarna, för att säkerställa att inte brist skall uppstå, 

vilket Respondent I och Respondent IV beskriver i företagsbeskrivningen. Dock anser 

författarna att bland annat genom säkrare prognoser, ökad dialog med kunderna, säkerställa 

att informationsflödet fungerar väl samt en organisationsförändring mot en mer process-

orienterad organisation kan FöretagEtt motverka dessa Bullwhip effekter.  

Författarna anser att varje avdelning som är påverkad av eller bidrar till prognosprocessen bör 

vara delaktiga i en SWOT-analys vid FöretagEtt. Denna SWOT-analys bör innehålla de 

faktorer som påverkar avdelningarna. De olika avdelningarna skall även ge input till SWOT-

analysen angående områden vilka inte ligger under deras ansvarsområde men som de har 

kunskaper om och som skulle påverka FöretagEtt. Exempelvis bör FöretagEtt vid dess 

anpassningsarbete med produktsortimentet beakta de olika artiklarnas produktlivscykel samt 

ta i beaktning konkurrentprodukternas produktlivscykel. Resultatet av denna analys är bland 

annat den kvalitativ data vilken bör användas vid framtagandet av FöretagEtts prognoser. 
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Respondent I upplever att uppföljningsarbetet är eftersatt gällande orsaken till att en prognos 

inte följer verklig efterfråga. Dessutom menar Respondent I att FöretagEtt inte utvärderar de 

tidigare årens prognosarbete. Författarna anser att utvärderingsarbetet är en grundläggande 

aktivitet i alla former av prognosmodeller. Detta för att skapa förståelse för vilka faktorer som 

påverkar en prognos samt hur de påverkar.  

Respondent II beskriver att servicenivån vid FöretagEtt varit låg på grund av bristfälliga 

prognoser. Detta har resulterat i att produktionsplaneringen inte fungerat på ett tillfred-

ställande vis. Författarna anser att vid en väl utarbetat prognosarbete kan kvalitén, service-

graden samt OTIF nivån höjas för FöretagEtt. 

Författarna anser att processkartläggning är en god metod för FöretagEtt för att synliggöra de 

aktiviteter som sker i bland annat prognosarbetet samt hur aktiviteterna påverkar varandra. 

Exempelvis berättar Respondent III att prognosfilen inte uppdateras som den borde. Detta är 

ett tydligt tecken på att förståelsen för hur de olika aktiviteterna påverkar varandra är brist-

fälliga. Författarna anser att ledningen på FöretagEtt med tydliga processkartor kan synliggöra 

för alla berörda parter hur detta arbete påverka organisationens olika avdelningar. En sådan 

processkartläggning bör göras av individer inom verksamheten som besitter både kunskap och 

förståelse för prognoskartläggningens betydelse inom organisationen. Denna process-

kartläggning skall resultera i att synliggöra processen och inte hitta fel på de individer som 

utför aktiviteterna. Dock bör man inte göra en processkarta för hela verksamheten då denna 

skulle bli för detaljerad och svårbegriplig. Författarna anser därför att processkartor bör göras 

för att synliggöra viktiga processer och delprocesser av de individerna inom företaget som 

besitter störst spetskompetens inom det område man vill belysa. 

6.2 Författarnas prognosprocessmodell 

6.2.1 Övergripande perspektiv 
Prognosprocessresultatet bör användas i FöretagEtts alla olika avdelningar för att planera 

respektive avdelnings verksamhet. Dock bör en återkoppling ske kontinuerligt beträffande 

huruvida levererade volymer avviker från prognosen, denna återkoppling bör exempelvis ske 

på veckobasis för att FöretagEtt skall fånga upp eventuella förändringar. Denna utvärdering 

skall beakta eventuella orsaker till avvikelserna huruvida de härstammar från avvikande 

orderingång eller från interna orsaker. Detta för att möjliggöra att FöretagEtt blir ett mer 

flexibelt företag som snabbare kan möta nya förutsättningar. Bilden nedan visar författarnas 

prognosmodell i ett övergripande perspektiv och skall synliggöra att prognosen används i alla 

delar av FöretagEtt samt att alla delar bör vara delaktiga i återkopplingen till prognos-

processen.  
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6-1 Övergripande prognosprocess perspektiv (Författarnas egna bild) 

6.2.2 Prognosprocessperspektiv 
Ingångsdata till en bra prognosprocess bör komma från båda kvalitativ data och kvantitativ 

data. Genom att kvantifiera data från både den kvalitativa datainsamlingen och den 

kvantitativa datainsamlingen får FöretagEtt data, vilken torde täcka alla aspekter med en hög 

grad av kvalité. Denna data skall sedan ligga till grund för prognosuträckningen. All denna 

kvantifierade data bör i någon mån viktas utifrån den relevans och påverkan den kan antagas 

ha på det slutgiltiga prognosvärdet. Vid valet av prognosmodell bör FöretagEtt ta i beaktande 

vilken typ av data samt i vilket historiskt perspektiv data finns att tillgå. Dessutom bör 

FöretagEtt ta hänsyn till vilken del av organisationen prognosresultatet skall användas i. 

Nedan visas en bild som synliggör författarnas prognosmodell i ett processperspektiv. 

 

6-2 Författarnas prognosmodell i ett processperspektiv 
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6.2.3 Databehandlingsperspektiv 

6.2.3.1 Utvärdering 
För att FöretagEtt skall få en förståelse för och ta lärdom av tidigare års prognoser, bör en 

utvärdering av föregående års prognosresultat ske. Utav den anledningen är det av största vikt 

att på ett strukturerat sätt dokumentera alla delar av tidigare års prognosprocesser samt övrig 

data från tidigare år. Vid utvärderingen av tidigare års data bör FöretagEtt dela upp ut-

värderingen i olika perspektiv. Exempel på perspektiv är:  

- Prognosmetodval 

- Datainsamlingsmetod 

- Datautvärdering 

- Viktningsmetod 

- Kvantifieringsmetod  

- Prognosfel  

Utvärderingen bör därefter ta reda på hur utfallet var ifrån tidigare prognoser och därefter 

sammanställa möjliga orsaker till detta utfall. Därefter bör FöretagEtt försöka att hitta lär-

domar av tidigare års prognoser för att höja kvalitén i kommande prognosprocesser.  

Författarnas exempel: Prognosfelsuträkningen visade på att prognosen givit ett för lågt värde 

mot verkligt utfall. Orsaken till detta var att marknadsavdelningen inte kommunicerade de 

planerade kampanjerna till produktionsavdelningen vilket resulterade i att de inte kunde möta 

den förhöjda efterfrågan. Dessutom resulterade detta i att inköpsavdelningen inte hade tagit 

hem tillräckligt med insatsmaterial. Lärdomen som utvärderingsprocessen kan ge är att tätare 

kommunikation behövs mellan avdelningarna samt ökad förståelse för de andra 

avdelningarnas påverkan på prognosresultatet.  

Det är av lika stor vikt att genomföra utvärderingsprocessen när prognosresultatet är av en 

tillfredställande kvalité. Detta för att FöretagEtt skall kunna ta lärdom av både framgångsrika 

prognosprocesser som bristfälliga prognosprocesser. Nedan visas en bild som visar 

utvärderingsprocessen i författarnas prognosmodell. 

 

6-3 Utvärderingsprocessen i författarnas prognosprocess 

6.2.3.2 Kvantitativ data 
Exempel på kvantitativ data FöretagEtt bör ta hänsyn till vid framtagandet av data inför 

prognosprocessen.  

- Historik från utvärderingen 

- Historisk försäljningsdata 

- Kampanjer 

- Prisförändringar 

- Juridiska förändringar 
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6.2.3.3 Kvalitativ data 
Exempel på kvalitativ data FöretagEtt bör ta med vid framtagandet av data inför prognos-

processen 

- Historik från utvärderingen 

- Resultat av SWOT-analys 

- Satsning på nya marknader 

- Företagsstrategier 

- Produktlivscykeln 

- Nya kampanjer 

- Konkurrenter 

- Förändringar av distributionsnätverket 

- Nya kunder 

- Trender 

- Ny teknik 

- Flaskhalsar 

- Lärdomar från tidigare säsonger 

- Nya produkter 

De olika kvalitativa data som används kan ha olika stor vikt för prognosprocessen i sin helhet. 

Exempelvis om en produkt har gått från mognadsfasen i produktlivscykeln till avtagandefasen 

bör detta beaktas som viktigt för prognosprocessen men om den fortfarande är kvar i 

mognadsfasen har den inte en stor vikt för prognosprocessresultatet. Mot den bakgrunden är 

inte den kvalitativa data statisk utan varierar mellan prognostillfällena samt dess innehåll 

varierar i betydelse.  

6.2.4 Författardiskussion av prognosmodellen 
Denna prognosprocessmodell förutsätter att någon person har det övergripande ansvaret för 

processen. Detta innebär att göra den slutgiltiga utvärderingen av data, kontrollera doku-

menteringen samt göra de avgörande viktningarna. Dock bör denna person samarbeta med de 

olika avdelningarna för att lyfta fram relevant information från varje berörd avdelning. 

Genom att involvera de olika avdelningarna och deras representanter i prognosprocessen 

skapas en förståelse och kunskap för betydelsen och komplexiteten i prognosframtagandet, 

dessutom skapas en förståelse för hur avdelningarna påverkar varandra. 

Det är värdefullt att alla berörda parter ger input och är delaktiga vid framtagandet av 

prognosen för att säkerställa att alla beslutsunderlaget baseras på korrekt fakta. Exempelvis 

bör en representant från säljavdelningen vara med vid framtagandet av prognoser då de har 

värdefull information från marknaden och dess utveckling. Även utvärderingen bör ske 

genom alla led av organisationen för att på så vis möjliggöra ökad förståelse för påverkans-

faktorer på de övriga avdelningarna. Dock är det av största vikt att ansvarig för prognos-

processen tar i beaktning de incitament för felaktig eller vilseledande data, vilken kan före-

komma vid prognosframtagandet, som annars kan skapa suboptimering inom organisationen.  

Implementerandet av denna prognosprocess kan vara svår då det vid inledningsskedet krävs 

en stor resursinsats för att skapa rutiner och samla data. Dock anser författarna att när rutiner 

väl är satta, genom hela organisationen, samt data är dokumenterad och tillgänglig kommer 

detta leda till att prognosprocessen kan göras med en mindre resursinsats. Författarna anser 

även att inledningsvis kan prognosresultatet avvika från verklig efterfråga dock kan detta 

prognosfel bli mindre då erfarenhetsökning, genom utvärderingsprocessen, möjliggör en 

bättre prognosprocess.  
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Denna prognosprocess är även implementerbar för andra företag med stora säsongsvariationer 

då data från föregående år jämförs exempelvis månadsvis. Dessutom kan ett bra utfört data-

insamlande ge underlag som möjliggör att förutse när en säsong börjar eller alternativt slutar 

samt hur stora volymer det kommer att röra sig om. 

Kvantifieringen och viktningen av data är en svår men avgörande del av prognosprocessen. 

Utav den anledningen är det ytterst viktigt att dokumentera tidigare års viktningar och 

kvantifieringar för att dra lärdom av detta arbete. För att kunna genomföra förarbetet till 

viktningen och kvantifieringen på ett korrekt vis bör prognosskaparen grundligt beakta all den 

historiska dokumentationen för att dra lärdom av denna.  

Författarna anser att denna prognosprocessmodell kan skapa en mängd fördelar då den 

används på ett korrekt vis. Den kan exempelvis skapa höjd servicenivå, transparens inom 

organisationen, ökad kundnöjdhet, möjliggöra höjd flexibilitet och öka förståelsen genom hela 

organisationen vid bland annat sortimentsförändringar. 

Vidare blir inte processen beroende av en eller ett par individer då alla delar av prognos-

processen skall dokumenteras på ett allomfattande vis. Att alla avdelningar är bidragande till 

prognosprocessen är även en bidragande faktor till att sprida kunskapen om prognosprocessen 

inom organisationen.  
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7 Slutsats  
I detta kapitel kommer författarna först att presentera de slutsatser de dragit från analys-

arbetet. Därefter kommer de diskutera de reflektioner och lärdomar de erhållit under arbetets 

gång. Vidare presenterar de sina förslag på lämpliga områden för vidare forskning. 

Avslutningsvis utvecklar författarna den slutgiltiga konklusion de kommit fram till.  

7.1 Slutsats 
Författarna anser att genom den analysdiskussion vilken författarna fört ovan samt den 

presenterade empirin kan slutsatsen dras att FöretagEtt har potential att förbättra sin prognos-

process.  

Vidare har författarna visat i teorikapitlet den komplexitet ett företag ställs inför vid val av 

prognosmodell. Detta är något som blir ytterligare förstärkt vid FöretagEtt, då de möter en 

stor säsongsvariation samt hårda kundkrav, då främst på hållbarhet men även hög leverans-

service. 

I författarnas egen prognosmodell visar de hur en prognosmodell kan se ut. Ovan åskådlig-

gjorda prognosmodell skulle kunna ligga till grund för FöretagEtts egna prognosprocess-

skapande. Denna modell möjliggör att FöretagEtt utvecklas mot en mer processorienterad 

organisation, med många av de fördelar en sådan organisation förknippas med. 

Dock har författarna kommit fram till att det viktigaste för FöretagEtt, i ett inledande skede, är 

att öka kommunikationen för att skapa transparens och förståelse inom organisationen. 

Dessutom är det av stor vikt att FöretagEtt dokumenterar data, tankar och idéer från och inför 

prognosprocessen, för att på så vis förvärva lärdomar angående bland annat hur en väl 

utarbetad prognosprocess bör se ut. Vidare är det betydelsefullt att detta arbete aldrig stannar 

av inom organisationen, utan att de alltid letar efter förbättringar inom processen, för att på så 

vis möjliggöra att FöretagEtt kan möta förändringar på den globala marknad som de verkar 

på. 

7.2 Reflektioner och lärdomar 
Vid frambringandet av detta arbete har författarna ägnat många och långa diskussioner och 

efterforskningar gällande både teori, metodologi samt möjlig praktisk tillämpning. Även om 

inte allt detta arbete synliggjorts i resultatet av detta examensarbete anser författarna att det 

har givit dem en djupare förståelse för det undersökta problemområdet och därmed indirekt 

styrk examensarbetet.  

Författarna hade som utgångspunkt att synliggöra olika typer av prognosmodeller. Emellertid 

kom författarna till insikt om att de prognosmodeller som används idag, av framgångsrika 

företag, betraktas som företagshemligheter vilka inte delges till utomstående. Mot den bak-

grunden har författarna valt att presentera de vanligast förekommande prognosmodellerna i 

facklitteraturen och vetenskapliga rapporter. Författarna har under sökandet av prognos-

modeller kommit till insikt att även de mesta avancerade kvantitativa modellerna bygger 

vanligtvis i grunden på en forma av glidande medelvärdes modeller.  
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Författarna hade för avsikt kunna presentera en fullt fungerande prognosmodell för 

FöretagEtt. Dock har författarna under arbetets gång kommit till insikt att den data som krävs 

i prognosprocessen skiljer sig åt, beroende på vad prognosen skall användas till. Vidare kunde 

inte författarna få tillgång till all behövlig data från FöretagEtt då de ansåg denna data vara 

konfidentiell. Ändock menar författarna att de har skaffat kunskap om komplexiteten i att 

skaffa sig rätt data inför prognosprocessen och att en sådan process inte är direkt överförbar 

från ett företag till ett annat, då dessa blir påverkade av påverkansfaktorer på olika vis.  

Vidare har författarna kommit till insikt om vikten av att analysera den kvalitativa data i 

prognosarbete för att på så vis komma till insikt om vilka nya påverkansfaktorer som kommer 

påverka företaget i framtiden. På detta sätt bör ett företag, enligt författarna, ta lärdom från 

historien genom främst kvantitativ data, samt synliggöra framtiden genom kvalitativ data, och 

enbart genom att kombinera dessa kan prognosprocessen generera ett säkert resultat. 

Författarna har kommit till insikt om att ett företag med en bristfällig prognosprocess inte kan 

förbättra denna process utan att avsätta tid och resurser. Företag kan inte implementera denna 

process utan att först skapa förståelse för vikten av prognosprocessen samtidigt som de måste 

få tillgång till dokumenterad data. Mot den bakgrunden kan detta förändringsarbete sträcka 

sig över ett flertal år, innan företagets prognosprocess utvecklats till en varaktig och 

tillförlitlig process, vilken är förankrad genom hela organisationen. 

7.3 Vidare forskning 
Författarna har identifierat vissa forskningsområden vid framtagandet av detta arbete som 

skulle lämpa sig att föra forskningen vidare. Dessa ämnen skulle dels föra den vetenskapliga 

kunskapen framåt men även vara till gagn för FöretagEtt.  

Vid framtagandet av en prognos bör både kvalitativ och kvantitativ data kombineras. Hur 

detta skall ske för att säkerställa att prognosprocessen tar med alla de parametrar som kan 

komma att påverka företaget är ett av de områden författarna anser att vidare forskning bör 

ske på. 

En svårighet med kvalitativ data är att den i någon mån bör kvantifieras för att kunna tas med 

i beräkningarna i prognoser. Svårigheten är att olika kvalitativa data kan få olika värden, 

beroende på när de hämtas och av vem de hämtas. Att skapa en process för insamlandet av 

kvalitativ data som säkerställer att kvantifieringen blir riktig och pålitlig är ett forsknings-

område som författarna skulle önska att mer forskning skedde inom. 

Vid användandet av olika data i en prognosmodell bör en viktning ske mellan olika data. 

Denna viktning är avgörande för att prognosresultatet skall bli riktigt och garantera kvalité i 

prognosprocessen. Författarna anser att vidare forskning i detta ämne skulle kunna generera 

säkrare prognosprocesser.  

Att dra lärdom av hur andra gör anser författarna är en möjlig väg att utvecklas och skapa 

förståelse för problem som uppkommer inom prognosarbetet. Mot bakgrund av detta anser 

författarna att en vidare forskning som undersöker hur andra företag, som sitter i samma 

situation, skapar prognoser och vilka parametrar de anser är viktiga för att säkerställa 

resultatet skulle vara till gagn för FöretagEtt samt för vetenskapen i stort.  

Författarna upplever även att en vidare studie där de andra avdelningarna undersöks på 

FöretagEtt, skulle kunna skapa en djupare förståelse och ge underlag till vidare analys av 

problemområdet.  
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Författarna anser även att det undersökta problemområdet skulle kunna belysas från ett supply 

chain perspektiv, för att öka förståelsen för hur väl utarbetade prognoser påverkar hela 

försörjningskedjan. Dessutom skulle en sådan studie visa hur kommunikation bör ske inom 

försörjningskedjan för att säkerställa prognosresultatet och på så vis kunna skapa konkurrens-

fördelar mot andra försörjningskedjor.  

7.4 Slutord 
Författarna anser att en väl utarbetad prognosprocess kan stärka företaget och göra det 

flexibelt, såväl internt som externt, mot framtida förändringar på den globala marknaden. Mot 

bakgrund av detta anser författarna att FöretagEtt har en stor potential att förbättra sitt 

prognosarbete och stärka sin konkurrenskraft på samtliga marknader de verkar på. Vilket 

skulle möjliggöra fördelar inte enbart för FöretagEtt utan även för deras kunder och 

leverantörer.  

Författarna anser att FöretagEtt har visat tendenser på att inleda avdelningsöverskridande 

samarbete och kommunikation. Vid ett fortsatt arbete med avdelningsöverskridande process-

arbete kan det leda till ökad förståelse inom organisationens olika delar för vikten av 

kommunikation och transparens. Detta skulle bidra till ett förbättrat prognosarbete då 

ingångsdata skulle baseras på välgrundad fakta från alla berörda avdelningar.  

Prognosprocessen är en avancerad process och författarna anser att denna måste anpassas 

efter rådande förutsättningar. De anser även att det är av största vikt att kvalitativa data och 

kvantitativa data kombineras för att kunna möta nya utmaningar på en ständigt föränderlig 

marknad.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide Respondent I  
1) Hur mycket produceras normalt på en dag/år? 

2) Vilken kapacitet har fabriken per dag? 

3) När är högsäsongen? 

4) Hur mycket levereras per dag under högsäsongen? 

5) Hur mycket arbetar ni under högsäsongen?  

Antal skift? Antal timmar per skift? 

6) Vilken kompetens har de andra skiften? 

7) Uppkommer det procentuellt mer bristkostnader vid högt kapacitetsutnyttjande? 

8) Hur är driftssäkerheten vid högt kapacitetsutnyttjande? 

9) Vilken leveransservis har ni? 

Under lågsäsong och under högsäsong 

10) Vilka hållbarhetskrav har produkterna? 

11) Vilka ledtider har fabriken? 

12) Vem styr produktionen? 

13) Hur ser prognoserna ut? 

Produkt/artikel/Tidshorisont/Land 

14) Antal fabriker som producerar pepparkakor? 

15) Hur får du prognoserna presenterade? 

Datafil/analogt 

16) Vad är viktigt att kunna utläsa i en prognos? 

17) Vad saknar du idag i prognoserna? 

18) Vilka problem ser du idag med prognoserna? 

19) Är det enbart SOF:arna som skriver prognoser? 

20) Hur hanteras andra produkter? 

Prognoser/Vid lagerbrist 

21) Hur inkommer order? 

22) Hur prioriteras SOF:arna? 

23) Använder man sig av bonus system till exempelvis SOF:arna? 

24) Går det att variera ledtiderna till kunderna? 

  



       

 

 

9.2  Intervjuguide Respondent II och Respondent III 
1) Berätta lite om dig själv. 

a. Vad har du för bakgrund  

b. Hur länge har du arbetat här 

c. Vad är din titel 

2) Beskriv ett verksamhetsår 

3) Vad baserar du dina prognoser på? 

4) Beskriv ditt budgetarbete 

5) Vad anser du att ditt budgetarbete får för konsekvenser för FöretagEtt och 

KoncernEn? 

6) Vilka parametrar använder du i ditt budgetarbete? 

Konjunkturförändringar/PMI/SWOT 

7) Hur görs framtids prognoser/Budget? 

8) Får du uppföljning hur väl prognosen slår ut? Om så hur ofta sker det och har du alltid 

tillgång till prognosresultatet?  

9) Finns det något varnings system när efterfrågan inte stämmer med prognosen? 

10) Vilka andra avdelningar har du samarbete och kommunikation med i ditt prognos-

arbete? 

11) Hur många kundkontakter har du? 

12) Hur ofta sker det? 

13) Vem rapporterar du till? 

14) Hur ofta sker det? 

15) Sker det något samarbete eller dialog mellan de olika sales office? 

16) Har du lager som du förfogar över? 

17) Anser du att vissa SOF:ar är prioriterad i tillverkningen 

18) Vilken typ av dialog har fabrikerna med dig gällande efterfrågesvängningar och 

möjliga tillverkningsvolymer?  

19) Tycker du att den prognosmetoden ni använder fångar upp alla de parametrar du 

tycker viktiga? 

20) Upplever du att det finns stora säsongsvariationer? 

21) Hur upplever du säsongsvariationerna? 

22) Upplever du att det är problem med att prognostisera vid högsäsong? 

23) Vilka problem upplever du med säsongsvariationer? 

24) Vilken mer information känner du att du skulle behöva ta del av? 

25) Då efterfrågan avviker kraftigt från prognos har du några rutiner för hur du skall agera 

då gällande informationsflödet?  

Eventuella rutiner för att synliggöra det bakåt i kedjan, fabriken 

26) Har du bonus baserad lönesättning? 

  



       

 

 

9.3 Checklist for Performing Strengths/Weaknesses Analysis  

 
Checklist for Performing Strengths/Weaknesses Analysis. Egen tolkning tabellen (Kotler & 

Keller, Marketing Management, 2009, s. 93) 

Marknad

1 Företagets rykte

2 Marknadsandelar

3 Kundtillfredställelse

4 Behålla kunder

5 Produktkvalité

6 Service kvalité

7 Priseffektivitet

8 Effektivitet i distribution

9 Marknadsförings 

effektivitet

10 Säljkårens effektivitet

11 Produktutvecklingsförmåga

12 Geografiskt 

täckningsområde

Finans

13 Kostnad och tillgång på 

kapital

Kassaflöde

14 Finansiell stabilitet

Tillverkning

15 Anläggningar

16 Skalfördelar

17 Kapacitet

18 Engagerade medarbetare

19 Möjlighet att producera i tid

20 Teknisk 

tillverkningskompetens

Organisation

21 Vision och kompetent 

ledarskap

22 Pensionsavgångar

23 Entreprenörsanda

24 Flexibilitet och 

anpassningsbarhet

Hög Medel Låg

ViktBetyg

Mycket 

bättre

Bättre Lika Sämre Mycket 

sämre


