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Förord 

Efter ett antal arbetsamma men också lärorika månader börjar detta arbete gå mot sitt slut, därför 

vill jag tacka er som hjälp mig på vägen och fått mitt arbete att bli vad det är idag. Tack till 

Mari Runardotter som varit min handledare vid LTU under detta arbete. Även tack till Staffan 

Johansson som kommit med ovärderlig input och vägledning angående företags budgetering 

och kopplingen mot prognostisering. Slutligen ett stort tack till de klasskamrater som läst och 

kommit med kommentarer om hur mitt arbete kan förändras till det bättre. Utan er hade vägen 

mot mål varit betydligt stenigare. 
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Sammanfattning 

Till följd av företags komplexa omgivning har ett ökat fokus på enkla arbetssätt för ekonomisk 

uppföljning och analys vuxit fram. Av denna anledning har intresset för prognoser stigit, och 

fastän flertalet författare beskriver problematiken kring området kan det påstås att nyttan med 

prognoser överväger problemen. I de fall prognoser används under rätt förutsättningar kan pro-

gnostisering förenkla företags ekonomiska uppföljningsförmåga, framförallt i kombination med 

olika datoriserade kontrollsystem. 

Med hänsyn till intresset för och nyttan av prognoser har denna undersökning delvis fokuserat 

på test av ett antal utvalda prognosmodeller, detta för att i slutändan ge en rekommendation om 

vilken modell som bäst lämpar sig för användning i en applikation för ekonomisk styrning och 

prognostisering. Prognostisering har genomförts utifrån en differenskurva mellan resultat och 

budget, och utvalda modeller har därefter testats genom beräkning av MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error, ett begrepp som innebär felmarginalen mellan reella data och prognosdata). 

Överlag visade testresultatet att anpassningsbara modeller gav mindre felmarginal vid prognos-

beräkning. Därför föreslår denna rapport fortsatt undersökning av modellkategorin för att av-

göra ifall bättre resultat kan nås med en mer avancerad anpassningsbar modell som tar hänsyn 

till fler aspekter i företags omgivning. Vid testgenomförande kunde det dessutom konstateras 

att två scenarion bör ligga till grund för modellval inom företag, där företaget själva bör avgöra 

var de befinner sig och vilken modell som bäst lämpar sig för deras förutsättningar. Beroende 

på om prognosen ska användas för långsiktiga eller kortsiktiga syften kommer olika modeller 

att vara användbara. Medan långsiktiga prognoser behöver baseras på mer omfattande historik 

är det vid kortsiktig prognostisering istället viktigt att tydligt spegla de förändringar som sker i 

verksamheten, vilket innebär att vikten av historik minskar. Utöver detta visade resultatet att 

fortsatt undersökning av lämpliga modeller måste göras för att rekommendera en specifik mo-

dell då denna rapport endast ger en rekommendation om riktning vid modellval. 

Den modell som gav bäst resultat vid test implementerades senare i en applikation för ekono-

misk styrning och prognostisering vilken tagits fram i samarbete med ett lokalt IT-konsultbolag. 

Undersökningen strävar således även efter att visa hur implementation av ett ekonomiskt kon-

troll- och analyssystem kan genomföras samt att visa på de avgörande faktorerna vid utveckling 

av ett för kunden värdeskapande informationssystem. För att möta kundens behov om en effek-

tivare styrprocess skedde utveckling utifrån perspektivet lean development. 
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Abstract 

As companies today are forced to act in a complex and changeable environment, much focus 

has come to lie upon their possibility to react and adapt to changes. It is therefore of great 

importance that companies are able to follow up on and analyze their economic progress on a 

regular basis. Due to this the interest for forecasting has increased significantly, and even 

though several authors describe the downsides of forecasting the subject itself does not seem to 

become less important. In cases where forecasts are used under the right circumstances they 

can be a highly useful analytic aid, especially when combined with computerized control sys-

tems. 

In light of the importance of forecasting the focus of this study has partly been to investigate 

how adaption and test of a set of predefined forecast models can be made, and the aim is to give 

recommendations about which model is best suited for use in an application for economic con-

trol and forecasting. In the study, forecasting was made based on a time series curve represent-

ing the difference between real results and budget, and the models were evaluated using MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error, i.e. calculations of the error margin between real data and 

forecast data). Overall the adaptive model performed better during test. Based on this the con-

clusion was that evaluation of the model category should continue, to see if better results can 

be achieved with a more advanced adaptive forecast model. The gist of the model evaluation 

however was that forecasts should depend on the situations where they are to be used as this 

affects the choice of forecast model. It can be said that two scenarios should lie as groundwork, 

and that the company itself should decide where they stand and which model is best suited for 

their purposes. Depending on whether the forecast is to be used for long term or short term 

purposes the choice of model will vary, resulting in different models being useful. Performed 

tests also showed that historical data highly affects how well the forecast model adapts to a time 

series. With a large amount of historical data the forecast model is suited for long term forecasts, 

as the model adapts slower to changes. If instead a smaller amount of data is used the model is 

more adaptive, hence giving better circumstances for short term forecasts. 

The model that best corresponded to the company’s demands was later implemented in an ap-

plication for economic control and forecasting, which was developed in union with a local IT 

consulting company. In light of this, this study also aims to show how implementation of an 

information system can be done from a customer value perspective. Lean development has been 

the main groundwork used. 

  



3 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering .......................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 5 

2 Systemutveckling och lean development ................................................................................ 6 

2.1 Från förstudie till färdig lösning ....................................................................................... 7 

3 Val av prognosmodell ............................................................................................................. 9 

3.1 Allmänna lärdomar från tidigare forskning ...................................................................... 9 

3.2 Ekonomisk prognostisering .............................................................................................. 9 

3.3 Prognosmodeller och beräkning av prognosvärden ........................................................ 10 

3.3.1 Random Walk Model .............................................................................................. 10 

3.3.2 Exponential Smoothing – Första och andra graden................................................. 11 

3.3.3 Adaptive Response-Rate Smoothing ....................................................................... 12 

3.4 Felmarginal vid prognostisering ..................................................................................... 12 

4 Metod .................................................................................................................................... 14 

4.1 Grundläggande förutsättningar ....................................................................................... 14 

4.2 Kravspecifikation ............................................................................................................ 14 

4.3 Datainsamling ................................................................................................................. 16 

4.4 Val av prognosmodeller för test ..................................................................................... 16 

4.5 Test av prognosmodeller ................................................................................................ 17 

4.6 Utvecklingsmetod ........................................................................................................... 18 

4.7 Funktionalitet .................................................................................................................. 19 

4.8 Planering ......................................................................................................................... 20 

5 Resultat .................................................................................................................................. 21 

5.1 Prognosmodell ................................................................................................................ 21 

5.2 Applikation ..................................................................................................................... 22 

5.2.1 Hantering av applikationskrav ................................................................................ 23 

6 Analys .................................................................................................................................... 26 

6.1 Vidareutveckling ............................................................................................................ 27 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 28 

8 Referenslitteratur ................................................................................................................... 32 

Appendix A – Komplett testresultat för Single Exponential Smoothing ................................. 34 

Appendix B – Komplett testresultat för Linear Exponential Smoothing ................................. 41 

Appendix C – Komplett testresultat för Adaptive Response-Rate Smoothing ........................ 48 



4 

 

 

 

1 Introduktion 

Nuvarande ekonomiska landskap ställer företag inför ständiga utmaningar. Dessa blir i följd-

vattnet efter bland annat outsourcing och nya marknadstrender (med stigande konkurrens som 

följd) mer omfattande och kraven på att styra verksamheten med framförsikt och god planering 

ökar. En nyckelfaktor i sammanhanget är därför användandet av olika datoriserade kontrollsy-

stem. 

För att kunna hantera den komplexa och konkurrensbaserade omgivningen lägger företag idag 

stor vikt vid verksamhetsplanering och uppföljning, där bland andra Shim, Siegel och Shim 

(2012) beskriver budgeten som ett av de vanligast förekommande verktygen. Då ett flertal för-

fattare dessvärre påpekar hur budgeten saknar flexibilitet väljer många företag att komplettera 

den årliga budgeteringen med diverse kontrollsystem (Ekholm & Wallin, 2000; Shim m.fl., 

2012; Rickards & Ritsert, 2012). En studie genomförd av Ekholm och Wallin (2000), där in-

tresset varit att undersöka företags inställning till den traditionella budgeten, visar bland annat 

på hur företag väljer att kombinera klassisk budgetering med kontinuerlig prognosberäkning 

för att ge verksamhetsplaneringen ytterligare en dimension. Detta möjliggörs med hjälp av da-

toriserade kontrollsystem. 

1.1 Problemformulering 

Inom området för systemutveckling förekommer ett stort antal principer, modeller och metoder 

vilka alla har för- respektive nackdelar. Trots att en allmängiltig bild av den ultimata lösningen 

saknas finns dock vissa tendenser där projekt blir allt mer agila. En metod som i och med detta 

vuxit i omfattning och som kan ses som en sidogren av agil utveckling är lean development. 

Lean urskiljer sig genom sitt fokus på att skapa mervärde och effektivare processer i kundens 

organisation, vilket är en avgörande faktor i dagens komplexa och konkurrensbaserade omgiv-

ning. De system som utvecklas behöver utöver att uppfylla kundens funktionella krav levereras 

till rätt kostnad och i rätt tid, d.v.s. med fokus på resurseffektivitet. Som utvecklare och/eller 

projektansvarig behöver man därför se på utveckling på nya sätt. Principerna inom lean strävar 

efter att möjliggöra detta. 

Grundat på problembilden där ekonomiska kontrollsystem utgör viktiga hjälpmedel för ekono-

misk uppföljning inom företag inriktar sig denna undersökning på utveckling av en applikation 

för ekonomisk styrning och prognostisering. I och med det stora intresset för prognoser har 

undersökningen även genomförts med fokus på att rekommendera en eller flera prognosmo-

deller lämpliga för användning i nämnda system. Strävan är med detta sagt att utgöra ett ram-

verk för mindre företag som vill effektivisera sin ekonomiska uppföljningsprocess. Ramverket 

möjliggör för dessa företag att skapa resurseffektivitet på ett för företaget kostnadseffektivt sätt.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att rekommendera en eller flera prognosmodeller för kontinuerlig 

uppföljning av ekonomisk information i ett företag och exemplifiera hur dessa modeller kan 

implementeras i en applikation för ekonomisk styrning och prognostisering. Följande fråge-

ställningar ligger till grund för undersökningen: 

1. Vilka krav ställs på en applikation för ekonomisk styrning? 

2. Hur bör utveckling av en applikation för ekonomisk styrning genomföras för att bemöta 

kundens krav om resurs- och kostnadseffektivitet? 

3. Hur bör modellval genomföras och vilken/vilka modeller bör i slutändan väljas för eko-

nomisk uppföljning?  
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2 Systemutveckling och lean development 

Inom området för systemutveckling finns få oomstridda principer, modeller och metoder. Trots 

detta råder enighet om att utvecklingsprojekt generellt är utsatta för risker vilket har påverkat 

sättet man ser på utförande och projektstyrning. I många fall poängterar utvecklare och projek-

tansvariga vikten av att vara anpassningsbar och ständigt avstämma med kund för att på så vis 

minska risken att den slutliga leveransen är felriktad. Samtidigt behöver funktionella, prestan-

damässiga och användbarhetskrav begränsas för att såväl kostnadskrav som önskad leveranstid 

ska kunna mötas, då överskridelse riskerar att leda till ineffektiva projekt. 

A particular strength of agile systems development approaches is that they encourage a move 

away from ‘introverted’ development, involving the customer in all areas of development, lead-

ing to more innovative and hence more valuable information system. (Conboy & Morgan, 2011, 

s. 535) 

Enligt Conboy och Morgan (2011) ligger den främsta fördelen med agil systemutveckling i ökat 

fokus på kommunikation, dels gentemot kunden men även inom projektteamet. Genom att kon-

tinuerligt involvera samtliga parter i utvecklingsarbetet och ha en tydlig metod för hur kommu-

nikation sker kan man motverka att systemet helt eller delvis uppfyller fel krav, och framförallt 

att leverans sker inom utsatt tid till rätt kostnad. Kort sagt möjliggör det agila arbetssättet att 

utveckling genomförs resurseffektivt, vilket är lönsamt för såväl leverantör som kund. Även 

Crowder och Friess (2013) påpekar det stora intresset för agila metoder och menar att dessa 

grovt kan definieras utifrån fyra huvudpunkter. Kommunikation, kundinvolvering, möjlighet 

att anpassa sig efter förändringar samt fokus på att utveckla en ständigt fungerande programvara 

är det som utgör grundstenen i agila metodiker. Då arbetssättet blir både iterativt och inkremen-

tellt ökar också möjligheterna att vidareutveckla eller förändra systemet under projektets gång 

om behovet upptäcks.  

I takt med att agil utveckling ökat i popularitet har även förgreningar uppstått och nya metoder 

vuxit fram. En av dessa grenar påtalas av Wang, Conboy och Cawley (2012), s.k. lean develop-

ment. Lean fokuserar på de för kunden värdeskapande delarna av projektet och försöker i möjlig 

mån begränsa det bortfall som annars riskerar att ske på icke-värdeskapande eller onödiga ak-

tiviteter. Enligt författarna ligger ett antal principer till grund: 

I. Värdet av de aktiviteter som genomförs under projektet bestäms av vad som är relevant 

för kunden och dennes verksamhet. 

II. Varje steg i utvecklingsprocessen kartläggs tillsammans med sitt värde, d.v.s. en mapp-

ning och bedömning av aktiviteter görs för att enbart värdeskapande aktiviteter ska pri-

oriteras. 

III. Det är viktigt att sträva efter ett jämt flöde, både vid utveckling och i företagets proces-

ser, eftersom detta minskar risken för bortfall av resurser. Man skapar på så vis resurs-

effektivitet inom den egna verksamheten och hos kund. 

IV. Utveckling sker utifrån kundens faktiska behov, d.v.s. det värdeskapande prioriteras 

medan det icke-värdeskapande utelämnas i den mån detta är möjligt. 
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V. Noggrannhet vid utveckling eftersträvas för att minska bortfall som kommer utav fel-

rättning i ett senare skede. Även detta leder till resurseffektivitet. 

Även om det i slutändan är principerna som lägger grunden för lean kan dessa principer sam-

manställas till tre kategorier av aktiviteter: värdeskapande aktiviteter, nödvändiga men icke-

värdeskapande aktiviteter och aktiviteter som varken är värdeskapande eller nödvändiga för 

projektet. De sistnämnda bör ges liten eller ingen roll i projektet för att istället möjliggöra pri-

oritering av aktiviteter som skapar mervärde för kunden (Wang, Conboy och Cawley, 2012). 

2.1 Från förstudie till färdig lösning  

Förståelse för kundens verksamhet och processer leder till större möjlighet att utveckla ett sy-

stem som faktiskt effektiviserar och skapar mervärde, vilket som nämnt är grundtanken inom 

lean. Därför är det viktigt att inleda utvecklingsprojektet med en förstudie där samtliga krav 

samlas, bedöms och ställs i relation till möjliga lösningar. I slutändan ska kunden tillsammans 

med projektteamet kunna genomföra ett informerat beslut om huruvida systemet ska utvecklas. 

Det är kravspecifikationens roll att spegla förutsättningarna för utveckling (Bennet, McRobb & 

Farmer, 2010). 

The aim of developing a new information system must be to produce something that meets the 

needs of the people who will be using it. In order to do this, we must have a clear understanding 

both about the overall objectives of the business and of what it is that the individual users of the 

system are trying to achieve in their jobs. (Bennett, McRobb & Farmer, 2010, s. 138-139) 

Tekniker för kravinsamling som föreslås av Bennet m.fl. (2010) är undersökning av befintlig 

dokumentation, intervjuer med systemanvändare och övriga relevanta intressenter, observation 

av aktuellt arbetssätt, insamling av relevanta dokument och utskick av frågeformulär. Vilka 

tekniker som i slutändan bör användas beror dock på projektspecifika förutsättningar. Kraven 

kan därefter struktureras enligt uppdelningen funktionella, icke-funktionella och användbar-

hetskrav (Bennet m.fl., 2010). Dessa beskrivs kort nedan: 

I. Funktionella krav beskriver de operationer systemet ska kunna genomföra, dess input, 

output och lagrad data. 

II. Icke-funktionella krav beskriver de prestandakrav som behöver uppfyllas. 

III. Användbarhetskrav beskriver hur systemet ska utvecklas med tanke på användarna in-

teraktion, exempelvis användargränssnitt och anpassning beroende på olika användares 

behov. 

Efter att kravinsamling genomförts behöver kraven ställas i relation till sin faktiska nytta och 

den tekniska genomföringsmöjligheten, vilket bland andra Abd-El-Kader (2013) beskriver som 

relationen mellan kravspecifikation och systemdesign. Även inom lean berörs att beslut ska 

motiveras, detta för att säkerställa att rätt aktiviteter genomförs samt att genomförande sker på 

ett resurseffektivt sätt (Wang, Conboy och Cawley, 2012). 
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Figur 1. Modell som visar relationen mellan krav, allmänna standarder för systemutveckling, evaluering av lösnings-

förslag och slutligen val av lösning. (Abd-El-Kader, 2013, s. 48) 

Begreppet rationell design innebär att samtliga beslut inom projektet ska motiveras och ställas 

i relation till krav såväl som utföringsmöjlighet. I vissa fall kan det vara lämpligt att ta fram 

dokumentation om de olika designbesluten. Figur 1 visar hur kundens krav (”Project-specific 

requirements model”) relateras till allmänna standarder för systemutveckling och projektge-

nomförande (”Standard components/model library”), hur evaluering av möjliga lösningar ge-

nomförs (”Architectural analysis and descision model”) för att slutligen resultera i ett motiverat 

lösningsförslag (”Architectural solution”). Designarbetet sker således i två faser. Under fas ett 

samlas de krav som systembeställaren har på systemet. Kraven är generella och beskriver vad 

systemet ska kunna göra gällande funktionalitet, användarvänlighet och prestanda. Specifika 

systemkrav som tar hänsyn till implementationsdetaljer utelämnas då den typen av krav försvå-

rar senare designarbete och sätter hinder för innovativ design. Systemkrav som är viktiga för 

designarbetet tas med i de fall de är nödvändiga, likaså hur underhåll, finansiering etc. kommer 

ske. Systemkraven bedöms och sätts i relation till möjliga lösningar. Att slutligen fatta ett in-

formerat beslut gällande huruvida systemet ska utvecklas möjliggörs tack vare motiverade de-

signbeslut. (Abd-El-Kader, 2013)  
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3 Val av prognosmodell 

Despite all of these analytic imponderables, which seem to me especially acute as present, I 

want to emphasize my belief that reasonable confidence can be placed on carefully constructed 

short-term forecasts that are supported by a detailed study of past relationships – and the exer-

cise of good judgment. (Partee, 1976, s. 32) 

Empirical models can take into account the effects of earlier events—even though these were 

unanticipated at the time—and so ‘explain’ the past quite well. However, new unpredictable 

events will occur in the future, so the future will always appear more uncertain than the past. 

(Hendry & Clements, 2003, s. 302) 

3.1 Allmänna lärdomar från tidigare forskning 

Som föregående citat beskriver finns inom forskningsvärlden en dubbel inställning till progno-

ser. Fastän de, vilket ett antal studier visar på, är förknippade med vissa svårigheter finns även 

ett tydligt behov och därför menar många författare att deras nytta överväger problemen. Andra 

hävdar att korrekta prognoser är en omöjlighet i ekonomiska sammanhang. 

Forskning inom området för ekonomi och prognostisering har visat att korrekta prognoser är 

näst intill omöjliga att uppnå. Detta är framförallt på grund av en föränderlig omgivning, se 

bland andra Chatfield (2003), Hendry och Clements (2003), Montgomery, Jennings och 

Kulachi (2008) och Scher och Koomey (2011). Scher och Koomey hävdar i sammanhanget att 

det är ekonomins avsaknad av en tydlig och förutsägbar struktur som i hög grad leder till att 

ekonomiska prognoser blir osäkra och att felmarginalen hos beräkningsmodeller ofta är hög. 

Hendry och Clements (2003) överensstämmer med detta och hävdar att prognoser visserligen 

kan skapas som överensstämmer mot en datasamling, men att anpassningen ofta är en tillfällig-

het och att modellen då saknar egentlig förmåga att förutspå ifall trender och mönster kommer 

brytas. 

Ur ett systemvetenskapligt perspektiv kan dessa svårigheter delvis ifrågasättas, framförallt i och 

med den nytta s.k. datoriserade kontrollsystem anses ha för företag (Ekholm & Wallin, 2000). 

Fastän det förvisso stämmer att prognoser är komplicerade finns idag goda hjälpmedel som ger 

rimliga estimat angående företags utveckling. Förutsättningarna för prognoser kan därmed sä-

gas ha förändrats. Även Danese och Kalchschmidt (2011) är inne på detta spår genom att fram-

häva hur analytiker vid framtagande av prognoser behöver se till mer än enbart prognosfelet, 

då detta många gånger inte är representativt för den faktiska nytta prognoser ger företag.  

3.2 Ekonomisk prognostisering 

Två författare som undersökt ekonomisk prognostisering med hjälp av enkla modeller är 

Schnaars och Bavuso (1986). I sin studie beskriver de hur kortsiktiga prognoser kan och bör 

genomföras med enkla medel då avancerade prognostekniker i många fall inte ger någon mätbar 

prestandafördel. Det påpekas även att kortsiktighet bör vara grunden för prognostisering i och 

med att prognosens osäkerhet ökar med tidshorisonten. Studien undersöker modellerna: 

I. Random Walk Model 

II. Single Exponential Smoothing 
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III. Linear Exponential Smoothing 

IV. Quadratic Exponential Smoothing 

V. Simple Regression Analysis 

VI. Adaptive Response-Rate Smoothing 

VII. Generalized Adaptive Filtering 

Schnaars och Bavuso (1986) hävdar att enkla modeller ofta är mindre känsliga för omgivnings-

förändringar än mer avancerade prognosmodeller, varför de även tenderar att ge större säkerhet 

i enkla sammanhang (frånsett att avancerade prognosmodeller ger mer korrekta beräkningar på 

grund av den hänsyn som tas till att flera aspekter påverkar prognosen). De menar även att 

modeller som anpassar sig bra till data är känsliga för slumpmässiga förändringar och därför 

bör användas med försiktighet. Målet är att uppnå en modell som använder tillräcklig historisk 

data som grund för att genomföra beräkningar utan att dessa påverkas av icke existerande möns-

ter och samband, vilket innebär att kortsiktiga modeller inte bör baseras på en allt för stor data-

samling. För att undvika ogiltiga samband och mönster är det därför viktigt att anpassa data-

mängden efter hur relevant data är för det ekonomiska läget vid den aktuella perioden.  

3.3 Prognosmodeller och beräkning av prognosvärden 

Baserat på Schnaars och Bavuso (1986) är följande modeller lämpliga vid kortsiktig prognosti-

sering. Samtliga modeller berörs i kommande avsnitt. 

I. Random Walk Model 

II. Single Exponential Smoothing 

III. Linear Exponential Smoothing 

IV. Adaptive Response-Rate Smoothing 

Av undersökta modeller menar Schnaars och Bavuso (1986) att Random Walk Model, Single 

Exponential Smoothing och Linear Exponential Smoothing ger överlag bäst resultat. Även Ad-

aptive Response-Rate Smoothing ansågs ge goda resultat, dock med tendens till för stor anpass-

ning till historiska data. Modellernas prestanda bedömdes utifrån beräkning av MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error, d.v.s. ett medelvärde som visar skillnaden mellan faktiska värden 

och prognosvärden). 

3.3.1 Random Walk Model 

Att Random Walk Model beskrivs ge kontinuerligt lägst felmarginal (MAPE) följer den all-

männa forskningsbilden, därför är det heller inte förvånande att Schnaars och Bavuso (1986) 

ser denna som en viktig modell för kortsiktiga prognoser. Att modellen överlag ger goda resultat 

har även Moosa (2013) kunnat konstatera. Moosa menar dock att bedömningen av modellen 

delvis är felaktig då prognosfelet i förhållande till historisk data inte är ett relevant mått på en 

prognosmodells prestationsförmåga, vilket styrks av Danese och Kalchschmidt (2011). Anled-

ningen till detta är att felet enbart bygger på skillnaden mellan reellt och beräknat värde där 

ingen hänsyn tas till den trend en tidsserie visar eller modellens nytta för företaget. Felet är 

således icke-relevant för huruvida modellen ger ett företag prestationsfördelar, se följande citat: 
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This issue seems to have been settled as several studies have demonstrated that the random walk 

can be beaten if forecasting accuracy is judged by criteria that take into account direction accu-

racy and/or profitability. This proposition is intuitive: profitability is invariably related to direc-

tion accuracy, while the random walk is bad in predicting the direction. (Moose, 2013, s. 3341) 

Svårigheten med Random Walk Model kan av denna anledning sägas vara oförmågan att an-

passa prognosriktningen efter företagets förutsättningar, någonting som är avgörande vid pro-

gnostisering ur ett ekonomiskt perspektiv. 

3.3.2 Exponential Smoothing – Första och andra graden 

Exponentiella prognosmodeller kan användas för att ta fram historiskt grundade prognoser där 

historiken i större eller mindre omfattning påverkar prognosvärdena. Dessa exponentiella ek-

vationer gör det möjligt att påverka vikten historisk data har på prognosvärdena, vilket även 

minskar icke-relevant påverkan från tidig historik, se Schnaars och Bavuso (1986). Ytterligare 

en fördel som kan ses är att datasamlingen filtreras i samband med beräkning vilket gör att 

påverkan från slumpmässiga variationer och felmätningar kan minimeras. 

Bland andra Chatfield (2003) har beskrivit två vanligt förekommande exponentiella prognos-

modeller, nämligen Single och Linear Exponential Smoothing (även kända som Simple Expo-

nential Smoothing och Holts/Holt-Winters modell). Skillnaden mellan de två modellerna är den 

hänsyn som tas till trend och olika säsongsvariationer. Single Exponential Smoothing tar varken 

hänsyn till trend eller säsongsvariationer. Linear Exponential Smoothing kan ta hänsyn till såväl 

trend som säsongsvariation beroende på den grad av modellen som används. Här berörs Linear 

Exponential Smoothing av andra graden vilken enbart tar hänsyn till den trend en tidsserie upp-

visar. 

Single Exponential Smoothing kan tillämpas enligt ekvation (1.1). För en tidsserie represente-

rad i en linje-graf motsvaras y-axeln av uppmätta data, medan x-axeln representerar de tidsin-

tervall vid vilka mätningar gjorts. Vid perioden N kan således värdet X noteras. Prognosvärdet 

för perioden N + 1 fås genom att för varje period beräkna den påverkan a, d.v.s. utjämnings-

konstanten, har på uppmätta värden. Utjämningskonstanten kan i sin tur beskrivas som mo-

dellens tröghet eller anpassningsförmåga, där ett högt konstantvärde innebär att modellen är 

rörlig med liten hänsyn till historisk data. Ett lågt konstantvärde innebär i sin tur motsatsen, 

d.v.s. modellen är mer trögrörlig eftersom större hänsyn tas till historiken. 

�̂�𝑁(1) = 𝑎𝑋𝑁 + 𝑎(1 − 𝑎)𝑋𝑁−1 + 𝑎(1 − 𝑎)2𝑋𝑁−2 …   (1.1) 

För tidsserier som uppvisar trend kan det istället vara lämpligt att använda Linear Exponential 

Smoothing, se ekvation (2.1). Prognosvärdet H perioder framåt beräknas genom att först hitta 

tidsseriens trend och därefter beräkna prognosvärdet med hjälp av de två utjämningskonstan-

terna a och y. 

�̂�𝑡(ℎ) = (𝐿𝑡 + ℎ𝑇𝑡)     (2.1) 

𝐿𝑡 respektive 𝑇𝑡 kan beräknas utifrån två separata ekvationer (2.2) samt (2.3). 
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𝐿𝑡 = 𝑎𝑋𝑡 + (1 − 𝑎)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)    (2.2) 

𝑇𝑡 = 𝑦(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝑦)𝑇𝑡−1    (2.3) 

3.3.3 Adaptive Response-Rate Smoothing 

En av de mer avancerade modeller som berörts av Schnaars och Bavuso (1986) är Adaptive 

Response-Rate Smoothing. Även om modellen av författarna beskrivs lägga stor vikt vid för-

ändringar i historisk data, och därmed tenderar att uppvisa mönster som kanske inte är relevanta 

i sammanhanget, har ett antal författare tagit upp dessa s.k. anpassningsbara modeller ur ett 

positivt perspektiv. Bland andra Trigg och Leach (1967) har beskrivit hur det med hjälp av 

kontinuerlig kontroll av prognosfelet och en beräknad felsignal är möjligt att anpassa den aktu-

ella prognosmodellen för att förbättra korrektheten hos prognosvärdena. Detta sker genom att 

utjämningskonstanterna anpassas efter felsignalen, t.ex. genom att ges ett högre värde när pro-

gnosfelet ökar. Det är på så sätt möjligt att vid förändringar lägga större vikt vid nyliga värden, 

vilka kan antas ha större påverkan på prognosvärdet än mer avlägsna värden. 

Enligt Trigg och Leach (1967) kan en enkel anpassning av den exponentiella modellen göras 

genom förändring av utjämningskonstanten, se ekvation (3.1). Felsignalen kan i sin tur beräknas 

genom ekvation (3.2). 

𝑈𝑡𝑗ä𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 1 − 𝐹𝑒𝑙𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙   (3.1) 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑓𝑒𝑙

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑓𝑒𝑙
= 𝐹𝑒𝑙𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙    (3.2) 

Givetvis finns ett flertal metoder av varierande komplexitet tillgängliga för att genomföra an-

passning (Smith, 1974), Trigg och Leach (1967) endast en av många. Av dessa utgör Tigg och 

Leach en rättfram, enkel variant som kan användas för att anpassa en prognosmodell. Även om 

modellen av Smith (1974) beskrivs ge sämre resultat än mer komplexa modeller är Trigg och 

Leach (1967) utmärkande på grund av sin enkelhet. 

3.4 Felmarginal vid prognostisering 

Fastän författare såsom Partee (1976) och Danese och Kalchschmidt (2011) hävdar att progno-

ser bör bedömas på bredare grund än enbart utifrån prognosfelet är denna bedömningsform 

vanligt förekommande, framförallt MAPE (Mean Absolute Percentage Error) som används vid 

bedömning i flertalet undersökningar. Givetvis medför en sådan bedömning att fel som upp-

täcks vid test av prognosmodellen vanligen är mindre än de prognosfel som uppstår i skarpt 

läge, vilket även Chatfield (2003) och Montgomery m.fl. (2008) beskriver. Detta har dock inte 

medfört minskad användning utan lägger istället större krav på analys före och efter prognos-

beräkning. MAPE kan beräknas med hjälp av ekvation (4.1). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑ |𝑟𝑒𝑡(1)|𝑛

𝑡=1      (4.1) 

Ekvation (4.2) visar hur det procentuella felet per tidsenhet beräknas: 
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𝑟𝑒𝑡(1) =  (
𝑦𝑡−𝑦�̂�(𝑡−1)

𝑦𝑡
) ∗ 100    (4.2) 
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4 Metod 

Undersökningen genomfördes vid ett IT-konsultföretag i Luleå, från och med nu kallat företa-

get, i syfte att utveckla en applikation för ekonomisk styrning och prognostisering. Applikat-

ionen använder sig av utvald prognosmodell och har möjlighet att skapa prognoser utifrån fö-

retagets reella resultat- och budgetdata. Applikationen har utvecklats med fokus på lean deve-

lopment. Utöver detta har en kvantitativ forskningsstrategi använts för att välja och utvärdera 

lämplig prognosmodell att implementera i applikationen. 

4.1 Grundläggande förutsättningar 

Till följd av att företaget upplever dagens budget- och uppföljandesituation som tidskrävande 

har behovet setts av en applikation för ekonomisk styrning och prognostisering. Då företagets 

nuvarande arbetsprocess för budgetering och resultatuppföljning innehåller ett stort antal ma-

nuella moment önskar man utveckla en applikation som förenklar den nuvarande processen och 

hanterar automatisk insamling, lagring och presentation av data. Man vill även möjliggöra att 

på kontinuerlig basis, d.v.s. månadsvis, jämföra reellt resultat gentemot budget för att på ett 

tidigt stadie upptäcka avvikelser. Detta sker med hjälp av prognoser. 

Budgetering genomförs i dagsläget årsvis vid företaget och innefattar en uppföljandeprocess 

där man kontrollerar föregående års resultat gentemot budget. Resultatet analyseras och dis-

kussion om vad som påverkat resultatutgången genomförs. Man diskuterar även förutsättning-

arna för kommande år, varpå man beräknar en preliminär budget för kommande tolv perioder 

(månader) utifrån kännedom om antal anställda, timlön, normalarbetstid, fasta kostnader etc. 

Vid budgetering tas även en s.k. kostnadsfaktor som visar på hur effektiv man förväntar sig att 

månaden blir med i beräkning, vilket gör att olika säsongsvariationer (t.ex. i samband med se-

mester/annan ledighet) elimineras. I det löpande styrarbetet som sedan genomförs under året 

används prognoser som ett utvärderingsverktyg. Prognosberäkning sker genom att resultat- och 

budgetdata jämförs samt att en differenskurva (skillnaden mellan det värde som resultatet visar 

och det resultat som budgeten anger) tas fram. Differenskurvan visar om företagets resultat 

avviker från budgeten, vilket ger möjlighet att analysera vad förändringen beror på och hur 

detta kan åtgärdas, antingen genom att budgeten justeras för att vara representativ eller genom 

att andra verksamhetsåtgärder vidtas. Genom prognosberäkning på nämnda differenskurva kan 

man således se hur resultatet utvecklas i förhållande till budget. 

Sett ur företagets perspektiv är det viktigt att applikationen följer samma principer och rutiner 

som används idag, samtidigt som arbetsgången effektiviseras genom automatisering. Då appli-

kationen är tänkt att användas som styrmedel för företaget behöver denna finnas tillgänglig för 

samtliga användare. Det är även viktigt att data som används är korrekt och konsistent.  

4.2 Kravspecifikation 

Utifrån förutsättningarna beskrivna ovan (givetvis ligger även djupare diskussioner med före-

taget till grund) har kravbilden för applikationen såväl som en prognosdefinition tagits fram, 
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det sistnämnda eftersom bland andra Chatfield (2003) har påpekat vikten av att definiera prog-

nosens förutsättningar för att denna ska möta det faktiska behovet hos användaren. Ur ett ut-

vecklingsperspektiv påverkar prognosdefinitionen även vissa kravaspekter, exempelvis vilken 

data som ska kunna läsas in och lagras. Följande frågor definierade av Chatfield har besvarats: 

I. I vilket syfte kommer prognosen användas, d.v.s. vilka data krävs för beräkningar och 

hur stor behöver prognosens korrekthet vara? 

II. Vilken tidshorisont behöver prognosen kunna hantera? 

III. Med vilket intervall ska beräkningar genomföras? 

Utifrån föregående tre frågor har följande setts: 

I. Prognoser kommer användas för att tydliggöra hur företagets resultat utvecklas i för-

hållande till budget, vilket sker på månadsvis basis. Detta matchar även nuvarande ar-

betssätt. Fastän prognosen inte förväntas ge fullständig korrekthet är det viktigt att mo-

dellen som används kan anpassas efter historisk data med hänsyn till att endast ett visst 

antal månader är relevanta. 

II. Historisk data över resultat och budget ska användas för att ta fram differensvärden. 

Resultatdata samlas från befintligt ekonomisystem. Budgetdata samlas från tidigare 

budgetsammanställningar. 

Då använd litteratur understryker vikten av kundinvolvering i utvecklingsarbetet har kravspe-

cifikationen för applikationen tagits fram i samarbete med företaget. Strukturen grundar på de 

kategorier som beskrivs av Bennet m.fl. (2010), d.v.s. kraven har kategoriserats enligt indel-

ningen funktionella krav, icke-funktionella krav och användbarhetskrav. Tabell 1 visar en kom-

plett lista över applikationskraven. De krav som berörs är främst funktionella, detta eftersom 

utvecklingsarbetet skett som en första ansats att ta fram applikationen och vidareutveckling 

kommer ske efter denna undersökning hos företaget.  

Tabell 1. Kravspecifikation 

KRAV BESKRIVNING KATEGORI 

1 
Applikationen ska kunna sammanställa re-

sultat- och budgetdata 

Funktionella krav 

2 
Applikationen ska kunna lagra resultat- 

och budgetdata 

Funktionella krav 

3 
Applikationen ska kunna beräkna progno-

ser utifrån resultat- och budgetdata 

Funktionella krav 

4 
Applikationen ska kunna sammanställa 

rapporter över resultat- och budgetdata 

Funktionella krav 

5 

Applikationen ska kunna anpassas av an-

vändaren så att data presenteras på önskat 

sätt 

Funktionella krav 

6 
Applikationen ska kunna presentera pro-

gnoser visuellt 

Funktionella krav 

7 
Applikationen ska innehålla korrekt och 

konsistent data 

Icke-funktionella krav 
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8 
Applikationen ska finnas tillgänglig för 

samtliga chefer/beslutsfattare 

Icke-funktionella krav 

9 
Applikationen ska vara användarvänlig 

och enkel att använda 

Användbarhetskrav 

Kravinsamling har främst skett genom diskussion med företaget, men även genom insamling 

och granskning av relevanta dokument. Även om inga strukturerade intervjuer med systeman-

vändare genomförts har bedömningen gjorts att önskad funktionalitet hos applikationen fångats. 

Eftersom företaget kontinuerligt varit involverade i utvecklingsarbetet har oklarheter kunnat 

lösas på ett tidigt stadie, vilket även detta beskrivs i litteraturen.  

4.3 Datainsamling 

Då applikationen delvis beror av det val som gjorts gällande prognosmodell har detta genom-

förts som förarbete innan utvecklingens start. Grunden för val av prognosmodell har varit de 

historiska resultat- och budgetdata som samlats från företaget, vilka har resulterat i en uträknad 

differenskurva. Insamling av resultatdata skedde genom framtagning och läsning av månads-

visa resultatrapporter medan budgetdata samlades från befintliga budgetsammanställningar för 

tidigare år. 

Data för trettio månader samlades och granskades, detta för att möjliggöra ett brett underlag för 

test. Det var även önskvärt att granska kurvan för att se ifall trender eller mönster kunde upp-

täckas, varför ytterligare sex månader samlades utöver de tjugofyra som använts för prognos-

beräkning. För varje månad samlades sex KPI-värden (Key Performance Index). Fastän pro-

gnosberäkning genomförts på index över intäkter hade samtliga index kunnat användas för be-

räkningar. Följande KPI-värden samlades: 

I. Intäkter 

II. Rörelsekostnader 

III. Övriga externa kostnader 

IV. Personalkostnader 

V. Totala kostnader 

VI. Resultat 

4.4 Val av prognosmodeller för test 

Då denna undersökning byggt vidare på Schnaars och Bavuso (1986) fanns vid starttillfället 

fyra aktuella modeller. Random Walk Model, Single Exponential Smoothing, Linear Expo-

nential Smoothing och Adaptive Response-Rate Smoothing (vilka är de modeller som rekom-

menderats av Schnaars och Bavuso) har alla relaterats till befintlig forskning och litteratur inom 

området. 

Efter efterforskning om de olika modellerna kunde beslutet fattas att tre av modellerna är lämp-

liga för ytterligare test. På grund av den beskrivning som gjorts angående Random Walk Model, 

där modellen anses olämplig för att beskriva riktningen hos en tidsserie, har denna utelämnats 

från undersökningen. Detta innebär att följande modeller utvärderats vid test: 
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I. Single Exponential Smoothing 

II. Linear Exponential Smoothing 

III. Adaptive Response-Rate Smoothing 

De modeller som valts ut representerar olika kriterier och det är därför möjligt att utifrån under-

sökningens resultat dra slutsatser om vilken kategori av modeller som är lämplig för denna typ 

av prognostisering, även i de fall där modellerna som undersökts visat på felmarginal och yt-

terligare test av liknande modeller kan krävas. 

4.5 Test av prognosmodeller 

Val av prognosmodell baserades på test där respektive modell ställdes i relation till historiska 

ekonomidata. Modellerna bedömdes utifrån anpassning till historisk data, vilket skedde genom 

beräkning av MAPE. Initialt testades de två modellerna Single Exponential Smoothing och Li-

near Exponential Smoothing. För att sedan avgöra ifall en flexibel modell förbättrar resultatet 

gjordes ytterligare test av den modell/anpassning som gav lägst MAPE. Modellen anpassades 

genom att utjämningskonstanten uppdaterades med hjälp av Adaptive Response-Rate Smoot-

hing och resultatet jämfördes därefter med tidigare beräkning. 

Innan prognosberäkning kunde genomföras togs dock en differenskurva fram som visar skill-

naden mellan reellt resultat och budget. Figur 1 visar hur de tre kurvorna förhåller sig till 

varandra. Det kan ses att differenskurvan går mot noll om resultat och budget är nära varandra. 

Ju längre ifrån varandra resultat och budget befinner sig desto kraftigare är differenskurvan. 

Om differensen är positiv är resultatet bättre än budgeterat värde, är den istället negativ är re-

sultatet sämre.  

 

Figur 2. Differenskurvans förhållande gentemot resultat och budget. Serie 1 motsvarar budget, serie 2 motsvarar re-

sultat och serie 3 motsvarar differensen mellan dessa. 
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Därefter genomfördes prognosberäkning och beräkning av MAPE för samtliga av de utvalda 

modellerna, med ansatsen att den modell som uppvisade lägst MAPE skulle användas i appli-

kationen. Tester genomfördes för de olika modellerna där variationer gjordes i mängd historisk 

data samt utjämningskonstantens värde. Tester genomfördes för följande variationer: 

I. Varje modell testades med 2, 4 och 6 månaders historisk data som grund. 

II. Vid testerna sattes utjämningskonstanten till 0.2, 0.4, 0.6 respektive 0.8. 

4.6 Utvecklingsmetod 

Syftet med undersökningen av de olika prognosmodellerna har varit att i slutändan rekommen-

dera en lämplig modell att implementera i en applikation för ekonomisk styrning och progno-

stisering. Det har även varit viktigt att visa på hur denna typ av styrapplikation kan utvecklas 

för att medföra resurseffektivitet hos kund, vilket innebär att applikationen skapar ett bättre 

flöde i företagets processer och ökar deras effektivitet. Utvecklingsarbetet har därför utförts 

agilt med fokus på lean development, en metod som lägger vikt vid just detta. Då utvecklings-

arbetet även kommer föras vidare av företaget efter denna undersökning bör detta ses som en 

förstudie och en första prototyp av applikationen, vilket påverkat att grundläggande funktioner 

tagits fram. Fokus har därmed inte legat på djuplodade implementationsdetaljer eller gräns-

snittsdesign. 

Då utvecklingsarbetet genomförts agilt med fokus på lean har vikt lagts vid de fyra grundstenar 

som beskrivs i litteraturen. Kommunikation med kund har varit en avgörande faktor då det be-

dömdes viktigt att bli medveten om hur företagets processer fungerar och vilka krav företaget 

ställer på applikationen. I och med detta har företaget engagerats och varit delaktigt i förarbete 

och planering, till stor del genom diskussion och möten. Grundförutsättningen för arbetet, vil-

ken hela tiden legat till grund för beslut, har varit att effektivisera det kontinuerliga styrarbetet 

inom företaget. Då projektteamet enbart utgjorts av en medlem har intern kommunikation inte 

berörts. 

I och med att medvetenhet funnits om att kundens verksamhet kan komma att förändras, såväl 

under utvecklingstiden som under systemförvaltning, har planering och utveckling skett med 

hänsyn till detta. Framförallt har systemet utvecklats modulärt, vilket innebär att funktioner kan 

adderas, tas bort eller förändras oberoende av varandra om behovet skulle upptäckas. Det har 

varit viktigt vid utveckling att arbeta med hur kommunikation sker inom applikationen, och att 

möjliggöra förändring av moduler utan att det påverkar andra delar av systemet. På så vis möj-

liggör man att exempelvis öka funktionaliteten i systemet eller byta ut vald prognosmodell utan 

att det får konsekvenser för systemets prestanda. Kontentan är således att man öppnar upp möj-

ligheten för flexibilitet och att systemet kan fortsätta skapa mervärde samt effektiva processer 

- även om verksamheten förändras. Utvecklingsmässigt har det även varit attraktivt att planera 

genomförandet på så vis att varje sprint medför en färdig funktion i applikationen, då det blir 

möjligt att testa i samband med sprinten och rätta felaktigheter på ett tidigt stadie, något som 

ökar resurseffektiviteten inom projektet. 
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4.7 Funktionalitet 

Applikationen bygger på tre funktioner som motsvarar en effektiviserad arbetsprocess för eko-

nomisk analys. Istället för tidigare alternativ där företaget tvingats genomgå ett stort antal ma-

nuella moment har funktionalitet tagits fram som genomför samma aktiviteter datoriserat med 

enbart liten interaktion från applikationsanvändaren. Som användare är det möjligt att läsa in 

data över resultat och budget, ta fram ekonomiska sammanställningar samt skapa prognoser. 

Figur 3 visar en konceptuell bild över applikationens funktionalitet. 

All sammanställning och beräkning genomförs automatiskt utav systemet, och användarens roll 

har därmed övergått till att vara styrande över den information som visas. Istället för att manu-

ellt behöva läsa ut och analysera data kan användaren nu specificera de data som önskas och få 

ut färdiga rapporter över resultatet och dess förhållande till budget. Detta innebär att process-

flödet blivit smidigare, vilket även detta är en av principerna inom lean.  

 

 

Figur 3. Konceptuell bild över applikationens funktioner 
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4.8 Planering 

Utifrån de funktioner som finns beskrivna i föregående avsnitt har sex sprintar planerats. Varje 

sprint kan ses som en möjlig leveransnivå till kund. Figur 4 visar dessa områden och de mo-

ment/aktiviteter som ingått under respektive. Utvecklingsplanen är inkrementellt uppbyggd där 

nästkommande sprint bygger på den föregående. Samtliga områden har efter avslutad sprint 

acceptanstestats av företaget, vilket lett till ett iterativt arbete. 

 

 

Figur 4. Utvecklingsplan för applikationen uppdelad i dess utvecklingssteg. Efter varje steg eller nivå kan en funktion 

anses vara färdig och redo för test. 
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5 Resultat 

Rätt system är en fråga om perspektiv. Vad menar projektteamet och utvecklarna med rätt sy-

stem? Hur överensstämmer det med kundens definition? Frågan om vad som ska utvecklas och 

vilket behov systemet ska fylla är därför central vid systemutveckling. Samtidigt behöver kun-

dens krav och förväntningar ställas i förhållande till tillgänglig budget och projektets tidsram. 

Det är utöver detta viktigt att systemet effektiviserar kundens processflöde och arbete för att 

medföra resurseffektivitet, vilket i slutändan leder till nya konkurrensmöjligheter. Detta avsnitt 

beskriver det resultat som kundens krav och förväntningar lett fram till, d.v.s. valet av pro-

gnosmodell och implementation i applikationen. 

5.1 Prognosmodell 

I ett första steg genomfördes val av prognosmodell, detta eftersom modellen är viktig vid senare 

utveckling. Utvalda modeller testades i följande ordning. Först genomfördes test av Single Ex-

ponential Smoothing, därefter Linear Exponential Smoothing. Adaptive Response-Rate Smoot-

hing testades för den modell som gav lägst felvärde när MAPE beräknades.  

Undersökt litteratur beskriver hur de exponentiella modellerna gör det möjligt att utifrån histo-

risk data beräkna prognosvärdet ett antal period framåt, där mer eller mindre vikt läggs vid 

historiken. Vid test kunde det noteras att ett högre värde på utjämningskonstanten gav prognos-

värden liknande de föregående värdena i tidsserien, d.v.s. ett högre värde på utjämningskon-

stanten innebär att mindre vikt läggs vid historiska värden och att modellen blir rörligare. Vid 

ett lägre konstantvärde blir beräknade prognosvärden istället mer utjämnade och större hänsyn 

tas till historiken, vilket i sin tur innebär en mer tröganpasslig modell som anpassas sakta till 

förändringar. Detta gällde för samtliga modeller. När MAPE beräknades upptäcktes ytterligare 

ett gemensamt mönster för modellerna. Vid låga konstantvärden och flera månader historisk 

data (d.v.s. en mer trögrörlig modell) tenderade MAPE att sjunka, medan värdet för en mer 

rörlig modell med höga konstantvärden och kort historik ökade. Det som upptäcktes var alltså 

att mer fokus på historisk data gav ett lägre MAPE.  

Tabell 2 visar testresultatet när MAPE beräknades för Single Exponential Smoothing, d.v.s. 

första gradens modell. Vid test av andra gradens modell (Linear Exponential Smoothing) upp-

visades generellt högre värden på MAPE än det som framkom vid första gradens modell. Tabell 

3 visar testresultatet för Linear Exponential Smoothing. 

Tabell 2. Beräknat MAPE för Single Exponential Smoothing 

ANTAL MÅ-

NADER 
A = 0,2 A = 0,4 A = 0,6 A = 0,8 

2 127 % 150 % 167 % 182 % 

4 121 % 143 % 163 % 180 % 

6 119 % 141 % 162 % 180 % 
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Tabell 3. Beräknat MAPE för Linear Exponential Smoothing 

ANTAL MÅ-

NADER 
A = 0,2 A = 0,4 A = 0,6 A = 0,8 

2 279 % 286 % 294 % 302 % 

4 167 % 177 % 187 % 197 % 

6 162 % 173 % 184 % 195 % 

 

Den modell och anpassning som gav lägst värde för MAPE var Single Exponential Smoothing 

baserad på sex månader historisk data. För att undersöka hur MAPE förändras när utjämnings-

konstanten anpassas kontinuerligt beroende på tidsseriens utseende gjordes ytterligare test för 

denna modellanpassning. Genom att använda Adaptive Response-Rate Smoothing för första 

gradens exponentiella modell kunde MAPE beräknas till 113 %. Ett lågt MAPE behöver dock 

inte innebära att modellen är väl anpassad till historisk data och följer denna på ett bra sätt. 

Detta tydliggörs framförallt av de grafer som tagits fram för modellen, se appendix A, appendix 

B och appendix C för en komplett sammanställning av testresultat. Genom undersökning av 

samtliga prognoskurvor kan två saker noteras. Först och främst är det tydligt att värdet på ut-

jämningskonstanten påverkar datas anpassning till kurvan. Ett högt konstantvärde ger synbar 

anpassning till kurvan fastän med en periods förskjutning av värdena, medan ett lågt konstant-

värde innebär att kurvan blir trögrörlig. För det andra påverkar historiken anpassningen till kur-

van, där lång historik leder till en mer utjämnad kurva. Med kortare historik blir kurvan istället 

rörligare. 

Fastän modellerna delar vissa likheter kan en skillnad ses gällande dess anpassning till historisk 

data. Medan första gradens modell är något tröganpasslig då ett lågt konstantvärde används 

klarar andra gradens modell av att göra snabba förändringar beroende på hur datasamlingen 

hittills sett ut. Den är med andra ord mer rörlig. Dock tenderar modellen att förutspå en krafti-

gare ökning än vad som verkligen kunde uppmätas, vilket tyder på att modellen är allt för käns-

lig och lättanpasslig. 

5.2 Applikation 

Applikationen utvecklades med fokus på automatisk hantering av stora datamängder och att 

minska det manuella arbetet i företagets processer. Generellt har fokus lagts vid grundläggande 

funktionalitet snarare än att maximera förtjänsten av varje enskild funktion då detta bedöms 

vara ett arbete för vidareutveckling, varför fokus inte heller har lagts vid användargränssnitt 

och relaterade områden. 

Systemet kan kort beskrivas enligt följande, medan en mer utförlig beskrivning ges i avsnitt 

(5.2.1). Resultatdata samlas från manuellt framtagna Excel-filer som tagits fram av användaren 

ur företagets redovisningssystem Visma SPCS Administration. Budgetdata samlas från Excel-

filer innehållande företagets årsvisa budget. Filerna behöver följa en specifik struktur för att 
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kunna läsas av applikationen, vilket tyder på att detta är ett område för vidareutveckling. An-

vändaren kan i dagsläget specificera kriterier för framtagande av ekonomiska sammanställ-

ningar och prognoser, och resultatet visas i Excel-fil. Även detta är ett område som bör utveck-

las vidare. 

5.2.1 Hantering av applikationskrav 

I samband med utveckling bedömdes samtliga applikationskrav beskrivna i avsnitt (4.2). Till 

stor del, vilket även nämns i föregående stycke, handlade kraven om att företaget vill effektivi-

sera sitt sätt att arbeta. Krav 1 och 2, som berörde inläsning och lagring av data, togs om hand 

genom att en automatiserad process för inläsning infördes. Applikationen går genom samtliga 

filer och samlar utpekade KPI-värden, vilka sparas till databasen. Då ett antal KPI-värden spe-

cificerats är det möjligt att göra analyser på olika delar av verksamheten. 

Resultatdata samlas ur ekonomisystemet då det är väsentligt att aktuell och korrekt data an-

vänds, vilket stod klart redan på ett tidigt stadie. I och med att utveckling sker för att skapa ett 

ramverk och en första prototyp har begränsningen gjorts att inläsning sker från fil, vilket inte är 

optimalt men en möjlig lösning om man vill förenkla utveckling och tidigt få åtkomst till data. 

I denna undersökning har ingen studie gjorts huruvida det är tekniskt möjligt att läsa data direkt 

ur nämnt system. Detta kan således ses som en möjlighet till vidareutveckling, i vilket fall man 

bör undersöka om det är aktuellt och möjligt att genomföra. Budgetdata i sin tur läses även de 

in från filer som skapats manuellt av användaren, vilket kan vara tidskrävande, och även i detta 

fall motiveras valet av att man tidigt får tillgång till nödvändig data. Det rekommenderas dock 

att vidareutveckla systemet så att beräkning av budget blir ytterligare en funktion. I detta fall 

har diskussion med företaget visat att en sådan vidareutveckling är möjligt, då budget kan be-

räknas utifrån kännedom om företagsinformation såsom antal anställda, kostnader och inkoms-

ter på grund av anställda etc. I längden bedöms det vara lönsamt att även budget beräknas via 

systemet, då detta ökar resurseffektiviteten i företaget ytterligare. 

 

Figur 5. Applikationens process för inläsning av resultat- och budgetdata 

Krav 3 och 4 berörde sammanställning av data och beräkning av prognoser. Då data kategori-

serats i databasen efter företag samt KPI är det möjligt för användaren att i stor omfattning 

påverka den sökning som ska göras. Detta leder till en från företagets sida mer anpassningsbar 

och värdeskapande applikation. Möjliga sökkriterier som implementerats är: 

I. Sökning baserat på företag, då en verksamhet kan bestå av olika bolag. 

II. Sökning baserat på start och slutdatum för sammanställningar och prognoser. 
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III. Sökning baserat på vilka KPI-värden som är önskvärda att analysera. 

Krav 5 och 6 i sin tur berörde användargränssnittet för att visa och ta fram prognoser. Delvis 

innefattar detta valet av kriterier för att ta fram sammanställningar och prognoser. En annan 

avgörande punkt är på vilket sätt data presenteras för användaren. Här har begränsningen gjorts 

att i ett första steg enbart presentera data i Excel-fil eftersom Excel i sig kommer med färdiga 

funktioner för att presentera data. Figur 6 visar processen för att skapa ekonomiska samman-

ställningar och prognoser. 

 

Figur 6. Applikationens process för att sammanställa data/skapa prognoser 

 

 

Figur 7. Konceptuell bild över en serverbaserad webblösning 

Krav 7 och 8 berörde slutligen användarnas åtkomst till applikationen. Då krav specificerats att 

samtliga chefer/beslutsfattare ska ha enkel tillgång till applikationen oberoende av vilken ma-

skin som används samt att alla användare ska ha tillgång till gemensam och konsistent data har 

applikationen utvecklats som en serverbaserad lösning, närmare bestämt en Java Webbappli-

kation med delad databas. Ur ett generellt perspektiv hade flera lösningar varit möjliga. Först 

och främst hade valet av plattform kunnat variera. Då användarna önskade en gemensam platt-

form som även kan nås från andra maskiner än den egna, t.ex. via en VPN anslutning från 
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hemmet, kom valet att välja en serverbaserad webblösning naturligt. Här har vissa säkerhetsa-

spekter behövt ses över, men bedömningen kunde göras att eventuella risker minskas i och med 

användningen av VPN.  

Att specifikt Java användes berodde på önskemål från kund och har därför accepterats utan 

vidare undersökning av lämplighet. För förenklad hantering av Excel-filer nyttjas de tillgäng-

liga applikationsinterfacen JExcel och Apache POI. För samtlig datalagring används en 

MySQL relationsdatabas. 
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6 Analys 

Då företags omgivning blir allt mer komplex växer också kraven på anpassning och reaktions-

förmåga, detta för att från företagens sida hänga med i svängarna och kunna konkurrera på 

marknaden. Av denna anledning har prognoser blivit populära, inte minst eftersom de möjliggör 

kontinuerlig ekonomisk analys.  

Litteratur som granskats i samband med denna undersökning beskriver dels fördelarna med 

prognostisering, men den beskriver även dess nackdelar. Det kan vara svårt om inte omöjligt 

att hitta en modell som ger faktiskt korrekta värden och som kan hantera kraftiga och oväntade 

förändringar. Trots detta används prognoser i stor utsträckning, vilket är grundantagandet för 

denna undersökning – det finns en nytta hos företag att analysera sin ekonomiska situation med 

hjälp av prognoser. Ur företagets perspektiv kan detta medföra vissa problem, inte minst ef-

tersom det är tidskrävande att samla, processa och analysera de mängder data som krävs, spe-

ciellt om detta ska göras på kontinuerlig basis. Det är här de datoriserade kontrollsystemen 

kommer in i bilden, då de medför en möjlighet för företag att enkelt sammanställa och analysera 

data och på så vis öka effektiviteten inom företaget. Prognosen i sig kan därefter användas för 

att utvärdera företagets lönsamhet, vilket innebär en möjlighet att reagera tidigt om lönsamheten 

inom företaget skulle minska – d.v.s. en konkurrensmöjlighet. Ur ett prognosperspektiv kan 

alltså följande påpekas. I och med att företags omgivning är långt ifrån stillastående påverkas 

prognosens korrekthet, d.v.s. det blir svårare att med säkerhet förutsäga hur ekonomin kommer 

se ut ett antal perioder framåt. Detta speglas även av undersökningens resultat gällande val av 

prognosmodell, där samtliga modeller visade på stor marginal mellan prognosvärden och reella 

värden (MAPE). Detta bör dock inte tolkas som att prognoser i sig är oviktiga utan istället 

handlar det om företags förmåga att värdera de resultat som prognosen visar. Prognosen bör 

vara ett hjälpmedel, inte en absolut sanning. 

Gällande prognosens relation till applikationsutveckling är det viktigt att påpeka vad som fak-

tiskt ger mervärde för företaget. Fastän en stor del av undersökningen fokuserat på just valet av 

prognosmodell är det viktigt att inse att detta enbart är en av delarna för att uppnå kundnöjdhet 

och mervärde. Sett ur kundens perspektiv handlar det alltså om att producera ett system som 

skapar ett smidigare arbetsflöde och effektiviserar företagets processer, t.ex. genom förenklad 

insamling, sammanställning och presentation av data. Under de samtal som fördes med företa-

get beskrevs ofta hur dagens process kräver mycket av företagsledningen, framförallt då arbets-

sättet att ta fram ekonomiska data innehåller många manuella moment. Under dessa moment 

finns även risken att felberäkningar görs, vilket oundvikligen kommer leda till missvisande 

analyser. Fastän det i slutändan fortfarande krävs manuell bedömning av sammanställningarna 

kan det sägas att det är önskvärt att effektivisera framtagandet då detta leder till bättre resurs-

effektivitet inom företaget. Företagsledningen kan således spendera sin tid på det som faktiskt 

är viktigt, d.v.s. att fatta informerade verksamhetsbeslut. Genom att inom verksamheten ut-

veckla en applikation för ekonomisk styrning har företaget på ett relativt kostnadseffektivt sätt 

nu möjlighet att enkelt skapa de sammanställningar och prognoser som tidigare tog många tim-

mars manuellt arbete. 
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6.1 Vidareutveckling 

Då resultatet av undersökningen kommer användas som ramverk för vidareutveckling inom 

företaget har strategin för utvecklingsarbetet påverkats, och fokus har lagts på den grundläg-

gande applikationsstrukturen. Det finns således ett flertal väsentliga områden där processen 

(och applikationen) kan effektiviseras ytterligare. Dessa beskrivs nedan: 

I. Applikationen kan effektivisera företagets processer ytterligare genom att resultatdata 

samlas direkt ur ekonomisystemet, detta för att öka resurseffektiviteten inom företaget. 

Här är det dock viktigt att undersöka om detta är möjligt att genomföra, i vilket fall en 

bedömning bör göras om det är lämpligt att genomföra. 

II. Även om det i dagsläget är möjligt att läsa in data utifrån befintliga budgetsammanställ-

ningar bör systemet utvecklas så att budet beräknas med hjälp av kännedom om före-

tagsspecifik information. Med mer omfattande datamängder och större kunskap finns 

dessutom en stabilare grund att fatta beslut på. Detta innebär att man utöver en effekti-

vare process dessutom kan få en bättre överblick över hela företagets utveckling. 

III. Att enbart se till ekonomiska prognoser och sammanställningar är en begränsning som 

gjorts i dagsläget. Vid vidareutveckling finns möjlighet till analys av flera delar inom 

verksamheten, då principerna för såväl datahantering som analys är desamma. Detta 

innebär att ett system som i dagsläget är förhållandevis begränsat kan utvecklas och leda 

till ökad kunskapsspridning inom företaget. 

IV. Anpassning bör genomföras så att det blir möjligt för användaren att välja vilken typ av 

prognos som tas fram, detta eftersom olika prognosmodeller är lämpliga för kortsiktiga 

respektive långsiktiga prognoser. På så vis är det möjligt att öka nyttan av applikationen 

i företaget.  
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7 Diskussion 

Undersökningens syfte var att rekommendera en eller flera prognosmodeller för uppföljning av 

ekonomisk information i ett företag och exemplifiera hur dessa modeller kan implementeras i 

en applikation för ekonomisk styrning och prognostisering. Tester genomfördes för att skapa 

en bild över hur anpassningen av olika modeller påverkar ekonomiska prognoser och ett ut-

vecklingsarbete genomfördes för att ta fram en prototyp av applikationen. Undersökningen be-

rör således, utöver prognosval, även de aktiviteter som bör genomgås vid utveckling av beskri-

ven applikation. Därmed kan strävan på ett övergripande plan sägas vara ett bidra med ett ram-

verk för företag som önskar förenkla sin ekonomiska uppföljning på ett kostnadseffektivt sätt.  

Vilka krav ställs på en applikation för ekonomisk styrning? 

Anledningen till att denna undersökning genomfördes var upptäckten om att företaget såg be-

hovet av ett system där automatiserad sammanställning, analys och prognosberäkning av data 

är möjligt. Då flera studier som undersökts i samband med genomförandet visat på att företag 

överlag är intresserade av prognosberäkning som hjälpmedel för ekonomisk styrning kunde 

även ett generellt behov ses och intresset för att genomföra undersökningen ökade. 

Frånsett de ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av utvecklingsarbetet kan des sägas att fö-

retags främsta nytta med ett ekonomiskt analyssystem är hur detta effektiviserar styr- och upp-

följningsarbetet inom företaget. Därför bör applikationen utgå från det arbetssätt som är i bruk 

idag, effektivisera detta arbetssätt och medföra ett bättre flyt från det att företaget ser behovet 

av ekonomisk analys tills det att analysen kan användas vid beslutsfattande. Den verkliga nyttan 

handlar alltså om att simplifiera hur man samlar och analyserar data, snarare än de faktiska 

prognosberäkningarna. Utöver sättet man hanterar data är det även viktigt att göra denna nåbar, 

så att företaget ständigt kan komma åt och dra nytta av applikationen. Därmed kan två generella 

krav sägas finnas för en applikation för ekonomisk styrning: 

I. Applikationen behöver effektivisera företagets arbetsprocesser eftersom en effektivare 

process innebär bättre resurseffektivitet, något som kan vara en konkurrensmöjlighet. 

II. Applikationen ska arbeta med korrekt, aktuell och konsistent data som enkelt kan nås 

för analys, detta eftersom företagens omgivning är snabbt föränderlig och man vill möj-

liggöra att se förändringar i verksamheten innan de får allvarliga effekter för företaget. 

Hur bör utveckling av en applikation för ekonomisk styrning genomföras för att bemöta kun-

dens krav om resurs- och kostnadseffektivitet? 

Ur ett generellt perspektiv handlar systemutveckling om att skapa en produkt som ger mervärde 

för kunden och som effektiviserar dennes arbetsflöde och processer, vilket är en av grundste-

narna inom lean development. Enligt lean bör man som utvecklare och/eller projektansvarig 

sätta upp vad som är tänkt att göras (d.v.s. vad man vill uppnå), förstå varför de olika aktivite-

terna krävs och utifrån detta evaluera om de faktiskt behöver genomföras. Det handlar om att 

effektivisera användandet av resurser, såväl tidsmässiga som ekonomiska för att utveckla rätt 
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system, till rätt kostnad och i rätt tid. Då utvecklingsprojekt vanligen sker under en begränsad 

budget och tidsram är detta viktigt.  

Men vilka är egentligen de avgörande faktorerna för att uppnå ett system som motsvarar kun-

dens krav, och framförallt, hur kan man uppnå kundens krav på mest resurseffektiva sätt? Under 

detta arbete har det framkommit att svaret delvis är kommunikation gentemot kund, vilket är 

en viktig faktor inom lean men även andra agila metoder och systemutveckling överlag. Under 

arbetet med att utvärdera prognosmodellerna och implementera en möjlig lösning har kommu-

nikation mot kund varit en viktig faktor. Samtidigt bör man vara medveten om att det finns en 

problematik i att kundens och utvecklingsteamets uppfattning kan skilja sig åt. Så har varit fallet 

även under detta arbete då uppfattningen inledningsvis hos företaget var att mer korrekta pro-

gnoser skulle kunna skapas med hjälp av applikationen, vilket vid prognosvalet visade sig svårt. 

Diskussion fick då tas om huruvida prognosfunktionalitet ändå skulle implementeras. I och med 

att applikationen byggts upp med hjälp av moduler och att det fanns möjlighet för företaget att 

byta ut prognosmodellen i ett senare skede och kunde missuppfattningen lösas utan att appli-

kationens funktionalitet begränsades. Utöver detta framkom att det egentliga behovet inte låg i 

prognosmodellen i sig utan i att effektivisera framtagandet av prognoser. Det kan givetvis ge-

nomföras som en funktion i själva applikationen, men med hjälp av de data som applikationen 

bearbetar och presenterar kan andra program användas för själva prognosskapandet. Ett exem-

pel på detta är bland Microsoft Excel som innehåller funktionalitet för att presentera data visu-

ellt och även skapa prognoser. 

Med kundens krav fastställda uppkommer givetvis frågan vilka av dessa krav som är nödvän-

diga och på vilket sätt resurseffektivitet kan uppnås inom själva utvecklingsprojektet. Som 

nämns i principerna för lean kan resurseffektiviteten ökas genom att de värdeskapande eller 

nödvändiga aktiviteterna prioriteras. Utöver detta är det viktigt att arbeta med ett ständigt flöde, 

d.v.s. att hålla en bra kommunikation inom teamet så att arbetet går framåt utan avbrott, men 

även att arbeta kvalitativt. Det är viktigt att minska underhållskostnaden, vilket kan göras ge-

nom att bygga applikationen på att kvalitativt sätt. Detta innebär att noggrannhet vid utveckling, 

att fel rättas på ett tidigt stadie innan kostnaderna för felrättning blir allt för stora samt att 

systemutveckling sker på ett sådant sätt att vidareutveckling och förändring kan genomföras 

vid behov. Med facit i hand kan man alltså säga att det är viktigt att i utvecklingsprojektet ställa 

samtliga krav mot de faktiska förutsättningarna och på så vis bedöma vad som är rimligt att 

genomföra. Det kan hända att den lösning som i början var tänkt tär på den kostnadsmässiga 

eller tidsmässiga budgeten. I vissa fall kanske den tänkta lösningen visar sig olämplig att ge-

nomföra på grund av implementationssvårigheter eller för att lösningen blir allt för svårunder-

hållen.  

I och med detta kan ett antal viktiga punkter fastställas: 

I. Kommunikation gentemot kund för att fånga samtliga systemkrav. 

II. Kommunikation gentemot kund för att minska risken för missförstånd till följd av dålig 

kommunikation och/eller uppföljning. 

III. Kommunikation inom projektteamet för att effektivisera utvecklingsarbetet. 
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IV. Utvecklingsarbete sker utifrån principen att värdeskapande och nödvändiga aktiviteter 

prioriteras. 

V. Utveckling sker kvalitativt med bra uppföljning mot kund för att minska de resurser som 

krävs för felrättning. 

VI. Möjliga lösningar behöver ställas i förhållande teknisk implementationsmöjlighet och 

lämplighet att genomföra. 

Hur bör modellval genomföras och vilken/vilka modeller bör i slutändan väljas för ekonomisk 

uppföljning? 

I samband med undersökningen testades tre vanligt förekommande prognosmodeller som be-

rörs i litteraturen. Eftersom det överlag beskrivs att enkla modeller fungerar i prognossamman-

hang var det av intresse att undersöka hur dessa kunde anpassas, även om deras egentliga pro-

gnosförmåga kanske är sämre än mer avancerade beräkningsmodeller. Då de olika modellerna 

visade upp olika egenskaper var den ursprungliga tanken att kunna ge vägledning om vilken 

typ av modell som är lämplig för ekonomisk prognostisering, även om det skulle ha visat sig 

att ingen av de faktiska modellerna var lämpliga.  

När tester genomfördes framkom det att den modell som gav lägst beräknat MAPE var Single 

Exponential Smoothing kombinerat med Adaptive Response-Rate Smoothing. När värdet på 

utjämningskonstanten varieras blir anpassningen något bättre. Det är dock, vilket framkom vid 

tidigare analys, svårt att säga vilken modell som egentligen är bäst lämpad enbart baserat på 

MAPE då man även behöver ta hänsyn till dess användningsområde. För att besvara undersök-

ningens kärnfråga är prognosens tänkta användning således av största intresse. I frågan gällande 

vilken modell som bör användas behöver alltså ett klargörande göras. I själva verket kan det 

vara lämpligt att ställa upp två scenarion. För företag som är intresserade av ta fram ett system 

för prognosberäkning kan återkoppling mot dessa scenarion göras. 

I. Långsiktig översikt över företagets utveckling kräver en filtrerad kurva som sållar bort 

icke-relevant brus och framhäver den egentliga utvecklingen. För denna kan en modell 

med lång historik och lågt värde på utjämningskonstanten vara lämplig. 

II. Kortsiktiga förutsägelser för kommande perioder kräver istället en kurva som bättre föl-

jer historisk data eftersom man vill ha ett estimat om resultatet för kommande period. 

En filtrerad kurva ger i detta fall ett resultat som bygger på icke-relevanta samband från 

tidigare historik. Det är istället lämpligt att fokusera på närliggande värden, d.v.s. kor-

tare historik och en högre utjämningskontant. 

Slutsatser 

För att ge ett avslutande svar, dels gällande prognosval men även utveckling av beskrivna ap-

plikation, finns utrymme för vidareutveckling och fortsatt undersökning. Gällande utveckling 

behöver applikationen tas till en mer kommersiell nivå, då den i dagsläget befinner sig i ett 

prototypstadie. Det är dock min förhoppning av den utveckling som skett kan ligga till grund 

och vägledning för mindre företag som önskar öka sin effektivitet gällande ekonomisk styrning. 

Vidare till prognosval har denna undersökning utgjort vägledning för hur val kan genomföras 



31 

 

 

även om testade modeller visade på förhållandevis stor felmarginal och ytterligare test behöver 

ske. Då slutsatsen dragits att felaktigheten hos en modell kan förminskas genom konstantan-

passning är det dock lämpligt att fokusera på anpassningsbara modeller, då kurvans felaktighet 

därmed kan minskas. Utöver detta väljer jag att hänvisa till nämnda scenarion.  

Fastän prognoser i sig är svåra och ofta kommer med risk för felmarginal är applikationens 

nytta tydlig. Det är viktigt för företag, framförallt inom mindre verksamheter utan fastställda 

kontrollsystem, att effektivisera hur insamling och analys av data sker. Mer än själva funktionen 

att beräkna prognoser är det viktigt att skapa ett smidigare flöde, effektivare processer och i och 

med detta även en resurseffektiv verksamhet. 
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Appendix A – Komplett testresultat för Single Exponential Smoothing 
 

 

Figur 8. Två månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 9. Två månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 10. Två månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 11. Två månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R
es

u
lt

at
 (

tK
r)

Månad

Serie1

Serie2

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R
es

u
lt

at
 (

tK
r)

Månad

Serie1

Serie2



36 

 

 

 

Figur 12. Fyra månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 13. Fyra månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R
es

u
lt

at
 (

tK
r)

Månad

Serie1

Serie2

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R
es

u
lt

at
 (

tK
r)

Månad

Serie1

Serie2



37 

 

 

 

Figur 14. Fyra månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 15. Fyra månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 16. Sex månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 17. Sex månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 18. Sex månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 19. Sex månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Tabell 4. Testresultat för Single Exponential Smoothing 

ANTAL MÅ-

NADER 
A = 0,2 A = 0,4 A = 0,6 A = 0,8 

2 127 % 150 % 167 % 182 % 

4 121 % 143 % 163 % 180 % 

6 119 % 141 % 162 % 180 % 
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Appendix B – Komplett testresultat för Linear Exponential Smoothing 
 

 

Figur 20. Två månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 21. Två månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 22. Två månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 23. Två månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 24. Fyra månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 25. Fyra månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 26. Fyra månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 27. Fyra månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 28. Sex månader historisk data, a = 0,2. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 29. Sex månader historisk data, a = 0,4. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Figur 30. Sex månader historisk data, a = 0,6. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 

 

Figur 31. Sex månader historisk data, a = 0,8. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 prognoskurvan. 
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Tabell 5. Testresultat för Linear Exponential Smoothing 

ANTAL MÅ-

NADER 
A = 0,2 A = 0,4 A = 0,6 A = 0,8 

2 279 % 286 % 294 % 302 % 

4 167 % 177 % 187 % 197 % 

6 162 % 173 % 184 % 195 % 
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Appendix C – Komplett testresultat för Adaptive Response-Rate 

Smoothing 
 

 

Figur 32. Sex månader historisk data med ett anpassat värde på a. Serie 1 visar differenskurvan och serie 2 

prognoskurvan. 

MAPE beräknades till 113 %. 
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