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Ambulanslogistik - prognostisering av ambulansuppdrag

Erik Magnusson

2003 inledde SOS Alarm projektet OPAL, Optimerad Ambulanslogistik, med målet att utveckla
ambulansverksamheten i Sverige.

OPAL-projektet har bland annat resulterat i en beredskapskalkylator. Denna kalkylator beräknar
beredskapen för vissa områden i Sverige och visualiserar dessa beredskaper på en digital karta som stöd
för de personer som styr ambulanserna och tilldelar dem uppdrag. �Dålig beredskap� i ett område innebär
förenklat att det inte finns tillräckligt många ambulanser i närheten för att uppfylla det förväntade
behovet.

En ingående parameter som behövs till beredskapskalkylatorn är prognoser för när det är troligt att
uppdrag kommer att uppstå i olika områden. Syftet med examensarbetet är att skapa en metod för att
prognostisera detta förväntade antal uppdrag för ambulanserna i Sverige. En metod ska även skapas för
att prognoserna ska kunna uppdateras i takt med att ny data samlas in.

En analys av historiska data för Dalarna visar en bakomliggande konstant efterfrågemodell utan tydlig
trend. Det visar sig tydligt att antal uppdrag beror på vilken veckodag samt vilken timme på dygnet som
råder. Valet blir därför att tilldela veckan 168 olika index, ett för varje timme under veckan. Sedan
undersöks två rimliga prognosmetoder, glidande medelvärde och exponentiell utjämning, som jämförs
kvalitativt och kvantitativt. Med dessa analyser som grund rekommenderas metoden glidande
medelvärde.

Med prognosvärden kan beredskapen beräknas och SOS Alarm får god hjälp att dirigera ambulanser på
ett mer effektivt sätt. Goda prognoser kan alltså bidra till ett tryggare samhälle och att rädda
människoliv.

ambulans, ambulanslogistik, logistik, OPAL, resqmap, SOS Alarm, prognos
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Förord 
Denna examensrapport har utförts under cirka sex månader för SOS Alarm Sverige AB i 
Stockholm. Examensarbetet är en avslutande del i min utbildning till civilingenjör inom 
kommunikations- och transportsystem på Linköpings universitet. 
 
I september 2006 gav jag mig in i ett projekt där huvudmålet var att finna en lämplig 
prognostiseringsteknik för SOS Alarms beredskapsberäkning i Sverige. Trots ett svårt jobb så 
har det varit mycket roligt och jag hoppas att detta projekt skall stödja SOS Alarm i deras 
arbete med att förbättra ambulansverksamheten i Sverige. 
 
Jag vill tacka min examinator och handledare, Tobias Andersson, på Linköpings universitet 
för hjälp, stöd och support genom hela arbetet. Jag vill även tacka min kontaktperson på SOS 
Alarm, Lennart Bratt, för hans sätt att tillmötesgå människor och ta sig tid att hjälpa till trots 
sitt eget fullspäckade schema. En särskild tanke sänds även till Fredrik Bergengård på SOS 
Alarm, samt övrig personal som hjälpsamt tagit sig tid att hjälpa till med information och 
kunskap som underlättat examensarbetet. Dessutom vill jag tacka mina opponenter Emil 
Olsson och Markus Richter för det stöd och den konstruktiva kritik de bidragit med. 
 
 
Norrköping, februari 2007 
 
Erik Magnusson 
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Sammanfattning 
SOS Alarm har, med staten som uppdragsgivare, åtagit sig att svara för nödnumret 112 inom 
Sverige. De utför även uppdrag för landstingens räkning, inom ambulansalarmering och inom 
ambulansdirigering. SOS Alarms affärsidé är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster för att 
skapa trygghet i nödsituationer och bidra till ett tryggare samhälle. 
 
I början av år 2003 inledde SOS Alarm projektet OPAL med målet att utveckla 
ambulansverksamheten i Sverige. OPAL står för Optimerad Ambulanslogistik och drivs i 
samarbete med Linköpings universitet. Ambulanslogistik är den planering, implementering 
och kontroll av resurser och information som utförs för att åstadkomma ett effektivt sätt att 
betjäna en person i behov av vård utanför sjukhuset, inklusive eventuell transport. 
 
OPAL-projektet har bland annat resulterat i en beredskapskalkylator. Denna kalkylator 
beräknar beredskapen för vissa områden i Sverige (för närvarande i Dalarna och Stockholms 
län) och visualiserar dessa beredskaper på en digital karta som stöd för de personer som styr 
ambulanserna och tilldelar dem uppdrag. ”Dålig beredskap” i ett område innebär förenklat att 
det inte finns tillräckligt många ambulanser i närheten för att uppfylla det förväntade behovet. 
 
En ingående parameter som behövs till beredskapskalkylatorn är prognoser för när det är 
troligt att uppdrag kommer att uppstå i olika områden. Syftet med examensarbetet är att skapa 
en metod för att prognostisera detta förväntade antal uppdrag för ambulanserna i Sverige. En 
metod ska även skapas för att prognoserna ska kunna uppdateras i takt med att ny data samlas 
in. Analysen av data och framtagning av prognoserna utförs i examensarbetet för Dalarna som 
exempel, men metoden ska kunna användas även för att ta fram prognoser för övriga Sverige. 
 
En analys av historiska data för Dalarna visar en bakomliggande konstant efterfrågemodell 
utan tydlig trend. Det visar sig tydligt att antal uppdrag beror på vilken veckodag samt vilken 
timme på dygnet som råder. Valet blir därför att tilldela veckan 168 olika index, ett för varje 
timme under veckan. Sedan undersöks två rimliga prognosmetoder, glidande medelvärde och 
exponentiell utjämning, som jämförs kvalitativt och kvantitativt. Med dessa analyser som 
grund rekommenderas metoden glidande medelvärde. 
 
Med prognosvärden kan beredskapen i utvalda områden beräknas och SOS Alarm får god 
hjälp att dirigera ambulanser på ett mer effektivt sätt. Beredskapskalkylatorn är ett verktyg 
som hjälper till att förebygga dålig beredskap och att se till att bästa möjliga beredskap hålls. 
Goda prognoser kan alltså bidra till ett tryggare samhälle och att rädda människoliv.
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Abstract 
Commissioned by the government, SOS Alarm has undertaken the assignment to be 
responsible for the emergency calls within Sweden. They are also performing commissions 
for the county councils in dispatching ambulances. SOS Alarms business concept is to 
develop, offer and perform services to create safety in emergency situations and to create a 
safer society. 
 
To develop the ambulance services in Sweden, SOS Alarm started a project in the beginning 
of 2003. The project is called OPAL, Optimized Ambulance Logistics, and it is being 
conducted in cooperation with Linköpings Universitet. Ambulance Logistics is the planning, 
implementation and control of resources and information used to facilitate an efficient way of 
serving a person in need of out-of-hospital medical care, including possible transportation. 
 
Among other things, the OPAL-project has resulted in a preparedness calculator. The 
calculator calculates the preparedness for certain areas in Sweden (so far Dalarna and the 
county of Stockholm) and visualizes the preparedness on a digital map to support the persons 
who dispatch the ambulances. If an area has “bad preparedness”, in simple terms it means that 
there are not enough ambulances in the surrounding area to cover the probable needs.  
 
The inputs for the preparedness calculator include forecasts of where and when ambulance 
calls are probable to occur in Sweden. The purpose with this thesis is to create a method to 
produce these forecasts. A method to update the forecasts when new input data is available 
also has to be created. The data analysis and production of forecasts in this thesis are based on 
data from Dalarna. However, the method has to be generalized and eventually applicable to 
produce forecasts for the rest of Sweden.  
 
An analysis of historical data shows that the demand is constant, with no obvious trend. It is 
obvious that number of ambulance calls is differentiated over the days of the week and also 
over the hours of the day. Therefore, the week is categorized into 168 different indexes, one 
for each hour of the week. The next step is to examine two reasonable forecasting methods, 
moving average and exponential smoothing, and compare their quantitative and qualitative 
characteristics. Based on these comparisons, the moving average method is recommended. 
 
With the forecasts, the preparedness in selected areas can be calculated and SOS Alarm 
receives excellent assistance in dispatching ambulances in a more efficient way. The 
preparedness calculator will assist in preventing bad preparedness and it makes sure that the 
best possible preparedness is being upheld. Therefore, good forecasting can contribute to a 
safer society and to saving human lives.
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- 1 INLEDNING - 

- 1 - 

1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en introduktion till examensarbetet och dess förutsättningar. 

 

1.1 Bakgrund 
I början av år 2003 inleddes ett projekt av SOS Alarm Sverige (hädanefter enbart kallat ”SOS 
Alarm”) som döptes till OPAL. OPAL står för Optimerad Ambulanslogistik och är ett 
nationellt projekt som startades med målet att utveckla ambulansverksamheten i Sverige. 
Projektet drivs av SOS Alarm i samarbete med Linköpings universitet (mer om OPAL kan 
läsas i kapitel 4.9). Ett av resultaten från OPAL är ett beslutsstöd för de personer som styr 
ambulanserna och tilldelar dem uppdrag. Dessa personer kallas ambulansdirigenter. 
Dirigenterna måste idag ha stor mängd information i huvudet på en gång. De måste till 
exempel veta var alla ambulanser som saknar GPS1 befinner sig så att de vet om de är i 
närheten för ett uppdrag eller inte. De måste även ha manuell kontroll på hur beredskapen är 
runt om i området, så att det finns lediga ambulanser inom tillräcklig närhet för att kunna 
betjäna akutuppdrag oavsett var de skulle inträffa. Ett beslutsstödsverktyg och GPS i samtliga 
bilar skulle minska dirigenternas arbetsbörda och samtidigt generera i ett likvärdigt sätt att 
beskriva beredskapen som råder. På så sätt skulle alla personer ha samma uppfattning av ett 
visst läge och det skulle inte uppstå några tveksamheter på grund av olika åsikter.  
 
Idag används en beredskapskalkylator som stöd för dirigenterna för att beräkna och 
visualisera beredskapen i ett visst område. Beredskapen är ett sätt att beskriva den 
operationella situationen för tillfället. Dålig beredskap i ett område innebär förenklat att det 
inte finns tillräckligt många ambulanser i närheten. Beredskapen i en punkt beräknas med 
hänsyn till hur många ambulanser det finns i närheten, hur lång körtid de har till punkten, 
samt sannolikheten att ett uppdrag kommer uppstå nära punkten. Plattformen som används är 
ett GIS som kallas ResQMap. GIS betyder Geografiskt Informationssystem och är ett 
datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information, 
exempelvis en digital karta. ResQMap är SOS Alarms nya GIS i form av en digital karta där 
ambulanser och uppdrag finns markerade. Detta diskuteras vidare i kapitel 4.8. 
 
Indatan till beslutsstödsverktyget är prognoser för när det är troligt att uppdrag kommer att 
uppstå i olika områden2. Statistik över var och när uppdrag uppstår har samlats för Dalarna 
sedan november 2005 och samlas fortgående. För att få bra kvalitet på utdatan krävs bra 
indata och därför är det viktigt att den uppdateras ständigt. Detta leder till examensarbetets 
uppsatta syfte (kapitel 1.2). 
 

                                                 
1 GPS står för Global Positioning System och innebär att det med hjälp av ett antal satelliter och en mottagare är 
möjligt att få reda på sin position och visualisera detta på en karta. 
2 Med områden menas SAMS-områden som förklaras närmare i kapitel 4.9. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en modell/metod för att prognostisera det förväntade 
antalet uppdrag för ambulanserna i Sverige. En metod ska även skapas för att modellerna 
enkelt ska kunna uppdateras i takt med att ny data samlas in. 
 

1.3 Metod 
Uppgiften går ut på att: 
 

• studera olika efterfrågemodeller och prognosmetoder 
• studera historiska data (2005-11-08 till 2006-10-23) över ambulansuppdrag för 

Dalarna med syfte att hitta den föreliggande efterfrågemodellen 
• testa lämpliga prognosmetoder för att prognostisera kommande antal 

ambulansuppdrag per tidsenhet i varje SAMS-område för olika delar av dygnet, 
veckan och året. Därefter väljs den mest lämpliga metoden för ändamålet. Metoden 
ska vara generell och kunna användas i samtliga län. 

• med prognosvärdena som utgångspunkt vikta varje SAMS-område beroende på dess 
befolkningsmängd 

• ta fram en metod att uppdatera vikterna när ny statistik blir tillgänglig, samt att 
kontrollera prognosens trovärdighet genom att undersöka stora skiljaktigheter mellan 
prognos och verklig efterfrågan. 

 
Analysen av data och framtagning av prognoserna utförs i examensarbetet för Dalarna som 
exempel, men metoden ska kunna användas även för att ta fram prognoser för övriga Sverige. 
För att hitta en lämplig metod behövs statistik över var och när uppdrag uppstått tidigare. 
Sådan statistik finns tillgänglig för Dalarna från november 2005. 
 

1.4 Avgränsningar 
Då examensarbetet utförs under 20 veckor, motsvarande 800 timmar, begränsas arbetet. 
Huvuddelen kommer vara att ta fram ett sätt att vikta SAMS-områdena för Dalarna, alltså 
prognostisera antalet uppdrag i varje zon den kommande tidsperioden. Metoden att ta fram 
vikterna ska dock kunna användas för att beräkna vikter i resten av landet, men detta ligger 
utanför examensarbetets ramar. Dessutom ska en metod för hur vikterna ska uppdateras tas 
fram men implementering av uppdateringsfunktionen ligger inte inom ramen för 
examensarbetet, utan endast framtagning av metoden. 
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1.5 Felkällor 
I ett arbete eller undersökning av detta slag finns alltid risk att ett antal olika fel uppstår. 
Nedan följer några exempel på olika felkällor och vad som gjorts för att åtgärda dessa så bra 
som möjligt. 
 
Det kanske allvarligaste felet är om uppdragsgivare och uppdragsutförare missförstår 
varandra. Då blir utfallet av projektet något annat än det som efterfrågas och det efterfrågade 
projektet är fortfarande ogjort. Därför är det viktigt att ha kontinuerlig kontakt med 
uppdragsgivare och handledare så att arbetet går i rätt riktning hela tiden och kan styras om 
ifall det skulle behövas. Eftersom tanken med projektet är att uppnå de mål som finns i syftet 
är det viktigt att både uppdragsgivare, handledare och examensarbetaren är överens om det 
uppställda syftet. Under projektets gång har ett antal avstämningar gjorts och delrapporter 
lämnats in kontinuerligt för att försäkra att projektet utförs på ett korrekt sätt. Arbetet har även 
följts av examensarbetets opponent, som granskat det på ett kritiskt sätt. 
 
En annan vanlig felkälla är den indata som ska samlas in. Om inte tillräckligt bra eller 
tillräckligt mycket data finns att tillgå kan resultatet bli missvisande. Den data som används i 
projektet har samlats in av SOS Alarm och anses trovärdig. Dock finns det inte hanterbar data 
från längre tillbaka än november 2005 vilket innebär vissa komplikationer. Det är till exempel 
svårt att tyda säsongvariationer över årstiderna med ett knappt års indata. 
 
Den främsta orsaken till fel är den mänskliga faktorn, särskilt vid intervjuer. Svaren från 
intervjuerna ska tolkas och det som sägs kan uppfattas olika beroende på vem som lyssnar. 
Samtidigt kan intervjupersonen ge felaktiga uppgifter eller minnas fel. De personer som 
intervjuats i detta projekt är dock sådana som är delaktiga i projektet och risken för felaktiga 
uppgifter anses liten. 
 
Vid användande av relativt få källor kan en felaktig bild fås av ett ämne om författaren är 
subjektiv i vissa frågor. Därför har ett flertal oberoende källor använts då betydelsefull 
information och data samlats in. 
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1.6 Disposition 
Rapporten är upplagt på ett sätt som gör att läsaren på ett strukturerat sätt kan ta sig igenom 
projektets olika delar och få full förståelse för arbetsgången. Rapportens olika kapitel 
presenteras nedan för att ge läsaren en bra översikt över arbetsgången.  
 
Kapitel ett: I början finns ett inledande kapitel där läsaren sätts in i arbetet. Här finns 

bakgrunden till projektet, syftet med examensarbetet, en uppgiftsprecisering, 
vilka avgränsningar som gjorts, tänkbara felkällor, metod där arbetsgången 
beskrivs, samt denna disposition. 

 
Kapitel två: Det andra kapitlet består av en kort företagspresentation av SOS Alarm Sverige 

AB. 
 
Kapitel tre: Kapitel tre består av en teoretisk referensram där metodiken att ta fram en 

prognosmetod förklaras. Dessutom presenteras olika prognosmetoder som 
beskrivs och analyseras. 

 
Kapitel fyra: Fjärde kapitlet innehåller en nulägesbeskrivning där företagets verksamhet 

beskrivs utifrån hur det fungerar idag, både metoder och tekniska lösningar. 
Begränsningar görs till de delar av verksamheten som är intressanta för projektet 
och som ligger innanför examensarbetets ramar. 

 
Kapitel fem: Här beskrivs åtgärdsförslag och en utformning av den nya lösningen, alltså en 

prognosmodell över zonernas vikter samt en metod att uppdatera vikterna. 
 
Kapitel sex: Här återfinns resultatdelen där resultatet från examensarbetet presenteras och 

diskuteras utifrån uppsatt syfte. Dessutom ges förslag på vidare studier för ännu 
bättre beredskap i framtiden. Detta presenteras i form av en sammanfattning av 
de idéer och funderingar som uppkommit under arbetets gång men som ligger 
utanför examensarbetets ramar. 
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2 Företagspresentation 
Företagspresentationen innehåller en kort beskrivning av SOS Alarm och deras verksamhet. 

 

2.1 Företagsfakta 
SOS Alarms affärsidé är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster för att skapa trygghet i 
nödsituationer och bidra till ett tryggare samhälle. SOS Alarm finns belägna på 18 platser i 
Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr och huvudkontoret är beläget i Stockholm (se 
figur 2.1). 

         
 
 
 
Varje SOS-central har en lokal styrelse och leds av en platschef med kunskap om de 
förutsättningar som råder inom sitt geografiska område. Tack vare gemensamma databaser 
kan centralerna samarbeta både operativt och administrativt vid större olyckor. SOS Alarm 
har idag cirka 850 anställda, varav cirka 600 är SOS-operatörer. (sosalarm.se (1)) 
 
2.1.1 Verksamheten 
SOS Alarm har, med staten som uppdragsgivare, åtagit sig att svara för nödnumret 112 inom 
Sverige samt för alarmeringstjänsten för statlig räddningstjänst. SOS Alarm utför även 
uppdrag för landstingens räkning, inom ambulansalarmering och inom ambulansdirigering (se 
kapitel 4.4 och 4.5).  
 

SOS Alarm Sverige AB ägs av staten (50 %), Landstingsförbundet (25 %) och Förenade 
Kommunföretag AB (25 %). SOS Alarm är moderbolag i en koncern med dotterbolagen 
YouCall Sverige AB, Rescue Electronics AB, SOS Säkerhetstjänster AB och SOS Security 
Säkerhetskonsult AB. De två sistnämnda bolagen bedriver inte någon verksamhet och är 
därmed vilande. Moderbolaget har ansvar för koncernens övergripande strategiska utveckling. 
Idag är SOS Alarm organiserat i fem geografiska affärsområden (Norr, Fyrklövern, Mitt, Syd 
och Storstad) med var sin affärsområdeschef, vilket har medfört samordningsfördelar i 
respektive område vad gäller administration, bemanning, verksamhet och marknadsföring. 
(sosalarm.se (1)) 

Figur 2.1: De 18 SOS-centralerna spridda över Sverige. (sosalarm.se (6)) 
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2.2 Historik 
I telefonins barndom förekom bara manuella telefonväxlar i Sverige, där anroparen blev 
kopplad till en abonnent genom namnanrop. Antalet abonnenter växte dock snabbt och snart 
blev det nödvändigt att gå över till enbart nummeranrop. Det enda undantaget från reglerna 
om namnanrop gällde larmsamtal. I slutet av 1940-talet föreslogs ett särskilt larmnummer för 
att underlätta larmtjänsten. Numret borde börja på 90 och vara femsiffrigt, liksom alla andra 
så kallade tjänstenummer. För att göra det lätt att minnas föreslogs 90 000.  
 
Den första SOS-centralen invigdes i Västerås den 7 januari 1974. SOS-centralerna ersatte 
över 100 lokala och regionala larmcentraler samt Televerkets samtliga telefonstationer med 
SOS-betjäning. På centralerna tar särskilda SOS-operatörer emot larmsamtal, intervjuar den 
uppringande samt larmar ut de hjälpresurser som krävs. I uppgifterna ingår också 
ambulansdirigering. (sosalarm.se (2)) 
 

2.2.1 Teknisk utveckling 

För att motverka eventuella problem med dålig lokalkännedom byggde SOS Alarm upp ett 
ortsnamnsregister med koordinathänvisningar till kartan. Detta utfördes genom att ett antal 
personer kröp omkring på golvet på en karta med skala 1:50 000. Personerna noterade alla 
namn som fanns på kartan (orter, sjöar, mossar och så vidare) på små lappar tillsammans med 
dess kartkoordinater. Ortsnamnsregistren blev en mycket värdefull hjälp för operatören, som 
snabbt kunde hitta rätt plats för en händelse. 
 
I de tre storstadscentralerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) användes en datoriserad 
sensorteknik, medan övriga SOS-centraler till en början använde snörbord (se figur 2.2) för att 
sköta telefontrafiken i samband med larmsamtal. 1981 bestämdes att en datoriserad så kallad 
CoordCom-utrustning (se kapitel 4.8.2) skulle ersätta snörborden och 1992 togs det sista 
snörbordet ur drift. Under 1990-talet uppgraderades även storstäderna till CoordCom. 
 

 
Figur 2.2: Snörbord modell 1948 vid en SOS-central i Sverige, en teknik som användes fram till 1992. 

(algonet.se) 
 
I början av 90-talet började önskemål komma fram om ett system som kunde följa ambulanser 
på kartbild. Något sådant system fanns inte och företaget Hogia Communications AB 
kontaktades. Under nio månader utfördes ett test med 17 ambulanser i Jönköpings län med 
mycket goda resultat och 1994 hade systemet permanentats för hela Jönköpings län. Systemet 
var mycket användarvänligt och vidareutvecklades kontinuerligt tills det ersattes av dagens 
system från Carmenta i Göteborg (se kapitel 4.8). (sosalarm.se (2)) 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att ge ett underlag för de undersökningar och analyser som utförs i 

examensarbetet samt att ge läsaren en inblick i den teori som behövs för att följa tankegången 

vid val av prognosmetod. 

 

3.1 Prognosverksamhet 
För att förstå hur framtagen statistik används för att förutspå framtida akutuppdrag behövs en 
viss insikt i vad prognoser är och hur olika prognosmetoder används beroende på syftet med 
prognosen. Prognoser innebär generellt sett att ange och bedöma framtida sannolika förlopp. 
För att utnyttja prognoser är det viktigt att känna till de främsta prognosmetoderna samt de 
bästa användningsområdena, respektive begränsningarna, för dessa. Några grundläggande 
egenskaper hos prognoser är: 
 

• Prognosen är vanligen fel. Den ska inte betraktas som känd data, utan 
prognossystemet bör kunna hantera prognosfel. 

• En bra prognos är mer än bara en siffra. Prognosen bör inkludera mått på förväntat 
prognosfel i form av till exempel standardavvikelse eller ett intervall. 

• Aggregerade prognoser är säkrare. Att summera produktgrupper, eller i detta fall 
geografiska områden, ger stabilare prognoser än för mindre grupper/områden. 

• Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten. Det är enklare att prognostisera 
skeenden som ligger nära i tiden än sådana som ligger längre fram i tiden. 

• Prognoser ska inte ersätta känd information. Om det finns kunskap om framtida 
händelser, i detta fall exempelvis stora evenemang med stora folksamlingar eller 
liknande, är det troligt att det blir fler ambulansuppdrag än vad prognosen säger. 

 
Det är viktigt att veta vad prognosens syfte är, varför den behövs, för att välja prognosmetod. 
Det är till exempel viktigt att se över följande karakteristika: 
 

• Tidshorisont. Hur långt in i framtiden ska prognosen sträcka sig? 
• Detaljeringsgrad. Hur lång prognosperiod ska användas – timme, dag, månad, år? Hur 

ofta ska prognosen uppdateras? 
• Antal prognosobjekt. Om prognosen gäller en enskild produkt eller tjänst kan det vara 

lönsamt att lägga stora resurser för att få en god prognos. Om ett större antal produkter 
ska prognostiseras är det däremot lämpligt att gruppera produkterna. 

• Planera eller styra? Vad är prognosen till för? Om den ska användas för planering 
syftar den till att se ett mönster i historiska data, men om den används för exempelvis 
styrning av en process behövs främst varningssignaler vid avvikelser. 
(Olhager, 2000) 
 

Det övergripande syftet i SOS Alarms fall är att öka kunskapen om efterfrågan på ambulanser. 
Detta kan leda till jämnare utnyttjande av resurserna, kortade väntetider för patienterna och 
kan bidra till att rädda liv. Genom att använda prognosen på lång sikt är det även möjlig att se 
om antalet resurser är rätt, eller om det vore rimligt att öka eller minska dessa under olika 
perioder.  
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3.2 Efterfrågemodeller 
Det är viktigt att hålla isär begreppen efterfrågemodell och prognosmetod. En 
efterfrågemodell är en beskrivning av den process som genererar efterfrågetidsserien, alltså en 
beskrivning av den historiska datan. En prognosmetod däremot, har som syfte att förutsäga 
kommande efterfrågan. Den beskriver beräknad efterfrågan kommande period/perioder och 
har sin grund i hur historiska datan ser ut. Valet av prognosmetod baseras helt enkelt på vilken 
efterfrågemodell som föreligger. En efterfrågemodell beskrivs med hjälp av så kallade 
tidsseriekomponenter. Dessa komponenter används sedan för att ansätta en efterfrågemodell, 
beroende på hur den historiska datan ser ut. (Olhager, 2000) 
 

3.2.1 Tidsseriekomponenter 

En tidsserie av efterfrågedata kan delas upp i fem olika tidsseriekomponenter. Dessa 
komponenter illustreras i figur 3.1 och presenteras nedan. 
 

• Trend (T): En gradvis ökning eller minskning av efterfrågan. 
• Säsong (S): Ett mönster av efterfrågevariationer som återkommer regelbundet. Dessa 

variationer kan förekomma efter årstid, helger eller dygnets timmar. 
• Cykel (C): Ett mönster som återkommer efter ett antal år, men med jämna tidsintervall. 
• Nivå (N): Nivån är den genomsnittliga efterfrågan över tiden. Denna syns tydligt efter 

rensning av trend, säsong och cykel. 
• Slump (E): Slumpmässiga variationer som saknar mönster och ej kan förklaras. 

 

 
Figur 3.1: Tidsseriekomponenterna trend, säsong, cykel, nivå och slump. (Olhager, 2000) 
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Dessa komponenter kan kombineras till en efterfrågemodell på olika sätt. De vanligaste är 
multiplikativ och additiv modell. I en multiplikativ modell är efterfrågan (D) produkten av 
komponenterna enligt: 
 

ENCSTD ⋅⋅⋅⋅=  
 

Alla effekter relateras till en 100 % nivå, det vill säga om D ökar med 20 % i december ger 
detta en säsongeffekt på 1,2. 
 
I den additiva modellen adderas istället de fem komponenterna. Den hypotetiska ökningen i 
december anges här i absoluta tal, till exempel 20 miljoner kronor över årsgenomsnittet. 
Efterfrågan fås här enligt: 
 

ENCSTD ++++=  
 
Även kombinationer av de båda kan förekomma. Det gäller att hitta den modell som bäst 
förklarar efterfrågans utveckling. Nedan följer tre exempel på efterfrågemodeller (konstant 
modell, trendmodell och kombinerad trend- och säsongmodell), för vilka lämpliga 
prognosmetoder presenteras i kapitel 3.4. I de modeller där en tidsseriekomponent inte ingår 
sätts värdet till ett respektive noll för multiplikativ och additiv modellbeskrivning. (Olhager, 
2000) 
 

3.2.2 Konstant modell 

En konstant modell innehåller endast en nivåterm och en slumpterm (slumpmässiga 
avvikelser kring ett medelvärde). 
 

tt aD ε+=  

där =tD efterfrågan period t 

 =a nivå 
 =tε slumptal period t 
 
Slumptalet är en oberoende stokastisk variabel med medelvärde noll och konstant 
standardavvikelse (σ). Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värdena avviker från 
medelvärdet (Blom, 1989). 
 
Slumptalet kan beskrivas enligt: 
 

[ ]




≠

=
=

ts

ts
E ts

,0

,
,

2σ
εε  

 
där E [.] är det förväntade värdet. Då medelvärdet av slumpens inverkan är noll kan nivån 
beräknas som efterfrågans medelvärde. (Olhager, 2000) 
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3.2.3 Trendmodell 

En trendmodell består av en nivåterm, en trendterm och slumpinverkan. 
 

tt tbaD ε+⋅+=  

där =b trenden per period 
 =t periodindex 
 
Värdet på periodindex motsvarar det antal perioder sedan efterfrågan låg på nivån a. (Olhager, 
2000) 
 

3.2.4 Kombinerad trend- och säsongmodell 

En kombinerad trend- och säsongmodell innehåller en nivåterm, en trendterm, en säsongterm 
och slumpinverkan. I exemplet representeras säsongtermen av ett säsongindex. Nivåtermen 
och trenden summeras, för att sedan multipliceras med säsongindexet. 
 

( ) ,ttt cbtaD ε+⋅+=  

där =tc säsongindex period t 
 
Säsongeffekterna uppträder vanligtvis som diskreta steg. Säsonger och säsongindex förklaras 
lite mer ingående i kapitel 3.4.4. (Olhager, 2000) 
 

3.3 Prognostyper 

3.3.1 Kvalitativa prognoser 

Kvalitativa prognoser innebär manuella, subjektiva bedömningar. Exempel på sådana metoder 
är Delphi-metoden, expertutlåtanden, marknadsundersökningar och historisk analogi. Delphi-
metoden innebär att ett antal experter iterativt utför individuella bedömningar i syfte att nå en 
samstämmighet. Detta sker ofta med enkäter som sammanställs och deltagarna får se 
medelvärde och något spridningsmått. Baserat på detta upprepas processen tills koncensus 
nås. Det är viktigt att deltagarna inte har någon vetskap om vad de andra tycker under 
processens gång. Vid andra expertutlåtanden förekommer ofta möten och diskussioner 
experterna emellan. Marknadsundersökningar används då det är viktigt att veta marknadens 
respons på nya produkter eller tjänster. Detta sker vanligen via telefonintervjuer eller enkäter. 
Analogimetoden innebär att paralleller dras med hur prognoser sett ut tidigare för liknande 
produkter eller tjänster. Vid introduktion av en helt ny produkt eller tjänst kan detta vara det 
enda underlag som finns för prognostisering. (Olhager, 2000) 
 

3.3.2 Kvantitativa prognoser 

Kvantitativa prognoser benämns även explorativa prognoser och baseras, som namnet 
antyder, på kvantitativa modeller. Den vanligaste gruppen inom kategorin är tidsseriemetoder. 
Tidsserier är kronologiskt ordnade data med konstant periodlängd. I dessa metoder baseras 
prognosen för en variabel på tidigare observationer av samma variabel och alla andra 
variabler ignoreras. Tidsseriemetoder behandlar systemet (de faktorer som prognosen och 
utfallet beror av) som en svart låda (se figur 3.2). Det finns tre huvudsakliga anledningar till 



- 3 TEORETISK REFERENSRAM - 

- 11 - 

att se systemet som en svart låda. För det första kan det vara svårt att förstå bakomliggande 
system, vad som påverkar utfallet. Den andra anledningen är att det är relativt oviktigt att 
förstå detta system. Det viktiga med prognoser är att förutspå vad som händer och när det 
händer, inte varför det händer. Tredje anledningen är att det ofta är dyrt att utforska varför 
utfallet blir som det blir, det är billigare att bara läsa av när eller vad som händer. Exempel på 
tidsseriemetoder presenteras och förklaras i kapitel 3.4. 

 
Figur 3.2: Principen för tidsseriemetoder. 

 
Kausala metoder, eller metoder för orsakssamband, är en annan grupp inom kvantitativa 
metoder. De utgår från att en variabels utveckling kan förklaras av någon eller några andra 
variabler, värdet på en särskild variabel är alltså en funktion av en eller flera variabler (se 
figur 3.3). I dessa metoder kan en invariabel ändras och output ska påverkas på ett 
förutsägbart sätt förutsatt att förhållandet är konstant. Ett exempel kan vara att studera hur 
försäljningen av bensinsnåla bilar påverkas av en höjning av bensinpriset. Fördelen med 
kausala metoder framför tidsseriemetoder är att det är möjligt att testa hur utvariabeln 
påverkas om en annan variabel ändras. Nackdelarna är framförallt att de kräver mycket 
information om de inblandade variablerna, samt att de kräver mycket mer data än 
tidsseriemetoder. De orsakssamband som skulle kunna vara av intresse för SOS Alarm är i 
detta fall till exempel hur befolkningsmängden i områdena påverkar antalet uppdrag. 
(Makridakis & Wheelwright, 1989) 
 

 
Figur 3.3: Principen för kausala metoder. 

 
I fallet för SOS Alarm ses systemet som en svart låda där indata (känt antal uppdrag för olika 
tidpunkter som varit) används för att generera i utdata (prognostiserat antal uppdrag för 
kommande tidpunkter). Efterfrågestrukturen antas i SOS Alarms fall bestå även i framtiden, 
därför används kategorin tidsseriemetoder i examensarbetet. 
 

3.4 Prognosmetoder 
Tidsseriemetoder är en typ av prognosmetoder. Dessa metoder utgår ifrån att 
efterfrågestrukturen består även i framtiden. Tidigare observationer tilldelas vikter. Dessa 
vikter varierar mellan olika prognosmetoder, liksom sättet att bestämma vikterna. 
 
Framtagande av en prognosmetod görs generellt i fyra steg. Först väljs typ av prognosmetod 
efter analys av historisk efterfrågedata och antagande om vilken efterfrågemodell som antas 
föreligga. Steg två är att bestämma metodens parametervärden. Därefter fastställs lämpliga 
startvärden för variablerna i metoden. Slutligen behövs kontinuerlig uppföljning av prognosen 
mot faktisk efterfrågan för att upptäcka eventuella systematiska förändringar i efterfrågedatan. 
(Olhager, 2000) 

system 

Relation mellan två 
eller flera faktorer 

input output 

input output genererande 
process 

system 
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De prognosmetoder som behandlas beror på föreliggande efterfrågemodeller. 
Prognosmetoderna som behandlas och vilka som används till vilken efterfrågemodell 
presenteras i tabell 3.1. Dessutom behandlas multiplikativa säsongindex (vilket är den 
vanligaste formen av säsongindex). 
 

Tabell 3.1: Koppling mellan efterfrågemodell och möjliga prognosmetoder. (Olhager, 2000) 

Efterfrågemodell Prognosmetod 
Konstant modell Glidande medelvärde 
 Exponentiell utjämning 
Trendmodell Exponentiell utjämning med trend 
Trend- och säsongmodell Exponentiell utjämning med trend och säsong 

 

3.4.1 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde är en bra prognosmetod om efterfrågan är relativt stabil över tiden. Med 
denna metod beräknas ett medelvärde av ett antal perioders efterfrågan. De olika periodernas 
efterfrågan får alla samma vikt och antal perioder som observeras kan väljas fritt. Exempelvis 
så blir prognosen av ett tre perioders glidande medelvärde summan av dessa tre perioders 
efterfrågan dividerat med tre. Nästa period ersätts den äldsta periodens efterfrågan med den 
senaste periodens efterfrågan. 
 

∑
+−=

+−−
+ =

+++
==

1

11
1

1..

Nti

i
Nttt

tt D
NN

DDD
MF  

där =+1tF prognos för period t+1, gjord i period t 

 =tM glidande medelvärde i period t 

 =tD observerat värde i period t 

  =i tidsperiod 
 =N antal observationer i medelvärdesbildningen 
 
När många perioder används fås en jämnare prognos som inte är så känslig för tillfälliga 
avvikelser. Detta används då eventuella avvikelser antas vara slumpmässiga. I de fall 
efterfrågan varierar och prognosen ska följa variationerna, används istället få perioder i det 
glidande medelvärdet. Denna metod kräver generellt mycket lagrad data eftersom de N 
senaste periodernas efterfrågan används. Prognosen för flera perioder framåt blir samma som 
för nästkommande period, eftersom efterfrågemodellen antas vara konstant. (Makridakis & 
Wheelwright, 1989) 
 

3.4.2 Exponentiell utjämning 

En nackdel med metoden glidande medelvärde är att samtliga observerade perioder ges 
samma vikt, och tidigare perioder får ingen vikt alls. Eftersom de senaste periodernas data 
innehåller färskast information om framtiden är det rimligt att ge högre vikt till dessa än för 
äldre observationer. Detta tar metoden exponentiell utjämning hänsyn till genom att ge olika 
perioder olika vikter. Uppdatering av prognosen utförs med följande formel. (Makridakis & 
Wheelwright, 1989) 
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 ( ) ( ) ( )ttttttttt FDFFDUDUF −⋅+=⋅−+⋅=⋅−+⋅== −+ ααααα 11 11  

där =+1tF prognos för period t+1 

 =tU exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 

 =tD efterfrågan i period t 

 =α utjämningskonstant (värde mellan 0 och 1) 
 =i tidsperiod 
 
Prognosen fås från den föregående prognosen, justerad med hänsyn till senaste prognosfelet 
med faktorn α . Prognosen för flera perioder framåt blir, även för denna metod, samma som 
för nästa period eftersom den underliggande efterfrågemodellen antas vara konstant. 
 
Genom att vidareutveckla uttrycket av Ft fås ett samband som förklarar metodens namn. 
 

 ( ) ( ) ( )∑
∞

=

−−−+ ⋅−⋅==⋅−+⋅−⋅+⋅=
0

1
2

11 1..11
i

it

i

tttt DFDDF αααααα  

 
Prognosen utgörs alltså av en viktning av tidigare observationer där vikterna avtar 
exponentiellt. Eftersom α  antar värden mellan 0 och 1 går faktorn (1- α ) mot noll då antal 
perioder går mot oändligheten. Vikterna α , ( )αα −⋅ 1  och så vidare bildar en geometrisk 
serie där summan är lika med 1, vilket innebär att prognosen består av den exponentiellt 
utjämnade efterfrågan alltsedan efterfrågedatans start. (Olhager, 2000) 
 
Valet av utjämningskonstanten α  avgör hur snabbt vikterna ska avta. Ett högre värde på α  
ger snabbare reaktion på förändringar, men även större känslighet för slumpinverkan. Ett 
lägre α -värde ger således en stabilare prognos, men reagerar långsammare på systematiska 
förändringar. Vanligtvis bestäms α  efter hur vilket värde som ger bäst prognosanpassning till 
historiska data. Ett annat alternativ är att jämföra valet av perioder i metoden glidande 

medelvärde. Vid denna jämförelse gäller förhållandet 
1

2
+

=
N

α  där N motsvarar antalet 

perioder för metoden glidande medelvärde. Jämförelsen baseras på att den genomsnittliga 
åldern på data i den glidande medelvärdesbildningen satts lika med den genomsnittliga åldern 
på data vid exponentiell utjämning. Denna relation innebär att metoderna kommer att ge 
samma fördelning av prognosfelet och därmed i stort sett samma tillförlitlighet. Detta betyder 
dock inte att metoderna ger samma prognos.  
 
Om α  sätts till ett erhålls en naiv prognos, vilket innebär att prognosen för nästa period blir 
samma som efterfrågan för rådande period. Fördelen med denna metod är att endast 
föregående periods prognos och efterfrågan behöver lagras, vilket innebär mindre datamängd 
än för glidande medelvärde. (Makridakis & Wheelwright, 1989) 
 

3.4.3 Exponentiell utjämning med trend 

I de fall en tydlig trend förekommer bör hänsyn tas, annars kommer prognosen släpa efter. 
Exponentiell utjämning med trend, även kallad Holts metod, utnyttjar exponentiell utjämning 
med hänsyn till trenden. Här uppdateras även trenden genom exponentiell utjämning. 
Formlerna ser ut enligt nedan. 
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 ( ) ( )111 −− +⋅−+⋅= tttt TUDU αα  

 ( ) ( ) 11 1 −− ⋅−+−⋅= tttt TUUT ββ  

där =tU  exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 

 =α  utjämningskonstant för medelefterfrågan (värde mellan 0 och 1) 
 =tD  efterfrågan i period t 

 =tT  exponentiellt utjämnad trend för period t 

 =β  utjämningskonstant för trenden (värde mellan 0 och 1) 
 
Exponentiell utjämning sker alltså även av trenden i sig. Ett mått på den aktuella trenden är 
( )1−− tt UU  i och med att den exponentiellt utjämnade medelefterfrågan tar hänsyn till trenden. 
Efterfrågeprognosen för nästkommande period beräknas som summan av den exponentiellt 
utjämnad efterfrågan och trenden. 
 
 ttt TUF +=+1  

där =+1tF prognos för period t+1 
 
För prognoser längre fram i tiden läggs en trendterm till för varje period. 
 
Utjämningskonstanten för trenden, β , måste även den bestämmas till ett värde mellan noll 
och ett. β  har samma egenskaper som α . Ett högt värde ger mer vikt åt nyare trender och ett 
mer följsamt resultat, medan ett lägre värde ger stabilare prognos. Ofta ges trendtermen mer 
stabilitet än konstanten för efterfrågan, vilket innebär att αβ < . (Olhager, 2000) 
 

3.4.4 Säsongindex 

Om det finns återkommande toppar eller dalar i efterfrågemönstret (säsongeffekter), bör dessa 
identifieras och kvantifieras. Dessa variationer kan exempelvis ske under sommar- respektive 
vintertid eller under helger. 
 
Den vanligaste formen av säsongindex är multiplikativa säsongindex. Här divideras 
medelvärdet för respektive period/säsong med till exempel hela årets medelvärde för att 
erhålla ett normerat index. På så sätt blir medelvärdet av samtliga säsongindex lika med ett 
och summan blir lika med antalet säsonger (vid kvartalsvisa index blir således summan fyra). 
Om medelvärdet för respektive kvartal de senaste åren är 400, 600, 500 och 300 blir 
medelvärdet 450 och kvartalens säsongindex blir 0,89, 1,33, 1,11 och 0,67. 
 
För prognostisering med hänsyn till säsongvariationer ska säsongrensade data användas i 
prognosmetoden. Vid multiplikativ modell rensas datan enligt formeln nedan. 
 

 
t

ts

t
S

D
D =  

där =s

tD säsongrensad efterfrågan för period t 

 =tD efterfrågan i period t 

 =tS säsongindex för period t 
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När prognosen med säsongsrensade data är utförd, exempelvis genom glidande medelvärde 
eller exponentiell utjämning, justeras den erhållna prognosen med hänsyn till gällande 
säsongindex. Prognosen för kommande period blir således: 
 

s

ttt FSF 111 +++ ⋅=  

där =+1tF prognos för efterfrågan i period t+1 med hänsyn till säsong 

 =+1tS säsongindex för period t+1 

 =+

s

tF 1 prognos baserad på säsongrensade data 
 
Säsongindex för perioden t+1 sätts till samma värde som beräknats för motsvarande period 
året innan. Detta index bör uppdateras kontinuerligt för att hela tiden få aktuella säsongindex. 
(Olhager, 2000) 
 

3.4.5 Exponentiell utjämning med trend och säsong 

I vissa fall finns det både trend- och säsongeffekter i efterfrågemönstret. I dessa fall kan 
exponentiell utjämning med trend och säsong, även kallad Winters metod, användas. Winters 
metod utgår från den kombinerade trend- och säsongmodellen som beskrivs i kapitel 3.2.4. 
Metoden liknar Holst metod, men har fördelen att den även tar hänsyn till säsongsvariationer. 
I denna metod uppdateras även säsongindex med exponentiell utjämning. Metoden uppdateras 
enligt följande tre formler: (Makridakis & Wheelwright, 1989) 
 

( ) ( )111 −−

−

+⋅−+⋅= tt

Nt

t
t TU

S

D
U αα  

 ( ) ( ) 11 1 −− ⋅−+−⋅= tttt TUUT ββ  

 ( ) Nt

t

t
t S

U

D
S −⋅−+⋅= γγ 1  

där =tU exponentiellt utjämnad medelefterfrågan period t 

 =α utjämningskonstant för medelefterfrågan (värde mellan 0 och 1) 
 =tD efterfrågan i period t 

 =tS säsongindex för period t 

 =N antal perioder (exempelvis 4 vid kvartal, 12 vid månad) 
 =tT  exponentiellt utjämnad trend för period t 

 =β  utjämningskonstant för trenden (värde mellan 0 och 1) 
 =γ  utjämningskonstant för säsongen (värde mellan 0 och 1) 
 
Vid uppdateringen måste Ut beräknas först eftersom detta värde används för beräkning av de 
andra två värdena (Tt och St). Ut utnyttjar St-N, och inte St, som ännu inte beräknats eftersom 
det skulle kräva att Ut var beräknat. 
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Uppdateringen av säsongen motsvarar en korrigering av tidigare säsong med hänsyn till 
avvikelsen i den senaste perioden, där Dt/Ut motsvarar här den aktuella säsongen. 
Uppdateringen av säsongindex kan skrivas om till: 
 

 







−⋅+= −− Nt

t

t
Ntt S

U

D
SS γ  

 
Utjämningskonstanten för säsong, γ , måste även den väljas till ett värde mellan noll och ett, 
precis som α  och β . Denna konstant har även samma egenskaper som de övriga 
utjämningskonstanterna vad gäller högt respektive lågt värde. 
 
Efterfrågeprognosen för denna metod kan beräknas genom att summera den exponentiellt 
utjämnade efterfrågan och trenden, och sedan multiplicera den med sitt säsongindex enligt: 
 

( ) ,1, ττ τ +−+ ⋅⋅+= Ntttt STUF  N≤≤ τ1  

där =+τ1,tF prognos för period t+τ gjord i period t 

 
Utjämningskonstanterna väljs efter de värden som ger bäst överensstämmelse med historiska 
data, vanligen via trial and error, det vill säga att ett antal olika försök utförs. Det försök som 
ger bäst resultat används. (Olhager, 2000) 
 

3.5 Prognosfel och prognosuppföljning 

3.5.1 Prognosfel 

En viktig del i prognosen är dess precision, hur väl den stämmer överens med det verkliga 
värdet. Det prognosfel som uppstår i period t definieras enligt: 
 
 ttt FDe −=  

där =te prognosfelet i period t 

 =tD efterfrågan i period t 

 =tF prognos för period t 
 
Det vanligaste måttet för precisionen är medelabsolutfelet, MAD (Mean Absolute Deviation). 
Detta beräknas som medelvärdet av prognosfelens absolutvärde. 
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där =N antal perioder 
 
En alternativ metod för att mäta prognosfel är medelkvadratfelet, MSE (Mean Square Error). 
Metoden är densamma som för medelabsolutfelet, men istället för absolutvärdet används 
kvadratvärdet på prognosfelet. Detta leder till att stora avvikelser får högre värden. 
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MSE är i stort sett ekvivalent med kvadraten på det traditionella spridningsmåttet 
standardavvikelse3. Standardavvikelsen kan även skattas utifrån MAD. Med antagande om 
normalfördelat4 prognosfel blir förhållandet enligt nedan. 
 

ttt MADMAD ⋅≈⋅= 25,1
2
π

σ  

där =tσ standardavvikelsen för prognosfelet i period t 
 
Vid andra fördelningar än normalfördelning ligger motsvarande proportionalitetskonstant 
mellan 1,2 och 1,3. Det är därför vanligt att 1,25 används oavsett vilken fördelning som 
gäller. 
 
Nackdelen med både MAD och MSE är att prognosfelets tecken inte framgår och det framgår 
därför inte huruvida prognosen i genomsnitt ligger över eller under den faktiska efterfrågan. 
För att avgöra prognosfelets tecken beräknas medelfelet, ME (Mean Error). 
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För att följa upp prognosens överensstämmelse med efterfrågan bör både ME och antingen 
MAD eller MSE användas för att erhålla både ett mått på felet och felets tecken. (Olhager, 
2000) 
 

3.5.2 Prognosuppföljning 

För att säkerställa att prognosmetoden stämmer krävs någon form av prognosuppföljning för 
att identifiera eventuella fel. Om det uppstår felaktigheter i efterfrågedatan behöver den 
justeras om orsaken kan identifieras. Dessa felaktigheter kan bero på till exempel 
reklamkampanjer, erbjudanden (eller i SOS Alarms fall blixthalka) eller liknande. Även 
systematiska förändringar i den underliggande efterfrågestrukturen är bra att identifiera så 
snabbt som möjligt. Små prognosfel ska inte påverka kontrollen, men markanta avvikelser ska 
ge signal att något är fel. I vissa fall kan parametervärdena, eller hela prognosmetoden, 
behöva ändras. 
 
Att relatera en periods absolutfel med medelabsolutfelet är en vanlig metod för att kontrollera 
efterfrågedatan. Om ett aktuellt absolutfel är större än en viss faktor av medelabsolutfelet bör 
efterfrågevärdet kontrolleras. Kontrollen kan skrivas enligt följande: 
 

 
MAD

FD
TSD

tt

t

−
=  

där =tTSD kontrollsignal för efterfrågedatan (Tracking Signal) 
 =MAD  medelabsolutfel för vald period 

 

                                                 
3 För mer information om standardavvikelse, se Blom, 1989. 
4 För mer information om normalfördelning, se Blom, 1989. 
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Kontrollsignalen jämförs sedan med en faktor k1 för att avgöra om efterfrågedatan bör 
analyseras eller ej. Faktorn k1 väljs ofta till fyra, vilket motsvarar en sannolikhet på 99,86 % 
att normalfördelningens area ligger inom kontrollgränsen (alltså 99,86 % sannolikhet att 
prognosen inte kan förkastas). Om gränsen passeras bör efterfrågevärdet kontrolleras och 
eventuellt justeras. Om det är viktigt att fånga upp variationer snabbt kan ett lägre värde på 
kontrollfaktorn väljas. Detta är till exempel aktuellt om prognosen gäller artiklar med högt 
volymvärde. För dessa kan det vara viktigt att snabbt fånga upp avvikelser även av mindre 
extrem art. Då kan exempelvis kontrollfaktorn sättas till två eller tre, vilket motsvarar en 
sannolikhet på 89,04 % respektive 98,36 %. Ett lägre värde på k1 ger alltså snabbare 
indikation på att något är fel, men samtidigt mindre sannolikhet att felet är signifikant och inte 
beror på slump. 
 
En annan kontrollmetod är att kontrollera prognosmetodens medelvärdesriktighet. Det 
vanligaste sättet att göra detta är att studera förhållandet mellan de exponentiellt utjämnade 
värdena för medelfel och för medelabsolutfel. Denna metod kallas Triggs metod och ser ut 
enligt: 
 

 
1−

=
t

t

t
MAD

ME
TSF   

där =tTSF kontrollsignal för prognosmetoden 

 ( ) 11 −⋅−+⋅= ttt MEeME αα  

 ( ) 11 −⋅−+⋅= ttt MADeMAD αα  

 
Kontrollsignalen för denna metod jämförs med en faktor, k2. Här hamnar kontrollsignalens 
värde mellan noll och ett. Om kontrollsignalens värde är lika med ett innebär det att samtliga 
prognosvärden ligger antingen bara över eller bara under observerad efterfrågan i varje 
enskild period. Konfidensgraden för metoden beror på vilket värde utjämningskonstanten α  
har satts till (vanligen samma värde som vid enkel exponentiell utjämning). Då α  till 
exempel sätts till 0,2 så motsvarar det ett värde för k2 som är 0,54 vid konfidensgrad 80 %, 
0,66 för 90 % och 1,00 för 100 %. (Olhager, 2000) 
 

3.6 Val av prognosmetod 
När lämplig prognosmetod ska väljas är det framförallt tid, kostnad, tillförlitlighet, förmåga 
att identifiera systematiska förändringar samt känslighet mot tillfälliga fluktuationer som 
beaktas. Vad gäller tid och kostnad skiljer det sig mest mellan kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Kvalitativa är oftast mer kostsamma och tidskrävande än kvantitativa metoder. 
Kvantitativa metoder är enklare att systematisera och kan utföras mer rutinmässigt. 
Tillförlitligheten och förmågan att identifiera systematiska förändringar varierar mellan olika 
metoder, medan känsligheten mot tillfälliga fluktuationer beror på val av parametervärden 
(exempelvis utjämningskonstanterna). Vilken prognosmetod som väljs beror också på vad 
som prognostiseras och vilken indata som finns tillgänglig. (Olhager, 2000)
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4 Nulägesbeskrivning 
Syftet med nulägesbeskrivningen är dels att definiera och beskriva tjänsten ambulanslogistik, 

dels att beskriva hur SOS Alarm fungerar i dagsläget inom områdena teknik och verksamhet 

(ta emot samtal, dirigera ambulanser och så vidare). 

 

4.1 SOS Alarms uppdrag 
SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112 samt planering och styrning av landets 
ambulanstrafik. Med ambulansdirigering menas oftast den fysiska styrningen av ambulanser, 
vilket är en del av den mer omfattande tjänsten ambulanslogistik (OPAL fas 1, 2003). 
 
SOS Alarms uppdrag mot landstingen är att prioritera, larma ut och dirigera de cirka 1 000 
ambulanser som finns runt om i Sverige. Med hjälp av en specialutvecklad intervjuteknik kan 
operatörerna fatta snabba beslut. Ibland kan de ge anroparen råd som kan vara skillnaden 
mellan liv och död, varför det satsas stora resurser på att ständigt höja kompetensnivån hos 
SOS-operatörerna. Idag har 40 procent av alla anställda sin bakgrund i vården (övriga 
utbildade av SOS Alarm). På samtliga SOS-centraler finns tillgång till högre medicinsk 
kompetens (HMK), sjuksköterskor och i vissa fall läkare som kan hjälpa till med att ge råd i 
väntan på ambulans. SOS-operatörernas metodik i intervjufasen utvecklas hela tiden och 
utbildning sker kontinuerligt för att höja kvaliteten på rådgivningen. (sosalarm.se (3)) 
 
Definition: Ambulanslogistik är den planering, implementering och kontroll av resurser och 

information som utförs för att åstadkomma ett effektivt sätt att betjäna en person 
i behov av vård utanför sjukhuset, inklusive eventuell transport. (Fritt översatt 
från Andersson, 2005) 

  
All dirigering av ambulanser sker från landets SOS-centraler. Varje central dirigerar ett antal 
fordon, till exempel ambulanser, lättambulanser (se kapitel 4.7), akutbilar och i vissa fall 
helikoptrar. Den som begär en ambulans måste först beskriva vad som hänt. När behovet av 
ambulans är klarlagt bedöms ambulansbehovets brådska (prioritet) beroende på händelse eller 
symptom. Denna prioritering utförs alltid av SOS-operatören. Samtliga transporter som utförs 
delas upp i fyra olika prioritetsgrader (hämtade från sosalarm.se (4)): 
 

• Prio 1 - mycket brådskande ambulansuppdrag 
Uppdrag med högsta prioritet där patienten bedöms ha akuta livshotande symptom. 
Närmast tillgängliga ambulans utalarmeras enligt larmcentralens prioritering. 
Ambulansens personal bedömer behovet av körsätt (snabbt) till hämtplatsen och 
påkallande av fri väg med siren eller blåljus (trängande fall). 
 

• Prio 2 - brådskande ambulansuppdrag 
Uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symptom. 
Närmast tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget. Detta ska normalt ej betraktas som 
trängande fall. 
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• Prio 3 - ej brådskande ambulansuppdrag 
Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinskt utbildad personal 
och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patientens tillstånd. 
Ambulanstransporten betraktas ej som allvarligt fall och ambulans tilldelas uppdraget 
med beaktande av den totala beredskapen för allvarligare händelser. 
 

• Prio 4 - sjuktransport/sjukresor 
Prio 4 innebär sjuktransport av patient från hämtplats till destination, alltså uppdrag 
där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinskt utbildad personal under transporten. 
Transporten kan genomföras av fordon som ej definieras som ambulans. 

 
En intressant anmärkning är att närmast tillgängliga ambulans ska användas både vid prio 1 
och prio 2. Tyvärr finns det idag ingen definition för när en ambulans verkligen är tillgänglig, 
vilket öppnar för olika tolkningar av prioriteringarna. Ett exempel är när en ambulans står på 
passningsuppdrag (upprätthåller beredskapen utan att ha tilldelats något uppdrag). Är den då 
tillgänglig eller ska en ambulans längre bort tilldelas ett uppdrag av prio 2 för att beredskapen 
ska upprätthållas inför ett eventuellt uppdrag av prio 1? 
 
Ambulanslogistiken kan beskrivas med en schematisk bild enligt figur 4.1 nedan. Bilden är 
indelad i ett antal arbetsuppgifter som utförs inom ramen för tjänsten. Pilarna symboliserar 
informationen som skickas mellan de olika funktionerna. I dagsläget är det SOS Alarm som 
sköter ambulanslogistiken åt landstinget men teoretiskt skulle landstinget kunna köpa tjänsten 
av någon annan eller välja att sköta den själva. 
 

 
Figur 4.1: Ambulanslogistik. (OPAL fas 1, 2003) 

 
Det bör påpekas att bilden är ett teoretiskt ramverk och att en SOS-central inte nödvändigtvis 
är uppbyggt på detta sätt. Det kan vara en och samma person som ansvarar för samtliga 
funktioner eller ett flertal personer som arbetar inom samma funktion. Vid till exempel 
ambulansdirigering kan olika personer hantera uppdrag av olika prioritet. Personer som utför 
funktionerna behöver inte ens befinna sig på samma central, utan en central kan sköta 
dirigeringen åt en annan central som istället har hand om beställningen åt den första. Detta är 
dock högst ovanligt idag. (OPAL fas 1, 2003) 
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4.2 Beredskap 
I dagens samhälle är det rimligt att förvänta sig en ambulans inom rimlig tid då en olycka eller 
ett sjukdomsfall inträffar (olika tid beroende på vad ärendet gäller). SOS Alarm har i uppgift 
att se till att ha en bra geografisk spridning på tillgängliga ambulanser för att i möjligaste mån 
uppfylla detta. Beredskap i denna rapport syftar just på denna spridning. En god beredskap i 
ett avgränsat område innebär att samtliga i området kan nås inom en viss specificerad tid 
(varierar mellan olika län). Ju fler personer som inte kan nås inom denna tid och ju längre den 
egentliga tiden är, desto sämre är områdets beredskap. (OPAL fas 1, 2003) 
 

4.3 Beställning av transport 
En beställning av transport görs oftast av en privatperson eller av sjukvården. Uppdrag med 
prio 1 och 2 (akuta transporter) beställs på larmnumret 112. Prioriteringen görs enligt 
”svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning”, även kallat ambulansindex. Det består av 
ett antal frågor som hjälper operatören att bestämma uppdragets prioritet. En undersökning 
(OPAL fas 1, 2003) på några av SOS Alarms centraler visade att indexet används i 80-90 % 
av fallen. Företaget ser det positivt på att operatörerna använder sig av indexet samtidigt som 
det inte får användas alltför slaviskt. Det ska ses som ett beslutsstöd, inte något regelverk. Om 
så vore fallet skulle vem som helst som kan följa en bruksanvisning klara av 
prioriteringsarbetet och operatörernas medicinska kompetens skulle vara mer eller mindre 
betydelselös. En anledning till att indexet samtidigt följs så hårt som det gör är att operatören 
inte ska kunna hållas direkt ansvarig vid en felprioritering. Ett problem med indexet som kan 
uppstå är när allmänheten larmar. I många fall är det inte den vårdsökande som larmar, då 
denne kan vara medvetslös eller liknande, varpå prioriteringen baseras på 
andrahandsuppgifter. 
 
SOS Alarm har ansvaret att vid beställning bestämma det lämpligaste färdmedlet utifrån 
patientens behov. Nyckelfrasen är ”rätt patient i rätt resurs i rätt tid”, vilket innebär att om 
patienten är i behov av vård under transporten används en ambulans och om patienten endast 
behöver transport så bör taxi eller lättambulans användas. Patienten ska transporteras med 
billigast möjliga transportmedel utifrån sitt behov, givetvis med patienten i fokus. (OPAL fas 
1, 2003) 
 

4.4 Ambulansplanering 
De transportbeställningar som SOS Alarm får in senast dagen innan de ska utföras är 
planerade transporter, till skillnad från dirigering som utförs i realtid den aktuella dagen. En 
planerad transport går under prio 3 eller 4 och beställs inte via larmnumret. Patienten (eller en 
förmedlare till densamma) beställer transport för avgång en viss tid (exempelvis för hemresa 
från sjukhus) eller ankomst en viss tid (exempelvis för röntgen på ett sjukhus). Sådana resor 
planeras i möjligaste mån så att en patient kan hämtas samtidigt som en annan släpps av för 
ett effektivt resursutnyttjande. Ibland har för många transporter planerats in i förväg och 
beroende på antal uppdrag med högre prio kan vissa planerade transporter behöva ändras 
efterhand. Detta eftersom fordonen kan behöva användas till uppdragen med högre prio. 
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I vissa fall är det viktigt att en transport sker en viss tid, eftersom det ofta är viktigt att passa 
tider på sjukhusen. Detta leder till en intern prioritering inom prio 3-uppdragen. Det kan även 
förekomma fall där ett prio 3-uppdrag går före ett prio 2-uppdrag om patientens tillstånd inte 
förvärras av extra väntetid. Exempelvis kan en prio 3-patient som ska på en röntgen få vänta 
flera månader på nästa tid om den skulle missas. 
 
En ytterligare komplexitet som kan uppstå är transporter mellan olika län då två olika SOS-
centraler är inblandade. Då ska beställningen skickas till en speciell central som ligger i 
Skellefteå och som har hand om alla länsöverskridande transporter (vissa lokala undantag 
förekommer på grund av politiska beslut). Även här samordnas transporter om det finns 
möjlighet till returresor. (OPAL fas 1, 2003) 
 

4.5 Ambulansdirigering 
Ambulansdirigering är planering och styrning av fordon på operationell nivå. Ett av 
uppdragen är att välja ambulans till ett inkommande prio 1-uppdrag. I ett sådant fall skickas 
alltid den ambulans som har kortast körtid till platsen. Om flera ambulanser har samma körtid 
kan aspekter som returresor eller upprätthållande av beredskap beaktas. En kvalificerad 
bedömning är oftast svår att göra då det viktigaste är snabba beslut, eftersom det ofta handlar 
om liv eller död. Vid ett uppdrag av prio 1 har dirigenten möjlighet att ta ett fordon som är på 
väg till ett uppdrag av prio 2 eller lägre, så länge patienten inte har hämtats. Att avbryta ett 
prio 2-uppdrag orsakar ofta förseningar eftersom patienten måste tilldelas en annan ambulans 
eller vänta tills den första ambulansen blir ledig igen. Vid ett uppdrag av lägre prio är det inte 
säkert att närmast lediga ambulans blir skickad, då en ambulans som används för att 
upprätthålla beredskapen kan tolkas som icke tillgänglig. Då får uppdraget gå till en annan 
ambulans med lite längre körtid, så länge detta inte bedöms påverka patienten negativt. En 
SOS-central kan även nyttja fordon från närliggande län i de fall de har närmare till patienten 
eller vid stora olyckor när den egna flottan inte räcker till. I en sådan situation får dirigenten 
kontakta den aktuella centralen och be om lov att utnyttja dess fordon. 
 
Ambulanspersonalen har i regel inga problem att hitta till och från olika uppdragsplatser, men 
vid sådana problem är det dirigentens jobb att stödja och hjälpa ambulansen att hitta den 
närmsta vägen. Detta utförs genom god lokalkännedom, samt det kartstöd som finns på 
centralen. Dirigenten har även i uppgift att bestämma vilka fordon som ska ta uppdragen av 
prio 3 och 4 som inte redan är planerade. Även här gäller det att i möjligaste mån planera med 
avseende på returtransporter och upprätthållen beredskap. 
 
Centralerna arbetar ständigt med att dynamiskt omplacera ambulanser för att upprätthålla 
beredskapen. Till exempel kan en ambulans tvingas flytta till ett område där samtliga 
ambulanser blivit upptagna. Ambulanser kan även placeras strategiskt där risken för ett 
uppdrag bedöms som stor (till exempel vid ett stort idrottsevenemang). Det finns inget system 
för sådana placeringar utan de utförs helt efter dirigentens erfarenheter. Det regelverk som 
finns för dirigenter är idag knapphändiga eftersom det är omöjligt att förutse vilka situationer 
som ska uppstå. Detta medför att olika dirigenter utför sitt arbete på olika sätt. 
 
SOS Alarm ansvarar inte för schemaläggning av ambulanspersonal och kan därför inte 
planera deras arbetspass. Däremot tar de hänsyn så att pauser och raster kommer vid lämpliga 
tidpunkter. Det finns två typer av matpauser: måltidsuppehåll och matrast. Under 
måltidsuppehåll kan ambulansen få ett uppdrag, även om dirigenten försöker hitta en annan 
enhet i första hand. Under en matrast är enheten helt otillgänglig. (OPAL fas 1, 2003) 
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4.6 SOS väntrum 
Alla patienter som väntar på en transport placeras i SOS väntrum. Det är ingen fysisk plats 
utan ett sätt att hålla reda på vem som har ansvaret för patienten under tiden. Ibland förändras 
patientens tillstånd under tiden i väntrummet och dess prioritering kan behöva ändras, vilket 
direkt påverkar dirigentens arbete. När det blir många uppdrag och antalet fordon inte räcker 
till måste dirigenten prioritera inom prioriteringsgrupperna. Oftast handlar det om vilka av 
prio 2-uppdragen som kan vänta längst. (OPAL fas 1, 2003) 
 

4.7 SOS Alarm Dalarna 
SOS-centralen i Dalarna är belägen i Falun och två personer arbetar på dagtid med att svara 
på 112, ta emot ambulansbeställningar, trygghetslarm samt dirigering av ambulanser och 
räddningsfordon. En av dirigenterna dirigerar prio 4 (lättambulanser) och den andre dirigerar 
prio 1,2 och 3, samt är huvudansvarig för all dirigering i Dalarna. Nattetid sköter en dirigent 
samtliga dirigeringar, dock finns en extra operatör som tar emot larmsamtal. I centralen finns 
även tillgång en legitimerad sjuksköterska dygnet runt för hjälp med akutmedicinsk 
rådgivning (AMR). Resursen är till nytta då patienter behöver råd eller operatörer behöver 
hjälp med svårbedömd prioritering. AMR kan även ge råd till patienten vad gäller läkemedel, 
för att i vissa fall kunna minska uppdragets prioritet och få färre prio 1-uppdrag. Under dagtid 
finns även en primärsjuksköterska på plats för att svara på frågor om ej akuta sjukdomsfall. 
(Holfve, 2006) 
 
Dalarnas fordonsflotta består av 22 dagambulanser och 16 ambulanser under helger och 
nätter. De har även nio stycken lättambulanser dagtid och två nattetid. Lättambulanser är 
ensambemannade fordon för liggande transporter av patienter som endast behöver enkel 
behandling eller övervakning under transporten, vanligtvis prio 4. (Holfve, 2006) 
 
Generellt skickar dirigenten närmaste ambulansen på både prio 1- och prio 2-uppdrag. Denna 
regel gäller dock inte i Borlänge om det endast finns en ambulans tillgänglig och ett 
inkommande prio 2-uppdrag bedöms som mindre brådskande. I detta läge körs en ambulans 
ner från Falun, för att upprätthålla beredskapen i Borlänge. (OPAL fas 1, 2003) 
 

4.8 Teknik 

4.8.1 Kartstöd och GPS 

SOS Alarm använder sig av ett GIS-verktyg som heter ResQMap, framtaget av Carmenta AB. 
Det är ett digitalt kartstöd för dirigenterna som i detta kan zooma steglöst på kartan och 
snabbt lokalisera uppdrag. SOS Alarm använder ett system med GPS-positionering och 
digitala kartor för ambulansdirigering, vilket innebär att ambulanser kan följas på bildskärmen 
(se figur 4.2). Dessutom är det möjligt att se deras aktuella status (om de är tillgängliga, har 
matpaus och så vidare). (sosalarm.se (3)) 
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Figur 4.2: Ambulansers lokalisering med stadskarta som bakgrund. (Skärmdump från ResQMap) 

 
Några av de viktigaste funktionerna i ResQMap är: 

• Bakgrundskarta (vektor/raster) 
• Obegränsat antal användarvalda lager/skikt på kartan 
• Verktyg för distansmätning 
• Beräkning av rutter 
• Adresser och namn på kartan 
• Grafisk visualisering av olyckor, larm och fordon 
• Detaljerad information om olyckor, larm och fordon 
• Möjlighet att koppla olika typer av dokument till en geografisk plats 

 
Som figur 4.2 visar, finns ett antal bokstäver och siffror tillsammans med resurser och 
uppdrag på kartan. Med hjälp av dessa kan dirigenten snabbt se status för samtliga 
ambulanser. Första bokstaven är resursens länsbeteckning (var den är hemmahörande) och de 
tre siffrorna efter är resursens radionummer (en beteckning för vilket fordon det är). Vad de 
olika bokstäverna står för redovisas i tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1: Lista över ambulansernas status. (Bratt, 2006) 

Status Betydelse Status Betydelse 
D Disponibel XM Matrast 
DR Disponibel Radio T Tilldelad  
DS Disponibel Station U Utkvitterad 
DT Disponibel Telefon F Framme 
DX Disponibel Reservresurs L Lastat 
M Måltidsuppehåll S Snart klar 
R Radiopassning UD Upptagen/disponibel 
X Avställd H Hemåt 
XV Avställd verkstad   
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4.8.2 Teknikgeneration Zenit 

I slutet på 90-talet togs en ny teknikarkitektur fram som byggde på att integrera alla SOS-
centraler fullt ut. Det gjordes för att SOS Alarm på ett bättre sätt skulle kunna utnyttja sina 
resurser. Nyckelordet för det nya systemet är trafikstyrning, vilket innebär att den resurs inom 
företaget som har rätt kompetens och är tillgänglig skall placeras på ett uppdrag oavsett vilken 
SOS-central resursen tillhör. För att möjliggöra detta byggdes ett datanät upp, vilket förbinder 
samtliga centraler. Huvudfunktionen är utvecklad i samarbete med Ericsson, Carmenta AB 
med flera och ett antal stödsystem utvecklades internt. Denna nya teknikplattform kallas Zenit 
och är ett samlingsnamn på de samverkande system som utgör SOS Alarms 
produktionsteknik. Den tidigare plattformen, CoordCom,5 har avvecklats löpande allt 
eftersom Zenit installeras. Systemet består bland annat av kart-, larm-, radio-, 
kommunikations- och informationssystem och togs först i drift 2005 i affärsområdet 
Fyrklövern6. (sosalarm.se (2)) 
 
En väsentlig skillnad mellan Zenit och CoordCom är att i CoordCom lagras all data lokalt i 
den egna centralen och är inte tillgänglig för övriga centraler. Med den nya Zenit-tekniken 
samlas all data i en central databas i Stockholm (med kopior i Göteborg, Malmö och 
Sundsvall). På så sätt finns all information om alla uppdrag tillgänglig för samtliga SOS-
operatörer i Sverige. Detta innebär att operatörer på olika centraler kan hjälpa varandra om det 
skulle bli kaos med stora olyckor. En annan fördel med systemet är att då en operatör loggar 
in så noterar systemet att denna person med tillhörande spetskompetenser finns tillgänglig. 
Många operatörer har erfarenheter från vården och vissa besitter språkkunskaper som kan 
vara till hjälp. Vid behov kan även andra operatörer dra nytta av denna kompetens. 
(årsredovisning, 2006) 
 

4.9 Optimerad ambulanslogistik, OPAL 
2003 inledde SOS Alarm projektet Optimerad ambulanslogistik – OPAL, i samarbete med 
Linköpings Universitet. Syftet med projektet är att utveckla metoder och modeller för att 
dokumentera, analysera och få fram god statistik på hur hjälpsökandes behov prioriteras och 
på hur ambulanser och sjuktransporter används. Projektet ska även på sikt stärka SOS Alarm 
som leverantör av tjänsten ambulanslogistik. Målet är att få en effektivare ambulanssjukvård, 
både på de plan där SOS Alarm själva styr och på de plan där andra parter måste involveras. 
(sosalarm.se (5)) 
 
Fredrik Bergengård på SOS Alarm förklarar att projektet har tre primära ändamål. Det ena 
ändamålet är att det har resulterat i ett beslutsstödsverktyg som ska underlätta för 
ambulansdirigenterna som arbetar vid SOS-centralerna. Ambulansdirigenter är de personer 
som bestämmer vilken ambulans som ska tilldelas ett nytt uppdrag (se kapitel 4.5). Det andra 
målet är att få en jämnare beredskapsbedömning (en bedömning av hur god beredskapen är på 
olika platser). Idag finns ingen bra metod att uttrycka beredskap. Det tredje ändamålet med 
OPAL-projektet är att få ett stödverktyg för strategiska beslut, både normativt och operativt. 
Möjlighet att simulera och skapa så kallade what-if-scenarion ska finnas. Om till exempel ett 

                                                 
5 CoordCom är ett integrerat data- och telesystem, utvecklat av SOS Alarm i samarbete med Ericsson, för att 
skräddarsy nödnummerhantering av typ 112. När larmet går kan CoordCom användas för att integrera alla 
kommunikationsvägar för att effektivt och med inbyggt beslutsstöd dirigera polis, brandkår eller ambulans. 
6 Fyrklövern är ett av fem affärsområden i Sverige och i detta ingår SOS-centralerna i Falun, Gävle, Uppsala och 
Västerås. 
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beslut om att förändra organisation inom ambulanssjukvården ska det vara möjligt att se var 
besluten ger mest önskad effekt. (Bergengård, 2006) 
 

4.9.1 SAMS-områden 

SOS Alarm använder sig av så kallade SAMS-områden. SAMS står för Small Area Market 

Statistics (scb.se) och Dalarna består idag av 324 stycken SAMS-områden. SAMS-områden 
har skapats av SCB (statistiska centralbyrån) för att samla statistik av olika slag. Då olika 
typer av data och statistik för SAMS-områden numera enkelt kan köpas in från SCB så har 
SOS Alarm beslutat att använda sig av detta. På så sätt kan information om uppdrag lagras 
med god geografisk information. Områdena används sedan för att visa hur beredskapen är i 
området, samt för körtidsberäkning mellan olika områden. SOS Alarm har även köpt in 
befolkningsdata för samtliga SAMS-områden i Sverige som stöd till beredskapsberäkningarna 
och till prognostiseringen. 
 
Den data SOS Alarm köpt in är: 

• A: Antal personer skrivna i varje SAMS-område och som förvärvsarbetar, det vill säga 
de kan antas lämna området under dagtid. 

• B: Antal personer som under dagtid arbetar i området. De kan alltså adderas till antal 
personer i området under dagen. 

• C: Antal personer som är folkbokförda i området, vilket ger det approximativa antalet 
personer i området nattetid. 

 
Summan blir att antalet personer under natt kan approximeras med C och under dagtid med C-
A+B. (Andersson, 2006) 
 

4.9.2 Beredskap och visualisering 

En del av OPAL-projektet är att utveckla beslutsstöd som används vid ambulansdirigering. Ett 
av beslutsstöden är en beredskapskalkylator som med hjälp av en matematisk modell beräknar 
beredskapen i samtliga områden. Hur modellen fungerar presenteras i kapitel 4.10.1. Systemet 
har tagits fram för att vara dirigenternas beslutsstöd. Genom att kombinera optimering och 
GIS är det möjligt att beräkna och visualisera beredskapen i olika områden. I ResQMap finns 
även verktyg som föreslår hur olika resurser kan omplaceras för att upprätthålla eller öka 
beredskapen. 
 
Beredskap inom ambulanslogistik är ett sätt att utvärdera förmågan att behandla inkommande 
uppdrag, nu och i framtiden. Som tidigare nämnts beror beredskapen kort sagt på om det finns 
tillräckligt ambulanser för att behandla det förväntade antalet uppdrag i området. Genom att 
bestämma en skala med värden och tilldela dessa olika färger på kartan kan dirigenten enkelt 
se var beredskapen är god och var den är dålig. Denna färgskala ser i dagsläget ut enligt 
följande: (Andersson & Forsell, 2006) 
 

• Röd:  Beredskapen i zonen är otillräcklig. 
• Orange: Beredskapen i zonen är tillräcklig, men får inte sjunka. 
• Ljusgrön Beredskapen i zonen är bra. 
• Mörkgrön: Beredskapen i zonen är mycket bra. 
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Figur 4.3 visar beredskapen i Dalarna. Det syns tydligt att beredskapen är dålig i norra och 
sydöstra delen, vilket är markerat med orange och röda zoner. För att öka beredskapen kan det 
vara en bra idé för dirigenten att skicka en eller två disponibla ambulanser till dessa områden. 
 

 
Figur 4.3: Visualisering av beredskapen för Dalarna. (Skärmdump från ResQMap) 

 

4.9.3 Resursplanering 

ResQMap har ett verktyg som ger dirigenten en lista med förslag på lämpliga ambulanser för 
inkommande uppdrag. Då ett uppdrag av prio 1 kommer in ska dirigenten tilldela uppdraget 
till den ambulans som har kortast körtid till platsen. För att kunna utföra detta måste 
dirigenten veta ambulansernas position och ha en uppfattning om hur lång tid det tar att köra 
till uppdragsplatsen. Till hjälp finns körtider framtagna mellan samtliga SAMS-områden. Hur 
ambulansernas körtider har tagits fram och hur de används i systemet presenteras vidare i 
kapitel 4.10.  
 
Många gånger är det uppenbart vilken ambulans som bör tilldelas ett akutuppdrag men om det 
finns flera rimliga alternativ kan det vara till hjälp för dirigenten att få ett förslag på vilken 
ambulans som borde skickas. Vid prio 1-uppdrag kommer alltid den ambulans som har 
närmast till uppdraget överst i listan. För att välja ambulans till ett uppdrag av lägre prioritet 
kontrollerar verktyget alla tillgängliga ambulanser inom en viss körtid från zonen. 
Ambulanserna rangordnas sedan efter hur beredskapen påverkas om de tilldelas uppdraget. 
Figur 4.4 visar en lista över ambulanser som föreslås för ett prio 1-uppdrag. (Andersson & 
Forsell, 2006) 
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Figur 4.4: En lista med förslag på ambulanser till ett givet uppdrag av prio 1. (Skärmdump från ResQMap) 

 

4.9.4 Omdirigering av resurser 

Ett annat av verktygen i ResQMap är en omdirigerare som, med hjälp av avancerad 
optimeringsteknik, försöker finna olika sätt att omorganisera ambulansflottan med syfte att 
öka beredskapen i ansvarsområdet. Att omlokalisera en eller flera ambulanser kan vara 
förtjänstfullt om någon del av området blivit rött (dålig beredskap). Verktyget löser problemet 
på så sätt att beredskapsnivån åtminstone är orange överallt i området. Användaren kan själv 
välja hur många ambulanser som ska inkluderas i beräkningen och när beräkningarna är 
färdiga föreslås ett antal omlokaliseringar som ökar beredskapen (se rutan i figur 4.5). 
 

 
Figur 4.5: Omdirigeraren föreslår här att 2 olika ambulanser omdirigeras och antalet zoner  

med dålig beredskap sjunker då från 73 till 12 stycken. (Skärmdump från ResQMap) 
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Omdirigeringen visualiseras även på kartan genom ett antal pilar från de ambulanser som 
påverkas till deras slutdestination (se kartan i figur 4.5). Denna information ger dirigenten 
hjälp om hur situationen i området kan förbättras. (Andersson & Forsell, 2006) 
 

4.10 Modellen för beredskapsberäkning 

4.10.1 Akutberedskapsmått 

För att det kunna visualisera akutberedskapen i ResQMap måste det först skapas ett 
kvantitativt mått på den. Till detta används SAMS-områdena och varje område får en egen 
akutberedskapsnivå. Metoden fungerar så att varje SAMS-område j, j=1..N, tilldelas vikten cj 
som speglar behovet av ambulanser i området. Vikten cj baseras på prognosen för antalet 
uppdrag i området och är samma vikt som beskrivs i kapitel 4.10.2 (OPALweights). 
 
Akutberedskapsmåttet p i område j beräknas enligt: 
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cj = vikten för område j. 
Lj = antal ambulanser som bidrar till akutberedskapen i område j. 
γ

l = bidragsfaktor för ambulans l där l = 1 är närmast, 2 näst närmast och så vidare. 
t
l
j = körtid (min) till område j för ambulans l. 

 
Beredskapen i område j beräknas genom att låta de Lj närmaste ambulanserna bidra med ett 
värde som minskar då körtiden till området ökar, det vill säga: 

jL

jjj ttt ≤≤≤ ...21      (2) 
jL

jjj γγγ ≤≤≤ ...21      (3) 

För närvarande används de tre ambulanserna med kortast avstånd till uppdraget i beräkningen 
och värdet γ = {1; 0,5; 0,25} där 1 tillhör ambulansen med kortast avstånd (se figur 4.6).  

 
Figur 4.6: Beskrivning hur beredskapen beräknas för en zon. (Andersson, 2005) 

Grundtanken med akutberedskapsmåttet (1) är att det ska vara möjligt att nå väntetidsmålen 
genom att upprätthålla en lägsta nivå på beredskapen i samtliga områden. Väntetidsmålen för 
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Dalarna är att 90 % av befolkningen ska nås inom 30 minuter. Dessa väntetidsmål är olika för 
olika län och det är politiska beslut som ligger bakom. Hur dessa beredskaper visualiseras för 
dirigenterna beskrivs i kapitel 4.9.2. De olika färgerna på den kartan motsvaras av värden på 
pj enligt figur 4.7. Värdena gäller för Dalarna och varierar för olika län. (Holfve, 2006) 
 

 

 

4.10.2 Statistiskt beslutsunderlag 

För att kunna skapa de beslutsstödsverktyg som beskrivs i kapitel 4.9 och för att kunna 
visualisera beredskapen krävs att det finns någon form av prognos över var och när 
ambulansuppdrag kommer att uppstå. Olika prognosmetoder och teori om prognoser 
presenteras i kapitel 3. Den metod som används idag är baserad på historiska data kombinerat 
med befolkningsdata. Den data som finns är från Dalarna, vilka kommit längst med införandet 
av nya systemet (Zenit). När efterfrågan på ambulanser ska förutsägas är säsongvariationerna 
de dominerande komponenterna. Det är i dagsläget stor skillnad på antal uppdrag beroende på 
vilken tid på dygnet det är och vilken veckodag det är. För att skapa dessa prognoser har 
Sverige delats in i en mängd mindre områden (SAMS) och befolkningsdata har köpts in för 
dessa områden (se kapitel 4.9.1). Alla uppdrag som uppstått i Dalarna finns i SOS Alarms 
databas men den geografiska informationen är för dålig för att några geografiska distinktioner 
ska kunna göras. För att ta fram prognosen för Dalarna, används därför data för hela Dalarna 
och statistiken bryts sedan ner till antal uppdrag per SAMS-område med 
befolkningsunderlaget som grund. Dalarna används i examensarbetet som exempel för hur 
prognosen tas fram. Samma arbetsgång kan användas även för andra län då statistik för dessa 
finns tillgänglig. Ett problem med statistiken för Dalarna är att det inte går att urskilja några 
variationer för de olika årstiderna. Det är dock känt att befolkningen, och därmed antalet 
uppdrag, ökar avsevärt under vintersäsongen på grund av skidåkare i Sälen. Erfarenheten och 
vetskapen om hur det sett ut tidigare år hjälper till vid sådana situationer. (OPAL fas 2, 2005) 
 
En studie av antalet uppdrag7 av prio 1 och 2 (från 2005-11-08 till 2006-04-24) över veckans 
dagar och timmar har tidigare visat att det då var lämpligt att använda olika vikter för dag, 

natt och lördag natt. Antalet uppdrag per timme beräknades och medelvärdet för likvärdiga 
dagar och tider togs fram. Anledningen till de grova veckoindelningarna är att systemet idag 
inte kan byta vikt automatiskt och då ansågs det orimligt att använda olika vikter för varje 
timme. Medelvärden skapades för dagtid från 09:00 till 21:00 och natt från 21:00 till 09:00, 
lördag natt ej inkluderad. En separat uppsättning skapades för lördag natt/söndag morgon som 
gäller lördag 21:00 till söndag 09:00. I figur 4.8 syns de tre prognoserna som linjer, där 
prognosen för lördag natt är streckad. 

                                                 
7 Studien utfördes av Tobias Andersson, Linköpings Universitet. 

Figur 4.7: Vilken färg olika beredskapsmått, 

pj, motsvarar i ResQMap för Dalarna. 

0 – 47: Röd 
 
47 – 92: Orange 
 
92 – 5000: Grön 
 
5000 - : Mörkgrön 
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Figur 4.8: Antal uppdrag per timme, utjämnade över likvärdiga dagar och tider. (Andersson, 2006) 

 
Prognosen för hela Dalarna bryts sedan ner till SAMS-nivå och fördelas enligt populationen i 
områdena och samlas i centrum för respektive område. För att sedan omvandla dessa 
prognoser till OPAL-vikter (OPAL-vikter eller OPALweights är namnet på de vikter som 
används i ResQMAP och motsvaras av parametern c i figur 4.6), delas först samtliga vikter 
med 60 för att få uppdrag per minut. Sedan skapas vikterna genom att för varje prognos och 
område, summera alla prognoser som ligger inom två minuters körtid från det aktuella 
området. Detta görs för att SAMS-områdena ska kunna jämföras med varandra trots skillnader 
i storlek och befolkning. När varje område fått en ackumulerad vikt för dag, natt och lördag 
natt läses de in i SQL-databasen8 som används i ResQMap. Här får användaren sedan 
manuellt byta mellan de tre tidsperioderna. (Andersson, 2006) 
 

4.10.3 Körtider 

De körtider som används i modellen är inköpta av Carmenta, som i sin tur har köpt in dem 
från företaget DPS Europe. DPS arbetar främst som logistikkonsulter med ruttplanering, 
optimering, avståndsberäkning med mera (dps.com). De körtider Carmenta köpt in av DPS är 
framtagna i ett ruttplaneringsprogram, Route Logix, som DPS själva tagit fram och utvecklat. 
SOS Alarm har angivit mellan vilka koordinater de vill ha körtider och programmet räknar ut 
det åt dem. DPS har tagit fram körtider för nio olika hastighetsprofiler, beroende på vilken typ 
av fordon som avses. Carmenta har sedan köpt in och använt den profil som passar SOS 
Alarms fordon bäst. Det är alltså bara en profil som används av SOS Alarm och därmed 
endast en uppsättning körtider. (Rickne, 2006)  

                                                 
8 Mer om SQL kan läsas på www.mysql.com 
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5 Framtagning av prognos 
I detta kapitel beskrivs arbetsgången för hur prognoserna tas fram för Dalarna utifrån 

befintlig data. Denna arbetsgång kan sedan användas för framtagning av prognoser i andra 

län. Den data som används är för uppdrag av prio 1 och 2 och är från perioden 2005-11-08 

till 2006-10-23. 

 

5.1 Indata 
Statistik över ambulansuppdragen i Sverige lagras av SOS Alarm i en databas. I databasen 
finns relevant information om alla uppdrag, exempelvis var och när de har skett. Ett exempel 
på datan visualiseras i tabell 5.1 nedan.  
 

Tabell 5.1: Exempel på information om uppdrag i SOS Alarms databas. 

År Månad Datum Veckodag Timme Frånområde Prio Antal 
2005 11 2005-11-11 Fredag 21 W965 2 1 
2005 11 2005-11-11 Fredag 22 W910 2 1 
2005 11 2005-11-12 Lördag 1 W910 1 1 
2005 11 2005-11-12 Lördag 1 W910 2 1 

 
I kolumnen ”Frånområde” finns bokstaven W. Denna bokstav varierar och visar vilket län 
uppdraget skett i och W innebär att uppdraget skett i Dalarna. Statistiken över uppdragen kan 
enkelt sorteras och bearbetas efter behov med hjälp av exempelvis Excel. 
 
Datan är insamlad av SOS Alarm och den indata som använts vid analysen är insamlad under 
50 veckor, från 2005-11-08 till 2006-10-23. Anledningen till att inte mer data använts är att 
insamlingen startade i november 2005. Den inhämtade datan är rensad i början och slutet för 
att få samma antal av samtliga veckodagar. 
 

5.2 Analys 
För att få en bild av hur efterfrågan ser ut har ett antal olika analyser utförts. Genom att 
sortera den erhållna indatan kan en bild fås av hur efterfrågan varierar över månaderna, över 
veckodagarna samt över dygnets timmar. På så sätt blir det enkelt att urskilja eventuella 
säsonger och trender. 
 
Först skapas ett diagram som visar hur efterfrågan varierar över hela året. Detta utförs genom 
att dygnets uppdrag räknas samman och visualiseras för de olika dagarna. På så sätt syns 
eventuella trender tydligt. Det framtagna diagrammet ser ut enligt figur 5.1, där antal uppdrag 
i hela Dalarna återfinns på y-axeln och staplarna motsvarar varje datum på x-axeln. Den 
utritade linjen är en trendlinje vars lutning är försumbar (y = -0,014x). Linjen är i stort sett 
helt rät och ingen tydlig trend finns alltså i Dalarna. Att det inte finns någon trend på ökande 
eller minskande antal uppdrag med tiden gäller även generellt i Sverige, där ökningar och 
minskningar varierar (Holfve & Bergengård, 2006). Topparna och dalarna är tillfälliga 
variationer och kan antas bero på slumpen eftersom dess placeringar saknar mönster, utom 
den höga toppen i början som motsvarar nyårsafton. 
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Figur 5.1: Diagram över summerat antal uppdrag i Dalarna perioden 2005-11-08 till 2006-10-23. 

 
Nästa steg i analysen är att titta på hur efterfrågan varierar över årets månader. Summerat 
antal uppdrag för Dalarna per månad presenteras i figur 5.2. På y-axeln visualiseras totalt 
antal uppdrag och staplarna på x-axeln presenterar de olika månaderna. Tyvärr finns inte data 
för ett helt år och därför blir staplarna för månad 10 och 11 ej korrekta utan måste bortses 
ifrån (intervallet sträcker sig från mitten av november till mitten av oktober). De andra 
staplarna är dock relativt likvärdiga med en liten topp under december och januari, vilket 
troligtvis är en effekt av vintersäsongen i Sälen då antalet människor i området ökar kraftigt. 
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Figur 5.2: Diagram över antal uppdrag i Dalarna per månad perioden 2005-11-08 till 2006-10-23. 
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Figur 5.2 visar på att det inte är någon tydlig variation i efterfrågan över året. En viss skillnad 
mellan vissa månader finns, men en tydlig trend saknas även här. Det är dock omöjligt att 
säga om variationerna mellan månaderna är tillfälliga eller återkommande då endast ett 
knappt års data finns tillgänglig. Det som kan göras är att försöka anpassa prognosen efter 
vilken del av året den avser (mer om detta i kapitel 5.3). Vidare bryts datan ner på lägre nivå 
och en analys av veckans olika dagar utförs. Figur 5.3 visar hur antalet uppdrag varierar för 
veckans olika dagar. Y-axeln visar summan av antalet uppdrag över 50 veckors tid och 
staplarna på x-axeln representerar de olika veckodagarna. 
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Figur 5.3: Diagram över totalt antal uppdrag i Dalarna per veckodag för perioden 2005-11-08 till 2006-10-23. 

 
I figur 5.3 syns en tydlig ökning av efterfrågan mot veckans senare dagar. Det är mer säkert 
att antal uppdrag beror på vilken dag det är än vilken månad det är, då statistiken för 
veckoefterfrågan baseras på 50 veckor, det vill säga 50 värden för varje veckodag. 
Månadsefterfrågan baseras bara på ett värde för varje månad och det är för lite för att kunna 
säga om mönster är bestående eller ej. Utseendet på dessa diagram är likvärdiga över Sverige 
(Holfve & Bergengård, 2006). 
 
Nästa steg i analysen är att bryta ner datan över dygnets olika timmar för att åskådliggöra hur 
efterfrågan skiljer sig över dygnet. Figur 5.4 visar hur antalet uppdrag varierar över dygnets 
timmar för respektive veckodag. Y-axeln visar totala antalet uppdrag för 50 veckor och x-
axeln visar staplar över antalet för varje timme och dag.  
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Figur 5.4: Diagram över antal uppdrag i Dalarna per timme och veckodag perioden 2005-11-08 till 2006-10-23. 

 
Som diagrammet i figur 5.4 visar är det väsentliga skillnader i antalet uppdrag beroende på 
vilken timme på dygnet det handlar om och även vilken veckodag det gäller för respektive 
timme. Liksom tidigare är utseendet på diagrammet likvärdigt för övriga Sverige. Detta ger en 
indikation om att det är viktigt att anpassa prognosen efter veckodag och timme snarare än för 
vilken månad eller årstid det gäller, då det finns för lite data för att kunna bekräfta månatliga 
differenser. Diagrammet visar även att det är svårt att aggregera flera dagar eller timmar då 
det förekommer ganska kraftiga variationer. Även om till exempel måndag och tisdag är lika 
timme sju så är de inte lika timme elva. För att få en användbar och trovärdig prognos är det 
alltså nödvändigt att bryta ner prognosen på en nivå som innebär olika värden för olika 
timmar olika dagar. 
 
Eftersom efterfrågan varierar över dygnets timmar och veckans dagar bör prognosen bero 
främst på dessa variationer. Eftersom trend saknas och efterfrågan är relativt jämn över tiden 
(se figur 5.1) kan en konstant efterfrågemodell med säsongvariationer (variationer över 
veckans dagar och dygnets timmar) urskiljas. 
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5.3 Prognosidé 
Efterfrågemodellen är konstant med säsongvariationer för veckans olika dagar och dygnets 
olika timmar. Lämpliga prognosmetoder för konstant efterfrågemodell är glidande 

medelvärde eller exponentiell utjämning, båda med hänsyn till säsongvariationerna. Idéer, 
tillvägagångssätt och analyser för dessa två metoder beskrivs nedan. 
 

5.3.1 Prognosidé för glidande medelvärde 

Ett förslag till prognosmetod är någon form av glidande medelvärde med hänsyn till 
säsongvariationer. Tanken är att ta ett medelvärde över ett halvårs säsongrensade data (26 
veckor), vilket ger 168247 =⋅ prognostiserade värden per vecka och 436826168 =⋅ värden 
totalt. En säsongterm läggs sedan till medelvärdet beroende på vilken timme och vilken dag 
som avses. Det glidande medelvärdet bör sedan uppdateras med jämna mellanrum.  
 
Ett förslag är att uppdatera modellen varje vecka. Vid uppdatering varje vecka ersätts de 168 
äldsta värdena med lika många nya. Fördelarna med detta är att det hela tiden är aktuell data 
som används och en trendökning eller liknande skulle tas hänsyn till snabbare än till exempel 
vid uppdatering var 26:e vecka. Nackdelarna är att det blir mycket arbete med nya 
beräkningar. Det blir nya prognosvärden ofta och mycket uppdateringar i olika databaser. 
Dessutom är efterfrågan relativt stabil och uppdateringar ofta innebär troligtvis mer arbete än 
det ger resultat. Alla säsongindex bör för enkelhetens skull följa samma uppdateringsintervall 
som prognosmetoden och alltså bör även de uppdateras efter varje vecka vid val av detta 
alternativ. Detta är dock endast en rekommendation för att uppdatera allt på en och samma 
gång, säsongindex kan mycket väl uppdateras oftare eller mer sällan än var 26:e vecka om så 
önskas. 
 
Ett annat exempel är att alla värden i prognosmetoden ersätts med nya var 26:e vecka. Denna 
prognos skulle då gälla i 26 veckor och därefter utvärderas, undersökas efter prognosfel och 
uppdateras efter verklig efterfrågan. Samtidigt skulle nya säsongindex för varje timme för 
varje dag räknas fram. Det behövs en mängd data under en längre tid för att kunna verifiera 
eventuella trender eller beständiga nivåförändringar, varför en datamängd som omfattar 26 
veckor är rimligt vad gäller både säsongindex och prognosmetoden. Uppdatering av 
säsongindex är tidskrävande och omständligt. Dessutom ska prognosfel och dess orsaker 
kontrolleras. Skulle detta ske till exempel varje dag eller timme skulle det bli mycket 
räknande och ändrande i prognoserna. 
 
Rekommendationen är därför att använda 26-veckorsintervall, eftersom efterfrågan för samma 
timme och samma dag kan antas vara relativt stabil över tiden. Däremot rekommenderas att 
prognosavvikelser beräknas för varje timme och dag, men även varje månad när det är dags 
att kontrollera prognosfel (var 26:e vecka). Detta bör utföras för att kontrollera om eventuella 
prognosfel varierar beroende på timme, dag eller månad. På så sätt är det möjligt att 
identifiera var i perioden eventuella fel uppstått. 
 
Den data som används till säsongindex och prognosen är i exemplen i kapitel 5.4 och 5.5 från 
en 26 veckor lång period. I vissa fall (vissa län) kan variationer över årstiderna ske. Ett förslag 
är att använda data för samma 26 veckor från föregående år och inte föregående 26 veckor. 
Om detta inte tas i beaktning skulle sommarens data ge en prognos för vintern och tvärtom. 
Skulle då efterfrågan variera dessa perioder skulle prognosen bli mer felaktig än om 
ovanstående utförs.  
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Detta är dock endast en rekommendation och prognosen kan mycket väl användas de 26 
veckor som följer de veckor som prognosen baseras på, istället för samma 26 veckor året 
efter. Det som sker då är att eventuell betydelse av årstiden åsidosätts men i stället blir datan 
mer aktuell om föregående 26 veckors data används. 
 

5.3.2 Prognosidé för exponentiell utjämning 

En alternativ prognosmetod är att använda exponentiell utjämning med trend och säsong, och 
att sedan sätta trenden till noll då det inte finns någon sådan (se kapitel 3.4.5). Säsongindex 
tas i detta fall fram på samma sätt som beskrivs i metoden glidande medelvärde. Anledningen 
till att inte uppdatera säsongvariablerna enligt metoden exponentiell utjämning med trend och 

säsong är att det skulle innebära att säsongvariablerna behöver räknas om och ändras varje 
timme. Det blir mycket ändring i värdena och detta anses vara alltför tidskrävande och 
omständligt. Säsongvariablerna från metoden glidande medelvärde är därför mest lämpliga 
för detta ändamål eftersom det är så pass många säsonger och så pass kort tid mellan dem. 
 
Uppdatering av prognosvärdena sköter sig enligt metoden i fråga eftersom föregående timmes 
värde hela tiden används. Därför behöver inga uppdateringsintervall beslutas. Det enda som 
måste beslutas är hur ofta säsongvariablerna ska uppdateras och precis som för glidande 
medelvärde rekommenderas att uppdatering sker var 26:e vecka. Samtidigt bör då 
prognoserna analyseras och undersökas efter prognosfel. Även här bör prognosavvikelser 
beräknas för varje timme och dag, och månad av samma anledning som för glidande 
medelvärde. 
 

5.4 Prognosmetoden glidande medelvärde 

5.4.1 Framtagning av prognosen 

För att ta fram prognosen sorteras först de data som ska användas som indata för valda 26 
veckor (indatan är av typen som visas i tabell 5.1). Även i detta exempel har data för de 26 
veckorna i perioden 2006-04-25 till 2006-10-23 använts. 
 
För att sortera datan exporteras den lämpligen till en pivottabell. En pivottabell är ett verktyg 
med möjlighet att enkelt summera, sortera och analysera stora informationsmängder i 
kalkylblad. Pivottabellen skapas utifrån en lista med data, exempelvis enligt tabell 5.1. Med 
hjälp av tabellen kan sedan kategorier flyttas till valfri axel för önskat utseende på tabellen. 
Möjligheten att flytta kolumnhuvuden till radpositioner och tvärtom har gett pivottabellen sitt 
namn (pivot = ”vrida” eller ”svänga”). Tabellen kan sedan enkelt överföras till diagram på 
liknande sätt. Verktyget finns i Excel och flera databasprogram och är enkelt att använda. 
 
Till att börja med måste säsongindex för de olika timmarna och dagarna beräknas. När datan 
för vald period är framtagen beräknas summan av antal uppdrag för varje timme och varje 
veckodag, alltså ett värde för måndag timme noll, ett värde för måndag timme ett och så 
vidare (se tabell 5.2). 
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Tabell 5.2: Pivottabell över summan av antal uppdrag per timme och veckodag för perioden 2006-04-25 till 

2006-10-23. 

Summa av 
antal Veckodag        

Timme Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 
0 54 44 66 46 62 72 93 437 
1 41 51 64 42 46 81 86 411 
2 60 42 40 37 41 81 103 404 
3 37 28 35 31 32 82 98 343 
4 34 29 30 32 19 61 61 266 
5 22 24 22 16 37 42 45 208 
6 39 25 25 37 41 28 39 234 
7 30 36 37 39 34 40 38 254 
8 53 45 54 40 49 45 47 333 
9 63 55 63 55 64 46 54 400 

10 87 91 76 69 73 63 80 539 
11 104 75 69 79 87 80 75 569 
12 105 90 96 80 94 90 51 606 
13 88 77 78 95 87 94 85 604 
14 80 85 84 103 92 78 79 601 
15 78 86 80 90 88 79 83 584 
16 89 80 76 78 109 96 89 617 
17 98 103 83 128 116 87 118 733 
18 80 72 92 96 96 96 80 612 
19 83 92 64 78 91 72 88 568 
20 86 79 83 66 77 83 84 558 
21 69 68 56 56 79 73 84 485 
22 65 60 60 84 77 95 57 498 
23 69 39 45 64 80 88 66 451 

Totalt 1614 1476 1478 1541 1671 1752 1783 11315 
 
Värdena i tabell 5.2 divideras sedan med 26 för att ge antal uppdrag per timme för varje 
veckodag, eftersom värdena i tabellen är summerade för 26 veckor. Dessa värden divideras 
sedan med medelvärdet per timme för hela perioden för att ge varje timme sitt säsongindex.  
 
Detta medelvärde fås genom att dividera totala antalet uppdrag med 26 och sedan dividera det 
värdet med antalet timmar som är summerade (det vill säga 168247 =⋅ timmar). Medelvärdet 
blir då ca 2,59 uppdrag per timme. Exemplet nedan visar hur medelvärdet per timme samt 
säsongindex för måndag timme noll tas fram. 
 
Exempel: Totala antalet uppdrag för de 26 veckorna är 11315 stycken. Snittet blir således 

2,435
26

11315
≈ uppdrag per vecka. Varje vecka består av 168 timmar, och 

medelvärdet för antal uppdrag per timme blir då 59,2
168

2,435
≈ . 

 Antal uppdrag för måndag timme noll är 54 stycken under 26 veckors tid. Detta 

ger 079,2
26
54

= uppdrag i snitt. Detta värde divideras nu med medelvärdet och 

säsongindex för måndag timme noll blir 80,0
59,2
079,2

≈ . 
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Detta utförs för samtliga timmar i veckan vilket genererar säsongindex för de olika perioderna 
enligt tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3: Tabell över säsongindex för veckans timmar. 

Säsongindex Veckodag       
Timme Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

0 0,80 0,65 0,98 0,68 0,92 1,07 1,38 
1 0,61 0,76 0,95 0,62 0,68 1,20 1,28 
2 0,89 0,62 0,59 0,55 0,61 1,20 1,53 
3 0,55 0,42 0,52 0,46 0,48 1,22 1,46 
4 0,50 0,43 0,45 0,48 0,28 0,91 0,91 
5 0,33 0,36 0,33 0,24 0,55 0,62 0,67 
6 0,58 0,37 0,37 0,55 0,61 0,42 0,58 
7 0,45 0,53 0,55 0,58 0,50 0,59 0,56 
8 0,79 0,67 0,80 0,59 0,73 0,67 0,70 
9 0,94 0,82 0,94 0,82 0,95 0,68 0,80 
10 1,29 1,35 1,13 1,02 1,08 0,94 1,19 
11 1,54 1,11 1,02 1,17 1,29 1,19 1,11 
12 1,56 1,34 1,43 1,19 1,40 1,34 0,76 
13 1,31 1,14 1,16 1,41 1,29 1,40 1,26 
14 1,19 1,26 1,25 1,53 1,37 1,16 1,17 
15 1,16 1,28 1,19 1,34 1,31 1,17 1,23 
16 1,32 1,19 1,13 1,16 1,62 1,43 1,32 
17 1,46 1,53 1,23 1,90 1,72 1,29 1,75 
18 1,19 1,07 1,37 1,43 1,43 1,43 1,19 
19 1,23 1,37 0,95 1,16 1,35 1,07 1,31 
20 1,28 1,17 1,23 0,98 1,14 1,23 1,25 
21 1,02 1,01 0,83 0,83 1,17 1,08 1,25 
22 0,97 0,89 0,89 1,25 1,14 1,41 0,85 
23 1,02 0,58 0,67 0,95 1,19 1,31 0,98 

 
När säsongindex är framtaget ska den data som ska användas till prognosen säsongrensas, det 
vill säga kolumnen ”Antal” i tabell 5.1. Datan säsongrensas enligt formeln tt

s

t SDD /=  från 
kapitel 3.4.4. Ett exempel följer nedan hur datan säsongrensas. Det säsongrensade antalet 
uppdrag åskådliggörs i den markerade kolumnen i tabell 5.4. 
 
Exempel: För fredag timme noll är säsongindex, tS , 0,92. Efterfrågan, tD  (”Antal” i tabell 

5.4), divideras med detta index för att ge den säsongrensade efterfrågan, s

tD  
(”Antal säsongrensad” i tabell 5.4). I första raden i tabell 5.4 blir således ”Antal 

säsongrensad” 086,1
92,0
1

≈ . 

 
Tabell 5.4: Exempel på information om uppdrag i SOS Alarms databas, med säsongrensad indata. 

År Månad Datum Veckodag Timme Frånområde Prio Antal 
Antal –  

säsongrensad 
2005 11 2005-11-25 Fredag 0 W930 1 1 1,086309524 
2005 11 2005-11-25 Fredag 0 W940 1 2 2,172619048 
2005 11 2005-11-25 Fredag 0 W950 2 3 3,258928571 
2005 11 2005-11-25 Fredag 0 W960 2 1 1,086309524 
2005 11 2005-11-25 Fredag 0 W965 2 1 1,086309524 
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När indatan är säsongrensad sorteras den efter datum och timme, det vill säga varje datum 
med sina respektive timmar. På så sätt är det enkelt att räkna ett snitt på till exempel 26 
veckors indata. Ett exempel på hur det kan se ut återfinns i tabell 5.5. De tomma cellerna 
innebär att det inte skett något uppdrag den angivna timmen. 
 

Tabell 5.5: Exempel på säsongrensad indata, sorterad efter dag och timme. 

 Summa av säsongrens. 
antal per timme och dygn Timme             

Veckodag Datum 0 1 2 3 4 5 6 
Måndag 2006-10-02 4,99 3,29 1,12 3,64   1,73 

 2006-10-09 1,53 2,64 1,60     
 2006-10-16 2,04    2,25  2,69 
 2006-10-23 4,39 3,21 1,82 4,35 4,21  3,64 

Tisdag 2006-09-26 3,26 1,46 1,64 2,10    
 2006-10-03 1,87 2,49 4,99 1,64  1,60  
 2006-10-10 1,45 3,13 1,96 2,75 1,10 2,99 8,63 
 2006-10-17 2,49 3,29  1,82 5,94  3,45 

 
När sorteringen är gjord är det enkelt att beräkna ett medelvärde för 26 valda veckor. De 26 
veckornas värden adderas och divideras med 4368 (antal timmar under 26 veckor) för att få 
fram ett medelvärde per timme för hela 26-veckorsperioden. Observera att detta värde är 
detsamma som vid beräkningen av säsongindex. Dessa värden är samma eftersom samma 
indata använts till båda beräkningar. Om säsongindex baseras på exempelvis ett längre 
intervall blir resultaten annorlunda. 
 
För att sedan få fram prognosen för varje timme för vald period används formeln 

s

ttt FSF 111 +++ ⋅=  från kapitel 3.4.4. Medelvärdet multipliceras alltså med respektive 

säsongindex och vi får prognosen per timme ( 1+tF ) för hela veckan enligt tabell 5.6. Exemplet 
nedan visar hur detta är utfört för måndag timme noll. 
 
Exempel: Medelvärdet (nivån) för de utvalda 26 veckorna fås enkelt genom att summera 

det säsongrensade antalet uppdrag (se tabell 5.5) under denna 26-veckorsperiod 
och dividera med antalet timmar under samma period vilket ger 

59,2
4368

11315
≈ uppdrag per timme. Detta värde multipliceras sedan med 

säsongindex för måndag timme noll och vi får prognosen 08,280,059,2 ≈⋅  
uppdrag för måndag timme noll. 
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Tabell 5.6: Prognostiserat antal uppdrag per timme för hela Dalarna. 

Prognostiserat antal 
uppdrag per timme Veckodag       

Timme Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
0 2,08 1,69 2,54 1,77 2,38 2,77 3,58 
1 1,58 1,96 2,46 1,62 1,77 3,12 3,31 
2 2,31 1,62 1,54 1,42 1,58 3,12 3,96 
3 1,42 1,08 1,35 1,19 1,23 3,15 3,77 
4 1,31 1,12 1,15 1,23 0,73 2,35 2,35 
5 0,85 0,92 0,85 0,62 1,42 1,62 1,73 
6 1,50 0,96 0,96 1,42 1,58 1,08 1,50 
7 1,15 1,38 1,42 1,50 1,31 1,54 1,46 
8 2,04 1,73 2,08 1,54 1,88 1,73 1,81 
9 2,42 2,12 2,42 2,12 2,46 1,77 2,08 

10 3,35 3,50 2,92 2,65 2,81 2,42 3,08 
11 4,00 2,88 2,65 3,04 3,35 3,08 2,88 
12 4,04 3,46 3,69 3,08 3,62 3,46 1,96 
13 3,38 2,96 3,00 3,65 3,35 3,62 3,27 
14 3,08 3,27 3,23 3,96 3,54 3,00 3,04 
15 3,00 3,31 3,08 3,46 3,38 3,04 3,19 
16 3,42 3,08 2,92 3,00 4,19 3,69 3,42 
17 3,77 3,96 3,19 4,92 4,46 3,35 4,54 
18 3,08 2,77 3,54 3,69 3,69 3,69 3,08 
19 3,19 3,54 2,46 3,00 3,50 2,77 3,38 
20 3,31 3,04 3,19 2,54 2,96 3,19 3,23 
21 2,65 2,62 2,15 2,15 3,04 2,81 3,23 
22 2,50 2,31 2,31 3,23 2,96 3,65 2,19 
23 2,65 1,50 1,73 2,46 3,08 3,38 2,54 

 
Prognosen kan även visualiseras i ett diagram enligt figur 5.5. Här visas antal uppdrag per 
timme för hela Dalarna på y-axeln och på x-axeln visas vilken timme och dag respektive 
stapel avser. 
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Figur 5.5: Prognostiserat antal uppdrag per timme för hela Dalarna. 
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5.4.2 Uppdatering av prognosen 

För att prognoserna ska vara aktuella bör de analyseras och uppdateras kontinuerligt. Som det 
beskrivs i kapitel 5.3 rekommenderas att uppdatering och analys sker var 26:e vecka. Det 
innebär att alla värden i prognosen byts ut mot nya. Den nya prognosen tas sedan fram på 
samma sätt som beskrivs i kapitel 5.4.1. När detta utförs bör även nya säsongindex beräknas. 
 
Förslagsvis används indata från samma tidsperiod föregående år, och inte de senaste 26 
veckornas indata, till perioden som prognosen avser. På så sätt prognostiseras till exempel 
perioden 2007-04-25 till 2007-10-23 i exemplet från kapitel 5.4.1 där prognosen beräknas ur 
data från perioden 2006-04-24 till 2006-10-23. 
 
Om alternativet att uppdatera varje vecka föredras så innebär det att modellens 168 äldsta 
värden varje vecka ersätts med lika många nya, det vill säga den senaste veckans värden. 
Dessa värden säsongrensas innan de läggs till enligt samma metod som de övriga värdena. Ett 
kortfattat exempel på hur uppdatering för detta alternativ går till presenteras nedan. 
 

Exempel: Prognosen beräknas enligt 
N

DDD Nttt 11 .. +−− +++
, där tD  är den senaste timmens 

säsongrensade värde. I detta hypotetiska exempel används 10 timmars värden 
och uppdatering sker varannan timme. De nuvarande säsongrensade värdena är 
[4 ; 3 ; 8 ; 6 ; 5 ; 3 ; 9 ; 3 ; 5 ; 6] (nyaste värdet till vänster), vilket ger prognosen 

2,5
10

6539356834
=

+++++++++
. När två nya värden finns tillgängliga 

ersätter dessa värden de två äldsta. De nya två värdena säsongrensas och är då 3 
och 6. Den nya uppdaterade prognosen är i detta fall 

0,5
10

3935683463
=

+++++++++
. Även här behöver värdet multipliceras 

med sin respektive säsongterm för att få fram korrekt prognos för vald timme. 
 

5.4.3 Kontroll av prognosfel 

För att eventuella fel eller förändringar i efterfrågemönstret ska upptäckas i prognosen är det 
viktigt att kontrollera prognosfel. Detta sker lämpligen i samband med uppdatering av 
prognosen, det vill säga var 26:e vecka (se kapitel 5.3). 
 
För att beräkna prognosfelet används måtten medelfel, ME, och medelabsolutfel, MAD (se 
kapitel 3.5.1). Medelkvadratfelet, MSE, används förslagsvis inte, då denna prognosmätning 
ger högt värde åt stora avvikelser. Det är inte lämpligt i detta fall eftersom det inte finns 
någon anledning att låta större avvikelser ge högre värden. Ett värde med avvikelse på fyra 
uppdrag bör till exempel ge dubbelt så stort värde som en avvikelse på två uppdrag eftersom 
två uppdrag innebär två resurser (ambulanser). Ett kvadratiskt värde skulle innebära att en 
timme med till exempel en stor olycka skulle dra upp medelvärdet orimligt mycket. 
 
Som exempel för att visa hur kontroll av prognosfel går till har prognosen jämförts med 
verklig efterfrågan för perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. Först sorteras den verkliga 
efterfrågan efter veckodag och timme enligt tabell 5.7. Här exemplifieras ett antal tisdagar och 
onsdagar under perioden och värdena för timme 0-5 visas. 
 

Tabell 5.7: Exempel på verklig efterfrågan sorterad efter dag och timme. 
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Antal uppdrag        
 Timme: 0 1 2 3 4 5 

Tisdag 2006-10-24 3 2 1  2 2 
 2006-10-31 3 1 2 3  3 
 2006-11-07 3 1 1   2 
 2006-11-14 1 2 2 1 1 1 
 2006-11-21 1  2 2 1  
 2006-11-28 7 4 1 2 1 1 
 2006-12-05 1 1 1 2 1 1 

Onsdag 2006-10-25 3 2  2   
 2006-11-01 3 3 2  1 1 
 2006-11-08  1     

 
Efterfrågan jämförs sedan med prognosen för varje dag och timme och medelfelet beräknas 

med hjälp av formeln ∑
=

⋅=
N

t

te
N

ME
1

1
 som beskrivs i kapitel 3.5.1. Ett medelvärde av 

prognosfelen, te , ska alltså beräknas där te  motsvarar skillnaden mellan verklig efterfrågan 

och prognostiserad efterfrågan ( )tt FD − . Tabell 5.8 visar ett utdrag av precisionsmätningen. 
Exemplet nedan visar hur värdet för timme noll 2006-10-24 är framtaget, samt hur medelfelet 
för timme noll beräknats. 
 
Exempel: Den verkliga efterfrågan för timme noll 2006-10-24 är 3 uppdrag. Prognosen för 

samma timme är 1,69 uppdrag. Prognosfelet blir då 31,169,13 =− . För att sedan 
beräkna medelfelet beräknas medelvärdet av prognosfelen för alla tisdagar 

timme noll, det vill säga 
( )

02,1
7

69,031,569,069,031,131,131,1
=

−+−−++
. På 

samma sätt beräknas sedan samtliga prognosfel och dess medelfel. Medelfelet 
kan även beräknas för hela dagar genom att addera prognosfelen för alla timmar 
under ett dygn och dividera med 24 timmar. 

 

Tabell 5.8: Exempel på precisionsmätning genom beräkning av medelfelet, ME. 

Prognosfel  0 1 2 3 4 5 
Tisdag 2006-10-24 1,31 0,04 -0,62 -1,08 0,88 1,08 
  2006-10-31 1,31 -0,96 0,38 1,92 -1,12 2,08 
  2006-11-07 1,31 -0,96 -0,62 -1,08 -1,12 1,08 
  2006-11-14 -0,69 0,04 0,38 -0,08 -0,12 0,08 
  2006-11-21 -0,69 -1,96 0,38 0,92 -0,12 -0,92 
  2006-11-28 5,31 2,04 -0,62 0,92 -0,12 0,08 
  2006-12-05 -0,69 -0,96 -0,62 0,92 -0,12 0,08 
Mean Error  1,02 -0,39 -0,19 0,35 -0,26 0,51 

 
För den angivna perioden har medelfel beräknats för samtliga timmar varje veckodag och 
även för samtliga dygn. Ett medelvärde har även tagits fram för varje veckodag totalt sett, 
liksom ett totalvärde för hela perioden. Detta görs för att urskilja var felen uppstått. Är det till 
exempel övergripande mycket fel timme noll, eller just måndagar kanske efterfrågemodellen 
ändrats för just dessa perioder och det är enkelt att gå in i historiska data och se vad 
felaktigheterna beror på. 
 
 



- 5 FRAMTAGNING AV PROGNOS - 

- 44 - 

Resultat: Medelfelet visar om prognosen generellt ligger över eller under den verkliga 
efterfrågan. Enbart positiva eller enbart negativa värden indikerar att prognosens 
nivå har ändrats och prognosen bör ses över. I detta fall varierar medelfelet och 
nivån verkar vara rimlig. Detta gäller även de dagar och timmar som inte är med 
i exemplet. Även medelfelen för de olika dygnen varierar mellan positiva och 
negativa värden. Detta tyder på att prognosens nivå är rimlig. Medelvärdet för 
dessa medelfel bör gå mot noll för ett stort antal testade värden om 
efterfrågemodellen stämmer. För samtliga värden i den undersökta perioden är 
medelfelet -0,16 uppdrag per timme, vilket är relativt nära noll. De totala 
medelfelen för de olika dagarna visas i tabell 5.9 och totala medelfelen för 
dygnets olika timmar visas i tabell 5.10. 

 
Tabell 5.9: Medelfelen per timme för veckans olika dagar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 
0,19 -0,02 -0,41 -0,09 -0,09 -0,36 -0,32 

 
Tabell 5.10: Medelfelen per timme för dygnets olika timmar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Timme: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Medelfel: -0,18 -0,16 -0,41 -0,39 0,16 0,00 -0,05 -0,15 -0,09 0,25 0,21 0,18 
Timme: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Medelfel: 0,28 0,04 -0,27 0,04 -0,87 -0,63 -0,35 -0,43 -0,37 -0,48 -0,05 -0,01 
 
För att få ett mått på hur stort prognosfelet är, oavsett tecken, används metoden 
medelabsolutfel, MAD (se kapitel 3.5.1). Den fungerar på samma sätt som metoden för 
medelfel, med skillnaden att det är absolutbeloppen som används. Formeln för 

medelabsolutfelet är ∑∑
==

−⋅=⋅=
N

t

tt

N

t

t FD
N

e
N

MAD
11

11
, där variablerna är desamma som i 

föregående exempel. Nedan följer ett exempel på hur detta går till. Även i detta exempel är 
det värdet för timme noll 2006-10-24, samt medelfelet för timme noll som är framtaget. 
Tabell 5.11 visar ett utdrag av precisionsmätningen. 
 
Exempel: Det verkliga värdet för tisdag timme noll är 3 uppdrag och prognosvärdet för 

samma timme är 1,69 uppdrag. Detta medför att prognosfelet blir 31,169,13 =−  
uppdrag. Värdena för denna metod blir samma som i föregående exempel, med 
skillnaden att alla värden blir positiva (absolutbelopp). Medelabsolutfelet för 
tisdag timme noll beräknas med formeln ovan och med insatta värden blir detta 
( )

62,1
7

69,031,569,069,031,131,131,1
=

++++++
. Även för denna metod kan 

prognosfelet beräknas för ett dygn genom att addera dygnets värden och 
dividera med 24. 

 
Tabell 5.11: Exempel på precisionsmätning genom beräkning av medelabsolutfelet, MAD. 

Prognosfel  0 1 2 3 4 5 
Tisdag 2006-10-24 1,31 0,04 0,62 1,08 0,88 1,08 
  2006-10-31 1,31 0,96 0,38 1,92 1,12 2,08 
  2006-11-07 1,31 0,96 0,62 1,08 1,12 1,08 
  2006-11-14 0,69 0,04 0,38 0,08 0,12 0,08 
  2006-11-21 0,69 1,96 0,38 0,92 0,12 0,92 
  2006-11-28 5,31 2,04 0,62 0,92 0,12 0,08 
  2006-12-05 0,69 0,96 0,62 0,92 0,12 0,08 
MAD  1,62 0,99 0,52 0,99 0,51 0,77 
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Eftersom 26 veckors ny data finns tillgänglig vid prognoskontrollen är det rimligt att använda 
alla dessa perioder för att beräkna medelfel och medelabsolutfel. Exemplen ovan är endast ett 
exempel på metoden och innehåller därför endast sju veckors data. Medelabsolutfelet är alltså 
ett mått på prognosfelets storlek och medelfelet anger om prognosfelet har positivt eller 
negativt tecken (om prognosen ligger under eller över verkliga efterfrågan). Dessa metoder 
bör användas tillsammans för att få ut både felets storlek och dess tecken. 
 
Även för medelabsolutfelen har värden beräknats för samtliga timmar och dagar på samma 
sätt som för medelfelen. Det totala medelabsolutfelet för de olika dagarna visas i tabell 5.12 
och totala medelfelen för dygnets olika timmar visas i tabell 5.13. 
 
Resultat: Medelabsolutfelet visar storleken på prognosfelet, men inte dess tecken. Detta 

värde visar alltså hur mycket felet avviker från prognosen, oavsett om det ligger 
för lågt eller för högt. Hur stora värden som är acceptabelt för denna 
precisionsmätning är svårt att säga. Antal uppdrag per timme är givetvis heltal. 
Prognosen för till exempel måndagar timme ett är däremot 1,58 uppdrag per 
timme. På så sätt blir absolutfelet 0,42 uppdrag (i bästa fall, det vill säga om 
verklig efterfrågan är två uppdrag den timmen). Alltså är medelabsolutfelet i 
bästa fall 0,42 för måndagar timme ett. Blir sedan antalet uppdrag tre eller fyra 
(som ligger relativt nära prognosvärdet) så motsvarar det medelabsolutfel på 
1,42 respektive 2,42 uppdrag per timme. Det totala medelabsolutfelet för 
samtliga undersökta timmar i perioden är 1,31 uppdrag per timme som, med 
tanke på reflektionen ovan, får anses vara en rimlig avvikelse. Det är dock 
viktigare att se så att medelfelet ligger runt noll än att analysera 
medelabsolutfelet onödigt mycket. Absolutfelet, det vill säga absolutbeloppet 
för varje periods avvikelse från verkliga värdet, används främst för att spåra 
avvikelser från medelabsolutfelet, och på så sätt identifiera var och när 
felaktigheter uppstår. 

 
Tabell 5.12: Medelabsolutfelen per timme för veckans olika dagar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 
1,30 1,25 1,22 1,15 1,44 1,55 1,30 

 
Tabell 5.13: Medelabsolutfelen per timme för dygnets olika timmar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Timme: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MAD: 1,28 1,15 1,19 1,14 0,90 0,98 0,86 0,96 1,32 1,45 1,44 1,59 
Timme: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
MAD: 1,48 1,53 1,58 1,44 1,68 1,77 1,27 1,39 1,19 1,25 1,36 1,36 
 
Det är viktigt att upptäcka variationer för perioders data jämfört med medelabsolutfelet 
(prognosmetodens medelvärdesriktighet). För att få en signal på om prognosfelet är så stort att 
det osannolikt beror på slumpen, används en spårsignal, så kallad Tracking Signal (TSD). Här 
relateras periodens absolutfel till medelabsolutfelet. Om en periods absolutfel avviker kraftigt 
från medelabsolutfelet bör perioden kontrolleras för att få en förklaring till avvikelsen. Denna 
avvikelse kan till exempel bero på felaktigt inmatad indata eller att en stor olycka skett den 
valda timmen. Om det är stora avvikelser under en längre period bör prognosmetodens nivå 
och säsongvariabler ses över, då de uppenbarligen inte stämmer särskilt bra. Spårsignalen 

beräknas enligt formeln 
MAD

FD
TSD

tt

t

−
=  och nedan visas ett exempel på hur värdet tas fram 

för timme noll 2006-10-24. Tabell 5.14 visar ett utdrag av spårsignalens värden. 
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Exempel: Absolutfelet, tt FD − , är 2006-10-24 för timme noll 1,31 uppdrag. 

Medelabsolutfelet, MAD för tisdagar timme noll är för samma timme den valda 

perioden 1,62 uppdrag. Detta innebär att spårsignalen här blir 81,0
62,1
31,1

= . 

 
Tabell 5.14: Exempel på mätning av spårsignalen, TSD. 

Spårsignal  0 1 2 3 4 5 
Tisdag 2006-10-24 0,81 0,04 1,19 1,09 1,73 1,40 
  2006-10-31 0,81 0,97 0,74 1,94 2,18 2,70 
  2006-11-07 0,81 0,97 1,19 1,09 2,18 1,40 
  2006-11-14 0,43 0,04 0,74 0,08 0,23 0,10 
  2006-11-21 0,43 1,97 0,74 0,93 0,23 1,20 
  2006-11-28 3,29 2,05 1,19 0,93 0,23 0,10 
  2006-12-05 0,43 0,97 1,19 0,93 0,23 0,10 

 
Värdena på TSD jämförs sedan till en faktor k1. Detta värde sätts förslagsvis till 4, som är ett 
vanligt värde för denna metod (se kapitel 3.5.2).  
 
Resultat: Som tabell 5.14 visar ligger samtliga värden under den föreslagna faktorn 4. En 

kontroll utförs av samtliga dagar och timmar för perioden 2006-10-24 till 2006-
12-05. Kontrollen visar att samtliga 1032 värden ligger under 4 och endast 0,78 
% av värdena ligger mellan 3 och 4. Prognoserna kan med andra ord inte 
förkastas utan kan anses stämma bra under den kontrollerade perioden.  
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5.5 Prognosmetoden exponentiell utjämning 

5.5.1 Framtagning av prognosen 

Samma data som användes som exempel för metoden glidande medelvärde har använts som 
underlag även i detta exempel (data från de 26 veckorna i perioden 2006-04-25 till 2006-10-
23). Formeln för att ta fram det exponentiellt utjämnade värdet för en period är 

( ) 11 −⋅−+⋅= t

t

t
t U

S

D
U αα , där α  är en konstant och 1−tU  är förra periodens exponentiellt 

utjämnade efterfrågan (föregående period motsvarar här föregående timme). I formeln 
säsongrensas den verkliga datan, tD , för perioden. Varje periods säsongindex, tS , behövs 
därför för att säsongrensning ska kunna ske. De olika timmarnas och veckodagarnas 
säsongindex tas fram enligt samma metod som beskrivs i metoden glidande medelvärde (se 
tabell 5.3). 
 
Förutom indata och säsongindex behövs även konstanten α  bestämmas. Det görs genom att 

sätta 
1

2
+

=
N

α . Eftersom glidande medelvärdet baseras på 4368 timmar (perioder), sätts här 

N till 4368. Detta ger 000458,0
14368

2
=

+
=α . Det framtagna α -värdet är väldigt lågt och 

innebär att varje ny timme ges väldigt liten vikt. En tillfällig avvikelse ger alltså ingen stor 
effekt på nästa timmes prognosvärde (se kapitel 3.4.2). 
 
Då tU  och α  är bestämda går det nu för varje period att ta fram den exponentiellt utjämnade 
efterfrågan så snart den verkliga datan finns tillgänglig. Sedan går det att använda dessa 
variabler tillsammans med föregående värde på tU , det vill säga 1−tU , för att ta fram nytt 

värde på tU . Formeln används sedan på detta sätt timme för timme.  
 
Ett problem är att föregående periods exponentiellt utjämnade efterfrågan används i formeln. 
Detta innebär att någonstans måste ett första värde tas fram som inte beror på värdet för 
perioden innan. I detta fall har medelvärdet för samtliga dagar i perioden 2006-04-25 till 
2006-10-23 använts. Detta är samma värde som för glidande medelvärde och är således totala 
antalet uppdrag dividerat med totalt antal timmar. Medelvärdet för perioden är således 

590,2
4368

11315
=  uppdrag per timme. 

 
Med startvärde, säsongindex och α -värde kan nu den exponentiellt efterfrågan för varje 
kommande timme tas fram. Dessa värden används sedan för att beräkna kommande periods 
prognosvärde. Prognosvärdet, ,1+tF  för kommande timme ett blir periodens värde 

multiplicerat med timmens säsongindex, det vill säga 11 ++ ⋅= ttt SUF . Det är samma formel 
som beskrivs i kapitel 3.4.5, med skillnaden att trendtermen sätts till noll.  
 
Ett exempel på hur de exponentiellt utjämnade värdena tas fram följer nedan och tabell 5.15 
visar ett utdrag av dessa värden för några perioder. Nedan exemplifieras även hur periodernas 
prognosvärden beräknas och tabell 5.16 visar ett utdrag på några perioders prognosvärden. 
 



- 5 FRAMTAGNING AV PROGNOS - 

- 48 - 

Exempel: Tisdag 2006-10-24 timme noll ges startvärdet 2,590. Prognosvärdet, ,1+tF  för 
tisdag timme ett blir sedan detta värde multiplicerat med timmens säsongindex 
(0,76), det vill säga 11 ++ ⋅= ttt SUF . Prognosen för tisdag timme ett blir således 

961,176,0590,2 =⋅  uppdrag. 
 

Den verkliga datan timme ett blev två uppdrag och säsongindex för samma 
timme är 0,76. Den exponentiellt utjämnade efterfrågan för timme ett blir då 

( ) 11 −⋅−+⋅= t

t

t
t U

S

D
U αα , det vill säga 

( ) 590,2590,2000458,01
76,0
2

000458,0 =⋅−+⋅=tU . Prognosen för tisdag timme 

två blir då den utjämnade efterfrågan timme ett multiplicerat med säsongindex 
för timme två, alltså 615,162,0590,211 =⋅=⋅= ++ ttt SUF  uppdrag. Dessa steg 
utförs sedan varje timme för att få den exponentiellt utjämnade efterfrågan samt 
kommande periods prognosvärde. 

 
Tabell 5.15: Exempel på exponentiellt utjämnad medelefterfrågan för ett antal dagar och timmar. 

Exp.utj. (Ut) Timme 0 1 2 3 4 5 
Tisdag 2006-10-24 2,590 2,590 2,590 2,588 2,589 2,591 
Onsdag 2006-10-25 2,593 2,593 2,592 2,592 2,591 2,590 
Torsdag 2006-10-26 2,586 2,586 2,585 2,585 2,586 2,585 
Fredag 2006-10-27 2,586 2,588 2,588 2,587 2,587 2,586 
Lördag 2006-10-28 2,581 2,581 2,580 2,580 2,579 2,579 
Söndag 2006-10-29 2,579 2,578 2,579 2,579 2,579 2,578 
Måndag 2006-10-30 2,579 2,581 2,581 2,580 2,580 2,578 
Tisdag 2006-10-31 2,582 2,581 2,581 2,584 2,582 2,585 

 
Tabell 5.16: Exempel på prognosvärden för ett antal dagar och timmar. 

Prognos Timme 0 1 2 3 4 5 
Tisdag 2006-10-24 1,692 1,961 1,615 1,077 1,115 0,923 
Onsdag 2006-10-25 2,541 2,464 1,540 1,347 1,155 0,846 
Torsdag 2006-10-26 1,767 1,613 1,421 1,190 1,228 0,614 
Fredag 2006-10-27 2,381 1,766 1,575 1,230 0,730 1,421 
Lördag 2006-10-28 2,761 3,105 3,104 3,141 2,337 1,608 
Söndag 2006-10-29 3,561 3,293 3,943 3,753 2,336 1,723 
Måndag 2006-10-30 2,067 1,570 2,300 1,418 1,302 0,843 
Tisdag 2006-10-31 1,686 1,955 1,610 1,073 1,112 0,920 
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5.5.2 Uppdatering av prognosen 

Som det beskrivs i kapitel 5.3 sker uppdatering automatiskt eftersom metoden är utformad på 
det sättet. Varje timme beräknas ett nytt exponentiellt utjämnat värde för senaste timmen. 
Detta värde, tillsammans med kommande timmes säsongindex, används för att beräkna 
kommande timmes prognos. Detta fortgår sedan för varje timme och prognosen uppdateras på 
så sätt flytande.  
 
Det som behöver uppdateras är endast periodernas säsongindex. Säsongindex uppdateras 
förslagsvis på samma sätt som beskrivs för metoden glidande medelvärde, det vill säga var 
26:e vecka. Dessa veckor bör även för denna metod vara de 26 veckor från samma tidsperiod 
föregående år (se kapitel 5.3.1). Värdet på α  behöver inte uppdateras om inte antalet perioder 
den exponentiellt utjämnade efterfrågan beror på ändras, eftersom konstanten endast beror på 
detta antal. 
 

5.5.3 Kontroll av prognosfel 

För att eventuella fel eller förändringar i efterfrågemönstret ska upptäckas i prognosen är det 
viktigt att kontrollera prognosfel även för denna metod. Detta sker lämpligen i samband med 
uppdatering av säsongindex, det vill säga var 26:e vecka (se kapitel 5.3). Beräkningen av 
prognosfel går till på samma sätt som för metoden glidande medelvärde. Perioden 2006-10-24 
till 2006-12-05 används för kontrollen även här för att en rättvis jämförelse ska kunna göras 
metoderna emellan.  
 
Resultat: För den angivna perioden har medelfel, medelabsolutfel och spårsignal 

beräknats för samtliga timmar varje veckodag och även för samtliga dygn. Ett 
medelvärde har även tagits för varje veckodag totalt sett och ett totalvärde för 
hela perioden. Detta görs för att urskilja för vilken veckodag eller vilken timme 
felen uppstått. En sammanfattning av periodens prognosfel för metoden 
exponentiell utjämning åskådliggörs i tabellerna 5.17 till 5.20. 

 
Tabell 5.17: Medelfelen per timme för veckans olika dagar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 
0,21 -0,01 -0,08 -0,07 -0,07 -0,34 -0,30 

 
Tabell 5.18: Medelfelen per timme för dygnets olika timmar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Timme: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Medelfel: -0,12 -0,12 -0,38 -0,36 0,19 0,04 -0,02 -0,13 -0,04 0,30 0,29 0,23 
Timme: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Medelfel: 0,36 0,11 -0,15 0,11 -0,81 -0,56 -0,26 -0,37 -0,29 -0,43 0,03 0,06 
 
Tabell 5.19: Medelabsolutfelen per timme för veckans olika dagar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 
1,30 1,25 1,17 1,15 1,44 1,54 1,29 

 
Tabell 5.20: Medelabsolutfelen per timme för dygnets olika timmar under perioden 2006-10-24 till 2006-12-05. 

Timme: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MAD: 1,28 1,13 1,19 1,12 0,89 0,97 0,87 0,96 1,30 1,43 1,44 1,59 
Timme: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
MAD: 1,48 1,53 1,54 1,44 1,65 1,80 1,21 1,38 1,18 1,22 1,38 1,34 
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5.6 Jämförelse och val av prognosmetod 
En jämförelse utförs av de två prognosmetodernas prognosfel. Därefter sker en utvärdering av 
resultaten och slutligen väljs lämplig prognosmetod. Det är även viktigt att väga in hur 
komplicerat det är att ta fram och uppdatera prognoserna vid val av prognosmetod. I samtliga 
tester nedan har prognoserna jämförts med verkliga värden för perioden 2006-10-24 till 2006-
12-05. 
 
Tabell 5.21 visar en jämförelse för medelfelet för de två metoderna över dygnets timmar. De 
markerade värdena visar vilken metod som har lägst medelfel för den aktuella timmen. 
 

Tabell 5.21: De två metodernas medelfel per timme för dygnets timmar. 

Timme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
             
Glidande 
Medelvärde -0,18 -0,16 -0,41 -0,39 0,16 0,00 -0,05 -0,15 -0,09 0,25 0,21 0,18 
             

Exp.utj -0,12 -0,12 -0,38 -0,36 0,19 0,04 -0,02 -0,13 -0,04 0,30 0,29 0,23 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Medel 
             
0,28 0,04 -0,27 0,04 -0,87 -0,63 -0,35 -0,43 -0,37 -0,48 -0,05 -0,01 -0,16 

             
0,36 0,11 -0,15 0,11 -0,81 -0,56 -0,26 -0,37 -0,29 -0,43 0,03 0,06 -0,10 

 
Tabell 5.21 visar att metoden exponentiell utjämning ger ett bättre resultat för 15 av dygnets 
24 timmar. I denna aspekt är således metoden exponentiell utjämning något mer pålitlig än 
glidande medelvärde. Dessa värden säger dock inte så mycket annat än om prognosen ligger 
över eller under de verkliga värdena. Det viktiga är att ha ett medelfel runt värde noll för 
många perioders värden (se sista kolumnen i tabell 5.21) samt att timmarna varierar mellan 
positiva och negativa värden. Variationerna mellan positiva och negativa värden är likvärdiga 
för både glidande medelvärde och exponentiell utjämning. Det totala medelvärdet över 
periodens timmar är något lägre för exponentiell utjämning, men båda värdena är relativt låga 
och helt acceptabla. Med stort antal värden för varje timme bör medelfelen ligga nära noll för 
en bra prognos. 
 
Tabell 5.22 visar en jämförelse för medelfelet för de två metoderna över veckans dagar. De 
markerade värdena visar vilken metod som har lägst medelfel för den aktuella dagen. 
 

Tabell 5.22: De två metodernas medelfel per timme för veckans dagar. 

Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
        

Glidande 
medelvärde 0,19 -0,02 -0,41 -0,09 -0,09 -0,36 -0,32 

        
Exp.utj 0,21 -0,01 -0,08 -0,07 -0,07 -0,34 -0,30 

 
Tabell 5.22 visar att metoden exponentiell utjämning är något bättre än glidande medelvärde i 
denna aspekt, skillnaderna är dock väldigt små (utom för onsdag). Även här gäller att värdena 
inte säger så mycket annat än om prognosen ligger över eller under de verkliga värdena. 
Därför betyder inte fler värden närmare noll att metoden är bättre, det viktiga är som sagt att 
värdena inte enbart är positiva eller negativa. I denna aspekt är metoderna likvärdiga. 
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Tabell 5.23 visar en jämförelse för medelabsolutfelet för de två metoderna över dygnets 
timmar. De markerade värdena visar vilken metod som har lägst medelfel för den aktuella 
timmen. 
 

Tabell 5.23: De två metodernas medelabsolutfel per timme för dygnets timmar. 

Timme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
             

Glidande 
medelvärde 1,28 1,15 1,19 1,14 0,90 0,98 0,86 0,96 1,32 1,45 1,44 1,59 
             

Exp.utj 1,28 1,13 1,19 1,12 0,89 0,97 0,87 0,96 1,30 1,43 1,44 1,59 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Medel 
             
1,48 1,53 1,58 1,44 1,68 1,77 1,27 1,39 1,19 1,25 1,36 1,36 1,32 

             
1,48 1,53 1,54 1,44 1,65 1,80 1,21 1,38 1,18 1,22 1,38 1,34 1,31 

 
Tabell 5.23 visar att metoden exponentiell utjämning ger ett sämre resultat för endast 3 av 
dygnets 24 timmar. Däremot skiljer värdena ytterst lite på varje position. Även medelvärdet 
(sista kolumnen) är i stort sett lika. Detta visar att metoderna är i stort sett likvärdiga vad 
gäller måttet på medelabsolutfel för dygnets timmar. 
 
Tabell 5.24 visar en jämförelse för medelabsolutfelet för de två metoderna över veckans 
dagar. De markerade värdena visar vilken metod som har lägst medelabsolutfel för den 
aktuella dagen. 
 

Tabell 5.24: De två metodernas medelabsolutfel per timme för veckans dagar. 

Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
        

Glidande 
medelvärde 1,30 1,25 1,22 1,15 1,44 1,55 1,30 

        
Exp.utj 1,30 1,25 1,17 1,15 1,44 1,54 1,29 

 
Tabell 5.24 visar att metoderna är i stort sett likvärdiga även i denna aspekt. 
Storleksskillnaden mellan värdena är ytterst små samt att endast sex dagar av varje sort 
analyseras. Det låga antalet testvärden gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser i denna 
analysdel. Det som går att utläsa är att metoderna verkar i stort sett lika bra utifrån den data 
som finns. 
 
Eftersom måttet medelabsolutfel ger en tydlig bild av prognosfelets storlek är det viktigare att 
se till denna metods riktighet än metoden medelfel vad gäller medelvärde. Således är metoden 
exponentiell utjämning att rekommendera efter testerna av medelabsolutfel. Detta baseras 
mest på testet för dygnets timmar då analysen är baserad på betydligt större antal timmar av 
varje sort, än antal veckodagar av varje sort (det går 168 timmar, men bara en veckodag av 
varje sort per vecka). Metoden är dock endast marginellt bättre och skillnaderna metoderna 
emellan är mycket små. En kontroll med hjälp av spårsignalen (TSD) av samtliga timmar i 
perioden ger resultatet enligt tabell 5.25. Tabellen visar hur många av periodens värden som 
ligger över 3 respektive 4 (se kapitel 3.5.2). 
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Tabell 5.25: Statistik över spårsignalen för de två metoderna. 

TSD Över 4 Över 3 Totalt Andel 
Procent 
över 3 

      
Glidande 

medelvärde 0 8 1032 0,0078 0,78 
      

Exp.utj 0 8 1032 0,0078 0,78 
 
Tabell 5.25 visar att av periodens 1032 timmar har ingen ett kontrollsignalsvärde på över 4. 
Båda metoderna har 8 värden över värdet 3. Det motsvarar 0,78 % vilket får anses vara en 
väldigt låg siffra. Denna jämförelse visar att båda metoderna är fullt dugliga och ingen av dem 
har värden över det tillåtna. 
 
Resultat: När prognosmetod ska väljas är det av högsta vikt att anpassa prognosmetoden 

efter användningsområde och enkelhet kontra effektivitet. Metoderna är i stort 
sett likvärdiga i flera aspekter för den undersökta perioden. Den undersökta 
perioden är dock något kort för att kunna utläsa något riktigt tydligt resultat. Ser 
man till helheten lutar fördelarna marginellt åt exponentiell utjämning då denna 
metod hade ett något bättre resultat vad gäller medelabsolutfelet.  

 
Det är även viktigt att se till syftet med prognosen när metoden väljs. I detta fall 
finns ingen marknad där någon produkt ska ”mogna” eller kunder kan bli mer 
eller mindre nöjda med en vara. För att minska efterfrågan skulle till exempel 
lag på cykelhjälm eller fler hastighetskontroller på vägarna kunna påverka 
antalet något. Detta är dock inget som SOS Alarm kan påverka och därför kan 
åtgärder för att påverka efterfrågan antas vara icke existerande. Eftersom 
efterfrågan inte kan påverkas är säsongvariationer och historisk efterfrågan allt 
som finns att gå på. 
 
Metoden glidande medelvärde är samtidigt enklare att beskriva, enklare att 
förstå, enklare att ta fram och enklare att uppdatera än metoden exponentiell 
utjämning. Detta är en viktig egenskap för val av prognosmetod då analyserna 
eventuellt ska genomföras av personer som inte har någon utbildning i ämnet 
prognosmetoder. Metoden exponentiell utjämning kräver insyn i hur metoden 
fungerar med α -värdet. Dessutom är den krånglig att följa med i och kan vara 
svår att förstå. Glidande medelvärde är en enkel, men effektiv metod och är lätt 
att förstå och arbeta med. Dessutom krävs inte samma uppdateringsfrekvens då 
exponentiell utjämning uppdateras mot verkliga data varje timme och glidande 
medelvärde med 26 veckors mellanrum. Inte heller några nya databaskopplingar 
eller liknande behöver utföras då metoden kan tas fram i Excel och verklig data 
behövs endast vid uppdatering och prognosuppföljning två gånger per år. 
 
Efter utförd kvantitativ och kvalitativ analys rekommenderas med ovanstående 
argument metoden glidande medelvärde som prognosmetod för SOS Alarm. 
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5.7 Framtagning av vikten c  
För att prognosen ska fungera i formeln för akutberedskap (se kapitel 4.10.1) måste 
prognosen vara i antal uppdrag per minut eftersom körtiderna är beräknade i minuter. Därför 
divideras prognosvärdena, som är i uppdrag per timme, med 60 för att få uppdrag per minut. 
 
Nästa steg är att ta fram en vikt (se kapitel 4.10.2) för varje SAMS-område, beroende på 
prognosen och områdets befolkningsmängd. Områdenas befolkning kan, som tidigare 
förklarats, delas in i dag- respektive nattbefolkning med hjälp av den inköpta 
befolkningsdatan från SCB (se kapitel 4.9.1). 
 
Vad som innebär ”dag” och ”natt” för befolkningsberäkningen finns inte specificerat utan är 
ett antagande som måste göras. För att få det generellt bör genomsnittssvensken tas i 
beaktning. Befolkningsdatan är grundad på var folk är bosatta och var de arbetar. Därför är 
det ett rimligt antagande att dagbefolkningen gäller den tiden folk är iväg hemifrån för att 
arbeta och nattbefolkningen den resterande tiden. Även om folk inte befinner sig där de är 
folkbokförda efter jobbet så är det ett rimligare antagande att de befinner sig där än att de är 
kvar i området där de arbetar. Ett antagande är att folk i allmänhet lämnar hemmet runt 
klockan 7 för jobb eller skola och att de återvänder vid 18-tiden (med antagande om att 
genomsnittsvensken arbetar/går i skolan mellan 8 och 17). Dag antas alltså vara mellan 
klockan 7:00 och 17:59, medan natt då blir 18:00 till 06:59. 
 
För att få ett prognosvärde för ett SAMS-område beräknas först den andel befolkning som 
befinner sig i området den angivna tiden (dag- eller nattbefolkning). Detta beräknas genom att 
dividera den aktuella befolkningen med Dalarnas totala befolkning. Hur detta ser ut 
visualiseras i tabell 5.26. Kolumnerna A, B och C är den inköpta datan som beskrivs i kapitel 
4.9.1. 
 

Tabell 5.26: Exempel på befolkningsdata i Dalarna. 
SAMS- 

kod A B C 
Dag- 

befolkning 
Natt- 

befolkning 
Andel av 

befolkning, dag 
Andel av 

befolkning, natt 
20210003 728 1202 1742 2216 1742 0,008402055 0,006319173 
20210004 144 27 322 205 322 0,000777266 0,001168068 
20210005 1107 723 2564 2180 2564 0,008265560 0,009301010 
20210006 217 76 443 302 443 0,001145045 0,001607000 
20210013 391 215 1017 841 1017 0,003188686 0,003689207 

 
Prognosen för antal uppdrag per minut den givna timmen och dagen multipliceras sedan med 
områdets befolkning vid samma tidpunkt. Ett exempel på detta för metoden glidande 
medelvärde måndag timme noll visas nedan. Det SAMS-område som används här är område 
20210003. Tabell 5.27 visar dessa prognosvärden för fem olika SAMS-områden under de fyra 
första timmarna på måndagen. 
 
Exempel: Timme noll anses som natt och befolkningen i det valda området (20210003) är 

0,006319173 av den totala befolkningen i Dalarna. Detta värde multipliceras 
med prognosen för måndag timme noll som är 0,0346 uppdrag per minut (2,08 
uppdrag per timme). Prognosen för området blir då 

0002178,00346,0006319173,0 =⋅  uppdrag per minut. 
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Tabell 5.27: Exempel på prognosen för ett antal områden timme 0-3 en måndag. 

 Måndag    
SAMS-kod 0 1 2 3 
20210003 0,0002187 0,0001661 0,0002430 0,0001499 
20210004 0,0000404 0,0000307 0,0000449 0,0000277 
20210005 0,0003220 0,0002444 0,0003577 0,0002206 
20210006 0,0000556 0,0000422 0,0000618 0,0000381 
20210013 0,0001277 0,0000970 0,0001419 0,0000875 

 
För att slutligen beräkna vikten, c, för respektive område adderas prognostiserat antal uppdrag 
i samtliga områden inom två minuters körtid från det aktuella området. Antag till exempel att 
området med slutsiffra 03 i tabell 5.27 har mindre än två minuters körtid till område 04 och 
05. Vikten för måndag timme noll för område 03 blir då alltså 0,0002187 + 0,0000404 + 
0,0003220 = 0,0005811. Denna beräkning utförs för samtliga SAMS-områden, vilket 
resulterar i områdenas vikter (se kapitel 4.10.2). 
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6 Resultat och diskussion 
Detta kapitel sammanfattar de resultat och slutsatser som kan dras av examensarbetet. 

Dessutom ges förslag på fortsatt arbete, där frågor och problem som uppstått under arbetet 

diskuteras. 

 

6.1 Sammanfattning av resultaten 
Analysen av den historiska datan (2005-11-08 till 2006-10-23) över ambulansuppdrag för 
Dalarna visade att det saknas en trend i efterfrågan över tiden. Analysen visade även att 
efterfrågan främst beror på vilken veckodag och vilken timme det är. Däremot är det omöjligt 
att säga något om variationerna mellan månaderna då endast ett värde för varje månad fanns 
att tillgå. Eftersom trend saknas och efterfrågan är relativt jämn över tiden kan en konstant 
efterfrågemodell med säsongvariationer (variationer över veckans dagar och dygnets timmar) 
konstateras. Lämpliga prognosmetoder för konstant efterfrågemodell är glidande medelvärde 
eller exponentiell utjämning och båda dessa metoder har beskrivits och testats. Båda 
metoderna använder sig av säsongindex då variationerna mellan säsongerna är väsentliga. 
 
En jämförelse av de två prognosmetodernas prognosfel utfördes genom att mäta medelfel och 
medelabsolutfel för varje timme och för varje veckodag. Dessutom kontrollerades periodens 
samtliga värden genom en spårsignal, vilken visar fel som avviker orimligt mycket från 
medelabsolutfelet.  
 
Metodernas prognosfel jämfördes för varje timme och veckodag och metoden exponentiell 
utjämning visade sig ge något bättre resultat för både medelfel och medelabsolutfel. 
Avvikelserna mellan respektive värden var dock väldigt små och medelvärdet för periodens 
samtliga prognosfel var likvärdiga för metoderna. Prognosfelen varierade dessutom mellan 
positiva och negativa värden för båda metoderna, vilket innebär att ingen av 
prognosmetoderna ger en prognos som ligger enbart över eller enbart under den verkliga 
efterfrågan. Detta tyder på att prognoserna varken ligger för högt eller för lågt och metoderna 
behöver alltså inte justeras för detta. Båda prognoserna ger således ett bra och likvärdigt 
resultat. 
 
När prognosmetod ska väljas är det av högsta vikt att anpassa prognosmetoden efter 
användningsområde och enkelhet kontra effektivitet. Sett till den kvantitativa analysen lutar 
fördelarna något åt exponentiell utjämning på grund av ett något bättre resultat för 
mätvärdena. Däremot är metoden glidande medelvärde enklare att beskriva, enklare att förstå, 
enklare att ta fram och enklare att uppdatera än metoden exponentiell utjämning. Metoden 
exponentiell utjämning kräver insyn i hur metoden fungerar med α -värdet och är dessutom 
krånglig att följa med i och kan vara svår att förstå. Glidande medelvärde är en enkel, men 
effektiv metod och är lätt att förstå och arbeta med. Dessutom krävs inte samma 
uppdateringsfrekvens då exponentiell utjämning uppdateras mot verkliga data varje timme 
och glidande medelvärde med 26 veckors mellanrum.  

 
Efter utförd kvantitativ och kvalitativ analys rekommenderas metoden glidande medelvärde 
som prognosmetod för SOS Alarm. Denna prognosmetod används sedan, med hjälp av 
befolkningsdata, för att ta fram ett förväntat antal ambulansuppdrag för varje SAMS-område i 
Sverige. För att ta fram den vikt för varje område, som sedan används för att beräkna 
områdets beredskap, summeras prognoserna för samtliga SAMS-områden inom två minuters 
körtid från det aktuella området. Detta summerade värde är områdets vikt. 
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6.2 Slutsatser och diskussion 
Den indata som analyserats är enbart statistik från Dalarna, men fördelningar och mönster 
anses vara relativt lika för hela Sverige. Detta ligger till grund för att samma metod som tagits 
fram i examensarbetet kan användas för hela Sverige, vilket är en förutsättning för att den ska 
vara användbar för SOS Alarm. Prognoserna skulle kunna bli bättre med mer indata och 
bättre geografiska distinktionerna. I dagsläget finns bara information för hela län att tillgå och 
fördelningarna per område görs efter hur många som antas befinna sig i området enligt 
befolkningsstatistiken från SCB. Det bästa vore att samla data efter i vilken kommun 
ambulansuppdrag sker. På så sätt kan variationer inom ett län urskiljas och fördelningen på 
uppdrag blir mer rättvis jämfört med verklig fördelning. En uppdelning för enskilda SAMS-
områden känns dock inte aktuell då vissa områden kan sakna uppdrag helt under längre tider, 
eftersom vissa områden är väldigt små. Statistiken skulle då vara missvisande. 
 
Att båda prognosmetoderna gav likvärdiga resultat var inte särskilt förvånande då de baseras 
på samma indata och har samma säsongindex. Det som fäller avgörandet att metoden glidande 
medelvärde rekommenderas är att metoden är enkel att behandla och förstå. Detta är en viktig 
del i prognosarbetet, att metoden och prognoserna går att förstå. Prognosvärden är mer än 
bara en siffra, prognosen ska även utvärderas och uppdateras. Metoden kan dessutom behöva 
ändras om prognosuppföljningen visar att prognosen börjar avvika för mycket. Metoden 
glidande medelvärde är enkel att uppdatera och det går lätt att ändra antalet värden som 
prognosen bygger på.  
 
Den valda prognosmetoden anses rimlig och ger i de tester som utförts ett bra prognosvärde. 
Det är, som tidigare nämnts, viktigt att se till vad som prognostiseras när metod väljs. Under 
de förutsättningar som råder och de önskemål som angivits från SOS Alarm anses valet 
glidande medelvärde vara bra. Metoden ger ett bra resultat och är anpassad efter vad som 
efterfrågas. För prognostisering av exempelvis en produkt som ska säljas är förutsättningarna 
annorlunda och efterfrågan kan styras på ett bättre sätt. I SOS Alarms fall är efterfrågan till 
stor del slumpmässig och ambulansuppdrag är inte en produkt som genomgår en 
produktlivscykel. En mer avancerad metod som tar hänsyn till exempelvis prissänkningar, 
reklamkampanjer med mera är i detta fall inte nödvändig. Inte heller några nya 
databaskopplingar eller liknande behöver utföras då metoden kan tas fram i Excel och verklig 
data behövs endast vid uppdatering och prognosuppföljning två gånger per år. Den i 
examensarbetet föreslagna metoden fyller sitt syfte väl och den kommer även att kunna 
hanteras och användas med befintlig teknik hos SOS Alarm. 
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6.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Antal uppdrag för respektive dag och timme läggs med enkelhet in i en Excelfil. Här sorteras 
och säsongrensas datan för att sedan skapa prognosvärden för SAMS-områdena enligt den 
metod som tagits fram i examensarbetet i kapitel 5.4. Metoden att ta fram prognosvärdena är 
själva resultatet av examensarbetet. Dessa värden utgör givetvis en nytta för SOS Alarm. När 
varje förväntat antal uppdrag per minut beräknats för samtliga SAMS-områden summeras 
prognosvärdena för alla områden som ligger inom två minuters körtid från det aktuella 
området.  
 
Att utföra ovan nämnda summering av prognoserna manuellt är alldeles för omständligt och 
tidskrävande. Därför bör nästa steg för SOS Alarm vara att utveckla en algoritm för att utföra 
denna beräkning. Ett program finns redan för detta, men det kräver att SAMS-områdenas 
prognosvärden skrivs in i en txt-fil och de sammanslagna vikterna returneras även de i en txt-
fil. Detta innebär att alla värden måste transformeras fram och tillbaka mellan Excel, en txt-fil 
och sedan in i en databas. Det rekommenderas därför starkt att en mer effektiv metod för 
beräkningen utvecklas. 
 
Då vikterna för samtliga områden är beräknade läggs dessa sedan in i Zenit-systemet enligt 
befintlig (eller ny) metod. Här används vikterna för att beredskapen för områdena ska kunna 
beräknas i systemets beredskapskalkylator. Dessa beredskapsvärden genererar sedan en färg 
som visualiseras på kartbilden i GIS-applikationen. 
 
Som SOS Alarms system ser ut i dagsläget är inte en automatisk uppdatering av prognosen 
möjlig. Detta kräver en koppling mellan prognosberäkningen i exempelvis Excel och den 
databas där nya uppdrag registreras. En rekommendation är därför att prognosmetoden senare 
bör automatiseras så gott det går. Detta innebär då exempelvis att koppla just 
prognosberäkningarna till de databaser som kommer att användas för insamling av 
uppdragsdata. På så sätt undviks mycket arbete kring sorteringar, rensning av data och så 
vidare. 
 
Något som måste utföras innan prognosmetoden kan användas är förändring av 
tidsintervallen. I dagsläget finns tre olika tidsalternativ (vardag dag, vardag natt samt lördag 
natt) som måste ställas om manuellt. För att metoden i examensarbetet ska kunna nyttjas 
måste ett alternativ för varje timme för varje veckodag införas. Detta genererar i en 
rullgardinsmeny med 168 olika alternativ. Detta kan omöjligt skötas manuellt utan måste 
automatiseras av systemets leverantör så att värdet ändras automatiskt varje timme. Om detta 
inte kan utföras måste prognoserna aggregeras till ett antal medelvärden för längre perioder 
(exempelvis som det fungerar i dagsläget). Detta är dock inte att rekommendera eftersom 
prognoserna då blir missvisande. Däremot är det givetvis bättre än ingen metod alls. 
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Ett av problemen som stöttes på under examensarbetet var de platser där mycket folk befinner 
sig utan att vara varken bosatta eller arbetande. Dessa platser får troligtvis ett lägre 
prognosvärde än de bör ha, då antal uppdrag antas bero på antalet bokförda på området den 
avsedda tidpunkten. Dessa platser är exempelvis flygplatser, semesterorter, nöjesparker, 
idrottsanläggningar med mera. En rekommendation är att försöka vikta dessa platser på ett 
alternativt sätt istället för att använda befolkningsdatan. Ett alternativ kan vara, som 
föreslagits tidigare, att införa geografiska distinktioner för insamlingen av uppdragsdata. Att 
sortera uppdrag efter kommun skulle möjliggöra ett prognosvärde per kommun istället för att 
anta att hela länets uppdrag sker efter var befolkningen bor och arbetar.
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