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I 

 
Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en 
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt 
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 
förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall 
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en 
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, 
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna 
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet 
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig 
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 
forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, 
samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I 
examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat 
examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på 
delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator 
rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 

There are many different Data Mining processes that can be applied in a project. The 

advantage of using a Data Mining process is that the project will be structured, the 

process can help to reduce the risks that may occur and may cause that the project goal 

will change. The Data Mining process that the study survey is general; the study attempts 

thus define different parts of the process, to adapt to a forecasting project. 

 

The study evaluates the specified forecasting process following and documents a 

forecasting project in a manufacturing industry. The study analyzes the theoretical 

implications that the manufacturing industry may face and although the process that the 

study developed is implementable in this case. The study shows that on a theoretical level 

it is possible to use the specified data mining process. 

 

 

Keywords: Forecasting, Manufacturing industry, CRISP-DM, Armstrong, Choice of 

forecasting method, Data Mining, Guidelines, Forecasting process 



 

III 

Sammanfattning 

Det finns många olika Data Mining-processer som kan tillämpas i ett Data Mining-

projekt. Fördelen med att använda en Data Mining-process är att projektet blir 

strukturerat, processen kan hjälpa till att minska risker som annars kan uppstå och kan 

medföra att projektmålet förändras. Data Mining-processen som studien har undersökt är 

generell och studien försöker därmed precisera olika faser av processen, för att anpassas 

till ett prognostiseringsprojekt.  

 

Studien utvärderar den preciserade prognostiseringsprocessen genom att följa och 

dokumentera ett prognostiseringsprojekt på en tillverkningsindustri. Studien analyserar 

teoretiskt vilka implikationer tillverkningsindustrin kan möta och även om studiens 

framtagna process är tillämpningsbar i detta fall. Studien visar att det på en teoretisk nivå 

går att genomföra studiens preciserade Data Mining-process och visar även vilka risker 

som kan uppkomma om ett prognostiseringsprojekt inte följer en Data Mining-process.   

 

 

Nyckelord: Prognostisering, Tillverkningsindustri, CRISP-DM, Armstrong, Val av 

prognostiseringsteknik, Data Mining, Riktlinjer, Prognostiseringsprocess 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Data Mining (DM) är ett begrepp för att analysera stora datamängder antingen 

automatiskt eller semiautomatiskt och bygger på forskning inom statistik, datavetenskap 

och maskininlärning. DM används för att finna samband i ett underlag, där underlagen 

kan vara allt från försäljningsstatistik till domänkunskap. För att mäta hur starkt ett 

samband är används någon form av träffsäkerhetsmått. (Berry & Linoff, 2004) 

 

För att höja träffsäkerheten bör olika tekniker användas beroende på problemdomänen 

och underlaget. Ett problemområde inom DM är prognostisering där olika tekniker ger en 

prognos för ett eller flera framtida värden där prognosens tidssteg kallas för horisont.  

 

Ett underlag kan bestå av lagrad information, exempelvis försäljningshistorik, men också 

i form av erfarenheter från experter inom problemdomänen. För att höja träffsäkerheten 

och lättare välja prognostiseringsteknik delar (Armstrong & Green, 2012) upp teknikerna 

i två huvudsakliga grupper. Första gruppen är statistiska prognostiseringstekniker där 

lagrad information används för att beräkna en prognos. Den andra gruppen är omdömes 

prognostiseringstekniker där experters erfarenhet inom ett område ligger till grund för 

prognosen. För att underlätta valet av prognostiseringsteknik har Armstrong tagit fram 

riktlinjer för när olika tekniker bör användas. Riktlinjerna är presenterade i ett 

flödesschema där Armstrongs beslutspunkter gällande underlag styr vilken 

prognostiseringsteknik som rekommenderas att använda.  

 

I dagens informationsintensiva verksamheter är mängden insamlat underlag oftast större 

än vad en beslutsfattare kan hantera manuellt. Till exempel är det väldigt komplext för en 

beslutsfattare att beräkna sambanden mellan orderhistorik, konjunktur och 

försäljningstrender. Om beslutsfattaren har flera olika underlag tenderar de att lägga 

större vikt på ett och förbise merparten av de andra. (Armstrong, 2001)  

 

Datorer klarar av att hantera stora mängder data på relativt kort tid vilket effektiviserar 

arbetet med att ta fram en statistisk prognos. Vid de fall en prognos ska utföras ett flertal 

gånger bearbetar en dator underlaget konsekvent efter de regler som algoritmen 

innehåller. Om prognosen tas fram manuellt är risken stor att vissa regler bryts och att 

större vikt läggs på vissa variabler. Ett vanligt exempel på information som inte finns 

tillgänglig vid en statistisk prognos är olika typer av framtida händelser, exempelvis 

kommande kampanjer eller storordrar.  

 

Ett prognostiseringsprojekt innehåller ett flertal kritiska faser som påverkar 

träffsäkerheten i den slutgiltliga prognosen. En kritisk fas kan till exempel vara att 

identifiera syftet med att införa en prognostiseringsteknik, eftersom syftet har stor 

påverkan för vilket underlag som ska användas. För att säkerställa att träffsäkerheten blir 

tillräckligt bra så bör projektet följa en process. Cross Industry Standard Process for Data 

Mining (CRISP-DM) är den mest vedertagna processen inom olika DM projekt och 

används i 42% av alla fall. (KDnuggets, 2007)  
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CRISP-DM beskriver hur olika faser påverkar varandra och när de bör utföras, men 

processen är generell och ska fungera för alla DM projekt. Inom prognostisering behöver 

processen främst specifieras för att lättare besluta valet av prognostiseringsteknik.  

 

1.2 Forskningsmål 

1. Precisera CRISP-DM för prognostisering enligt Armstrongs principer för val av 

prognosteknik. 

2. Beskriv projektet att införa en ny prognostiseringsteknik på ett 

tillverkningsföretag. 

a. Analysera vilka teoretiska implikationer eventuella avsteg från CRISP-

DMs och Armstrongs principer kan medföra i praktiken. 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att precisera CRISP-DM för ett prognostiseringsprojekt, samt att 

analysera vilka implikationer som kan uppstå om avsteg från studiens preciserade 

CRISP-DM görs.  

 

1.4 Viktiga kunskapsbidrag 

Studien ger kunskap om hur CRISP-DM kan preciseras för att välja en 

prognostiseringsteknik. Studien visar även hur preciseringen kan användas teoretiskt och 

vilka implikationer som kan uppstå om den inte följs.  
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2 Metodval 
För att uppfylla studiens forskningsmål har faserna fram till och med modellering i 

CRISP-DM undersökts för att möjliggöra en utvärdering. CRISP-DM:s faser innebär att 

insamlandet av informationen i stor utsträckning sker genom social kontakt, därmed har 

en kvalitativ metod valts. 

 

2.1 Val av informationskällor 

Verksamheten som studien följer har valts eftersom ett prognostiseringsprojekt ska 

genomföras. De inblandande personerna i studien ingår i den projektgrupp som ska utföra 

prognostiseringsprojektet och är därför relevanta för studien.  

2.1.1 Nexans Sweden 

Verksamheten som studien följer är Nexans Sweden AB som under studiestarten 

prognostiserar försäljningen genom att använda expertkunskaper tillsammans med förra 

kvartalets försäljningshistorik. Nexans är ett globalt tillverkarföretag med inriktning på 

kablar, de har fabriker i 40 länder och har en kommersiell verksamhet över hela världen. 

Nexans har sitt huvudkontor i Paris, Frankrike. Under 2010 hade Nexans globalt en 

försäljning på 6 000 000 000 euro och 23 700 anställda.  (Nexans.se - Översikt, 2012) 

2.1.2 Val av litteratur 

Litteraturen som används under studien har valts efter relevans och validitet. J. Scott 

Armstrong är aktiv inom prognostiseringsforskning och har skrivit ett flertal artiklar inom 

området. 1996 valdes Armstrong som en av de första till ”Honory Fellows” av 

International Institute of Forecasters. (Armstrong & Green, 2012) Armstrongs bok 

Principles of Forecasting används mycket under studien och vi finner bokens innehåll 

som relevant eftersom att boken tar upp prognostiseringsproblem liknande det studien har 

som syfte att undersöka. Antalet artiklar som citerar till Armstrong artiklar under 2011 

var 1 617 stycken enligt Google Scholar. Sedan 1980 har 13 862 artiklar citerats. 

(Google, 2012) 

 

Studien använder sig av Armstrong artikel Demand Forecasting: Evidence based methods 

(Armstrong & Green, 2012) där studien teoretiskt undersöker om CRISP-DM går att 

precisera med hjälp av artikelns riktlinjer. 

 

2.2 Intervjuer 

Studiens intervjuer är semistrukturerade, med hjälp av en semistrukturerad intervju ökar 

chansen att frågor som först inte har identifierats av intervjuaren identifieras, vilket kan 

resultera i nya perspektiv för både den intervjuade personen samt intervjuaren. Under 

intervjuerna undviks frågor med ja och nej svar för att skapa en diskuterande dialog. 

Intervjuerna i studien strävar efter en motivering till varför den intervjuade personen 

svarar som den gör. Att den intervjuade personen ska motivera sina svar är för att 

personen i fråga kan ha flera års erfarenhet inom området och en ökning att den 

intervjuade tar saker för givet kan skada intervjun. Motiveringen underlättade för 
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intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor, något som inte hade skett lika effektivt vid en 

strukturerad intervju. (Myers, 2009) 

 

Studien använde sig av en intervjuguide för att uppnå en flytande dialog mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Anledningen till att ett strukturerat formulär inte 

används är för att studien kommer intervjua färre än 15 personer, samt att intervjuaren 

vill hålla en dialog under hela intervjun för att finna nya perspektiv. Vid framtagandet av 

en intervjuguide kommer studien ställa frågor om vad som verkar problematiskt och eller 

intressant, varje fråga kommer skrivas ner på enskilt ark och sorteras för att få en rödtråd 

genom intervjun. (Svensson & Starrin, 1996) 

 

2.3 Observation 

Studien deltog i flertalet möten för att få kunskap om verksamheten och för att få en 

bättre bild hur Nexans Sweden genomförde projektet. 

2.4 Litteraturstudie 

Studien har utgått från Armstrongs bok Principles of Forecasting och när studien ville ha 

mer information användes artiklar inom samma område.  

2.5 Analys 

Studien har analyserat Nexans Swedens tillvägagångsätt i ett prognostiseringsprojekt och 

undersökt vilka implikationer som kan uppstå om CRISP-DMs och Armstrongs teori för 

att använda rätt prognostiseringsteknik utifrån underlaget inte följs. Studien analyserade 

även Nexans Sweden försäljningshistorik, för att få en förståelse hur underlaget sett ut.  
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3 Cross Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) 

CRISP-DM är en beskrivande process för ett DM projekt, framtaget i sina första 

versioner för industriella verksamheter men i nuvarande version generaliserad för att 

passa de flesta verksamheter. CRISP innehåller sex olika faser med vardera ett flertal 

riktlinjer, ett utdrag av dessa är beskrivet nedan. Hela kapitelet om CRISP-DM är 

beskrivet utifrån (Chapman, et al., 1999). Bilden nedan visar alla faser som CRISP-DM 

innehåller och ger en riktlinje för ordningsföljden som arbetet är tänkt att följa. Den yttre 

omtäckande cirkeln visar att ett CRISP-DM projekt är iterativt. 

 
Figur 1 CRISP-DMs olika faser (Chapman, et al., 1999) 
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3.1 Verksamhetsförståelse (eng. Business understanding) 

Verksamhetsförståelsen inleds med att undersöka verksamhetens mål och om ett problem 

inom verksamheten kan översättas till ett prognostiseringsproblem. Fasen undersöker 

likväl om en lösning på prognostiseringsproblemet kan hjälpa verksamheten att komma 

närmre målet. En övergripande projektplan ska genereras där målet är att uppfylla de 

kriterier och krav som verksamheten ställer för att lösa prognostiseringsproblemet. Ofta 

har verksamheten olika krav och begränsningar som måste balanseras. Det arbete och vad 

som ska vara dokumenterat efter denna fas kan summeras enligt följande. 

 

 Vad projektet arbetar inom för område, vilket problem som identifierats och 

varför en prognostisering hjälper till att lösa problemet. 

 Vad som är ett lyckat resultat efter att projektet är avslutat. I de fall som det 

endast går att uppskatta resultatet subjektivt ska det bestämmas vem som gör 

uppskattningen. 

 Identifiera och dokumentera alla resurser som krävs för projektet. Exempel på 

resurser kan vara personal, teknisksupport, expertkunskaper inom verksamheten 

och prognostiseringsverktyg i form av applikationer.  

 Dokumentera alla antaganden, begränsningar och risker som projektet kan möta. 

 En begreppsdefinition ska tas fram så människor som inte är insatta i 

problemdomänen kan förstå och ta del av projektet. 

 

3.2 Dataförståelse (eng. Data understanding) 

Denna fas syftar på att samla in och lokalisera det underlag som kan användas för en 

prognostisering. Efter att fasen är slutförd ska en eller flera tabeller tagits fram som 

beskriver underlaget. Tekniken som används och eventuella problem vid insamlandet ska 

vara dokumenterad. Dokumentera även lösningar på dessa problem för att underlätta 

framtida liknande projekt. 

 

 Beskriv underlaget, om det är statistiskt lagrat ska attributen förklaras, vilket 

format och vilken kvantitet underlaget har. 

 Undersök om underlaget innehåller relevant information som kan användas vid en 

prognostisering. 

 Bekräfta validiteten, om underlaget innehåller något eller några fel. 

 Om underlaget är statistiskt, kontrollera då om det fattas något eller några värden. 

 

3.3 Dataförberedelse (eng. Data preparation) 

I denna fas beslutas vilket underlag som ska användas och vilket som ska exkluderas, de 

kriterier som underlaget ska uppfylla är relevansen till projektmålet. Det utvalda 

underlaget ska även bearbetas så att det passar tekniken som kommer att användas.  

 

 Dokumentera och lista det underlag som ska användas/exkluderas och även 

anledningarna till detta. 
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 Hantera de krav som de valda teknikerna ställer på underlag gällande saknande 

fält och härledda attribut. 

 Generera en tabell med utvalt underlag utifrån de tabeller man fick från 

föregående fas.  

 Formatera tabellen så informationen är bibehållen men så att den passar det 

verktyg som ska användas. 

 

3.4 Modellering (eng. Modeling) 

Utse den teknik som ska användas, om flera tekniker behövs för att lösa 

prognostiseringsproblemet ska fasen utföras en gång för varje teknik. För vissa problem 

så lämpar sig endast vissa tekniker, utöver detta kan det vara andra aspekter att ta hänsyn 

till vid val av teknik. Verksamheten har ofta specifika krav som resulterar i begränsningar 

i val av teknik, det finns även övriga aspekter att ta hänsyn till exempelvis juridiska 

begränsningar.  

 

 Innan tekniken testas ska ett mått tas fram som beskriver träffsäkerheten i 

prognosen.  

 Bestäm vilken del av tillgänglig data som ska användas för validering och vilken 

del som är träningsmängd. 

 I de fall det finns parameter inställningar i tekniken, dokumentera dessa och 

anledningen till valda inställningar. 

 Dokumentera en detaljerad beskrivning av tekniken och eventuella 

specialfunktioner. 

 

3.5 Evaluering (eng. Evaluation) 

Föregående fas har endast kontrollerat teknikens eller teknikernas träffsäkerhet och i 

denna fas kontrolleras det om resultatet hjälper verksamheten att nå sitt mål. I de fall det 

finns utrymme i projektetbudgeten och tidsplanen kan tekniken testas i verksamheten. 

 

 Dokumentera och evaluera hur väl projektets mål uppfylls. 

 Utvärdera om alla krav uppfyllts, exempelvis om tekniken är korrekt byggd, om 

endast tillåtna attribut har använts och om dessa attribut finns tillgängliga för 

framtida bruk. 
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3.6 Införande (eng. Deployment) 

Denna fas skiljer sig beroende på om prognosen är en engångsgenomförande eller om 

den ska användas återkommande. I det senare fallet är denna fas relativt omfattande 

beroende på verksamhetens påverkan av en implementering. De viktigaste dokumenten 

man ska ta fram i denna fas är följande. 

 

 Implementeringsplan som beskriver nödvändiga åtgärder och hur de utförs. 

 Underhållsplan som beskriver nödvändiga åtgärder och hur de utförs. 

 Slutgiltig rapport som summerar arbetet. 
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4 Statistiskt underlag  
Kapitlet beskriver på en kontextuell nivå hur ett statistiskt underlag kan representeras, 

samt beskriver olika benämningar på variabler och olika mått som beskriver underlaget. 

4.1 Tidsserier 

Tidsserier kan användas för att visa ett statistiskt underlag i form av ett linjediagram. En 

tidsserie kan exempelvis beskriva en produkts försäljningshistorik grupperat på antalet 

sålda produkter per månad. Figur 2 visar försäljningen av en produkt i form av ett 

linjediagram.  

 
Figur 2 En tidsserie som visar försäljningshistoriken 

4.2 Nollvärden 

Om det finns värden i tidsserien som är noll, kallas de för nollvärde. Ett nollvärde 

symboliserar i en försäljningshistorik att produkten inte har haft någon försäljning under 

den perioden. I figur 3 finns det tre stycken nollvärden.  
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Figur 3 Illustrerar vad ett nollvärde är i en tidsserie 

4.3 Standardavvikelse 

Standardavvikelse (STDEV) är ett mått som visar hur ett värde i en tidserie förhåller sig 

mot medelvärdet för alla värden i tidserien. Värden som ligger nära medelvärdet har en 

låg standardavvikelse och värden som ligger långt över eller under medelvärdet har en 

hög standardavvikelse. Formeln nedan visar beräkning av STDEV där x är det enskilda 

värdet och N är antalet värden. 

 

       √
∑      

   
 

Formel 1 Standardavvikelse 



 

- 11 - 
 

 
Figur 4 Illustrerar standardavvikelsen för tidsserien 

4.4 Varians 

Måttet varians används ofta inom sannolikhetsläran och där mäts hur stor spridning det är 

inom urvalet. Varians beskriver hur långt ifrån de värdena som mäts ligger medelvärdet.  

 

              
Formel 2 Varians 

4.4.1 Variationskoefficient 

Variationskoefficienten (eng. coefficient of variation CV) är ett normaliserat mått på 

varians, där större än ett innebär en hög variation och lägre än ett innebär en låg variation.   

 

                       
   

           
 

Formel 3 Variationskoefficient 
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4.5 Avvikelse 

Avvikelse är ett värde som avviker från resterande värden i ett statistiskt underlag. Ett 

exempel kan vara när en kampanj genomförs och försäljningen kortvarigt under en period 

ökar. Ett exempel på det illustreras i figur 5 där två stycken avvikelser syns. För att 

undersöka om ett värde är en avvikelse kan formeln nedan användas.  

 

           (     )        
Formel 4 Avvikelse 

När alla eller de flesta avvikelser har hittats kan det hanteras på ett antal olika 

tillvägagångssätt. Ett av de tillvägagångssätten är att låta en expert sätta ett värde på alla 

avvikelser, detta kallas för Winsorizing. Ett annat sätt är att ge avvikelsen ett 

medianvärde alternativt medelvärde. (Armstrong, 2001) 

 
Figur 5 Illustrerar två avvikelser i en tidsserie, när |x-AVG| är större än 2 * STD 
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5 Omdömesbaserade prognostekniker 
Vid de fall det saknas historiskt underlag får tillämpning av omdömet ske för att få fram 

en prognos, exempelvis vid prognostisering av försäljning av en ny produkt. Arbetet att ta 

fram en sådan prognos bör ske efter en strukturerad teknik. Detta för att lättare kunna 

tillämpa samma teknik igen och för att lättare kunna justera och förbättra den. 

(Armstrong, 2001) 

 

Studien använder engelska termer i kapitlet för att en svensk översättning inte har hittats. 

5.1 Unaided Judgment 

Vid prognostisering av nya produkter när till exempel en produkt byter design eller 

prognostiseringen av produkter där tillräckligt med historisk information inte finns 

tillgänglig, kan unaided judgment vara passande att använda. Enligt Armstrong är 

experter träffsäkra när situationen är lättöverskådlig, osäkerheten är då låg och experterna 

får feedback efter deras prognoser. Tekniken används dessvärre ofta, även när dessa 

kriterier inte är uppfyllda och om situationen då är komplex ökar risken för att försämra 

träffsäkerheten. En studie av Tetlock (Tetlock, 2005) där 82 000 unaided judgement 

ingick, och experterna bestod av 284 politiker och ekonomer visade att experternas 

prognoser endast var lite bättre än prognoser utförda av icke experter. Träffsäkerheten 

ökade dessutom markant vid användning av någon av de enklaste 

prognostiseringsteknikerna. 

 

5.2 Judgmental Decomposition 

Judgmental decomposition kan användas för att bryta ner en komplex 

prognostiseringssituation i flera delar. Sedan görs en prognos på varje del enskilt för att 

sedan sätta ihop prognoserna till en prognos. Olika tekniker kan användas för de olika 

prognoserna. Enligt MacGregor (MacGregor, 2001) är judgmental decomposition mer 

träffsäker än en teknik som gör en prognos på en aggregerad nivå. Speciellt i de fall då 

det råder stor osäkerhet i den aggregerade prognosen eller om stora nummer förekommer, 

(över en miljon). Tre studier av MacGregor som omfattar 15 fall visar att judgmental 

decomposition gav en minskning av fel i 42 % av fallen då det rådde stor osäkerhet kring 

situationen. 

 

5.3 Judgmental bootstrapping 

Judemental bootstrapping bygger på experternas subjektiva omdömen och att de blir 

tillfrågade om vilket underlag de använder när de gör en prognos för ett visst område. 

Exempelvis kan experter som arbetar individuellt prognostisera försäljningen i en 

nybyggd affär. Genom att titta på hur många konkurrerande verksamheter det finns i 

närområdet och hur många invånare som finns i staden. De insamlade variablerna 

används sedan i en regressionsteknik. Armstrong har visat i ett flertal studier att denna 

teknik är bättre än unaided judgment. Anledningen till att tekniken är bättre är för att 

regressionstekniken tillämpar reglerna konsekvent (Armstrong 2001).  
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6 Statistiska prognostekniker 
Statistiska prognostiseringar är kraftfulla och bör användas om möjligheten finns. För att 

statistiska prognoser ska vara genomförbara, krävs det att historiskt underlag finns 

tillgängligt. Med hjälp av datorer kan underlaget enkelt hanteras och tidsserier 

visualiseras med hjälp av grafer. Vid användning av statistiska prognoser bör en 

kombination mellan omdömes och statistiska tekniker användas. För att med hjälp av en 

omdömesprognos kunna förutspå framtida kampanjer och andra händelser krävs 

domänkunskap. (Armstrong & Green, 2012) 

6.1 Extrapolation 

Följande stycke är taget från Armstrongs bok Principles of Forecasting; Kapitel 

Extrapolation for Time-Series and Cross-Sectional Data (Armstrong, 2001) 

6.1.1 Förberedelse av data/tidserie 

Extrapolation används inom lager och produktionsprognostisering. Det på grund av att 

extrapolation är pålitlig, objektiv och effektiv att genomföra. Vid användning av 

extrapolationen krävs det att tidserien är relevant, det vill säga att tidserien innehåller den 

data som behövs. För att extrapolation ska fungera bra krävs det bra domänkunskap 

speciellt vid framtagning av data till tidserierna. Vid framtagningen är det viktigt att 

förebereda all data, en bra förarbetad data kommer ge mer precisa prognoser. Finns det 

tillgång till en lång tidserie kommer träffsäkerheten öka, eftersom att underlaget har ett 

bättre stöd för prognosen. Även om tillgången till en lång tidserie finns kan underlaget 

innehålla värden som försämrar prognosen och därmed blir resultatet inte bättre med en 

lång tidsserie. 

 

Återkommande tidserier är inte ovanligt för produkter som gräsfrön och snöskyfflar. 

Dessa produkter har tidsserier som innehåller nollvärden under vissa perioder, då de är 

säsongsbaserade. Extrapolation får därför svårt att prognostisera den typen av produkter, 

eftersom att nollvärdena stör tidserien som helhet. Ett tillvägagångssätt för att hantera den 

typen av tidserie är att aggregera den. Till exempel om tidserien är på en dagligbasis kan 

en aggregering på veckobasis ge en bättre tidserie. Ett problem med att aggregera är att 

horisonten kan bli längre än vad som är önskat. För att undvika det kan ersättning av 

nollvärdena göras på samma sätt som hantering av avvikelsevärden görs. Det vill säga att 

ge värdet medel eller medianvärdet för tidsserien. Crostons teknik kan också användas, 

den använder sig av exponential smoothing för att uppskatta två tidserier. Där en tidserie 

är för de värdena som inte är noll, medan den andra tidserien har hand om nollvärdena. 

Willemain testade Crostons teknik mot en enkel exponential smooting. Testet visade att 

Crostons tenkik var mer träffsäker.  

 

Händelser kan förstöra en tidserie och bör därför hanteras. En händelse kan till exempel 

vara strejk eller kampanj. För att ta bort händelser från en tidserie krävs det att en expert 

med domänkunskap justerar tidserien. Vid fall då händelser inträffar frekvent bör en 

prognos för händelsen göras.   
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6.1.2 Säsongsjusteringar  

Tidserier kan klassificeras i tre klasser. De tidserier som inte förväntas ha något 

säsongsberoende, de tidserier som kan vara säsongsberoende och de som är 

säsongsberoende. Säsongsjusteringar ska göras försiktigt, om en säsongsjustering görs på 

en tidserie som inte är säsongsberoende kan justeringarna ge en omvänd effekt. Det krävs 

att ingen osäkerhet råder kring om tidserien är säsongsberoende eller inte, vid de fall en 

säsongsjustering sker på en icke säsongsberoende tidserie kan negativa effekter ske.  

 

En tidserie som är för stabil blir svår att mäta träffsäkerheten på, eftersom träffsäkerheten 

blir nära 100 % varje prognos. För att representera träffsäkerheten finns det två olika 

varianter antingen i procentform alternativt i decimalform. Procentformen kan användas i 

följande scenario försäljningen i januari var 85 % av vad en försäljning vanligtvis är 

under en månad. Representationen i decimalform kan vara, försäljningen för januari var 

20 000 enheter under vad en vanlig månadsförsäljning är. Procentformen bör användas 

om tidserien har en hög träffsäkerhet, säsongsberoendet är lågt och tidserien är långt från 

noll. De faktorerna är vanliga men vid de fall faktorerna inte uppfylls bör decimalform 

användas. Vid val av representation ska domänkunskap användas. 

 

För att hantera de negativa effekterna av att justera säsongsberoende bör en dämpning av 

säsongsjusteringen göras. Vid fall där värdena är representerade i procentform och en 

prognos på en ökning med 40 % (1.4) har gjorts så kan en dämpning föras med 50 % 

(0.5). Dämpningen kommer resultera i att ökningen blir 20 % (1.2) istället för 40 %.  

6.1.3 Genomföra extrapolationer 

Det är viktigt att prognoser görs på aggregering utifrån underlaget. Det vill säga om man 

ska prognostisera en månad framåt, så bör underlaget ligga på en månadsbasis. Det är 

också viktigt att korrigera nivåerna med händelser som inte lagts in i underlaget ännu. 

Till exempel om ett fel upptäcks på en produkt som redan kommit ut på 

konsumentmarknaden och alla produkter måste återkallas, försäljningen kommer då 

skadas utan att underlaget har fått ta del av den informationen. Vid framtagandet av 

aggregeringar är det klokt att kombinera olika prognoser, till exempel kombinera 

exponentiella formler, regression och random walk. Att en expert också är med och 

bestämmer aggregeringarna kan förbättra underlaget, experten har oftast domänkunskap 

om en produkt ligger på den angivna aggregeringen eller om det endast är temporärt.  

 

Forskning visar att komplexa tekniker inte ökar träffsäkerheten vid prognoser av trender. 

Ett exempel är att exponentiella tekniker fungerar bättre än medelvärdet. För att använda 

exponentiella tekniker effektivt krävs det att all data är kvotskalad och har små mätfel. 

Men komplexa tekniker fungerar bättre vid fall där bra argument till varför en komplex 

teknik bör användas istället för enklare teknik. Enkla tekniker är bra vid fall där lite 

historiskt underlag är tillgängligt eller om det historiska underlaget är ostabilt eller 

opålitlig.  

 

När mätfelen är små, prognoshorisonten är kort och tidserierna är stabila bör underlag 

som nyligen är framtagen påverka mer är äldre data. Detta låter självklart, speciellt om 

det nyligen framtagna underlaget är opåverkat och kort, än mer självklart blir det om en 
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korttidsprognos ska tas fram från ett underlag som är långtidsbaserat. En exponentiell 

teknik som klarar av detta problem är Browns formel. 

 

 ̅       (    ) ̅    
Formel 5 Browns formel 

 

Yt representerar det senaste värdet i tidserien vid tid t, α används för att vikta upp värdena 

där 0.2 är 20 % och Ῡ representerar medelvärdet för tidserien.  

 

6.2 Segmentering 

Vid användning av segmentering bryts oberoende delar ner så mycket som möjligt för att 

sedan slås ihop. Segmentering är användbart vid prognostisering av den totala 

försäljningen, till exempel kan en verksamhet brytas ner till olika avdelningar där varje 

avdelning ger sin egen prognos som slås ihop till en slutgiltig prognos. När en 

nerbrytning genomförs bör domänkunskap och statistiskt underlag vara den avgörande 

faktorn, för att veta hur mycket som ska brytas ner.  

 

Segmentering är speciellt bra på att prognostisera fall där olika segmentprognoser går åt 

olika håll, vilket låter väldigt självklart eftersom att om man prognostiserar bärbara 

datorer för sig och surfplattor för sig. Resultatet kommer givetvis inte tendera åt samma 

håll. Men för att det ska bli till en fördel gäller det att segmenten är oberoende och god 

information om segmentet finns.  

 

Experter föreslår att använda sig av en bottom-up angreppsätt istället för en top-down, 

eftersom att en bottom-up låter experterna använda sig av domänkunskap mer effektivt. 

En studie visar även att bottom-up angreppsätt ger en bättre träffsäkerhet än top-down, i 

hela 74 % av 192 tidserier baserade på månadsbasis. (Armstrong & Green, 2012) 
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7 Mäta träffsäkerhet  
För att mäta träffsäkerhet vid prognostisering måste minst ett mått användas. Ofta 

används naiva prognostiseringstekniker vid jämförelse för att se att den evaluerade 

tekniker inte är sämre än exempelvis använda att räkna ut medelvärdet på all historiskt 

underlag. Exempel på naiva tekniker är att räkna ut medelvärdet på tidsserier eller att 

kopiera ett föregående värde i tidsserien. 

 

Det finns ett flertal olika mått varav de som är beskrivna nedan är de vanligaste 

förekommande och lämpade för mätning av träffsäkerhet inom prognostisering. Då 

jämförelse mellan olika prognostiseringstekniker är nödvändiga måste en gemensam 

måttenhet användas för att visa träffsäkerheten. 

7.1 Mean absolute percentage error (MAPE) 

MAPE används för att mäta träffsäkerheten för en prognos och anges i procent. Ju lägre 

MAPE en prognostisering har desto högre träffsäkerhet har prognosen. Formeln för att 

räkna ut MAPE beskrivs nedan. 

 

     
∑  

(     )
    

   

 
     

Formel 6 Mean absolute percentage error 

 

MAPE fungerar bra om tidserien endast innehåller positiva tal, men MAPE är påverkad 

då den favoriserar låga prognoser där variablerna inte har så stora värden. (Armstrong, 

2001)  

7.2 Mean unbiased absolute percentage error (MUAPE) 

MUAPE har samma egenskaper som MAPE men skiljer sig i att träffsäkerheten beskrivs 

som ett värde mellan 0 och 200 i procent, där 200 är max fel i träffsäkerhet. Vilket gör att 

MUAPE inte favoriserar låga prognoser och är bättre än MAPE i denna punkt. (Collopy 

& Armstrong, 2000) 

 

        ∑
 (     ) 

(     )
 
   

     

Formel 7 Mean unbiased absolute percentage error 
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8 Välja prognostiseringsteknik 
Armstrong har tagit fram fyra stycken generella riktlinjer som man bör ta hänsyn till vid 

val av prognostiseringsteknik. Eftersom varje prognostiseringssituation är unik beroende 

på vilket underlag som finns tillhanda och andra begränsningar så har Armstrong även 

tagit fram ett flödesschema. Flödesschemat beskriver vilken prognostiseringsteknik som 

bör tillämpas beroende på situationen. 

 

Använd en strukturerad teknik 

Man bör alltid använda en strukturerad teknik som är väl beprövad. Detta för att kunna 

upprepa prognosen på ett liknande sätt, för att kunna dra lärdom av den och för att kunna 

justera och förbättra tekniken. Vilket även gäller om det är en prognos som bygger på 

olika omdömen och inte historiskt underlag.  

 

Använd en statistisk teknik om tillräckligt underlag finns 

Om det finns tillräckligt med historiskt underlag bör en statistisk teknik användas. 

Huruvida tillräckligt med historiskt underlag finns eller inte kan vara svårt att avgöra och 

det finns relativt lite forskning inom området. Ett flertal studier visar att 

statistiskatekniker förväntas ha bättre eller likvärdig träffsäkerhet vid jämförelser mot 

omdömestekniker. Forskning som går tillbaka nästan ett helt sekel visar detta men ändå 

är det en majoritet bland människor inom olika verksamheter som fortsätter att lita på sitt 

omdöme vid prognostisering. (Ahlburg, 1992) Med detta i åtanke ska inte omdömet 

undvikas, vid val av underlag och teknik. 

 

Om variationen är stor i underlaget så bör vanliga tekniker användas framför naiva 

Naiva tekniker är relativt billiga att implementera och har ofta en hög träffsäkerhet. Men i 

de fall det finns mycket historiskt underlag och om det är varians i trenden bör en vanlig 

teknik användas. Ett flertal studier visar validiteten i detta påstående. 

 

Använd enkla tekniker om det inte finns konkreta bevis för att den ökade 

komplexiteten bidrar till resultatet 

En av de mest bestående och användbara slutsatserna från forskning om prognostisering 

är att enkla tekniker ofta är lika träffsäkra som de mer komplexa. När man definierar 

enkla tekniker ska man kunna förklara den för en beslutsfattare eller ledare för 

verksamheten och denne ska sedan kunna återberätta den för andra. (Armstrong, 2001) 

 

Anpassa prognostiseringstekniken för situationen 

Armstrong har tagit fram ett flödesschema som kan följas för att få ett förslag på vilken 

eller vilka prognostiseringstekniker som är lämpliga för en unik situation. Varje 

beslutspunkt i flödesschemat är beroende på hur underlaget och andra omständigheter ser 

ut i ett prognostiseringsprojekt. 

 

När en prognostiseringsteknik ska väljas är det första beslutet att fatta om det finns 

tillräckligt med historiskt underlag för att välja en statistisk teknik och därmed följa 

flödesschemat enligt figur 6. I övriga fall ska en omdömesprognostiseringsteknik väljas 

och figur 7 ska följas. I vissa situationer kan en kombination av både omdömes och 

statistisk prognostiseringsteknik tillämpas. 
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Figur 6 Flödesschema - Val av statistiska tekniker (Armstrong & Green, 2012) 
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Figur 7 Flödesschema - Val av omdömestekniker (Armstrong & Green, 2012) 
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Kombinera prognoser 

Att kombinera olika prognosteknikers resultat är applicerbart i ett flertal olika 

prognostiseringsproblem och är ett kraftfullt sätt att öka träffsäkerheten. För att öka 

sannolikheten att två prognoser ska ge olika resultat ska olika prognostiseringstekniker 

och olika underlag användas. Använd medelvärdet eller median värdet av olika prognoser 

för att kombinera dem och få ett resultat. Att kombinera olika prognosers resultat är som 

mest användbart om det råder osäkerhet om vilken prognostiseringsteknik som är mest 

träffsäker. 

 

Justera prognoser 

Vid det fall en beslutsfattare ska justera en statistisk prognos genom att använda sitt 

omdöme ska följande punkter följas: 

 Gör endast justeringar då viktig information om framtida händelser finns 

tillgängligt. 

 Dokumentera orsaken till justeringar som genomförs. 

 Dela upp justeringen i olika steg om det är möjligt. 

 Automatisera kombinationen av omdömes och statistiskprognostisering. 

(Armstrong & Green, 2012) 
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9 Studiens preciserade CRISP-DM 
För att uppnå studiens forskningsmål; ”Precisera CRISP-DM för prognostisering enligt 

Armstrongs principer för val av prognosteknik.” har studien undersökt CRISP-DMs 

teorier och sedan läst Armstrongs principer om hur ”val av prognostiseringsteknik” kan 

specificera CRISP-DM. 

 

Studien har sedan analyserat hur Armstrongs teorier påverkar CRISP-DMs befintliga 

faser, om de påverkas eller preciseras. 

 

9.1 Delanalys 

Studien har tagit fram en tabell för att enklare visa vilka faser i CRISP-DM som påverkas 

av Armstrongs principer. Studien har beskrivit hur fasen påverkas och för att enklare läsa 

tabellen så är fälten markerade enligt; 

 Inte påverkad -> Grön,  

 Preciseras -> Gul 
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Armstrongs riktlinjer Verksamhetsförståelse Dataförståelse Dataförberedelse 

Använd en strukturerad 

teknik 

Verksamhetsförståelsen 

kommer inte bli 

påverkad eftersom fasen 

inte berör val av 

prognostiseringsteknik.  

Dataförståelsen 

påverkas inte av 

att använda en 

strukturerad 

teknik. 

Dataförberedelsen 

påverkas inte 

eftersom fasen 

beskriver 

nödvändiga 

åtgärder för att 

följa Armstrongs 

riktlinje. 

Använd en statistisk 

teknik om tillräckligt 

underlag finns 

Verksamhetsförståelsen 

påverkas inte av att 

använda sig av 

statistisktunderlag. 

Dataförståelsen 

påverkas inte på 

grund av att allt 

underlag ändå ska 

samlas in.  

Dataförberedelsen 

preciseras, 

eftersom att 

urvalet av allt 

underlag är en 

betydande punkt 

för att få 

tillräckligt med 

statistisktunderlag 

att utföra en 

statistisk teknik. 

Om variationen är stor i 

underlaget så bör 

vanliga tekniker 

användas framför naiva 

Verksamhetsförståelsen 

påverkas inte beroende 

på vilken teknik som 

används. 

Dataförståelsen 

preciseras 

eftersom 

Armstrongs 

riktlinje kräver en 

undersökning om 

variationen är stor 

i underlaget. 

Dataförberedelsen 

är opåverkad 

eftersom 

föregående fas 

redan svarat på om 

variansen är stor i 

underlaget.  

Använd enkla tekniker 

om det inte finns 

konkreta bevis för att 

den öka komplexiteten 

bidrar till resultatet 

Verksamhetsförståelsen 

påverkas inte av vilken 

teknik som används. 

Dataförståelsen 

kommer inte 

påverkas i valet av 

att använda en 

komplex eller 

enkel teknik. 

Dataförberedelsen 

kommer inte 

påverkas i valet att 

använda en 

komplex eller 

enkel teknik. 

 

Anpassa 

prognostiserings-

tekniken för situationen 

Verksamhetsförståelsen 

påverkas inte av vilken 

prognostiseringsteknik 

som används. 

Dataförståelsen 

påverkas inte av 

att anpassa 

prognosteknik.  

Dataförberedelsen 

påverkas inte, men 

anpassningen är 

beroende av vilket 

underlag som 

väljs. 
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Armstrongs riktlinjer Modellering Evaluering Införande 

Använd en strukturerad 

teknik 

Modelleringen preciseras 

eftersom valet av teknik 

nu begränsas till 

strukturerade tekniker. 

 

Evalueringen 

påverkas inte. Om 

en strukturerad 

teknik används 

kommer 

evaluering vara 

lättare att 

genomföra. 

Införandet 

påverkas inte. 

Använd en statistisk 

teknik om tillräckligt 

underlag finns 

Modelleringen preciseras 

eftersom valet mellan 

statistisk och 

omdömesteknik ska vara 

beroende på underlaget. 

Evalueringen 

påverkas inte,  

Införandet 

påverkas inte. 

Om variationen är stor i 

underlaget så bör 

vanliga tekniker 

användas framför naiva 

Modelleringen preciseras 

eftersom valet av teknik 

ska vara beroende på 

underlaget. 

Evalueringen 

påverkas inte av 

valet mellan 

vanliga och naiva 

tekniker. 

Införandet 

påverkas inte. 

Använd enkla tekniker 

om det inte finns 

konkreta bevis för att 

den öka komplexiteten 

bidrar till resultatet 

Modelleringen preciseras 

eftersom valet av en 

komplex teknik ska ge 

bevisat högre 

träffsäkerhet.  

Evalueringen 

påverkas inte 

Införandet 

påverkas inte. 

Anpassa 

prognostiserings-

tekniken för situationen 

Modelleringen 

preciseras, eftersom valet 

av teknik följer 

Armstrongs riktlinje.  

Evalueringen 

kommer inte 

påverkas. 

Införandet 

påverkas inte. 

9.2 Delslutsats 

Analysen visar att Armstrongs riktlinjer inte påverkar CRISP-DM:s faser i den mån att de 

inte går att genomföra fullt ut. Därmed uppfylls forskningsmålet ”Precisera CRISP-DM 

för prognostisering enligt Armstrongs principer för val av prognosteknik”, med hjälp av 

studiens resultat förenklas valet av prognostiseringsteknik.   

  



 

- 25 - 
 

10 Empiri 
För att svara på forskningsmålet ”Beskriv projektet att införa en ny 

prognostiseringsteknik på ett tillverkningsföretag.”, har studien undersökt hur Nexans 

Sweden genomfört ett prognostiseringsprojekt. Studien har strukturerat Nexans Swedens 

genomförande enligt CRISP-DMs faser, för att enklare svara på delmålet ”Analysera 

vilka teoretiska implikationer eventuella avsteg från CRISP-DMs och Armstrongs 

principer kan medföra i praktiken”. Nexans Sweden har använt en egen projektplan och 

därmed inte följt CRISP-DM. 

  

För att förstå hur beslutsfattarna arbetade under studiestarten har intervjuer gjorts på 

Nexans Sweden. Intervjufrågorna togs fram som beskrivet i metodkapitlet. 

Intervjufrågorna som ställdes finns i appendix; frågorna handlar om hur beslutsfattarna 

prognostiserade under studiens start och vilket underlag beslutsfattarna använde sig av. 

Frågorna ställdes för att studien skulle få en verksamhetsförståelse samtidigt som studien 

behövde identifiera underlag som fanns tillgängligt.  

10.1 Verksamhetsförståelse 

Nexans Sweden är ett dotterbolag i Nexans koncernen och är en av de största tillverkarna 

av kabel i Sverige. Marknadsområdet täcker in Sverige, Danmark, Finland, Estland och 

Litauen.  (Nexans.se - Nexans i Sverige, 2012) Nexans Sweden tillverkar kraft-, tele- och 

optikkablar samt specialkablar där produkten är special tillverkad för en specifik kund. 

Det finns tre avdelningar i Nexans Sweden Kraft, Tele/Opto(optikkabel) och Special. 

Kraftavdelningen har två beslutsfattare och de övriga har en beslutsfattare var. Nexans 

Sweden saknar en prognosteknik som används generellt över hela verksamheten. Varje 

produktgrupp har olika kunder vars krav varierar, vissa kunder har bra framförhållning 

medan andra har sämre. När studien startade var Nexans Sweden nöjda med sina 

prognoser över hur mycket de kommer sälja en månad framöver, dessvärre låg 

prognoserna på en produktgruppsnivå där varje grupp innehåller cirka hundra produkter. 

Beslutsfattarna prognostiserar försäljning på produktgruppsnivå genom att undersöka 

historik, samt att samtala med säljare för att få reda på om stora händelser kommer 

inträffa den närmsta tiden. Visionen är att Nexans Sweden vill se prognoser över 

specifika produkter i de olika produktgrupperna. Prognoserna innefattar ett stort manuellt 

arbete och med det som bakgrund har Nexans Sweden valt att implementera en 

prognostiseringsapplikation, för att lättare få en prognos både på en aggregerad nivå och 

på Produkt-Konfiguration-Kund nivå för försäljning. 

 

Omfattning 

Projektets omfattas av de beslutsfattare som har stor arbetsbörda med att prognostisera 

manuellt. Omfattningen gäller även logistikchef då denne är intresserad av att hålla nere 

kvantiteter på säkerhetslagret. Eftersom Nexans Swedens prognostiseringsprojekt 

omfattar att en prognostiseringsapplikation ska installeras så är även två resurser från 

Nexans Swedens IT-avdelning med som stöd i projektet. En tabell med samtliga som är 

inblandade finns i appendix. 
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Verksamhetsmål 

Prognostiseringen på Nexans Sweden sker vid studiens start genom manuellt arbete och 

är tidskrävande vilket medför att prognoser inte görs lika frekvent som önskat. I vissa fall 

är arbetsbördan så stor att prognoser endast görs en gång per halvår. Målet är att 

semiautomatisera prognostiseringen, för att kunna prognostisera en gång i månaden. 

Semiautomatiseringen ska genomföras genom att implementera en 

prognostiseringsapplikation. Produkt-Konfiguration-Kund nivån valdes eftersom att 

kundprognoserna skulle kunna valideras och förhoppningsvis användas vid framtida 

prognostiseringar. Att långsiktigt sänka säkerhetslagernivåerna är också ett mål för 

verksamheten. 

10.2 Dataförståelse  

Nexans Sweden har identifierat både statistiskt och omdömesunderlag. Det statistiska 

underlaget är lagrat i databaser och omdömesunderlaget är inte dokumenterat utan är i 

form av domänkunskap hos beslutsfattarna. Nexans Sweden valde ut vilka databaser och 

tabeller som berördes och de beskrivs endast på en abstrakt nivå. 

 

Försäljningshistorik 

Nexans Swedens försäljningshistorik finns lagrad som leverans, faktura och order. 

Försäljningshistoriken är lagrad i databaser sen tolv år tillbaka.  

 

För att förstå hur hierarkin av produkterna fungerar på Nexans Sweden kan figur 8 nedan 

följas. En produkt kan ha flera olika konfigurationer, där konfigurationen till exempel 

innehåller information om kabeln är vit eller svart samt vilket längd det är på kabeln. 

Produktgrupper knyter samman produkter som liknar varandra. Produktfamilj innehåller i 

sin tur många produktgrupper och tillslut så är det marknadsgruppen som är största 

gemensamma nämnaren och ligger på koncernnivå.  

 

 
Figur 8 Hur produkterna är sammankopplade på Nexans Sweden AB 

 

Enligt beslutsfattarna är variansen stor mellan olika produkter eftersom en del produkter 

säljs mer frekvent än andra. Till sin hjälp har beslutsfattarna även beställningspunkter, 
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beställningspunkterna används för att säkerhetsställa att tillräckligt med produkter finns 

på lager. Produkterna är klassificerade som antingen A, A+, B eller C, produkternas klass 

bestämdes av produktcheferna. Vilken klass en produkt får är beroende på om produkten 

ska finnas på lager alternativt att den tillverkas vid beställning.  

 

A-produkt 

Dessa produkter måste alltid finnas på lager, det spelar ingen roll om produkten säljs en 

gång vartannat år eller dagligen. Om en kund lägger en order på en A-produkt så ska den 

vara redo för leverans. För att kontrollera att A-produkter alltid finns på lager så finns det 

en beställningspunkt. Beställningspunktens nivå är baserad på hur mycket som normalt 

säljs under tiden som det tar att tillverka en ny produkt.  

 

A+ -produkt   

En A+ produkt hanteras likadant som en A-produkt, med den skillnaden att den absolut 

inte får ta slut på lager. Skulle det då inträffa får en A+ produkt företräde i produktionen, 

inklusive företräde över A-artiklarna.  

 

B-produkt 

En B-produkt är en produkt som oftast finns i lager. Om en kund lägger en order på en 

produkt så tillverkar Nexans Sweden mer än vad kunden frågar efter, överskottet lagras 

för eventuell framtida försäljning. 

 

C-produkt 

Dessa produkter tillverkas endast på order, men även om produkten säljs på order så kan 

produkten säljas dagligen. En C-produkt kan sälja mer än en A-artikel, trots det lagras 

inte C-produkterna. Anledningen är att C-produkter är väldigt kundspecifika, det vill säga 

om kunden slutar köpa den produkten och de har den på lager så måste kabeln skrotas.  

 

Produktion 

Statistisktunderlag förekommer även i form av arbetsorders, vilket också kan användas 

för att prognostisera en försäljning. Produktionskapaciteten kan vara en flaskhals vilket 

medför att arbetsorders kan vara bristfällig i en försäljningsprognostisering. Nexans 

Sweden har information om hur mycket som kan produceras på en vecka per 

produktionslina.  

 

Lager 

Information om lagersaldon uppdateras den första varje månad och representeras som ett 

statistiskt underlag. Lagersaldot används sedan som stöd för att kontrollera att en 

produkts kvantitet inte blir lägre än beställningspunkten. Beställningspunkterna som 

förklarat ovan används för att säkerhetsställa lagernivåerna för A-produkter samt A+ -

produkter.  

 

Domänkunskap 

Domänkunskapen på Nexans Sweden är stort och alla beslutsfattare har många års 

erfarenhet av orderplanering. Beslutsfattarna har ansvar för olika avdelningar, vilket 

resulterar i att domänkunskapen för deras produkter är väldigt hög. Säljare och 
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produktionschefer har också stor domänkunskap om hur mycket som säljs varje månad. 

Säljare har även kunskap om kommande projekt som kan vara aktuella vid en 

prognostisering.   

 

Externa prognoser 

Nexans Sweden har tillgång till externa prognoser som olika kunder tillhandahåller. En 

extern prognos är inte en order utan endast vad kunden tror att de kommer köpa av 

Nexans Sweden. Dock vet inte Nexans Sweden hur träffsäkra de externa prognoserna är 

då ingen jämförelse har gjorts mot vad de egentligen köpt. 

 

Avvikelser 
Avvikelser i tidserierna förknippas med händelser. Händelser för Nexans Sweden kan 

vara att en kund har ett stort projekt som kräver stora längder kabel. Projekten blir då en 

avvikelse som kan störa en statistisk prognostisering. En stor avvikelse var 2005 när 

orkanen Gudrun drog in över Sverige, vilket resulterade i att träd välte ner och förstörde 

kraft- och telekablar. Tidsserier kan även innehålla negativa värden, till exempel när en 

kund skickar tillbaka beställd order till Nexans. När en order skickas tillbaka så 

registreras en minuskvantitet i historiken. Under studiestarten höjer respektive sänker 

Nexans Sweden sina beställningspunkter för att hantera avvikelser. Vid de fall en kund 

lagt en stororder som Nexans Sweden inte klarar av att leverera direkt, görs en 

bedömning där Nexans Sweden undersöker om kunden kan godta en delleverans istället.  

10.3 Dataförberedelse 

Nexans Sweden har valt ut att arbeta med underlaget nedan för att uppnå 

verksamhetsmålet att prognostisera på produkt-konfiguration-kund nivå.  

 

Försäljningshistorik 

Ur försäljningshistoriken valde Nexans Sweden att använda sig av fakturahistoriken. 

Fakturahistoriken används för att representera kvantiteten som sålts till kund, kvantiteten 

är grupperad på produkt-konfiguration-kund nivån och på en månadsbasis. 

 

Ur underlaget gjordes ett urval på 36 månader bakåt i tiden och är grupperat på 

månadsbasis. Motivering till att 36 månaders historik används är för att 

prognostiseringsapplikationen inte behöver mer underlag för att utföra en prognostisering 

med en horisont på ett år. Anledningen till grupperingen på månadsbasis är för att 

prognostisering kommer ske månads eller kvartalsvis.  

 

Kostnadshistoriken har valts att inkluderats eftersom att beslutsfattarna oftast presenterar 

prognoserna i kostnad.  

 

I diagrammet nedan beskrivs mer exakt vilka attribut som valts ut och hur tabellerna är 

sammankopplade.  
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Figur 9 Beskrivning på hur det statistiska underlaget är sammankopplat 

Tabellerna nedan är förklarande relationsscheman som beskriver de utvalda attributens 

innehåll. 
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ProduktIdentifierare = (ProduktNr, KonfigID, KundID, ProduktNamn, NuvarandeKostnad, 

StatKund, KundNamn, ProduktGrupp, Plannerare) 

ProduktIdentifierare 

ProduktNr KonfigID KundID ProduktNamn NuvarandeKostnad 

Produktens 

unika 

identifierare 

Konfigurationens 

identifierare, är 

alltid kopplad till 

en produkt. Anger 

färg och längd på 

produkten. 

Kundens unika 

identifierare, ett 

filialkontor. 

Produktens 

beskrivning 

Genomsnittskostnaden 

för produktion per 

meter.  

 

ProduktIdentifierare 

Marknadsgrupp StatKund KundNamn ProduktGrupp Plannerare 

Samling av 

liknande 

produktgrupper. 

Kundens 

huvudkontors 

unika identifierare 

och namn 

Namnet som är 

kopplat till 

KundID. 

En samling av 

liknande produkter 

Beslutsfattaren 

som är ansvarig för 

prognostisering av 

produkten. 

 

Försäljningshistorik = (ProduktNr, KonfigID, KundID, Period, FaktureradKvantitiet) 

Försäljningshistorik 

ProduktNr KonfigID KundID Period FaktureradKvantitet 

Produktens 

unika 

identifierare 

Konfigurationens 

identifierare, är 

alltid kopplad till 

en produkt. Anger 

färg och längd på 

produkten. 

Kundens unika 

identifierare, ett 

filialkontor. 

Identifierare för 

vilken tidsperiod 

instansen gäller. I 

formatet yyyyMM. 

Försäljningshistorik 

för den valda 

perioden. 

 

KostnadsHistorik = (ProduktNr, KonfigID, KundID, Period, Kostnad) 

Försäljningshistorik 

ProduktNr KonfigID KundID Period Kostnad 

Produktens 

unika 

identifierare 

Konfigurationens 

identifierare, är 

alltid kopplad till 

en produkt. Anger 

färg och längd på 

produkten. 

Kundens unika 

identifierare, ett 

filialkontor. 

Identifierare för 

vilken tidsperiod 

instansen gäller. I 

formatet yyyyMM. 

Kostnadshistorik 

för produktion per 

meter 

 

Som tabellerna ovan visar finns det endast två attribut som inte är identifierare, resterande 

användas endast för att beslutsfattaren ska veta vilken produkt de prognostiserar. De två 

attributen som inte är identifierare är FaktureradKvantitet och Kostnad. 

 

För att få in underlaget till prognostiseringsapplikationen hämtades underlaget från 

databasen, där alla attribut som finns i figur 9 var inkluderade. För att illustrera hur 

formateringen av underlaget och hur importen gick till så illustreras det nedan i figur 10. 
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Figur 10 Beskrivning om hur formatering och import genomfördes till prognostiseringsapplikationen 

10.4 Modellering 

Prognostiseringsapplikationen som Nexans Sweden har implementerat innehåller 24 olika 

statistiska prognostiseringstekniker varav flertalet är naiva och ett antal kan kategoriseras 

som vanliga statistiska prognostiseringstekniker. I applikationen kan en tidsserie 

visualiseras som en graf för att lättare få en överblick på historiskförsäljning. Lägsta 

nivån som underlaget presenteras i applikationen är Produkt-Konfiguration-Kund nivå, 

nivåerna kan sedan aggregeras på de olika attributen som finns tillgängliga. Ett exempel 

på aggregeringsnivå är produktgruppsnivå.  

 

När en beslutsfattare ska hantera en händelse i en tidsserie, finns det stöd i applikationen 

för justeringar i form av att ändra i enhet eller i procentform. Beslutsfattaren använder sin 

domänkunskap för att veta hur mycket som ska justeras.  

 

Prognostiseringar kan utföras från lägsta nivå (produkt-konfiguration-kund) och på 

aggregerad nivå till exempel på produktnivå. Applikationen delar upp underlaget i en 

träningsmängd respektive en valideringsmängd. Applikationen ger sedan ett förslag på 

den prognostiseringsteknik som har högst träffsäkerhet i jämförelse mot 

valideringsmängden. Applikationen ger möjlighet att ändra prognostiseringsteknik till 

någon av de andra testade prognostiseringsteknikerna manuellt. 

Prognostiseringsapplikationen räknar ut träffsäkerheten med hjälp av MAPE baserat på 

årsbasis. När en prognostiseringsteknik är vald så används hela tidsserien som underlag 

och applikationen presenterar en prognos ett år fram med delhorisonter för varje månad. 

 

Beslutsfattare kan justera prognosen som applikationen har föreslagit om säljarna 

informerar om kommande stororder, justeringen dokumenteras i applikationen genom att 

en anteckning läggs till. 
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Applikationens prognostiseringsresultat sparas alltid vilket gör det möjligt att kontrollera 

träffsäkerheten på prognosen vid införandet av nytt historiskt underlag.  
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11 Analys 
Analyskapitlet använder resultatet från forskningsmålet ”Precisera CRISP-DM för 

prognostisering enligt Armstrongs principer för val av prognosteknik” och jämför mot 

empirikapitlet, för att kunna uppnå forskningsmålet ”Analysera vilka teoretiska 

implikationer eventuella avsteg från CRISP-DM och Armstrongs principer kan medföra i 

praktiken”.  

11.1 Verksamhetsförståelse 

Verksamhetens mål är att genomföra prognoser på en lägre nivå än produktgruppsnivå, 

specifikt på Produkt-Konfiguration-Kund. Just den nivån valdes för att jämföra 

kundprognoser mot Nexans Swedens prognoser. Studien finner en risk att träffsäkerheten 

blir sämre på en så låg nivå, eftersom att antalet nollvärden ökar samtidigt som antalet 

händelser också ökar.  

 

Prognostiseringsapplikationen kan genomföra prognoser på Produkt-Konfiguration-Kund 

nivå, men Nexans Sweden har inte angett hur träffsäker prognoserna ska vara. Nexans 

Sweden har inte heller dokumenterat alla antaganden, begreppsdefinition, risker och 

begränsningar som omfattar projektet. Studien finner ingen risk att projektet inte 

genomfört dokumentationen, eftersom att projektgruppen har domänkunskap. 

11.2 Dataförståelse 

Nexans Sweden har inte följt dataförståelsen fullt ut, då de inte har dokumenterat allt 

tillgänglig underlag. Men studien bedömer att verksamheten inte behöver utföra 

dataförståelsen på den nivån eftersom att kunskapen bland projektgruppen är hög, vilket 

medför att en begränsning till endast relevant underlag görs direkt.  

 

Något som Nexans Sweden dock hade behövt undersöka och dokumentera är hur 

underlagets tidsserie såg ut på de olika nivåerna. En större undersökning av tidsserierna 

kan påverka målet av projektet, eftersom vissa aggregeringsnivåer kan försämra 

träffsäkerheten vid en prognostisering. Studien har genomfört en undersökning på ett 

urval av produkterna från Nexans Swedens sortiment. Följande aggregeringsnivåer har 

undersökts; 

 

 Produkt-Konfiguration-Kund 

 Produkt-Konfiguration 

 Produkt-Kund 

 Produkt 

 Produktgrupp 

 

För att undersöka aggregeringsnivåerna gjordes ett delvis slumpmässigt urval ur 

försäljningshistoriken, med delvis menas att minst en produkt från varje produktgrupp 

valdes. Totalt valdes sexton stycken produkter och lades in i en tabell tillsammans med 

beräknade enheter som är angivna nedan; 
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 Varianskoefficient (CV) 

 Min 

 Max 

 Medelvärdet 

 Standardavvikelsen (STD) 

 Antal nollvärden i procent 

 

Två produkter med samma aggregeringsnivåer är representerad nedan, hela tabellen med 

sexton produkter finns i appendix.  

 

 
Tabell 1 Varianstabell med två produkter 

Utifrån tabellen utläses att den första produkten har lägst varianskoefficient i 

aggregeringsnivån Produkt-Konfiguration-Kund. Den första produkten har endast ett 

nollvärde och det är när kunden är inblandad i aggregeringsnivån, vilket tyder på att en 

statistisk teknik bör ge en bra prognos. Där varianskoefficienten är låg bör en naiv 

prognostiseringsteknik användas enligt Armstrong. 

 

Den andra produkten har en låg varianskoefficient på Produkt-Konfiguration-Kund men 

denna aggregeringsnivå innehåller 44,44 % nollvärden, vilket tyder på att tillräckligt med 

underlag saknas för att utföra en statistiskprognos.  

 

För att få en överblick av varianskoefficienten på de sexton utvalda instanserna, har de 

summerats i tabellform nedan.  

 

 
Tabell 2 Tabell med alla utvalda instanser 

Identifierare CV MIN MAX Medelvärde STD Nollv. (%)

Prod1-Konf1-Kund1 0,59 0 7800 1840,23 1093,23 2,78%

Prod1-Konf1 0,97 260 7800 1300,00 1264,68 0,00%

Prod1-Kund1 0,62 0 10400 1816,95 1131,79 2,78%

Prod1 1,09 260 10400 1165,12 1272,59 0,00%

ProdGrp1 4,30 3 93600 790,36 3401,58 0,00%

Prod6-Konf6-Kund6 0,61 0 16800 6864,63 4206,90 44,44%

Prod6-Konf6 1,20 0 16800 3545,58 4259,55 11,11%

Prod6-Kund6 1,10 0 16800 4022,18 4437,49 44,44%

Prod6 1,51 0 16800 2498,22 3771,98 11,11%

ProdGrp6 3,47 5 134850 2164,79 7516,87 0,00%

Aggregeringsnivå AVG CV Count Antal instanser AVG Nollvärden (%)

Produkt-Konfiguration-Kund 2,30 16 32,47%

Produkt-Konfiguration 2,78 16 16,67%

Produkt-Kund 2,41 16 32,29%

Produkt 2,94 16 15,80%

Produktgrupp 5,27 16 3,82%



 

- 35 - 
 

Tabellen tar inte hänsyn till nollvärden i tidsserierna och visar att variansen är lägst för 

Produkt-Konfiguration-Kund. Vilket förklaras genom att aggregeringsnivån innehåller 

32,47 % nollvärden. När procentuella delen nollvärden är högt kan träffsäkerheten 

försämras med en statistisk prognos. 

 

 
Tabell 3 Tabell med instanser som inte innehåller några nollvärden 

Tabell 3 visar medelvärdet på variationskoefficienten på instanser som inte innehåller 

nollvärden. Tabellen visar att variationskoefficienten ökar samtidigt som antalet instanser 

minskar om kund är med i aggregeringsnivån. I aggregeringsnivån Produkt är 

variationskoefficienten relativt låg. 

11.3 Dataförberedelse 

Nexans Sweden har använt försäljningshistorik som är en form av statistiskt underlag 

med tre års historik och därmed uppfylls Armstrongs riktlinje ”Använd en statistisk 

teknik om tillräckligt underlag finns”.  

 

Eftersom ett av Armstrongs kriterium är ”Om variationen är stor i underlaget så bör 

vanliga tekniker användas framför naiva” så krävs att en undersökning av variansen i 

underlaget genomförs. Om inte undersökningen av varians görs så är Armstrongs 

kriterium svårt att uppfylla.  

11.4 Modellering 

Prognostiseringsapplikationen uppfyller alla riktlinjer som CRISP-DM tar upp i 

modelleringsfasen. Men eftersom studien har preciserat CRISP-DM med hjälp av 

Armstrongs teorier gällande val av prognostiseringsteknik, så undersöker studien vilken 

prognostiseringsteknik som bör användas enligt Armstrongs teori.  

 

Använd en strukturerad teknik 

Eftersom prognostiseringsapplikationen innehåller naiva och vanliga 

prognostiseringstekniker, som är väl beprövade uppfylls Armstrongs rekommendation 

om att alltid använda en strukturerad teknik. Prognostiseringsapplikationen har även 

support för att justera prognostiseringsteknikerna på en kontrollerad justeringsnivå, vilket 

kan förbättra prognostiseringen.   

 

Använd en statistisk teknik om tillräckligt med underlag finns 

Undersökningen som gjordes på underlaget i dataförståelse visade att det fanns 

nollvärden i alla aggregeringsnivåer vilket gör det svårt att avgöra om det finns 

tillräckligt med underlag. Experiment med statistiska tekniker krävs för att avgöra om 

Aggregeringsnivå AVG CV Count Antal instanser AVG Nollvärden (%)

Produkt-Konfiguration-Kund 3,29 3 0,00%

Produkt-Konfiguration 2,10 6 0,00%

Produkt-Kund 3,90 3 0,00%

Produkt 1,97 7 0,00%

Produktgrupp 4,33 11 0,00%
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träffsäkerheten blir tillräckligt optimal för underlaget som Nexans Sweden tagit fram. När 

kund är inkluderad i aggregeringsnivån så är andelen nollvärden markant större. 

 

Om variationen är stor i underlaget så bör vanliga tekniker användas framför naiva 

Beroende på vilken aggregeringsnivå som ska prognostiseras, så varierar variansen 

markant. Ett exempel illustreras nedan i figur 11.  Alla aggregeringsnivåer har en hög 

variationskoefficient vilket gör att en vanlig prognostiseringsteknik ska väljas för att få en 

hög träffsäkerhet enligt Armstrong. 

 

 
Figur 11 Illustrering av försäljning för att se variansen 

 

Prognostiseringsapplikationen innehåller både naiva och vanliga tekniker, vilket kräver 

att domänkunskap från beslutsfattarna bör göras gällande vilken teknik som ska 

användas. För att uppfylla riktlinjen krävs det domänkunskap och förståelse för 

skillnaden mellan naiva och vanliga tekniker.  

 

Använd enkla tekniker om det inte finns konkreta bevis för att den ökade 

komplexiteten bidrar till resultatet 

För att få konkreta bevis att komplexa tekniker ger bättre träffsäkerhet krävs det 

experiment som jämför träffsäkerheten mellan komplexa tekniker och vanliga tekniker. 

 

Anpassa prognostiseringsteknik för situationen 

För att anpassa en prognostiseringsteknik för Nexans Swedens underlag har studien 

undersökt Armstrongs flödesschema för att komma fram till en eller flera 

prognostiseringstekniker. Modifieringen innebär att endast berörda beslutspunkter 

illustreras. Beslutspunkterna är numrerade för att enklare kunna följa motiveringen till 

besluten som tas.  
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Domänkunskap
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Figur 12 Utdrag ur Armstrongs flödesschema, gällande val av prognostiseringsteknik 

 

1. Tillräckligt med underlag 

Som motiverat under rubriken Använd en statistisk teknik om tillräckligt underlag finns 

så krävs experiment som visar var gränsen mellan tillräckligt och icke tillräckligt med 

underlag går. Studien har visat att andelen nollvärden varierar beroende på vilken 

aggregeringsnivå som väljs, i och med det blir svaret på beslutspunken ja eller nej 

beroende av aggregeringsnivån.  

 

2. God domänkunskap om relationer 

Underlaget som studien undersökt har inga relationer eftersom att det endast finns en 

variabel som används vid prognostiseringen. En relation kan vara kopplingen mellan 

försäljningen och konjunkturen. Svaret på beslutspunkten blir därmed ja. 

 

3. Hög risk för stora förändringar 

Experiment krävs för att undersöka om det skett stora förändringar historiskt på 

underlaget. Studien har genom intervjuer funnit att Nexans Swedens produkter förväntas 

ha stora förändringar i vissa fall medens vissa produkters försäljning har en stabil, 

återkommande försäljningstrend. Svaret på beslutspunkten därmed både ja och nej. 
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4. Många variabler 

Underlaget som verksamheten använder innehåller endast en prognostiseringsvariabel, 

därmed blir svaret nej på beslutspunkten. 

 

5. Mycket kvantitativ information 

Studien har identifierat att en produkt säljs till olika kunder under en månad vilket gör att 

kvantitativ information existerar eftersom en produkt har relationer till många kunder och 

en kund har relationer till många produkter. Svaret på beslutspunkten blir därmed ja. 

 

6. Interaktion, ickelinjär eller prioriteringar 

Prioriteringar sker i produktflödet på Nexans Sweden i form av A, A+, B och C-

produkter. Utifrån det så anses underlaget innehålla prioriteringar. Eftersom en 

semiautomatiserad prognostiserings genomförs, uppfylls även interaktion. Eftersom att 

variansen är stor så medför det att tidsserierna är ickelinjära.  

 

7. Stora förändringar förväntas 

Stora förändringar kan förväntas eftersom underlaget innehåller mycket nollvärden samt 

att variansen är hög i vissa fall, detta gör det svårare att prognostisera med hög 

träffsäkerhet. Ett exempel på kan ses på figur 11. Svaret på beslutspunkten blir där med 

ja. 

 

8. Konflikter mellan beslutsfattare 

Konflikter mellan beslutsfattarna har inte identifierats, eftersom att inga beslutsfattare 

prognostiserar samma produkter, därför blir svaret nej. 

 

9. Policyanalys 

Verksamheten måste följa viss policys vilket gör att svaret på beslutspunkten är ja.  

 

10. Typ av kunskap 

Kunskapen som beslutsfattarna innehar är domänkunskap, eftersom att beslutsfattarna har 

många års erfarenhet inom sina respektive områden. 
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12 Slutsats 
Studien visade i kapitel 9 (Studiens preciserade CRISP-DM) att CRISP-DM går att 

precisera för att välja en prognostiseringsteknik. Studien har i kapitel 10 (Empiri) 

beskrivit hur ett tillverkningsföretag har genomfört ett prognostiseringsprojekt.   

Analysen jämför Studiens preciserade CRISP-DM mot Empiri kapitlet och följande 

implikationer hittades. 

 

I verksamhetsförståelsen framkom det att träffsäkerheten kan bli sämre på den 

aggregeringsnivå som Nexans Sweden har valt att genomföra sina prognoser på. 

Aggregeringsnivån Produkt-Konfiguration-Kund innehåller fler nollvärden än de andra 

aggregeringsnivåerna. Nexans Sweden har inte angett hur träffsäker prognosen bör vara 

för att uppnå verksamhetens krav. 

 

Om Nexans Sweden gjort en undersökning på underlaget, liknande den som studien 

gjorde i Analys kapitlet, (Kapitel 11.2 Dataförståelse) finns en risk att träffsäkerheten 

inte blir tillfredställande på den aggregeringsnivån som valts. Detta eftersom att variansen 

är stor och att underlaget innehåller en stor del nollvärden. CRISP-DM har en iterativ 

ansats mellan faserna Verksamhetsförståelse och Dataförståelse vilket inte genomfördes 

på Nexans Sweden, vilket kan leda till att verksamhetens mål med 

prognostiseringsprojektet inte uppfylls.  

 

Beroende på antalet nollvärden och variansen i underlaget så bör olika 

prognostiseringstekniker användas. Vilket ställer krav på att beslutsfattaren har kunskap 

om vad tillräckligt med underlag är och var gränsen går mellan hög och låg varians. 

Utifrån det underlag som Nexans Sweden använder fann studien att någon av följande 

fyra olika prognostiseringstekniker teoretiskt bör ge bäst träffsäkerhet och därmed bör 

användas. 

 

 Judgemental bootstrapping 

 Extrapolation 

 Segmentering 

 Index 

 

Beslutsfattare på Nexans Sweden kan använda följande förenklade flödesschema för att 

lättare besluta vilken prognostiseringsteknik som teoretiskt bör ge bäst träffsäkerhet 

beroende på hur det specifika underlaget ser ut som ska användas för en prognostisering. 
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Figur 8 Ett förenklat flödesschema för att välja prognostiseringsteknik 
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12.1 Rekommendationer till Nexans Sweden 

Studien rekommenderar därmed Nexans Sweden att förbereda underlaget genom att 

sänka antalet nollvärden som finns i tidsserierna. Ett tillväga gångsätt är att gruppera 

historiken på en högre nivå än månadsbasis eller genom att använda sig av en annan 

aggregeringsnivå. Ett annat sätt är att ersätta nollvärdena på ett liknande sätt som 

avvikelsevärdena hanteras. I tidsserier då händelser inträffar bör en expert med 

domänkunskap justera händelsen. Är det en tidsserie som har frekventa händelser bör en 

prognos för händelser göras.  

 

En klassificering för att klassa hur säsongsberoende en produkt är bör göras, eftersom att 

olika prognostiseringstekniker kan användas för de olika klasserna. De bör klassas som; 

är säsongsberoende, kan vara säsongsberoende och är inte säsongsberoende.  Eftersom att 

olika prognostiseringstekniker kan användas på de olika klasserna kan träffsäkerheten 

ökas, eftersom att produkter med liknande tidsserier har aggregerats ihop.  

 

Nexans Sweden behöver även sätta ett mål där det framgår vad som är tillräckligt bra 

träffsäkerhet. Annars kommer aldrig en dålig prognos att identifieras, vilket kan leda till 

att verksamhetens mål inte uppfylls.  

 

När en ny produkt tillkommer i sortimentet bör en tidsserie från en liknande produkt 

infogas, tidsserien bör även kopiera den liknande produktens försäljningsstart. Eftersom 

att den äldre produkten nu kan ha stabiliserats.  
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13 Diskussion 
Vi tycker att Armstrongs riktlinjer fungerar generellt bra tillsammans med CRISP-DM, vi 

saknar dock preciseringar av både Armstrong och CRISP-DM. Hade preciseringar gjorts 

hade det varit betydligt enklare för en verksamhet att använda sig av deras riktlinjer. En 

precisering som hade förenklat arbetet är att ge mått på vad som är hög respektive låg 

varians. Att ge ett förslag på att använda varianskoefficient är något som hade förbättrat 

Armstrongs riktlinjer. Eftersom olika verksamheter har olika frekvenser av händelser så 

varierar svaret på om tillräckligt med underlag finns. I studien har en verksamhet med ett 

underlag som innehåller många händelser undersökts vilket leder till att 36 månaders 

historik har valts. Varje enskild verksamhet bör ha domänkunskap om händelser är 

förekommande i deras underlag vilket kan ge en förståelse för hur mycket underlag som 

krävs vid en viss horisont. 

13.1 Generaliserbarhet  

Studien har studerat ett specifikt prognostiseringsprojekt och tillvägagångssättet kan 

upprepas, men resultatet kommer antagligen bli annorlunda med ett underlag från ett 

annat prognostiseringsprojekt. Dock kan en annan studie använda sig av CRISP-DM 

tillsammans med Armstrongs riktlinjer för att undersöka vilken prognostiseringsteknik 

som passar verksamheten bäst.  

 

Tolkningar som studien gjort angående Armstrongs riktlinjer är inte generella, eftersom 

en annan situation kan tolka vissa riktlinjer på ett annat sätt. 

 

13.2 Studiens reliabilitet och validitet  

Studien har hittat information från forskningsartiklar och är därmed trovärdig, dock har 

antaganden gjorts vid tolkningssvårigheter.  

 

13.3 Vidare forskning 

För vidareforskning hade det varit intressant om en precisering av Armstrongs riktlinjer 

togs fram, exempelvis att genom empiri undersöka vad som är tillräckligt med underlag 

beroende på vilken träffsäkerhet man förväntar sig. Det hade även varit intressant att få 

fram ett mått på hur mycket historiskt underlag som krävs för att använda sig av olika 

horisonter, samtidigt som det är komplext eftersom många parametrar bör tas hänsyn till 

exempel antalet händelser, trender och säsongsberoende tidsserier. Att genom empiri 

jämföra studiens rekommenderade prognostiseringstekniker mot någon annan teknik för 

att bevisa att träffsäkerheten blir bättre eller att ett prognostiseringsprojekt blir enklare att 

genomföra om man följer studiens preciserade CRISP-DM.  
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15 Appendix  

15.1 Intervjuguiden 

Information 
Intervjuerna spelas in, om inte den intervjuade misstycker. Inspelningen kommer inte 

lämnas ut, utan raderas efter att studien har avslutats.  

Sammanfattningen kommer ingå i rapporten, men vi använder inte personuppgifter, utan 

ersätter med till exempel ”Beslutsfattningshavare 1”.   

 

Frågor 

1. Vad har du för erfarenhet inom Nexans, har du arbetat som beslutsfattare länge? 

2. Vad är det ni prognostiserar idag?  

3. Vilken horisont är det på er nuvarande prognos? 

4. Vilka underlag (parametrar) har du vid prognostiseringen?  

a. Någon du saknar? 

5. Är du nöjd med dagens prognostiseringsarbetssätt?  

a. Vad vill ni förbättra?  

6. Har du någon historik på gamla prognoser du har gjort?  

7. Hur dokumenterar du beslut som tas vid en prognostisering? 

a. Något du vill förbättra? 

8. Hur klassificerades era ABC-artiklar? 

a.  Vad bestämmer vilken klass dem tillhör? 

9. Ser du att det finns något trendmönster i tidserierna? 

10. Hur hanterar du händelser(event)? 

a.  Har ni historik på när ett event har skett?  

b. Hur vill du hantera event?  

11. Ni vill gå ner till artikel/kund nivå, vad är tanken att ni ska se då?  

a. Hur ska det hjälpa er?  

12. Hur mycket tillförlit har du på en automatiserad prognos? 

a. Skulle du endast kunna använda den prognosen eller skulle du ändrat på 

den efter din egen känsla? 

13. Vilket sorts information vill du få ut av prognosen?  

a. Bara värdet eller en motivering till varför prognosen ser ut som den gör? 

14. Vilka tror du omfattas av projektet? 

a.  Är det några som exkluderas? 
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15.2 Inblandade personer i studien 

Nexans 1 

Position 

Motivering 

 

IT-chef, Nexans Sweden AB 

Som stöd vid formatering och inmatning av underlag till 

prognostiseringsapplikationen. 

Nexans 2 

Position 

Motivering 

 

Systemutvecklare, Nexans Sweden AB 

Som stöd vid formatering och inmatning av underlag till 

prognostiseringsapplikationen. 

Nexans 3 

Position 

Motivering 

 

Beslutsfattare, Tele Optik Nexans Sweden AB 

Har under 16 år arbetat med orderplanering på Nexans 

Sweden AB. 

Nexans 4 

Position 

Motivering 

 

Beslutsfattare, Special Nexans Sweden AB 

Har under 2 år arbetat som planerar på Nexans Sweden AB. 

Nexans 5 

Position 

Motivering 

 

Beslutsfattare, Kraft1 Nexans Sweden AB 

Har under 36 år arbetat på ett flertal positioner på Nexans 

Sweden AB, där alla arbetsuppgifter förknippas med 

planering. 

Nexans 6 

Position 

Motivering 

 

Logistikchef, Nexans Sweden AB 

Har stort intresse i resultatet av prognostiseringsprojektet. 

Nexans 7 

Position 

Motivering 

 

Logistikutvecklare, Nexans Sweden AB 

Har stort intresse i resultatet av prognostiseringsprojektet. 

Nexans 8 

Position 

Motivering 

 

Beslutsfattare, Kraft2 Nexans Sweden AB  

Har arbetat med planering på Nexans Sweden AB under 

okänt antal år. 

Konsult 1 

Motivering 

Konsult, Konsultfirman Frankrike 

Har arbetat som konsult av prognostiseringsapplikationen i 

12 år. Utförde utbildning av applikationen och inmatning av 

underlag till applikationen.  
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15.3 Variationstabellen 
Aggregeringsnivå Identifierare Varians CV MIN MAX Medelvärde STD Instanser (st) Nollv. (st) Nollv. (%)

Produkt-Konfiguration-Kund Prod1-Konf1-Kund1 1195148,02 0,59 0 7800 1840,23 1093,23 36 1 2,78%

Produkt-Konfiguration Prod1-Konf1 1599404,58 0,97 260 7800 1300,00 1264,68 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod1-Kund1 1280952,51 0,62 0 10400 1816,95 1131,79 36 1 2,78%

Produkt Prod1 1619481,47 1,09 260 10400 1165,12 1272,59 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp1 11570715,65 4,30 3 93600 790,36 3401,58 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod2-Konf2-Kund2 1854098,36 0,54 0 6000 2508,20 1361,65 36 12 33,33%

Produkt-Konfiguration Prod2-Konf2 4473552,03 1,74 0 15000 1212,66 2115,08 36 11 30,56%

Produkt-Kund Prod2-Kund2 1854098,36 0,54 0 6000 2508,20 1361,65 36 12 33,33%

Produkt Prod2 4473552,03 1,74 0 15000 1212,66 2115,08 36 11 30,56%

Produktgrupp ProdGrp2 1378782,88 3,59 1 38000 327,13 1174,22 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod3-Konf3-Kund3 46010,48 0,38 0 1500 558,82 214,50 36 2 5,56%

Produkt-Konfiguration Prod3-Konf3 89784,23 1,86 0 3000 160,98 299,64 36 1 2,78%

Produkt-Kund Prod3-Kund3 46010,48 0,38 0 1500 558,82 214,50 36 2 5,56%

Produkt Prod3 40189,76 3,00 3 3000 66,74 200,47 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp3 621673,45 10,54 1 57500 74,84 788,46 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod4-Konf4-Kund4 19690,37 1,63 0 430 85,97 140,32 36 33 91,67%

Produkt-Konfiguration Prod4-Konf4 73191,72 1,59 0 2651 169,93 270,54 36 17 47,22%

Produkt-Kund Prod4-Kund4 265234,80 1,14 0 2000 452,63 515,01 36 32 88,89%

Produkt Prod4 273659,17 1,61 0 7000 325,82 523,12 36 15 41,67%

Produktgrupp ProdGrp4 291341,49 3,56 1 26500 151,54 539,76 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod5-Konf5-Kund5 19690,37 1,63 0 430 85,97 140,32 36 25 69,44%

Produkt-Konfiguration Prod5-Konf5 73191,72 1,59 2 2651 169,93 270,54 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod5-Kund5 265234,80 1,14 0 2000 452,63 515,01 36 15 41,67%

Produkt Prod5 273659,17 1,61 2 7000 325,82 523,12 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp5 291341,49 3,56 1 26500 151,54 539,76 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod6-Konf6-Kund6 17698025,03 0,61 0 16800 6864,63 4206,90 36 16 44,44%

Produkt-Konfiguration Prod6-Konf6 18143742,94 1,20 0 16800 3545,58 4259,55 36 4 11,11%

Produkt-Kund Prod6-Kund6 19691297,54 1,10 0 16800 4022,18 4437,49 36 16 44,44%

Produkt Prod6 14227847,40 1,51 0 16800 2498,22 3771,98 36 4 11,11%

Produktgrupp ProdGrp6 56503283,39 3,47 5 134850 2164,79 7516,87 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod7-Konf7-Kund7 167529,41 3,41 0 2200 120,00 409,30 36 32 88,89%

Produkt-Konfiguration Prod7-Konf7 88904,76 4,44 0 2200 67,14 298,17 36 31 86,11%

Produkt-Kund Prod7-Kund7 167529,41 3,41 0 2200 120,00 409,30 36 32 88,89%

Produkt Prod7 30580,09 7,06 0 2200 24,76 174,87 36 29 80,56%

Produktgrupp ProdGrp7 61159700,97 2,89 10 539000 2703,81 7820,47 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod8-Konf8-Kund8 119495,22 4,68 0 1991 73,89 345,68 36 33 91,67%

Produkt-Konfiguration Prod8-Konf8 110136,41 1,57 10 3505 210,82 331,87 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod8-Kund8 119495,22 4,68 0 1991 73,89 345,68 36 33 91,67%

Produkt Prod8 109053,13 1,59 10 3505 207,56 330,23 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp8 2336041,75 5,82 1 133661 262,76 1528,41 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod9-Konf9-Kund9 16214,29 3,06 0 500 41,67 127,34 36 33 91,67%

Produkt-Konfiguration Prod9-Konf9 17078,47 4,03 0 800 32,39 130,68 36 32 88,89%

Produkt-Kund Prod9-Kund9 16214,29 3,06 0 500 41,67 127,34 36 33 91,67%

Produkt Prod9 17078,47 4,03 0 800 32,39 130,68 36 32 88,89%

Produktgrupp ProdGrp9 17787779,74 11,51 0 82525 366,35 4217,56 36 22 61,11%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod10-Konf10-Kund10 11356,05 1,76 0 450 60,68 106,56 36 22 61,11%

Produkt-Konfiguration Prod10-Konf10 2418,35 4,89 0 650 10,05 49,18 36 4 11,11%

Produkt-Kund Prod10-Kund10 17386,96 2,23 0 500 59,17 131,86 36 21 58,33%

Produkt Prod10 3856,97 5,19 0 650 11,97 62,10 36 3 8,33%

Produktgrupp ProdGrp10 386937,36 4,18 0 24021 148,66 622,04 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod11-Konf11-Kund11 198022280,21 4,91 0 82525 2864,28 14072,04 36 33 91,67%

Produkt-Konfiguration Prod11-Konf11 101244235,92 6,60 0 82525 1523,93 10062,02 36 32 88,89%

Produkt-Kund Prod11-Kund11 198022280,21 4,91 0 82525 2864,28 14072,04 36 33 91,67%

Produkt Prod11 101244235,92 6,60 0 82525 1523,93 10062,02 36 32 88,89%

Produktgrupp ProdGrp11 17787779,74 11,51 0 82525 366,35 4217,56 36 21 58,33%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod12-Konf12-Kund12 825763534,81 2,70 0 133661 10634,92 28736,10 36 31 86,11%

Produkt-Konfiguration Prod12-Konf12 825763534,81 2,70 0 133661 10634,92 28736,10 36 31 86,11%

Produkt-Kund Prod12-Kund12 825763534,81 2,70 0 133661 10634,92 28736,10 36 31 86,11%

Produkt Prod12 825763534,81 2,70 0 133661 10634,92 28736,10 36 31 86,11%

Produktgrupp ProdGrp12 2336041,75 5,82 0 133661 262,76 1528,41 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod13-Konf13-Kund13 39974,36 1,03 0 400 195,00 199,94 36 20 55,56%

Produkt-Konfiguration Prod13-Konf13 292731,57 2,85 0 3600 190,10 541,05 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod13-Kund13 39974,36 1,03 0 400 195,00 199,94 36 20 55,56%

Produkt Prod13 292731,57 2,85 0 3600 190,10 541,05 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp13 1378782,88 3,59 0 38000 327,13 1174,22 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod14-Konf14-Kund14 43,13 4,18 1 32 1,57 6,57 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration Prod14-Konf14 130945,85 5,49 1 7369 65,94 361,86 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod14-Kund14 43,13 4,18 1 32 1,57 6,57 36 0 0,00%

Produkt Prod14 443339,40 3,27 1 10500 203,84 665,84 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp14 291341,49 3,56 1 26500 151,54 539,76 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod15-Konf15-Kund15 7466,14 4,22 1 436 20,46 86,41 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration Prod15-Konf15 172896,45 1,76 1 1670 235,95 415,81 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod15-Kund15 39882,17 6,04 1 1600 33,09 199,71 36 0 0,00%

Produkt Prod15 151826,70 2,07 1 1760 188,25 389,65 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp15 61159700,97 2,89 1 539000 2703,81 7820,47 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration-Kund Prod16-Konf16-Kund16 4006781,54 1,48 1 6475 1354,62 2001,69 36 0 0,00%

Produkt-Konfiguration Prod16-Konf16 8455703,88 1,19 1 12903 2453,72 2907,87 36 0 0,00%

Produkt-Kund Prod16-Kund16 4006781,54 1,48 1 6475 1354,62 2001,69 36 0 0,00%

Produkt Prod16 8455703,88 1,19 1 12903 2453,72 2907,87 36 0 0,00%

Produktgrupp ProdGrp16 56503283,39 3,47 1 134850 2164,79 7516,87 36 0 0,00%



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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