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Sammanfattning 

Vi fick i uppdrag från konsultföretaget Aregab att ta fram ett underlag för prognoser 

inom sjukvården. 

Sjukvården har idag ett stort behov att prognostisera remissinflödet. Genom att ta 

fram effektiva prognosverktyg skulle situationen underlättas för både kunder och 

sjukvård, i och med att remissinflödet varierar mycket med tiden i dagens sjukvård. 

Att ta fram prognoser för framtida remissinflöden skulle kunna ligga som grund för 

deras proaktiva planering av läkarbesök samt schemaläggning av icke patientnära 

aktiviteter såsom utbildning, administration m.m. Då skulle sådana aktiviteter kunna 

läggas då det planerade vårdbehovet prognostiseras som lågt. 

Till underlag för vårt arbete fick vi remissinflödet under perioden 2009-juli 2014 

ifrån ett sjukhus. Målen var att ta fram metoder kring uträkning av prognoser, finna 

mönster som nivå, trend, säsong, slumpvariationer och även att bygga upp ett 

lätthanterligt verktyg för att ta fram prognoser. 

I vår sökning efter information inom området prognoser har vi gjort litteraturstudier, 

en intervju och sökning på nätet efter vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss 

av föreläsningsmaterial ifrån andra högskolor som legat på nätet. Genom intervjun 

som vi genomförde hos Mats Ahlberg på Medicinsk Röntgen fick vi inblick hur de 

arbetar i nuläget och framtida behov av prognosmodeller. 

I arbetet ingår 8st olika prognosmodeller som tar hänsyn till bara nivå, nivå och trend 

och slutligen alla tre mönster dvs. nivå, trend och säsong. För att hitta den bästa 

prognosmodellen tittade vi på de som gav lägsta medelabsolutfel (MAD), 

procentuella prognosfelet (MAPE) och det medelvärde (ME) som var närmast noll. I 

tre metoder ingick utjämningskonstanter, dessa optimerades med problemlösaren i 

Excel för att hitta lägsta MAD-värde, för att minimera mycket repetitivt arbete. Vi 

tittade först på hela efterfrågeperioden, men koncentrerade oss sedan på de två sista 

åren och framförallt det sista. För att kontrollera efterfrågevärdena används en 

metod som heter kontrollsignal, den jämför absolutfelet i en period med exponentiellt 

utjämnat medelabsolutfel i period t-1(MAD).  Om absolutfelet är mer än 4ggr av 

MAD-värdet bör efterfrågevärdet ifrågasättas. 

Vid analysen av efterfrågevärdena visade sig att trenden var liten, först positiv och på 

slutet negativ, men däremot var säsongsvariationer tydliga. Bland de 8 modellerna 

var Holt-Winter och Dekomposition (additiv) de mest intressanta pga. de metoderna 

tog hänsyn till både nivå, trend och säsong. Holt-Winter var en passande modell i och 

med att den uppdaterar dessa komponenter i varje period. Den kan därför reagera 

snabbare på trendförändringar. Dekomposition (additativ) metoden gav lägsta 

prognosfelen och bästa medelfelet (närmast noll). När de olika modellerna jämfördes 

på hela perioden gav de rätt lika resultat. Vid granskning av sistaåret/halvåret gav 

metoden med additativ Dekomposition klart lägst MAD-värde. Att denna metod gav 

ett ME-värde nära noll tyder att denna är en bra modell med väldigt små 

systematiska fel. Enligt vår analys gav denna metod bäst resultat p.g.a. den är ett 
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slags medelvärde över hela perioden. Så i vårt fall klarar den av nedgången i sista 

delen av perioden på bäst sätt. Medan de andra metoderna behöver mer tid på sig att 

anpassa sig till den negativa sluttrenden. 
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Abstract 

We were commissioned from consultants Aregab to develop a basis for forecasts in 

health care. 

Health care has a great need to forecast referral inflow. By developing effective 

forecasting tool, the situation would be facilitated for both clients and health care, as 

the referral inflow varies significantly with time in healthcare today. To produce 

forecasts of future referral inflows could serve as the basis for their proactive 

planning of medical appointments and scheduling of non-patient-related activities 

such as education, administration etc. When would such activities could be added 

when the planned care needs are forecast as low. 

As a basis for our work, we received a referral inflow during the period 2009-July 

2014 from a hospital. The objectives were to develop methods regarding the 

calculation of forecast, finding patterns that level, trend, seasonal, random variations 

and also to build up an easy tool to produce forecasts. 

In our search for information in the area of forecasting, we made literature studies, 

an interview and search the Web for scientific articles. We have also used the lecture 

articles from other colleges who have been on the net. Through the interview that we 

conducted with Mats Ahlberg of Medical Radiology, we got insight into how they 

work in the present and future needs of forecast models. 

In this work includes 8 different forecast models that take into account only the level, 

level and trend and finally all three patterns level, trend and season. In order to find 

the best forecasting  model we looked at those who gave the lowest mean absolute 

error (MAD), mean absolute percent error (MAPE) and the average (ME) who was 

closest to zero. Of the three methods included smoothing constants, these were 

optimised with Solver in Excel to find lowest MAD value, in order to minimize the 

highly repetitive work. We looked first at the entire demand period, but then 

concentrated on the last two years and especially the last one. To check demand 

values used a method called the Tracking signal, it compares the absolute error in a 

period of exponentially smoothed mean absolute error in period t-1 (MAD). If 

absolute error is more than 4 times the MAD value, the demand value is 

questionable.  

In the analysis of demand values proved that the trend was small, first positive and 

negative at the end, but was seasonal variations clear. Among the eight models were 

Holt-Winter and Decomposition (additive) the most interesting because of the 

methods took into account both the level, trend and seasonally. Holt-Winter was a 

suitable model in that it updates these components in each period. It can therefore 

react more quickly to changing trends. Decomposition method (additive) gave the 

lowest forecast errors and best average error (almost zero). When the different 

models were compared to the entire period gave the right of equal results. Upon 

review of the final year / semester gave the method of additive Decomposition clearly 

the lowest MAD value. This method gave an ME-value close  to zero indicates that 
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this is good model with very small systematic error. According to our analysis, this 

method gave the best results because it is a kind of average over the entire period. So 

in our case it is capable of the decline in the last part of the period on the best way. 

While other methods require more time to adapt to the negative end of the trend. 
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Ordlista 

Prognos:  Uppskattning av framtida värden 
 
Remiss:   Hänvisning av en patient till sjukhus- eller specialistvård 
 
Proaktiva:  Aktivt förebyggande 
 
Prognosmodeller:  Prognosmodeller bygger på antagandet att framtiden kan 

avläsas ur det förflutna. 
 
Trend:  Tendens 
 
Nivå:  lägesnivån för prognosvärde 
 
Säsong:  Regelbundet återkommande tidsperiod 
 
Cykel:  Kretslopp 
 
Slump:  Oförutsedd händelse 
 
MAD:  Medelabsolutfel  
 
MAPE:  Procentuella medelabsolutfel 
 
ME:  Medelfel 
 
Utjämning:  Fördela jämnt ; balansera 
 
Problemlösaren: Ett tilläggsprogram för Microsoft Excel 
 
Dekomposition: Splittring  
 
Additativ funktion: En funktion som adderar olika variabler  
 
Multiplikativ funktion:  
   
  En funktion som multiplicerar olika variabler  
 
Prognosverktyg: Ett verktyg som används för att ta fram en prognos 
 
Prognostisering: Framtidsbedömning 
 
Tillämpning: Användning av en teori eller metod 
 
Linjär trend: Endimensionell trend 
 
Process:  Förlopp 
 
SCB:  Statistiska centralbyrån 
 
CSN:  Centrala studiestödsnämnden  
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HOSP:  Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Standardavvikelsen: Ett mått på hur utspridd fördelningen är kring väntevärdet. 
 
Systematisk: Som bygger på ett system  
 
Delphi-metoden: Metoden går ut på att en panel av experter var för sig får ett 

antal frågor för bedömning. Svaren sammanställs och sänds 
ut till panelen igen, eventuellt med kompletterade frågor 
bland annan utarbeta prognoser 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Idag har många enheter inom sjukvården ett behov av att kunna förutspå efterfrågan 

på deras tjänster. Utan att veta efterfrågan är det svårt att planera sitt arbete och 

förbereda sin interna produktionsapparat. Genom att ta fram effektiva 

prognosverktyg skulle situationen underlättas för både kunder och sjukvården. I 

dagens sjukvård varierar remissinflödet mycket med tiden på sjukhusen. Önskvärt 

vore att lägga sådana aktiviteter då det planerade vårdbehovet prognostiseras som 

lågt. Tillförligheten på resultatet av att använda framtagna prognosverktyg skall vara 

högt och verktyget skall vara begripligt och hanterbart för de framtida användarna.  

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram olika prognosmodeller som passar för vårt 

underlag av efterfrågevärden. Nedanstående delmål ska uppnås i examensarbetet: 

 Studera tillämpning av prognoser i sjukvården 

 Arbeta fram logiken kring uträkning av prognoser, finna mönster som nivå, 

trend, säsong och slumpvariationer för att kunna bygga ett verktyg som 

möjliggör bra prognoser. 

 Sedan utföra en grundläggande analys 

 Ta fram ett verktyg som skall vara enkelt att tillämpa samt att administrera, så 

en person som ej har så mycket prognoskunskaper ska kunna tillämpa det. 

 Utarbeta en presentations-vy för utfall av prognoserna 

 Utveckla en adapter eller ett filter för att omvandla olika typer/format av 

indata till lämpligt dataformat för prognosverktyget.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer att byggas på den datamängd av remissinflöden som erhållits ifrån 

det speciella sjukhuset gällande åren 2009 till mars 2014. Vi kommer att välja att 

koncentrera oss på att presentera några prognosmetoder som ger mest passande 

resultat för  uppgiften och minst prognosfel, samt som skulle kunna användas i 

liknande fall. I vårt fall har vi inte fått någon kompletterande uppgifter angående 

historiken bakom uppgifterna, t.ex. varför vissa månader är extrema låga/höga. Vi tar 

inte hänsyn till cykel, utan den antar vi ingår i trendcykeln. När det gäller utfallen 

koncentrerar vi oss på att de beter sig linjärt (antigen positiv, negativ eller båda två), 

alltså utesluter andra mönster som t.ex. exponentiell och S-formad. 

1.4 Metod 

Det första vi gjorde var att undersöka vad har tidigare gjorts inom området 

"prognoser inom sjukvården". Det vi såg var att man arbetat med enkla modeller och 

de hade behov av mer avancerade modeller. Sedan har vi genomfört litteraturstudier 

för att skaffa mer kunskap inom området. För att se praktisk tillämpning genomförde 
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vi även en intervju med Mats Ahlberg på företaget Medicinsk Röntgen. Sista steget 

var att genomföra datasimuleringar i Excel inom området prognoser. Vi har använt 

oss av kvantitativa metoder framförallt genom prognossimuleringar. Datamängden 

som vi fått har analyserats för att hitta mönster och sedan har vi att provat oss fram 

genom att använda flera kända prognosmetoder för att hitta den som är mest 

passande och ger minst prognosfel. Till vår hjälp har vi träffat adjunkt Maria 

Johansson, kursansvarig för logistikprocessen. Vi diskuterade teorin med henne och 

fick råd och svar på våra frågor, samt fick vi tips om aktuell litteratur. Vi har även 

träffat doktorand Karl Jonsson på matematikinstitutionen på KTH och fick litteratur 

och forskningsrapporter. Slutligen hade vi bra kontakt med våra handledare Johanna 

Strömgren från KTH, Henrik Linglöf och Peter Franzen som ledde oss på rätt spår. 

Varje delmoment gjordes i denna ordning för att nå de uppsatta målen samt att 

uppfylla kraven från företaget. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Företags presentation  
Aregab är ett partnerägt företag som bildades 2005. Företaget har djup kompetens 

inom områdena verksamhets-, portfölj- och projektstyrning samt IT- och 

verksamhetsutveckling. Deras kärnområden är strategi & styrning, förändra & 

utveckla, projektkontor och projektstöd.  

Inom strategi & styrning är det stark fokus på IT. IT-strategin ska skapa en bas för 

det strategiska utvecklingssamarbetet. Innehållet i form av en kort- och långsiktig 

planering som möter verksamhetens behov, säkerställer att IT gör rätt leverans. 

Inom området förändra & utveckling gäller det att integrera förändringsledning tidigt 

i projekt som skapar bättre förutsättningar för att få ut full effekt och samtidigt med 

hjälp av konkreta metoder och verktyg i kombination med erfarenhet och 

genomförande se till att processen går i rätt riktning. 

Ett projektkontor är en organisatorisk enhet ägnar sig åt att stötta ledningen, 

styrgrupper samt projektledare i projektledare i projektrelaterade frågor. Man kan se 

projektkontoret som företagets motor när det gäller projektstyrning och som sitt 

primära mål att höja företagets projektmognad för att realisera projektens nyttor. 

Aregab arbetar med att projektleda och stötta inom kundens projektarbete. De 

arbetar med IT-projekt som verksamhetsprojekt och med marknadens beprövade 

projektmodeller, t.ex. besparingsprogram inom sjukvården, innovationsverksamhet, 

systemutvecklingsprojekt. 

2.2 Uppdrag och efterfrågevärden 
Vi fick i uppdrag av Aregab att bygga ett verktyg som möjliggör prognostisering av 

framtida remissinflöde på ett sjukhus. I vårt arbete har vi tittat på hur man tidigare 

använt prognoser inom sjukvården. Det vi hittade var att man använt enklare 

modeller, vilket vi går in på mera i kap.2.3. För att förstå problemet mera hade vi en 

intervju med Mats Ahlberg på Medicinsk röntgen, för att se hur de arbetar med 

prognoser. I nuläget arbetade de med en enkel prognosmetod. De visade intresse för 

flera varianter av modeller som vi visade för honom, dessa kunde vara till stor hjälp i 

företagets verksamhet för att kunna fortsätta att expandera mera rationellt. När vi tar 

fram modellen gäller det för oss minimera felen i prognoserna. Modellen ska sedan 

ligga till grund för sjukhuset och deras proaktiva planering av läkarbesök samt 

schemaläggning av icke patientnära aktiviteter såsom utbildning, administration 

m.m. Till vår hjälp fick efterfrågevärden för åren 2009-2014. Detta visas i 

nedanstående graf. Det vi ser i grafen är att inflödet varierar mellan 400-800. Första 

två åren varierar mellan 400-625, sedan sker en markant nivåökning till variation 

mellan 400-800. Slutligen ser vi en nedgång sista året till 450-625. Vi har inte fått 

någon ytterligare information kring de värden som vi erhållit, denna information 

kunde i så fall användas till att få förklaring till vissa extrema värden, t.ex. varför 

vissa månader har väldigt höga/låga värden och andra värden som skiljer sig avsevärt 
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när man jämför värden för en viss månad år för år. Antal efterfrågevården är 63 

stycken. Det man också skulle vilja ifrågasätta är nedgången sista året, t.ex. om det 

finns någon orsak bakom denna. 

 

 

 

Figur 2.1 Efterfrågevärden mellan åren jan 2009-juli 2014 

 

2.3 Vad som tidigare gjorts inom prognoser i sjukvården 

Tidigare har prognoser använts för ta fram framtida efterfrågan/tillgång inom olika 

yrken inom sjukvården. Där har användning av sysselsättningsökning (trend) på 0,5-

2,0 % beroende på yrkeskategori vid beräkning av prognoser för framtida efterfrågan. 

Kvalitativa metoder som intervjuer med företrädare för landsting och kommuner har 

genomförts för att ta fram information om framtida personalförsörjningen. 

Nedanstående modell används för att prognostisera antalet sysselsatta inom hälso- 

och sjukvården samt tandvården under åren 2012-2025. 
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Figur 2.2 Schematisk bild över prognosmodellen inom hälso- och sjukvården 

I ovanstående figur delas inflödesvariablerna in i antal som tagit examen, byte till 

hälso- och sjukvård ifrån andra branscher och immigration ifrån andra länder. 

Utflödesvariabler är pensioner, byte ifrån hälso- och sjukvård till andra branscher, 

emigration och antal avlidna. Även "ej sysselsatta" såsom arbetslösa ska medräknas. 

Genom att ta hänsyn till ovanstående faktorer kan vi se antal sysselsatta inom hälso- 

och sjukvård/tandvård. Materialet kommer ifrån olika källor bl.a. SCB, CSN och 

Socialstyrelsen(HOSP). 

(Schwarz & Göransson, 2014) 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Prognosprocessen 
När prognosprocessen analyseras kan den delas upp den i följande delprocesser 

enligt Ralf Forsberg på Luleå Tekniska Universitet.

 

Figur 3.1 Prognosprocessens delprocesser 

Vid datainsamling är det viktigt att detta samlas in på ett standardiserat sätt. Detta 
underlättar jämförelse av data mellan olika perioder och produkter. Systematiska fel i 
information kan uppkomma vid datainsamling, både uppsåtliga och ouppsåtliga. För 
att inte få felaktig information bör uppgiftslämnaren vara ansvarig för att han ger 
korrekt information. Det kan finnas orsaker till att en uppgiftslämnare ger felaktig 
information, t.ex. kan en kund lämna in överprognoser för att försäkra för framtida 
leveranser. 
 
Om man ändå fått data med systematiska fel av uppgiftslämnaren kan man korrigera 
dessa efteråt, t.ex. kan man kompensera försäljningsdata med uppskattad förlorad 
försäljning på grund av brist vid uppskattning av efterfrågan. Man bör även filtrera 
bort extremvärden och perioder som inte är normala, t.ex. röda dagar i 
decembermånad. 
 
Vid prognostisering bör alltid en enkel prognos göras (t.ex. glidande medelvärde) för 
att använda som referens vid prognosuppföljning. 
 
De tre viktigaste frågorna vid prognosuppföljning är: 

 Se om det existerar systematiska fel i prognosen. Således om prognosen nästan 
alltid ligger över eller under verkliga efterfrågan. 

 Att prognosmetoden man gör ger bättre resultat än den enkla 
referensprognosen. 

 Man undersöker hur bra prognosen är genom att kolla standardavvikelsen och 
MAD-värdet. 

 
Systematiska felet kan korrigeras med hjälp av att ändra prognosparametrar eller att 
använda en annan prognosmetod. Vid användningen av manuella prognoser eller 
mer avancerade prognoser ska ge ett klart bättre resultat än den enkla 
referensprognosen, annars ska en enklare prognosmetod användas. Användning av 
avancerade prognosmetoder ska endast ske då de ger klara bättre prognoser jämfört 
med enklare metoder. 
(Forsberg) 

3.2 Prognos bakgrund 

I allmänhet används prognoser för att bedöma och ange kommande sannolika behov. 

Ursprungligen används prognoser för bestämning av produktionssystem på lång sikt 
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och material- och produktionsstyrning på kortare sikt. Om ett företag producerar mot 

kundorder ökar vetskapen om vad som behöver produceras. Om däremot företaget 

tillverkar mot lager baseras besluten på prognoser, som sällan överensstämmer med 

verkligheten. (Olhager, 2000) 

När det gäller aggregerade prognoser är dessa säkrare. Det är prognoser för 

produktgrupper, som har ett lägre relativt prognosfel än för prognoser på individuella 

produkter. Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten, tillförligheten på 

prognoser på skeenden nära tiden är högre än sådant som ligger längre fram i tiden. 

(Olhager, 2000) 

Nedan följer beskrivning av prognostyperna "kvalitativa prognoser" och "kvantitativa 

prognoser" och vad som skiljer metoderna. 

3.2.1 Kvalitativa prognoser 

Bland kvalitativa prognoser, även kallade bedömningsmetoder, ingår Delphi-

metoden, expertutlåtanden, marknadsundersökningar, säljkårsuppskattning och 

historisk analogi (Olhager, 2000).  

Delphi-metoden fungerar så att man inom det område man önskar undersöka först 

beskriver en rad framtida situationer. Beskrivningarna skickas till en urvald grupp 

personer som sedan bedömer relevans och sannolikhet. Gruppens medlemmar är 

ovetande om varandra. Resultatet ställs samman och skickas till deltagarna, som 

sedan får en andra tillfälle för bedömning. Efter detta görs en ny sammanställning 

och utskick, detta fortsätter tills inga förbättringar uppnås. I och med att denna 

metod är väldigt dyr används den mest vid planering av större investeringsprojekt. 

Analogimetoder brukar användas när man kan överföra erfarenhet från ett område 

till ett annat, t.ex. om man ska nyintroducera en produkt på en marknad där liknande 

produkter har sålts under en längre tid. Då ges erfarenheterna från nuvarande 

produkter en stor vikt i prognoserna. 

Marknadsundersökningar innebär insamling av betydande mängder data och en 

värdering kopplad till marknaden. Prognoserna tas sedan fram efter att 

marknadsundersökningarna analyserats (Bjornlund, Persson, & Virum, 2003). 

Om ett företag har försäljning på flera marknader är säljkårskattningar vanliga. 

Skattningarna skall gärna vara i form av en pessimistisk, en sannolikhet och en 

optimistisk och dessa aggregeras till prognoser per produktgrupp och region 

(Olhager, 2000). 

Bedömningsmetoder är att föredra i tillfällen där antalet produkter som skall 

prognostiseras är litet. Det är också att föredra att antalet prognosperioder per 

produkt är litet, t.ex. föredras prognostisering av årsbehov kontra veckobehov 

(Mattson & Jonsson, 2005). 
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3.2.2 Kvantitativa prognoser 

Kvantitativa metoder kallas även beräkningsmetoder. De bygger nästan helt och 

hållet på matematiska beräkningar med ursprung från tidsserier över försäljning, 

förbrukning eller andra sorters efterfrågehistorik. Tidsserier är således kronologiskt 

ordnade data med konstant periodicitet, som kan vara t.ex. vecka eller månad. Man 

skiljer på betingade och icke-betingade beräkningsmetoder. De icke-betingande 

beräkningsmetoderna särskils av att prognoserna och den tidsserie beräkningarna 

grundar sig på uttrycks i samma variabel. Betingande beräkningsmetoder grundar sig 

på tidsserier som avser någon annan förklarande variabel än den som skall 

prognostiseras, även kallad kausala modeller (Mattson & Jonsson, 2005).  

3.3 Dela upp en tidserie i olika komponenter 
 Man kan dela upp en tidsserie av efterfrågedata i fem komponenter, s k 

tidseriekomponenter. 

1. Trend(T). Efterfrågan har en gradvis ökning eller minskning. 

 

Figur 3.2 Beskrivning av en trend 

 

2. Säsong(S). Är när efterfrågefluktuationerna bildar ett mönster som ofta 

återkommer årsvis. Sådana återkommande mönster kan skapas av årstider, 

helger och väder. 

 

Figur 3.3 Beskrivning av en säsong 

3. Cykel(C). Återkommande mönster efter ett antal år, ofta kopplad till 

konjunkturcykel. Ofta är tidserierna inte tillräckligt långa så att cykliska 

effekter är med. Cykliska mönster kan pga. allt kortare produktlivscykler bli 

allt svårare att identifieras. 
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Figur 3.4 Beskrivning av en cykel 

4. Nivå(N). Beskriver den genomsnittliga efterfrågan över tiden. Den blir synlig 

vid avsaknad av eller efter rensning av trend, säsong och cykel. 

 

Figur 3.5 Beskrivning av en nivå 

5. Slump(E). Är variationer av slump som ej kan förklaras och saknar tydligt 

mönster. 

 

Figur 3.6 Beskrivning av en slump 

3.4 Glidande medelvärde 
Glidande medelvärde är en enkel prognosmetod om efterfrågan antas vara ganska 

stabil över tiden. T.ex. en halvårs glidande medelvärde fås genom summan av de 

senaste 6 månaders efterfrågan dividerad med 6. Det värde man erhåller är då 

prognosen för nästa period. Formeln för glidande medelvärde är således (Olhager, 

2000). 

P(t+1)=
D(t)+D(t−1)+⋯+D(t−n+1)

n
    [3.1] 

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

D(t)= verklig efterfrågan under period t                                                                      

n= antalet perioder i medelvärdesberäkningen 

(Mattson & Jonsson, 2003) 

Med denna metod, som framgår av ekvationen, får alla de observerade efterfrågedata 

de senaste N perioderna samma vikt. Däremot får värden längre tillbaka ingen vikt. 



11 
 

Med denna metod lägger man till den senaste månadens data samtidigt som man tar 

bort det tidigaste efterfrågevärdet. Man kan således skriva prognosvärdet på detta 

sätt: 

P(t+1)=P(t)+
1

n
*(D(t)-D(t-n))    [3.2] 

När man har systematiska förändringar anses denna metod reagera långsamt samt 

att den kräver en stor mängd historik för prognosberäkning, eftersom att den bygger 

på de N senaste periodernas efterfrågan. (Olhager, 2000) 

Värdet på N väljs så att prognosfelet för de historiska värdena på D minimeras. Vid 

val av ett litet N kommer prognosen att påverkas mycket av slumpvariationerna och 

vid val av för stort N riskerar man att få dåliga prognoser om seriens nivå ändras, vid 

trender (medelvärdet räknas fram delvis på den gamla nivån under N perioder). Med 

denna metod är prognosen likadan oavsett om man prognostiserar för en period 

framåt eller flera perioder. 

(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999)  

3.5 Exponentiell utjämning 
Exponentiell utjämning är en prognosmetod för att framställa en utjämnad tidserie 

som bygger på att en form av medelvärde som beräknas på verklig efterfrågan under 

antal historiska perioder. I stället som vid glidande medelvärde tilldelas tidigare 

efterfrågevärden samma vikt, ges här olika vikter. Detta skulle uppnås genom att 

använda någon form av triangelfördelad viktfördelning.  

Metoden bygger på att ha ett konstant förhållande mellan två på varandra följande 

vikter där alla efterfrågevärden i tidserien viktas så att stort vikt läggs på de senaste 

perioderna.  Med andra ord är att de senaste efterfrågevärdena tilldelas mer vikt i 

prognoser än de äldre värdena. (Mattson & Jonsson, 2003) 

I exponentiell utjämning finns en eller flera utjämningsparametrar som ska 
bestämmas eller beräknas för att dessa val ger vikten till alla efterfrågevärdena. Dessa 
parametrar har sina beteckningar som använder de grekiska bokstäverna α, β och γ 
beroende av en enkel, dubbel eller trippel exponentiell utjämning som kommer att 
beskrivas i det här kapitlet. (Methods, pmc433.htm, 2012) 
 
Valet av α-värde är en mycket viktig vid beräkning eller att bestämma för en bra 
prognos.  och varierar mellan 0 och 1 samt ett högre värde på α ger ett snabbt 
dämpande det vill säga har snabbare reaktion på förändringar medan ett lägre värde 
ger ett långsamt dämpande.  
α-värde varierar mellan 0 och 1. Om detta förhållande är 0,5 fås vikterna 0,5 på den 
senaste perioden, 0,25 på den näst senaste, 0,125 på den näst näst senaste, osv. 
Summan av den oändliga geometriska serien är lika med 1 och det ganska vanligt på 
α-värden ligger mellan 0,05 och 0,3. 
 
(Mattsson, 2013) 
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Detta illustreras i nedanstående tabell. 
 

------------> Mot tidigare observationer. 
 
α (1−α) (1−α)2 (1−α)3 (1−α)4     -----> 
__________________________________________________ 
 
0,9 0,1 0,01 0,001 0,0001 
0,5 0,5 0,25 0,125 0,0625 
0,1 0,9 0,81 0,729 0,6561 

 
 Tabell 3.1 Värde på utjämningskonstanter α   
 
(Methods, pmc431.htm, 2012) 

3.5.1 Enkel exponentiell utjämning. 

Enkel exponentiell utjämning tillämpas när serien som ska prognosticeras saknar 
avsevärd säsong och trend. I frånvarandet av dessa komponenter är målet att 
uppskatta den aktuella nivån av tidserierna.  
(Methods, pmc432.htm, 2012) 
Prognosvärdet för tidpunkt Y baserade på vägda medelvärden. då vägda medelvärden 
formas och ges störst vikt vid den senaste observationen, näst mest vikt åt den  näst 
senaste osv. och bestäms av valet på α som kallas för utjämningskonstanten där α är 
större än 0 och mindre än 1 det vill säga 0 < α < 1. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 
1999) 
 
Ett sätt att åstadkomma detta är att uppskatta nivån vid tidpunkten t med Ῡt: 
 
Ῡt = αYt + α (1- α)Yt-1 + α (1- α)2Yt-2 + ……. 0< α<1   [3.3]  
 
Där α, α (1- α),  α (1- α)2, … är vikterna 
  
Från ekvation 3.1uppskattas nivån för perioden t-1 genom  
 
Ῡt-1= αYt-1 + α (1- α) Ῡt-2 + α (1- α)2 Ῡt-3 + ……. 0< α<1  [3.4] 
 
Sedan multipliceras 3.2 med (1-α) och får 
 
(1-α)Ῡt-1= α (1-α)Yt-1 + α (1- α)2Yt-2 + α (1- α)3Yt-3 + … 0< α<1  [3.5] 
 
Därefter ekvation 3.3 subtraheras från 3.1 och får: 
 
Ῡt= αYt-1 + (1-α) Ῡt-1    0< α<1  [3.6] 
 
Om nivån uppskattas vid tidpunkten t+1 med Ῡt+1 som andra författare gör blir:  
 
Ῡt+1= αYt +(1-α)Ῡt   0< α<1  [3.7] 
 
(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999)  
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Nu ska illustreras med ett exempel nedan i tabell 3.1 med inflödes siffror under ett 
antal perioder t sedan illustreras i ett grafiskt perspektiv: 
 

År Månad Period Inflöde 
Exponentiell 
utjämning 

Exponentiell 
utjämning 

Exponentiell 
utjämning 

  
t 

 

α = 0,1 α = 0,3 α = 0,4 

2013 Jan 1 618 618 618 618 

 
Feb 2 558 564,0 576,0 582,0 

 
mar 3 617 611,7 604,7 603,0 

 
apr 4 710 700,2 678,4 667,2 

 
maj 5 732 728,8 715,9 706,1 

 
jun 6 526 546,3 583,0 598,0 

 
jul 7 492 497,4 519,3 534,4 

 
aug 8 531 527,6 527,5 532,4 

 
sep 9 603 595,5 580,3 574,7 

 
okt 10 612 610,3 602,5 597,1 

 
nov 11 579 582,1 586,1 586,2 

  dec 12 459 471,3 497,1 509,9 

2014 Jan 13 588 576,3 560,7 556,8 

 
Feb 14 575 575,1 570,7 567,7 

 
mar 15 571 571,4 570,9 569,7 

 
apr 16 

 
 

 
 

 
Tabell 3.2 Del av inflödes data från företaget 
 

 

 

 
 

Figur 3.7 Prognoser med exponentiell utjämning med α=0,1, α=0,3 och α=0,4 
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3.5.2 Dubbel exponentiell utjämning  

I den enkla exponentiella utjämningen skattades nivå av en serie där saknades säsong 

och trend. Den här metoden lämpar sig en serie med trend och utjämning görs på två 

sätt. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 

I den här modellen är prognosvariabeln som ökar linjärt i serien. Enligt: 

y*t+ k= at + bt*k    [3.7] 

Där: at är seriens nivå vid t 
 bt är en lutningskoefficient 
 
Värde på a och b i varje tidpunkt t uppdateras succesivt uppdaterring och dessa sker 
med s k dubbel exponentiell utjämning. (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 
 
Den första utjämningen vid tidpunkt t med ett lämpligt α-värde blir enligt: 
  
 y’t = α y1 + (1- α) y’t-1    [3.8] 

 
och den andra utjämningen är: 
 
 y’’t = α y’1 + (1- α) y’’t-1     [3.9]

    
Uppdatering av a och b blir enligt:  
 

at = 2y’t –y’’t     [3.10] 
 
bt = α / (1- α) (y’t – y’’t)    [3.11] 

  
(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 

3.5.3 Dubbel exponentiell utjämning ”Holts” linjär metod  

Holts metod bygger på att utjämna nivå vid en tidpunkt t samt utjämna trend vid 
samma tidpunkt t och använder två konstanter för att hantera bättre både nivå och 
trender. Uppskattning kan förbättras genom att införa en ny ekvation med en andra 
konstant γ som väljas i samband med α. (Methods, pmc433.htm, 2012) 
 
Ekvationerna har följande utseende: 
 
St = αYt + (1-α) (S t-1 + bt-1)  0 ≤ α ≤ 1  [3.12] 
 
bt = γ (St-S t-1) + (1-γ) b t-1  0 ≤ γ ≤ 1  [3.13] 
  
Prognos formel vid tidpunkt (t+1) 
 

Ft+1 = St + bt.    [3.14]
    
  För m perioder blir:  
 

Ft+m = St + mbt.    [3.15] 
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där: St = Prognos för nivån i serien vid tidpunkt t 
 

Yt = Efterfrågan för period t 
 
bt = Prognos för trenden vid tidpunkten t 
 
α = Utjämningskonstanten för nivå 
 
γ = Utjämningskonstanten för trend 
 
Ft+1 = Prognos för efterfrågan vid tidpunkten t+1 
 
m = Antal perioder framåt   

 
De aktuella värdena på St och bt av serien används för att beräkna det utjämnade 
värdet i dubbel exponentiell 
 
 
Startvärden 
 

Det finns flera sett för att välja de initialvärdena för b0 och S0 samt väljs med 
antagande att värden på de fem första efterfrågningarna ska ingå i beräkning:  

 
b0 : (Y13 – Y1)/12      [3.16] 
 
S0 : (Y1 +  Y2 + Y3 +.... Y11 + Y12 +  Y13 )/13 - 7b0  [3.17]

  
    

Notera att subtraktion med 7b0 får en nivåskattning mot tidpunkten t = 0 
annars tidpunkten skulle ske mot t = 7. 
(Methods, pmc433.htm, 2012) (Andersson, Jorner, & Ågren, 1994) 

3.5.4 Trippel exponentiell utjämning 

 Trippel exponentiell utjämning utvecklades av Winter (1960) (Edlund, Högberg, & 
Leonardz, 1999) där ingår tre komponenter och dessa komponenter är trendnivån, 
trendökningstakten och säsongfaktorerna och bygger på Holts teknik. Därför kallas 
även för Holt – Winters teknik. Det sker en uppdatering av de tre komponenterna vid 
varje tidpunkt i serien. (Methods, pmc435.htm, 2012) 
 
De grundläggande ekvationerna med multiplikativ säsong variation är: 
 

St = α (Yt /St-s) + (1-α)(S t-1 + bt-1)  ( 0 < α < 1 )   [3.18] 
   
 
bt = γ (St – St-1) + (1- γ)bt-1  ( 0 < γ < 1 )  [3.19] 
 
It = β (Yt / St) + (1- β) It-s   ( 0 < β < 1 )  [3.20] 
 
Ft+m = ( St + mbt ) It-s+m     [3.21] 
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Där: t = tidpunkt i serien 
  

St = Prognos för nivån i serien vid tidpunkt t 
 

Yt = Efterfrågan för period t 
 

bt = Prognos för trenden vid tidpunkten t 
 

α = Utjämningskonstanten för nivå 
 
γ = Utjämningskonstanten för trend 
 
β = Utjämningskonstanten för säsong 
 
s = antal perioder som ingår i en hel säsong 

 
Ft+1 = Prognos för efterfrågan vid tidpunkten t+1 

      
 m = Antal perioder framåt   
 It=säsongskomponent vid tidpunkt t   
(Methods, pmc435.htm, 2012) 
 
Startvärden 
 

Det finns flera sett för att välja de initialvärdena för b0, S0 och I0 samt väljs 
med antagande att värden på de två första åren och kvartalsvis ska ingå i 
beräkning:  

 
b0 : [(Y13–Y1)+(Y14–Y2)+...+(Y23–Y11)+(Y24–Y12)]/(12*12) [3.22] 
 
S0 : (Y1 +  Y2 + Y3 +...+Y22 + Y23 +  Y24 )/24 – 12,5b0  [3.23] 
    

Notera att subtraktion med 12,5b0 får en nivåskattning mot tidpunkten t 
= 0 annars tidpunkten skulle ske mot t = 12,5. 

(Andersson, Jorner, & Ågren, 1994) 

3.6 Säsongsindex 

Det finns fler sätt att justera för säsongsvariationer. En metod att beräkna index som 

beskriver förhållandet mellan efterfrågan i en period och den genomsnittliga 

efterfrågan under året. Man gör detta sedan flera år bakåt i tiden så man kan 

identifiera ev. förändringar i efterfrågan. Slutligen multipliceras sedan det icke 

justerade prognosvärdet(grundprognosen) för perioden med resp. index.                     

(Bjornlund, Persson, & Virum, 2003) 

Säsongsvariationer är en vanlig typ av systematisk efterfrågevariation. Vid 

prognostisering måste man ta hänsyn om det finns säsongsvariationer i efterfrågan. 

Säsongsindex för period i=
verklig efterfrågan under period  i

medelefterfrågan under årets samtliga perioder
 [3.24] 
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Efter att säsongsindexen har beräknats ska man normera dessa, man ska avrunda 

dessa och justera så summan av samtliga säsongsindex blir lika med antalet perioder 

under året.  

Efter att man bestämt index ska man ta hänsyn till säsongsvariationernas inflytande 

genom att innan det senaste erhållna efterfrågevärde tillåts påverka 

prognosberäkningen skall det säsongsrensas. Detta gäller vid användning av glidande 

medelvärde, exponentiell utjämning eller en annan metod för prognosberäkning.  

Säsongsrensnings formel: 

DR(t)=
D(t)

S(t)
      [3.25] 

där DR(t)= säsongsrensat efterfrågevärde för period t         

 D(t)= verkligt efterfrågevärde i period t         

 S(t)= säsongsindex för period t 

Man använder sedan det säsongsrensade efterfrågevärdet vid prognosberäkningen i 

någon välkänd metod. Då får man en ny grundprognos som sedan säsongsjusteras 

med hjälp av formel: 

P(n)= PG(n)*S(n)     [3.26] 

där P(n)=prognostiserad efterfrågan för period n 

 PG(n)=grundprognos för period n 

 S(n)=säsongsindex för period n 

(Mattson & Jonsson, 2003) 

Ovan beskrivna beräkningar bygger på multiplikativa säsongsindex och modeller. 

Säsongsindexet bör man uppdatera varje period så att de senaste observationerna 

hela tiden tas hänsyn vid beräkningen.                                       

En annan metod att beräkna säsongskomponenter(s.k. grovt säsongsindex) redovisas 

i kap. 3.7 och formel [3.38].                                                                        

3.7 Dekomposition 
Man kan kombinera tidsseriekomponenterna i en efterfrågemodell i två former. Den 

mest använda formen är en multiplikativ modell, i den är efterfrågan(D) produkten 

av de fyra komponenterna. För en multiplikativ modell med positiv trend blir 

säsongsvariationen allt större i absoluta tal. 

D=T*S*C*N*E     [3.27] 
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Figur 3.8 Beskrivning av en multiplikativ modell 

 

Den andra modellen är additiv modell, där man adderar de fem komponenterna. I 

denna modell är säsongsvariationen i absoluta tal konstant oavsett trendnivån. 

(Andersson, Jorner, & Ågren, 1994) 

D=T+S+C+N+E     [3.28] 

 

Figur 3.9 Beskrivning av en additiv modell 

(Ibland låter man N= nivån ingå i T= trendkomponenten) 

Om en tidseriekomponent inte ingår i en modell sätter man den till värdet ett 

respektive noll för multiplikativ och additiv modellbeskrivning. (Olhager, 2000) 

Säsongskomponenten dominerar på kort sikt och på längre sikt trendkomponenten. 

Vid beräkning av prognos för ett helt år i taget bortfaller säsongsvariationen. 

(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 

Nedan följer steg för steg att bygga upp additiv efterfrågemodell utan hänsyn till 

cykel: 
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P=T+S+N+E 

1) Först gäller det att skatta trenden: 

 T(t)= D(t)-D(t-1)    [3.29] 

 Tm(t)=
1

n
*∑ T(t)

𝑛

𝑡=1
    [3.30] 

 D'(t)= D(t)-Tm*(t-1)    [3.31] 

D(t)= efterfrågan i period t 

T(t)= Trendsteg, skillnad mellan två efterföljande efterfrågevärde 

Tm(t)= trendstegsmedelvärde över n perioder 

Vid beräkning av Tm(t) kan man bortse ifrån säsongsteg. 

D'(t)= man har eliminerat trenden 

 

2) Här gäller det att skatta nivån: 

 N=
1

n
*∑ D′(t)

𝑛

𝑡=1
    [3.32] 

N= ett medelvärde av trendrensad efterfrågan 

Sen eliminerar man nivån och får D''(t). 

D''(t)=D'(t)-N     [3.33] 

 

3) Slutligen ska man skatta säsongen: 

 Si=
1

m
*∑ D′′(t)

𝑚

𝑡=1
      (Där man delar upp året i säsonger, m är sista 

   perioden i säsong i)  [3.34] 

Beräknar Si för det antal säsonger man har delat upp i. Får då S1, S2 etc.                           

 

4) Bygger sedan upp modellen: 

 P=T+N+S+E    [3.35] 

 

Nedan följer även steg för steg att bygga upp multiplikativ efterfrågemodell. 
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 I denna variant antar vi att konjunkturkomponenten har så liten inverkan att den 

ingår i trendkomponenten, komponenterna är multiplikativa och värdena på 

säsongskomponenterna är lika varje år för motsvarande period. I detta fall sätts N=1. 

P=T*S*E        [3.36] 

I en multiplikativ modell kan säsongsvariationerna uttryckas som en viss procent av 

trenden. 

1) Skattning av trendkomponenten 

Man skattar trenden med ett centrerat glidande medeltal. Säsongens längd 

bestämmer antal observationer i medeltalet. Halvårsdata ger N=3, kvartalsdata N=5, 

månadsdata N=13 och tertialdata N=3. 

För månad ger detta 

Tt*=
Dt−6+2∗Dt−5+..+2∗Dt+..+2∗Dt+5+Dt+6

24
   [3.37] 

Man bestämmer vikterna i medeltalet så att varje säsong ska få lika stor vikt och att 

medeltalet är i centrum runt mittersta värdet. 

2) Eliminering av trendkomponenten 

Man dividerar sedan D(t) med Tt* och får en serie som innehåller en skattning av 

säsongskomponent och slumpterm, kallad grovt säsongsindex. 

Dt

Tt∗
=

εt∗St∗Tt   

Tt∗
=St''*εt'      här är T*, S'' och ε' skattade värden.  [3.38] 

3) Skattning av säsongskomponenten 

Tidigare i steg 2 skattade vi 𝜀𝑡*𝑆𝑡 för t.ex. varje månad. Men om vi har värden på 

månader för flera år framöver så beräknar man medelvärde för resp. månad för att 

skatta S (eliminera ε'). 

Säsongseffekten skall vara 0 sett över ett helt år. Alltså skall summan av säsongstalen 

vara lika med antalet säsonger. Skulle det inte vara så kan man justera S-värdena till: 

Si*=
Si͞

∑ S͞i
*k där k= antal säsonger och i= säsong i.  [3.39] 

4) Säsongrensning av tidserien 

Slutligen tar man fram en säsongrensad serie, som innehåller 𝜀∗
t*𝑇∗

t. Man tar fram 

den genom att dividera D-värdena med S*. Det blir så här 

D

S∗
=

T∗S∗ε

S∗
=T∗*ε∗     [3.40] 
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För att studera den långsiktiga utvecklingen kan man använda den säsongsrensade 

serien. 

5) Prognos 

Prognosen för år x och säsong i fås genom 

Px:i=Tx:i
∗ *S1

∗      [3.41] 

Det man behöver nu en skattning av trendvärdet. Skattningen kan göras genom 

dubbel exponentiell utjämning och med hjälp av regression eller på fri hand (man 

ritar in den säsongsrensade i ett diagram). 

(Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 

3.8 Regressionsmodell 
Regressionsmodell är en statistisk metod för analys av sambandet mellan en 
beroende variabel (prognosvariabel) och en eller flera förklarande variabler för att 
skapa en funktion som passar bäst. Detta görs genom att anpassa en observerad 
variation i y-data med hjälp av motsvarande x-data det vill säga en funktion y = f (x) 
av speciell typ (linjärt) och sambandet mellan dem är sällan perfekt.  Modellerna 
tillämpas mest inom samhällsvetenskaplig och teknisk forskning. 
(Sundberg, 1994) 

3.8.1 Enkel linjär regression 

Vid enkel linjär regression har som utgångspunkt från att en rätt linje kan anpassas 

till data och regressionsekvationen är då: 

   

 y = a + bx     [3.42] 
 
där: y (vertikal) är beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) 

är den oberoende (den som påverkar). Konstant a är nivå för y när x = 0 
och den andra konstanten b linjens lutning. Detta beräknas så att felet 
blir så lite som möjligt. 

 
Det är dock möjligt att även specificera icke-linjära samband i en regressionsmodell.  
(Wikipedia, 2013) 

 
Linjär regression finns med i de flesta statistikprogram. Dessutom finns det även i 
Excel (Data analys verktyg). (Edlund, Högberg, & Leonardz, 1999) 
 
Från första årets inflödesvärde samman ställs på månadsnivå (x) och medelinflödet 
(y) och visa i nedanstående figur. (Olhager, 2000) 
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Figur 3.10 Grafisk analys av inflödesdata. 

3.9 Prognosfel 

Prognosfelet i period t kan uttryckas som: 

e(t)=D(t)-P(t)     [3.43] 

där  e(t)= prognosfelet i period t 

 D(t)= efterfrågan i period t 

och  P(t)= prognosen för period t 

För att mäta precision kan man använda prognosfelet och kvadraten på detsamma. 

Mest använd är måttet medelabsolutfelet, MAD (Mean Absolute Deviation). MAD 

kan räknas fram som medelvärdet av prognosfelens absolutvärde. 

MAD=
1

N
*∑ ǀe(t)ǀ

𝑁

𝑡=1
=

1

N
∗ ∑ ǀD(t) − P(t)ǀ

𝑁

𝑡=1
   [3.44] 

MAD mäter prognosens spridning relativt den verkliga efterfrågan. Man kan 

uppdatera MAD-värdet genom exponentiell utjämning. 

MADt=α*ǀe(t)ǀ+(1-α)*MADt-1    [3.45] 

Man kan använda samma α som vid enkel exponentiell utjämning. 

Vid precisionsmätning av prognosmetoder kan man också använda 

medelkvadratfelet, MSE(Mean Squared Error). Där använder man det kvadratiska 

prognosfelet istället för absolutfelet och denna metod ger ett högt värde åt stora 

avvikelser. 

MSE=
1

N
*∑ e(t)²

𝑁

𝑡=1
     [3.46] 

y = 3,8392x + 474,38 
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Standardavvikelsen kan vid normalfördelat prognosfel beräknas som 

𝜎=√
𝜋

2
*MADt      [3.47] 

Prognosfelet under prognosperioden t är då standardavvikelsen. Den används vid 

bestämning av säkerhetslager och för dimensionering av kontrollgränser för 

prognostester efterfrågetester. 

För att veta om prognosen i genomsnitt ligger över eller under aktuell efterfrågan 

beräknas medelfelet, ME(Mean Error). 

ME=
1

𝑁
*∑ 𝑒(𝑡)𝑁

𝑡=1       [3.48] 

I och med att varken MAD eller MSE ser till tecknet på prognosfelet använder man 

ME istället. (Olhager, 2000) Om man har en bra prognosmetod ska den ge små 

medelfel, dvs. lika ofta ge prognoser som är för stora och som är för små jämförbart 

med den verkliga efterfrågan. Så man har en bra fungerande prognosmetod om 

medelfelet är lika med noll. (Mattson & Jonsson, 2003) 

Man kan även uppdatera medelfelet med exponentiell utjämning. 

MEt=α*ǀe(t)ǀ+(1-α)*MEt-1    [3.49] 

(Chambers, Mullick, & Smith, 1971)Här använder man normalt samma 𝛼 som vid 

uppdatering av efterfrågan vid enkel exponentiell utjämning. (Olhager, 2000) 

Metoden MAPE lägger mindre vikt vid stora prognosfel än MSE. Man kan använda 

MAPE vid jämförelser mellan olika tidserier, i och med att man dividerar avvikelsen 

med motsvarande  y-värden.  MAPE-värdet är lätt att förstå eftersom varje term i 

summan helt enkelt är motsvarande tidpunkts procentuella prognosfel. Man bör vara 

försiktig när det gäller denna metod när tidsserien varierar kraftigt (eller ligger nära 

noll) eftersom de procentuella prognosfelen kan ge olika storlek beroende på 

tidsseriens nivå. 

MAPE=
1

𝑁
∗ ∑ (

ǀD(t)−P(t)ǀ

D(t)
𝑁
𝑡=1 *100)    [3.50] 

(Andersson, Jorner, & Ågren, 1994) 

3.10 Kontroll av efterfrågedata 

För att kontrollera efterfrågedata kan man relatera den innevarande periodens 

absolutfel till medelabsolutfelet. Då kan man se hur mycket eller lite periodens 

absolutfel avviker ifrån det exponentiellt utjämnande medelabsolutfel. Man bör 

kontrollera efterfrågevärdet om absolutfelet är större än en viss faktor av 

medelabsolutfelet. 

TSDt=
ǀDt−𝐹𝑡ǀ

𝑀𝐴𝐷𝑡−1
     [3.51] 
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där  TSDt= kontrollsignal för efterfrågan, även kallad "Tracking Signal" 

 MADt-1= exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t-1 

När man fått fram denna kontrollsignal (TSD) ska man jämföra denna med en faktor 

k för att besluta om efterfrågedata behöver analyseras eller inte. Man sätter ofta k till 

4, vilket innebär att med en sannolikhet om 99,86% att normalfördelningens area är 

inom kontrollgränsen. Man kan sedan skapa ett kontrolldiagram med kontrollgräns 

lika med k. I diagrammet anges aktuellt absolutfel relativt MAD, om gränsen 

överskrids bör efterfrågedata ses över och justeras. 

Man kan variera k-faktorn för olika t.ex. artiklar beroende på volymvärde. Då kan s k 

A-artiklar med ett högt volymvärde ges ett lägre k-faktor, för dessa är det viktigt att 

snabbt uppmärksamma  avvikelser även av mindre storlek. Sedan kan man ange B-

artiklar kontrollfaktorn 2 och de lågvolymvärda C-artiklar en kontrollfaktor 4. 

(Olhager, 2000) 

3.11 Prognosmetodsval inom tidshorisont 

För att välja en bra prognosmetod är tid, kostnad, pålitlighet, kompetens att 

identifiera systematiska förändringar samt att ha känsla i förhållande för känsliga 

fluktuationer. 

Tid och kostnader är kopplad till kvalitativ eller kvantitativ metod och 

tillförlitligheten varierar mellan olika kvantitativa metoder det vill säga identifiera 

systematiska förändringar samt känslighet är kopplad till val av prognossmetoden. 

I figur 3.10 visas tillförlitlighet på olika tidshorisont och identifiera systematiska 

förändringar. (Olhager, 2000) Där kan man se hur bra metoderna är beroende på hur 

långt in i framtiden man tittar, samt hur bra de reagerar vid plötsliga förändringar. 

  Prognoshorisont 
Identifiering av 
systematiska 

  Kort Medellång Lång förändringar 

          

Glidande medelvärde 2-3 2 1 1 

          

Exponentiell utjämning 2-4 2-3 1 1 

          

Exponentiell utjämning med 
trend 

2-4 2-3 2 2 

          

Säsongindex 2-4 2-4 2 2 

          

 
Tabell 3.3 Utvärdering av några tidsseriemetoder avseende tillförlitlighet och 
identifiera systematiska förändringar(1=dålig, 2=godkänd, 3=bra, 4=mkt bra, 
5=utmärkt) (Chambers, Mullick, & Smith, 1971) 
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4. Metod 

4.1 Intervju med Mats Ahlberg på Medicinsk röntgen 
Vi har gjort en intervju med controller Mats Ahlberg på företaget Medicinsk röntgen 

på Sveavägen 64. Han berättade att i nuläget använder de enklare prognosmetoder 

som glidande medelvärde. Prognos är mycket viktig för honom när det gäller att göra 

ekonomisk prognos till styrelsen. För planering av personal tittar man månadsvis på 

antal patienter man haft och justerar efter säsong och om det är någon speciell 

förutsättning som t.ex. halka ute. Prognosvärdet ifrågasätts vid ev. planerade 

investeringar (t.ex. ny röntgen maskin), trender och politiska beslut. Vid 

prognoshantering tittar man 1-2 år bakåt i tiden. Intervjun i sin helhet går att se  i 

bilaga 14. 

4.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
I vårt fall när det gäller användningen av kvantitativa metoder använde vi oss 

framförallt av statistik. (Åsberg, 2001)  

Den kvantitativa forskningen utgår ifrån en teori som är grundad på tidigare 

forskningsresultat och litteraturstudier. I nästa steg gäller den statistiska analysen 

och utvärderingen som relateras till den uppställda teorin. (Olsson & Sörensen, 

2008) 

Insamlingsmetoder som används vid kvalitativa metoder är t.ex. intervjuer, 

fallstudier och observationer. Kvalitativ metodik rekommenderas när man studerar 

nya, tidigare outforskade fenomen. 

Examensarbetet bygger på en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder. I den 

kvalitativa metoden ingår en intervju och analys av denna samt litteraturstudier. Den 

kvantitativa metoden var framförallt prognossimuleringar.  

Intervjuer ger direkt koppling till hur teorier används i praktiken. 

Forskningsrapporter ger en mer vetenskaplig syn, kan vara lite väl djupgående  för 

branscher som använder enkla metoder. Det som är bra med litteraturstudier är att 

det finns mycket information, så det gäller att avgränsa arbetet. Vid 

prognossimuleringar har man en chans att se hur sin teori fungerar i praktiken, men 

däremot krävs det flera försök för att uppnå bra resultat. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Primärdata 

Primärdata är aktuellt när man använder sig av någon form av insamlingsmetod. 

(Olsson & Sörensen, 2008). Primärdatainsamling görs som förstahandsinformation. 

Detta samlas in genom intervjuer, enkäter, observationer, etc. (Vilka-Ur-nagra-av-

skillnaderna-mellan-primUr-och-sekundUr-data.html, 2011) När det gäller intervjuer 

inleds de med en kort presentation, sedan tas olika former av intervjuer och dessa ska 
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vara ganska korta. Efteråt bestäms vem eller vilka som ska intervjuas och färdigställa 

svaren ifrån själva intervjun. (Ahrne & Svensson, 2012)            

Primärdatan erhölls genom en intervju. Intervjun vi genomförde var muntlig och på 

en semistrukturerad nivå, vilket innebär att frågorna var förberedda i förväg, men 

kom i en ostrukturerad ordning. Syftet med intervjun var att veta vilka 

prognosmodeller som användes i nuläget på företaget. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2008)     

I början av vårt arbete ägnade vi mycket tid åt teoridelen, sedan var vi intresserade av 

hur det kunde se ut i verkligen med remissinflöden samt samlade kunskaper. Det var 

därför spännande och roligt med en intervju för att ge mer bakgrund i arbetet.        

4.3.2 Sekundär data 

Sekundär data innebär information som redan har insamlats av andra forskare eller 

är så kallade processdata/registerdata och bokföringsdata, även sammanställningar 

av publicerade vetenskapliga artiklar, databaser och böcker ingår i detta. (Olsson & 

Sörensen, 2008) Vi hade användning av vad Dr. Ralf Forsberg på Luleå tekniska 

Universitet publicerat på nätet. På nätet hittades en hel del föreläsningsmaterial och 

på webbplatsen från National Institute of Standards and Technology NIST beskrivs 

en viss vetenskaplig eller teknisk process och modeller som kan användas för att 

förutsäga processutgångarna. 

4.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är att man mäter rätt sak, ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska 

mätas. (Olsson & Sörensen, 2008) Vid mätning av effektivitet ska då den följande 

utredningen ge svar på detta och inget annat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008)  

Modellerna vi använder anser vi ha en hög validitet. De ger bra prognoser efter hur 

indata ser ut utifrån ev. nivåer, trender och säsonger. 

Reliabilitet innebär överensstämmelsen mellan mätningar med samma 

mätinstrument, alltså att man kommer fram till samma resultat varje gång man 

mäter. (Olsson & Sörensen, 2008).  I Wikipedia kallas det "test-retest-reliabilitet.  

Det är viktigt med tillförligheten och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten. I och med att vi inte vet var ifrån vår datamängd kommer ifrån och hur 

de mätt detta kan vi inte svara på reliabilitet i mätningarna. Vår studie skulle ge 

samma resultat så länge man använder samma modeller. 
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5. Genomförande 
Arbetet utfördes i flera olika steg. Först började vårt arbete med att titta på gamla 

föreläsningsanteckningar från kursen Logistikprocesser. Informationen vi fick från  

dessa var några enkla prognosmodeller och en mer avancerad variant. Sedan samlade 

vi in aktuell litteratur inom ämnet prognoser, där vi även fick tips ifrån kursansvarig 

Maria Johansson. Vi besökte biblioteken på KTH Södertälje, KTH Campus, 

Stockholms universitet, Södertörnshögskola och Stadsbiblioteket. Där hittades 

många varianter på prognosmodeller. Omfattningen var väldigt stor vilket medförde 

att vi var tvungna att avgränsa arbetet, där tittade vi på olika modeller för olika 

mönster i givna datamängden. Så vi tittade på modeller som var anpassade för enbart 

nivå, nivå/trend och nivå/trend/säsong och valde några modeller för varje fall. Även 

ifrån internet hittade vi information inom området prognoser, i form av 

vetenskapliga studier och utlagda föreläsningsanteckningar. Dessa kompletterade 

våra litteraturstudier. Detta gjorde vi för att få en bredare grund att stå på i vårt 

arbete. När det gäller litteraturstudierna började vi först att få en överblick inom 

området, sedan för att gå in djupare i viss information. 

Efter vi erhållit efterfrågevärdena som vi skulle bygga vår prognosmodell på, började 

vi våra kvantitativa studier med att titta på diagrammet för att urskilja ev. nivå, 

trender och säsonger. Där gällde det att först att ta fram prognosmodeller som 

minimerade prognosfelen. I vårt arbete ingick också kontrollsignal, denna metod gav 

en signal om man behövde ifrågasätta inflödesvärdena. Vi arbetade med Excel i våra 

beräkningar och provade oss fram med 8 stycken modeller. Vi jämförde prognosfelen 

i de olika modellerna. När vi tog fram utjämningskonstanterna i exponentiella 

utjämningsmetoderna använde vi problemlösaren för att undvika mycket arbete. 

Även vid beräkning av regression använde vi dataanalys i Excel. Vi tittade även på 

prognosmodellerna om de var passande för våra inflödesvärdena alltså om de gav 

slumpmässiga eller systematiska fel. 

 Vi genomförde även en intervju med controller Mats Ahlberg på företaget Medicinsk 

röntgen för att förstå hur de arbetade med prognoser. Vi fick en inblick hur de arbetar 

med remissinflödet på en sjukmottagning.  
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6 Analys och resultat 
När vi skulle välja metoder tänkte vi på olika slag av inflödesvärden. Beroende om 

dessa hade en viss nivå, tydliga trender och/eller säsonger. Vi använde oss då av 

metoder som klarade en, två eller alla tre sorters typer av inflödesvärdar, även 

metoder som man kan titta en eller flera perioder fram i tiden. Kontrollsignaler var 

också en metod vi reflekterade över, för att kunna se inflödesvärden som borde 

ifrågasättas. 

6.1 Beskrivning av efterfrågedata 
Nedan följer en graf som visar efterfrågevärdena för perioden jan 2009-juli 2014 som 

vi erhöll ifrån Aregab. 

 

 

Figur 6.1 Beskrivning av efterfrågevärdena 

Det första intrycket av efterfrågan var den hade en liten uppåtgående trend fram tills 

slutet där vi fick en nedåtgående trend. Det verkar som grafen varierar på tre nivåer. 

Första nivån är 2009-2010 sen andra på 2011-halva 2013 och slutligen tredje mellan 

halva 2013-2014. Efter trendanalys är det viktigt att kontrollera ev. 

säsongsvariationer. På nedanstående bild kan man se tydligt att säsongsuppdela per 

månad är en bra uppdelning.  Säsongen delades på 12 månader eftersom historik 

datamängd uppvisade månadssäsongsvariationer med toppar och dalar, enligt figur 

6.2. Topparna och dalarna följer bra månadsuppdelning
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Figur 6.2 Jämförelse av säsongsvariationerna för resp. år 

Efterfrågvärdena visar inga tydliga tecken på cykliska mönster, så vi bortser ifrån 

detta. Första intrycket av efterfrågevärdena är att de följer en multiplikativ modell, 

vilket syns att säsongsvariationerna blir allt större i absoluta tal. På figuren 6.1 syns 

tydigt att modellen följer en linjär trend.  

6.2 Analys - Glidande medelvärde med/utan säsongsindex 

Vi började med att undersöka prognosmetoden glidande medelvärde, där vi provade 

både med och utan säsongsindex.  Vi valde att prova oss fram genom att variera 

intervallet(n) mellan m=3 till m=24.  Slutligen tittade vi på det m-värde som gav oss 

lägst medelabsolutfel (MAD) och det medelfel (ME) som låg närmast noll, som ger 

mest lika positivt fel som negativt fel.  Då kom vi fram till att ha ett intervall (m) på 6 

gav bäst resultat. När det gäller "glidande medelvärde utan säsongsindex" så blev 

MAD-värdet 62,5. Denna metod anses ju generellt reagera långsamt på systematiska 

förändringar. Största orsaken till att dessa MAD-värden var så höga var att vi hade 

tydliga säsongsvariationer. 

Men när vi tittade på "glidande medelvärde med säsongsindex" gav det direkt bra 

resultat, alltså markant lägre MAD-värde. Detta beror på i vårt fall att vi hade liten 

trend men dessa tydliga säsongsvariationer. Den följde även vår multiplikativa 

efterfrågemodell på ett bra sätt. Även MAPE- värdet gav tydlig mindre i fallet med 

säsongsindex. Båda dessa metoder gav ett ME-värde nära noll, vilket innebär att felen 

är mest av slumpmässig typ. Prognosresultatet för augusti 2014 ses i bilaga 1. Utfallet 

glidande medelvärde med/utan säsongsindex kan ses i figur 6.3. 

  
Glidande medelvärde utan 
säsongsindex(m=6) 

Glidande medelvärde med 
säsongsindex(m=6) 

MAD 62,51 36,43 

ME 3,57 3,52 

MAPE 11,49 6,56 

 
Tabell 6.1 Glidande medelvärde med/utan säsongsindex. 
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Figur 6.3 Beskrivning av prognos glidande medelvärde med och utan säsongsindex 

I fallet med kontrollfaktorn TSD för glidande medelvärde utan säsongsindex var alla 

kontrollsignaler inom max gränsen 4, se bilaga 2. Vilket innebär att efterfrågevärdena 

inte behöver ifrågasättas i vårt fall. Men däremot för TSD med glidande medelvärde 

med säsongsindex var det för högt för december 2009 (7,04) och december 2012 

(4,59), se bilaga 2. För dec 2009 kan det höga kontrollvärdet bero på ett väldigt högt 

efterfrågevärde för denna december. Jämför man med nov-dec 2012 ser vi att det är 

väldigt stor variation, vilket påverkar det höga kontrollvärdet. Se figur 6.1. 

6.3 Analys-Exponentiell utjämning med/utan säsongsindex 

Vi testade sedan exponentiell utjämning både med och utan säsongsindex. Fördelen 

med exponentiell utjämning är att man endast behöver lagra det senaste verkliga 

efterfrågevärdet och föregående prognos.  Denna prognosteknik är framförallt avsedd 

för tidsserier som utvecklas efter en konstant nivå där eventuella trendmässiga 

förändringar är alltså svaga. 

  
Exponentiellutjämning utan 
säsongsindex 

Exponentiellutjämning med 
säsongsindex 

MAD 65,7 39,22 

ME 11,3 8,52 

MAPE 12,1 7,09 

 

Tabell 6.2 Exponentiellutjämning med/utan säsongsindex. 

Först testade vi enbart exponentiell utjämning. Där kan vi se att prognoserna halkade 

efter en period jämfört med efterfrågevärdena. Ett högt alfa ger att den snabbare 

anpassar sig till nya nivåer följer men ger ett större MAD-värde än ett lågt alfa-värde.  
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Ett högre alfa-värde passar också efterfrågevärden med trender, vilket vi endast har 

en liten i vårt fall. Vi ser också att MAD värdet nästan halveras om vi inkluderar 

exponentiell utjämning med säsongsindex. Vi provade först att använda olika alfa-

värden enligt figur 5.4. Värdena på alfa vi använde var 0,1, 0,3, 0,5 och 0,9. Ju högre 

alfa desto större vikt läggs på de nya observationerna. För att ta fram optimala alfa-

värdet använde vi problemlösaren i Excel. Ultimata alfa-värde blev 0,17. 

 

Figur 6.4 Beskrivning av exponentiell utjämning utan säsongsindex 

När vi sedan även arbetade med säsongsindex gav det väldigt bra resultat. I och med 

att trenden vi hade var liten men säsongsvariationerna var tydliga varje månad enligt 

efterfrågemodellen. I och med att trenden var liten fokuserade vi på de tydliga 

säsongsvariationerna. När vi arbetade med säsongsindex tog vi fram två metoder för 

att ta fram den. Den ena bygger på normalefterfrågan under månaden i förhållande 

till medelefterfrågan för alla månader under året. Och den andra metoden som kallas 

"grovt säsongsindex" bygger på efterfrågevärdena dividerat på medeltrend. Dessa 

säsongsindex normerades sedan, så att summan av dessa blev exakt 12. 

Båda dessa metoder gav rätt höga ME-värden, vilket tyder på rätt stora systematiska 

fel, vilket kan bero på olämplig prognosmetod. . Prognosresultatet för augusti 2014 

ses i bilaga 3. 
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Figur 6.5 Beskrivning av exponentiell utjämning med säsongsindex 

 

Figur 6.6 Beskrivning av exponentiell utjämning med och utan säsongsindex 

Vid kontroll av efterfrågevärdena visade TSD dec 2009 igen högt (5,3), men har 

sjunkit ifrån tidigare 7,0 i metoden glidande medelvärde. Men det säger att man bör 

ifrågasätta detta efterfrågevärde. I augusti 2012 hade vi ett TSD på 4,3. Vilket kan 

förklaras att just detta år var augustivärdet extremt högt, nästan 200 högre än lägsta 

augusti noteringen. Detta ses i bilaga 4. 

6.4 Analys-Dubbelexponentiellutjämning med/utan säsongsindex 

Det vi kan se att dubbelexponentiellutjämning med säsongsindex ger bra mycket 

bättre MAD-värde än utan. De låga ME-värdena tyder på att detta är bra metod.  

Denna metod är ju bra när man har en trend i prognosvariabeln, vilket vi har en liten. 

Eftersom jämfört med enkel exponentiell utjämning som ger prognoser som släpar 

efter. Man får ett at som seriens nivå vid tidpunkt t och bt är en lutningskoefficient 

som med hur mycket y ökar varje period.  
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Finessen med den här metoden är uppdatera värdet på a och b då kan modellen ta 

hänsyn till att trenden inte alltid har samma lutning. α-värdet optimerades med 

problemlösaren i Excel, vilket gav det ultima värdet 0,08.  

I bilaga 6 kan man se kontrollsignalerna. Dec 2009 och dec 2012 ger igen för höga 

värden, man ser samma mönster som i tidigare modellen. Prognosresultaten för 

augusti 2014-juli 2015 ses i bilaga 5. 

  
Dubbelexponentiellutjämning 
utan säsongsindex 

Dubbelexponentiellutjämning 
med säsongsindex 

MAD 63,39 39,58 

ME -0,60 -1,11 

MAPE 11,85 7,24 
 

Tabell 6.3 Dubbelexponentiellutjämning med/utan säsongsindex. 

6.5 Analys - Holts exponentiella utjämning 

Denna metod är lämplig när man har tydlig trend men nästan ingen 

säsongsvariation. Vilket i vårt fall är tvärtom, därför går vi ej in djupare med denna 

metod. 

6.6 Analys - Winters metod 
Med denna metod sker vid varje tidpunkt en uppdatering av trendnivån, 

trendökningstakten och säsong, dvs. alla tre komponenterna uppdateras succesivt i 

tidserien.  Det finns två sätt att ta fram startvärdena i denna metod. Vi har nedan 

analyserat det sätt som gav bäst resultat, enligt formel [3.22] och [3.23]. 

Kontrollgränserna hamnade inom marginalerna, se bilaga 8. Nedan ser man att 

denna metod ger lågt MAD och ett ME-värde nära noll, vilket innebär prognosfelen är 

ungefär lika större som mindre än noll och att prognosfelen är nästan helt av typen 

slumpmässiga. De tre utjämningskonstanterna α, β och γ bestämdes genom att 

minimera prognosfelet m.h.av problemlösaren i Excel. Detta för spara tid. I det här 

fallet blev resultat α = 0,09, β = 0,01 och 𝛾 = 0,71. Ultimata utjämningskonstanten γ 

har ett högt värde beroende på att säsongsvariationen skiftar mycket, annars används 

ett lägre värde. 

Vid beräkningen av S (trendnivån), T (trendökningstakten) och I (säsong) var man 

tvungen att först att beräkna S, för att denna värde används vid beräkning av de 

övriga två. När man beräknar S använder man It-N(enligt formel [3.18]) och inte It, 

som ju inte beräknats och som i sin tur kräver Ut . Uppdateringen av säsongen genom 

exponentiell utjämning genom formel [3.20] kan man se som en korrigering av 

tidigare säsong med hänsyn till avvikelsen i den senaste, där Dt/St kan ses som ett 

mått på den aktuella säsongen. Prognosen för perioden augusti 2014-juli 2015 och 

grafen prognos - efterfrågevärden ses i bilaga 7. 
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Exponentiell utjämning med linjär trend och multiplikativ säsong 
(Winters metod) 

MAD 
43,20 

ME 
1,16 

MAPE 7,62 

 
Tabell 6.4 Exponentiellutjämning medlinjär trend och multiplikativ säsongsindex. 

6.7 Analys-Dekomposition-additativ modell 
Med denna metod räknar man först medeltrendökningstakten, eliminerar sedan 

trend, nivå och slutligen säsong. Och bygger sedan ihop en additativ modell. Det man 

kan se är att trenden är lite positiv, ungefär 1 per tidsenhet. Nivån hamnar på ca 500 

och vi använder 12 månaders säsongsindex. 

Vilket ger ett bra MAD-värde på 43,7 och ett nästan helt perfekt ME-värde på 0,00. 

Detta ME-värde säger då att vi inte har några systematiska fel utan bara 

slumpmässiga. Och att prognosfelen är lika mycket positiva som negativa. 

Det man kan se i nedanstående diagram är när man slutligen har rensat trenden, 

nivån och säsong visar de slumpmässiga felen, se orangefärgade kurvan. 

 

Figur 6.7 Resultat av dekomposition-additiv modell 
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  Dekomposition 

MAD 43,7 

ME 0,00 

MAPE 7,90 

 
Tabell 6.5 Dekomposition-additiv. 
 

Prognosen i bilaga 9 följer efterfrågevärdena på bra sätt, med en liten trend men 

desto tydligare säsongsvariationer. Denna metod är ju additativ vilket syns då 

skillnaden mellan topparna och dalarna har konsekventa avstånd.  

När vi testade att kontrollera med kontrollsignalen gav april 2009 ett högre 

kontrollsignalvärde än 4, vi bortser ifrån detta värde för att följande aprilvärden 

2010-2013 låg på en annan rimlig nivå. Detta ses i bilaga 10. 

För t.ex. julimånad hade hela tiden låga värden under alla åren förmodligen beroende 

på semestrar. Maj månad har sett ut över hela perioden 2009-2013 högst värden. Om 

man får extrema värden i toppar och dalar kan denna metod vara otillräcklig, den 

bygger ju på konstant skillnad mellan dessa. 

Prognosen för perioden augusti 2014-juli 2015 ses i bilaga 9 och även grafen prognos-

efterfrågevärden. 

6.8 Analys-Dekomposition-multiplikativ modell 
Vi började med att skatta trendkomponenterna genom att beräkna viktat centrerat 

glidande medeltal. Därefter tog vi fram grovt säsongsindex genom att dividera 

efterfrågevärdet med trendkomponenten. Vi skattade och sedan normaliserade 

säsongskomponenterna. Tillslut fick vi fram en säsongsrensad serie genom att 

dividera efterfrågevärdena med säsongsindexen. För att kunna beräkna framtida 

prognoser måste man ta fram nya trendkomponenter. Det har vi gjort på två sätt.  Vi 

har tagit fram trendkomponenten genom dubbel exponentiell utjämning och 

regressionsanalys. 

Kontrollsignalen för när vi använder regression blir 4,08 för april 2009, vi bortser 

ifrån detta värde för att följande aprilvärden 2010-2013 låg på en annan rimlig nivå. 

När man ser på kontrollsignalen för när man använder dubbelexponentiell utjämning 

så blir den för hög för december 2009 (7,9). Detta är en tidpunkt vi också tidigare har 

fått ett högt värde, detta värde bör då verkligen ifrågasättas. För  jan 2011 gav också 

ett högt värde. Detta kan förklaras att man hade ett högt absolutfel samt ett  lägre 

medelabsolutfel (MAD) i tidigare period, dvs. ett sjunkande MAD. Kontrollgraferna 

finns i bilaga 12. 

Prognosresultaten för perioden augusti 2014-juli 2015 ses i bilaga 11 och även grafen 

prognos-efterfrågevärden, för både multiplikativ modell med hjälp av regression 

kontra dubbelexponentiell utjämning. 
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Dekomposition-multiplikativ 
modell med dubbel 
exponentiell utjämning 

Dekomposition-multiplikativ 
modell med regression 

 

MAD 31,29 41,97 

ME 0,07 -1,0 

MAPE 5,69 7,56 
 

Tabell 6.6 Dekomposition-multiplikativ med dubbel exponentiell 
utjämning/regression 
 

6.9 Jämförelse mellan olika modeller 

Metod "Glidande medelvärde" och "enkel exponentiell utjämning" är enklare att 

beräkna men har nackdelen att man bara ser en period framåt åt gången. Man kan 

även komplettera dessa med säsongsindex för att få bättre resultat vid tydliga 

säsongsvariationer. 

"Dubbel exponentiell utjämning" och "Holts metod" används framförallt om man har 

tydliga trender, men den kan också kompletteras med säsongsindex vid 

säsongsvariationer. 

"Winters metod" används framförallt när man har både nivå, trend och säsong. En 

fördel med denna metod är att den reagerar snabbt på förändringar vid 

inflödesändringar och att man kan få prognoser flera perioder framåt i tiden. 

Nackdelen med denna är att den kräver många inflödesvärden för att få fram 

startvärden. 

"Dekomposition-additativ modell" är en bra metod när man har nivå, trend och 

säsong. Fördelen är den ger ett slags medelvärde vid förändringar och att man kan få 

prognosers flera perioder framåt i tiden. Men en nackdel är att den har samma 

avstånd mellan topp -dal under hela inflödesvärden.  

"Dekomposition-multiplikativ med användning av regression" är en metod att lätt ta 

fram prognos med hjälp av Excel-dataanalys för flera perioder framåt i tiden. 

Nackdelen är att den kan bli missvisande om man tittar på en period med först 

positiv trend och sen på slutet negativ trend. 

I bilaga 13 kan man se en jämförelse mellan de 5st modeller man kan se längre fram i 

tiden och som också tar hänsyn till säsong. Orsaken till valet av dessa metoder är att 

vi som sagt har tydliga säsongsvariationer. Där jämfördes MAD-värdet för hela 

perioden, de 2 sista åren, sista året och slutligen sista halvåret. Det vi ser ifrån bilaga 

13 är att metoderna ger ungefär liknande prognos fel när vi tittar på hela 

inflödesperioden, men på kortare sikt är det mer tydliga skillnader i prognosfel. 
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7. Slutsats 

7.1 Grundläggande slutsatser 
När vi genomförde vårt arbete upptäckte vi att det fanns ett stort behov av verktyg att 

ta fram prognoser inom sjukvården. Framförallt var behovet att kunna planera sin 

verksamhet bättre. 

 Vi började vårt arbete med ta fram en bra prognosmodell genom att analysera 

efterfrågevärdena. Vi kunde se som nämnts tidigare en liten positiv trend i början och 

mot slutet en negativ trend. Vi kunde också urskilja tydliga säsongsvariationer och tre 

nivåer under efterfrågeperioden. Det viktigaste vid val av bra prognosmodell är att 

man analyserar inflödet för att finna mönster av nivå, trend, ev. säsonger och därefter 

välja passande modell. 

Grundläggande analys genomfördes i kap 6, se även bilaga 1-12. 

I bilaga 15 visar vi   en bild på hur ett verktyg som bygger på "additativ 

dekomposition" kan se ut och som är enkelt att administrera för en person som inte 

har så mycket kunskaper inom prognoser. Där har vi ett filter för att välja hur många 

prognosperioder man vill se in i framtiden och om man har data kvartalsvis eller 

månadsvis. I rapporten finns flera lätthanterbara verktyg som bygger på olika sorters 

modeller. Alla dessa verktyg bearbetades med hjälp av olika Excelfilter för att göra 

det enkelt användbart för en person med lite Excelkunskaper. Olika verktyg kräver 

olika antal startvärden för att fungera på ett bra sätt. Tack vare dessa verktyg har man 

möjlighet att prova olika modeller och se vilken som passar bäst för sitt inflöde, 

beroende på mönstret på dessa värden.  

I vårt arbete började vi att titta på två lite enklare prognosmodeller. Det var "glidande 

medelvärde" och "enkel exponentiell utjämning". Dessa två modeller fungerar bäst 

när man har en nivå med slumpmässiga avvikelser. Därför gav de inte så bra resultat i 

vår modell. Men när vi använde dessa modeller med säsongsindex gav de betydligt 

bättre resultat, pga. de tydliga säsongsvariationerna som vi hade.  Begränsningarna 

med dessa modeller är att man bara kan se en period framåt i tiden. 

Sedan testade vi modellen "dubbelexponentiell utjämning" med en utjämningsfaktor. 

Denna modell fungerar bäst när man har en tydlig trend utan säsongsvariationer. 

Resultatet för denna gav därför inte så bra resultat, men när vi tog hänsyn till 

säsongsindex fick vi ett mycket mindre medelabsolutfel (MAD-värde). Man 

minimerar medelprognosfelet (MAD-värde) med ta fram ultimata 

utjämningskonstanten med hjälp av problemlösaren i Excel. Med denna metod kan vi 

se flera perioder framåt i tiden, pga. man tar hänsyn till trenden. Men prognosen blir 

sämre ju längre man tittar i framtiden.  

Varianten som heter "Holt's metod" är liknande med "dubbel exponentiell 

utjämning", skillnaden är att här arbetar med två utjämningskonstanter. Denna 
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metod är effektiv med tydlig trend. Med vår lilla trend och tydliga säsongsvariationer 

gav detta ett lågt MAD-värde. Så vi fortsatte därför inte mer med denna metod. 

Vi testade oss sedan fram med Winters metod. Denna metod tar hänsyn till både 

nivå, trend och säsong. Man arbetar med tre utjämningskonstanter α,β och γ. Dessa 

optimerar man mot att minimera prognosfelet, vi använde här problemlösaren i 

Excel. Denna metod är bra för den uppdaterar nivån, trenden och säsongen i varje 

tidsperiod. Vilket i vårt fall innebär att den reagerar snabbare mot nedgången vi har i 

slutet av efterfrågeperioden. 

Slutligen arbetade vi med Dekomposition, alltså komponentuppdelning i nivå, trend 

och säsong. Först provade vi oss fram med en additativ modell. Denna modell 

placerade sig i mitten när vi kollade MAD-värdet över hela perioden.  

Sista två metoderna byggde på multiplikativ modell med grovt säsongsindex. Det 

negativa med dessa var att när man uppskatta trenden krävdes sex värden i början 

och i slutet av efterfrågevärdena. Vi fick sen använda dubbel exponentiell eller 

regression för att få fram trenden y=a+b*t. Regression är en enkel metod att använda 

igenom Excel i dataanalys för att få fram trend. Denna metod ger bäst resultat när 

man har tydlig uppåtgående eller nedåtgående trend, inte som i vårt fall först en 

uppgående och sen en nedåtgående trend, för oss får vi då fortsatt höga värden på 

slutet. 

Med de ovanstående modellerna anser vi att de räcker för att få en bra prognos inom 

sjukvården. 

I bilaga 13 genomfördes som vi redan nämnt en jämförelse mellan de modellerna som 

man kan titta på i flera perioder framåt.  Resultatet av jämförelsen mellan modellerna 

visade att när man tittade på hela perioden gav de rätt lika MAD-värde. Medan 

tittade man på sista året/halvåret gav metoden med additativ dekomposition klart 

lägst MAD-värde. Denna metod gav ju också väldigt låg ME-värde(se tabell 6.5), 

vilket tyder att detta är en bra modell med väldigt små systematiska fel. Enligt vår 

analys gav denna metod bäst resultat p.g.a. den är ett slags medelvärde över hela 

perioden. Så i vårt fall klarar den av nedgången i sista delen av perioden på bäst sätt. 

Medan de andra metoderna behöver mer tid på sig att anpassa sig till den negativa 

sluttrenden. 

7.2 Arbetssteg vid framtagning av prognoser 
Följande rekommendationer anser vi att man bör följa när man tar fram prognoser: 

1. Datainsamling ska ske på ett standardiserat sätt för att underlätta jämförelse 

av data mellan olika perioder och produkter.  

2. Vid kontroll av sin datainsamling bör man använda kontrollsignaler för att se 

värden som sticker ut. Man kan då filtrera bort extremvärden och perioder 

som inte är normala. 

3. Vid prognostiseringen bör först göras en enkel prognos (t.ex. glidande 

medelvärde) som att använda som referens. 



41 
 

4. Sedan gäller det att hitta mönster i sin datainsamling, såsom nivå, trend, cykel 

och säsongsvariationer. 

5. När man hittat sina mönster gäller det att finna en passande prognosmodell. 

6. Viktiga frågor vid prognosuppföljning är: 

a. Kontrollera om det finns systematiska fel i prognosen, således om 

prognosen nästan alltid ligger över eller under verkliga efterfrågan, vill 

ha ett ME-värde nära noll vilket betyder att prognosen ligger ungefär 

lika mycket över som under. 

b. Undersöka om prognosmetoden ger bättre resultat än 

referensprognosen. 

c. Sedan gäller det att se hur bra prognosen är genom att kolla 

standardavvikelsen och MAD-värdet . 

7. Systematiska fel kan korrigeras med hjälp av att ändra prognosparametrar 

eller använda en annan prognosmetod. Om man inte får bättre resultat med 

avancerade prognosmodeller jämfört med den enkla referensprognosen bör 

användas en enklare prognosmetod. Användningen av avancerade 

prognosmodeller ska endast ske när de ger klart bättre resultat. 

8. I metoderna med exponentiell utjämning(enkel, Holt och Winter) bör man 

använda problemlösaren i Excel vid att finna ultimata 

utjämningskonstanterna, för att underlätta mycket manuellt arbete. På samma 

sätt utnyttja dataanalys i Excel vid användning av regression. 
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8. Rekommendationer 
Det första vi rekommenderar vid ett liknande arbete är att ifrågasätta 

inflödesvärdena. Vilket skulle ge en mer förståelse varför värden ser ut som de gör 

och skulle ge bättre prognoser. Det är även viktigt att de mönster man har i 

inflödesvärdena undersöks. I vårt fall med prognoser inom sjukvården gäller även att 

jämföra inflödesvärden med liknande sjukmottagningar. Det är en fördel att titta på 

olika prognosmetoder för att minimera prognosfelen, dessa ska väljas utefter vilka 

mönster man ser på inflödet. Kontrollsignaler är en bra metod för att ifrågasätta 

inflödesvärdena, men då är det en fördel att ha en bakgrundsinformation om 

värdena. 
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Bilagor översikt 
1. Prognos för glidande medelvärde 

2. Kontrollsignaler för glidande medelvärde med och utan säsongsindex 

3. Prognos för exponentiell utjämning 

4. Kontrollsignaler för exponentiell utjämning med och utan säsongsindex 

5. Prognos för dubbelexponentiell utjämning(med/utan säsong) 

6. Kontrollsignaler för dubbelexponentiell utjämning med och utan säsongsindex 

7. Prognos för Holt-Winters metod (med multiplikativ säsong) 

8. Kontrollsignal för Holt-Winters metod (med multiplikativ säsong) 

9. Prognos för dekomposition med additativ modell 

10. Kontrollsignal för dekomposition för additativ modell 

11. Prognos dekomposition för multiplikativ modell, med dubbelexponentiell utjämning/regression 

12. Kontrollsignal för dekomposition för multiplikativ modell med användning av regression/dubbelexponentiell utjämning 

13. Jämförelse mellan modeller sista 2 åren 

14. Intervjufrågor och svar 

15. Verktyg för prognosmodell additativ dekomposition 
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Bilaga 1 Prognos för Glidandemedelvärde 
Vid val av n=6 (antal månader) gav lägsta prognosfel. 
Prognos utan hänsyn till säsong för Augusti 2014=585,7 
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Prognos med hänsyn till säsong för Augusti 2014=546,01 
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Bilaga 2 Kontrollsignaler för glidande medelvärde med och utan säsongsindex 
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Bilaga 3 Prognos för exponentiell utjämning 
ULTIMATA alfa-värde=0,17367 via problemlösaren i Excel. 
Prognos utan hänsyn till säsong för Augusti 2014= 578,2 
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ULTIMATA alfa-värde=0,17367 via problemlösaren i Excel. 
Prognos utan hänsyn till säsong för augusti 2014=548,09 
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Bilaga 4 Kontrollsignaler för exponentiell utjämning med och utan säsongsindex 
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Bilaga 5 Prognos för dubbelexponentiell utjämning(med/utan säsong) 
Prognos för perioden Augusti 2014-Juli 2015 med säsongsindex: 
       

2014 Aug   548,4 2015 Jan   544,1 

  Sep   603,6   Feb   559,4 

  Okt   657,7   Mar   638,9 

  Nov   618,2   Apr   608,4 

  Dec   522,5   Maj   726,5 

    
  Jun   592,1 

    
  Jul   465,3 
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Bilaga 6 Kontrollsignaler för dubbelexponentiell utjämning med/utan 

säsongsindex 
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Bilaga 7 Prognos för Holt-Winters metod(med multiplikativ säsong) 
Prognos för perioden Augusti 2014-Juli 2015: 
 

2014 Aug   552,1 2015 Jan   598,3 

  Sep   604,2   Feb   574,5 

  Okt   644,1   Mar   597,7 

  Nov   605   Apr   645,2 

  Dec   468,1   Maj   686,4 

    
  Jun   595 

    
  Jul   516,8 
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Bilaga 8 Kontrollsignal för Holt-Winters metod(med multiplikativ säsong) 
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Bilaga 9 Prognos Dekomposition för additativ modell 
Prognos för perioden Augusti 2014-Juli 2015: 
 

2014 Aug   558 2015 Jan   560 

  Sep   610   Feb   574 

  Okt   661   Mar   649 

  Nov   624   Apr   627 

  Dec   533   Maj   723 

          Jun   610 

    
  Jul   498 
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Bilaga 10 Kontrollsignal för Dekomposition för additativ modell 
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Bilaga 11 Prognos Dekomposition för multiplikativ modell, med 

dubbelexponentiell utjämning/regression 
Prognos för perioden Augusti 2014-Juli 2015: 
 

  
Med  Med dubbel exp.  

  
Med  Med dubbel exp.  

  
regression utjämning 

  
regression utjämning 

2014 Aug 576,12 542,49 2015 Jan 585,53 545,69 

  Sep 638,79 599,81   Feb 583,04 539,91 

  Okt 692,98 649,15   Mar 704,4 650,5 

  Nov 650,72 608,38   Apr 686,68 632,4 

  Dec 556,66 519,4   Maj 801,96 736,54 

    
  Jun 630,2 577,21 

    
  Jul 508,15 464,16 
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Bilaga 12 Kontrollsignal för Dekomposition för multiplikativ modell med 

användning av regression/dubbelexponentiell utjämning 
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Bilaga 13 Jämförelse mellan modeller sista 2 åren 

År Månad Inflöde 
Dubbelexp.utjämning 
med säsongsindex 

Winters 
metod 

Dekomposition 
med additiv modell 

Dekomposition(multi.modell) 
med regression 

Dekomposition(multi.modell) mha. 
Dubbel exponentiell utjämning 

2012 Aug 642 570,53 553,84 533,14 534,41 565,80 

 
Sep 626 650,86 613,28 585,67 592,68 624,10 

 
Okt 744 706,84 678,17 637,20 643,11 678,89 

 
Nov 660 677,12 660,00 600,13 604,03 639,26 

  Dec 437 572,41 568,84 510,06 516,84 541,86 

2013 Jan 618 563,63 570,66 534,12 543,77 567,59 

 
Feb 558 595,20 573,73 548,99 541,58 558,26 

 
mar 617 671,49 683,99 624,35 654,46 666,30 

 
apr 710 628,10 624,23 597,71 638,14 640,69 

 
maj 732 776,10 795,07 695,24 745,43 734,96 

 
jun 526 625,64 621,67 581,27 585,91 573,45 

 
jul 492 472,96 468,37 469,64 472,54 460,78 

2013 aug 531 565,62 621,26 546,23 555,26 539,25 

 
sep 603 613,22 614,98 598,76 615,73 594,87 

 
okt 612 665,19 709,35 650,29 668,04 637,19 

 
nov 579 612,11 635,42 613,22 627,37 588,91 

  dec 459 509,32 460,49 523,15 536,75 501,75 

2014 Jan 588 515,45 585,68 547,21 564,65 530,79 

 
Feb 575 546,65 545,18 562,08 562,31 537,69 

 
Mar 571 631,19 624,50 637,44 679,43 656,45 

 
Apr 615 585,72 661,50 610,80 662,41 621,99 

 
Maj 638 706,23 720,80 708,33 773,69 722,10 

 
Jun 595 560,21 532,50 594,36 608,05 552,28 

 
Jul 520 445,55 472,01 482,73 490,34 449,87 

 
Aug 

 
548,43 552,13 559,32 576,12 542,49 

 
Sep 

 
603,57 604,16 611,85 638,79 599,81 



Q 
 

 
Okt 

 
657,69 644,10 663,38 692,98 649,15 

 
Nov 

 
618,16 604,99 626,31 650,72 608,38 

  Dec 
 

522,54 468,08 536,24 556,66 519,40 

2015 Jan 
 

544,06 598,25 560,30 585,53 545,69 

 
Feb 

 
559,42 574,53 575,17 583,04 539,91 

 
Mar 

 
638,85 597,74 650,53 704,40 650,50 

 
Apr 

 
608,42 645,20 623,90 686,68 632,40 

 
Maj 

 
726,46 686,44 721,43 801,96 736,54 

 
Jun 

 
592,09 595,02 607,46 630,20 577,21 

 
Jul 

 
465,27 516,75 495,82 508,15 464,16 

        ME totalt: 
 

-1,11 1,16 0,00 -1,00 0,07 

MAD totalt: 
 

39,58 43,20 43,44 41,97 31,29 

MAD sista 2 åren: 51,09 53,32 45,62 52,49 41,58 
MAD sista 
året: 

 
45,78 48,58 31,68 49,12 39,84 

MAD sista halvåret: 49,22 53,85 31,61 57,82 54,45 

 

 

 

 

 

 
 
 



R 
 

Bilaga 14 Prognosfrågor 
1. Använder ni någon prognosmetod i nuläget? 

Svar: Ja, vi använder trendanalys och glidande medelvärde. Tar fram varje kvartal, en ekonomisk prognos. 
2. Hur viktig är prognosen i din bransch? 

Svar: Mkt viktig, göra en prognos på ekonomi till styrelsen.(Ju fler patienter desto bättre resultat) 
3. Gör ni prognosen efter antal remisser per månad, det vill säga efter efterfrågan? 

Svar: Kollar varje månad antal patienter. Man justerar antal arbetsdagar vid påsk,  jul och semestrar. Man ökar antal 
undersökningar vid t.ex. halka. 

4. Använder ni flera prognosmodeller?  
Svar: Tittar mest på historiska data. Använder Excel med glidande medelvärde, tittar lite på säsongsvariationer. 

5. Filtrerar ni på något sätt ett efterfrågevärde om ett prognosvärde ifrågasättas? 
Svar: Ev. planerade investeringar, ny maskin och tillväxt kan leda till ökade patienter. 

6. Om ett prognosvärde ifrågasättas är det möjligt att få veta varför? 
Svar: Akut sjukhus kan inte säga ifrån. De kan säga ifrån. 

7. Använder ni hela datamängden från början för att göra prognosen? 
Svar: Använder databasverktyg för att titta 1-2 år bakåt i tiden. 

8. Något speciellt man ska tänka gällande efterfrågevärdena? 
Svar: Ev. trender, politiska beslut och investeringar 

9. Skulle ni ha nytta av något prognosverktyg? 
Svar: Ja på en enkel nivå. 
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Bilaga 15 Verktyg på additativ modell 
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Den översta modellen bygger på additativ dekomposition där man kan lägga in datamängd (inflöde) minst 24st vid 
månadsuppdelning och 8st vid kvartalsuppdelning. Sen väljs antal perioder för att se in i framtiden(t). Vid val av perioder anger 
man 12st eller 4st, beroende av hur sin datamängd är uttryckt. Max inflödesvärden är 100st. Sedan syns aktuell MAD,ME och MAPE 
i rutan till höger. 


