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Förord 

Examensarbetet har genomförts under perioden februari-juni år 2010 vid ICA Sverige AB enligt 

uppdrag från avdelningen Supply Chain Development. Detta examensarbete är för författarna det 

sista momentet i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Arbetet 

har möjliggjort att den genom utbildningen förvärvade teorin har kunnats appliceras på ett verkligt 

problem i näringslivet, vilket varit mycket lärorikt. Studien har varit stimulerande och utmanande och 

tiden på ICA mycket trivsam. Vi hoppas att ICA Sverige kommer ha nytta av denna studie och att de 

fortsätter arbeta med frågan framöver. 

Vi vill tacka våra handledare på ICA; Kristoffer Widén, Ida Lindholm och Erik Evensson för deras stöd 

och engagemang i projektet. Vi vill även tacka varuplanerare och övriga medarbetare på ICA för deras 

öppenhet och tillmötesgående. Vidare vill vi tacka vår universitetshandledare Erik Sandberg som 

tillsammans med opponenter bidragit till arbetet med en akademisk synvinkel, vilket lett till stora 

förbättringar avseende bland annat struktur och trovärdighet i argumentation och metod. 

 

Linköping 2010-05-27, 

Peter Beckius 

Alexander Hübel 

 
  



 

  



 

 

Sammanfattning 

ICA Sverige AB är den största leverantören till de fristående ICA-handlarna. Uppdragsgivaren för 

detta examensarbete är avdelningen Supply Chain Development inom ICA Sverige, som sysslar med 

utvecklingsarbete inom ICA:s värdekedja.  

Studiens syfte är att undersöka hur ICA:s försäljning till slutkonsumenterna i butik påverkas av väder, 

samt ge rekommendationer till hur ICA ska gå vidare i sitt arbete inom denna fråga. ICA hoppas att 

detta skall, genom att skapa bättre prognoser där hänsyn även tas till väder, kunna leda till 

förbättringar avseende de logistiska mätetalen svinn, servicegrad samt lagerdagar och på så vis 

förbättra resultatet. Studien beskriver hur ICA arbetar med väder i dagsläget och går sedan vidare 

med att beskriva den litteratur som finns på området. Därefter har omfattande statistiska analyser 

genomförts för att identifiera det sortiment som påverkas av väder, samt för att ge en uppfattning 

om hur de olika delsortimenten påverkas av olika vädervariabler. Slutligen ger studien 

rekommendationer till ICA avseende hur de kan förbättra sitt prognosarbete genom att ta hänsyn till 

studiens resultat. 

I dagsläget har ICA inget genomtänkt och enhetligt arbetssätt när det kommer till att ta hänsyn till 

vädrets påverkan på försäljningen. Varje enskild varuplanerare använder sig utav egen erfarenhet 

och magkänsla och har varken direktiv eller kvantitativ information att ta hjälp av. 

Större delen av projektet bestod av två statistiska studier. Först gjordes en korrelationsstudie där 

korrelationen undersöktes mellan försäljning och väderparametern avvikelse från medeltemperatur, 

vilken valdes ut efter rekommendationer från tidigare studier och SMHI. Studien genomfördes på 

hela ICA:s sortiment och bidrog till att identifiera de artiklar vars försäljning påverkas av vädret. 

Dessa visade sig vara ungefär hundra stycken till antal och de påverkades framförallt under 

sommaren, men för vissa artiklar fanns även en påverkan under vintern. För de artikelgrupper som 

visade sig ha väderpåverkan kunde ofta orsakslogiska samband urskiljas.  

Därefter genomfördes djupare statistiska studier, i form utav regressionsanalyser, på det utvalda 

väderpåverkade sortimentet. Dessa genomfördes med olika kombinationer av en eller flera 

väderparametrar som förklarande variabler. Det visade sig att det i de allra flesta fall räckte med att 

ha avvikelse från medeltemperatur som förklarande variabel, då denna bäst förklarade variansen i 

försäljningssiffrorna. Studien resulterade i förväntade försäljningsförändringar för respektive 

väderpåverkad artikelgrupp, vid förändring i avvikelse från medeltemperatur.  

De rekommendationer som ges i slutet av rapporten förklarar hur ICA på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt kan implementera studiens resultat i sitt dagliga arbete med varuanskaffning. 

Förslaget delas upp på arbete som bör genomföras centralt av prognosavdelningen samt arbete som 

bör göras för varje artikelgrupp enskilt av ansvarig varuplanerare. Prognosavdelningen bör 

regelbundet ta in väderprognoser över olika tidsperioder och beräkna avvikelser från 

medeltemperatur samt distribuera ut detta till berörda varuplanerare. Därefter är det upp till 

varuplanerarna att på bästa sätt ta tillvara på denna information med hänsyn till den förväntade 

försäljningsförändringen till följd av vädrets påverkan. Denna bör dock först och främst ta hänsyn till 

unika faktorer som påverkar respektive artikelgrupp, i form av till exempel kampanjer, högtider, 

dagsindex som i många fall är mer påverkande än väder. 

 



 

 

  



 

 

Abstract 

ICA is the largest general dealer in the Swedish market as well as the largest supplier to the 

independent ICA-dealers. The principal and one of the biggest stakeholders of this thesis is the 

department Supply Chain Development who is responsible for the development of ICA’s Supply 

Chain. 

The purpose of this study is to examine how ICA’s sales are affected by weather and to make 

recommendations on how ICA should proceed with its work regarding this issue. By leveraging their 

forecasts by including weather, ICA hopes that their logistical metrics amount of spoilage, service 

levels and number of inventory days will improve. This thesis describes how ICA is working with 

weather currently, and furthermore it discusses the existing literature within this area. Extensive 

statistical surveys have been conducted in order to identify the products that are affected by 

weather, and to examine how they are affected by different weather variables. Finally, the thesis 

gives recommendations to ICA on how they can improve their forecasting by taking this study’s 

results into account. 

Presently ICA has no consistent approach when it comes to considering weather’s impact on sales. 

Each individual product planner uses his own experience and gut feeling and there is no central 

guidance or other quantitative information there to help them.  

This thesis is organised around two major statistical studies. First, a correlation study examines the 

correlation between sales and deviation from mean temperature. The weather parameter was 

selected following recommendations from earlier studies and from SMHI - the national weather 

institute in Sweden. The study was conducted on ICA’s entire assortment and identified which items 

that were affected by weather. These turned out to be about a hundred in number and were 

affected mainly during the summer; however a few items were also affected in the winter. Most of 

the affected items were rather logical regarding weather’s effects on sales and have also been 

pointed out by planners as products that are likely to be affected by weather. Following that, several 

regression analyses were conducted on the selected weather affected assortment. 

The regression analyses were conducted with various combinations of one or more weather 

parameters as explanatory variables. Surprisingly, in most cases the deviation from mean 

temperature alone was the parameter that best explained the variance in sales figures. The result or 

output of this thesis is a value for the expected change in sales for a selected assortment, given a 

change in deviation from mean temperature. 

The recommendations given at the end of this thesis explains how ICA in a simple and cost effective 

way could implement the study's results in their daily work. The proposal is to divide the work by 

what should be done centrally by the forecasting department, and by what should be done 

individually by each planner. The forecasting department should regularly collect weather forecasts 

over different time periods, calculate the deviation from mean temperature and distribute it to the 

supply planner. After that, it is up to the supply planners on how to best take advantage of this 

information by taking into account other unique factors affecting each category, such as campaigns, 

holidays and daily indexes that in many cases have more effect on sales than the weather. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt är till för att ge läsaren en förståelse för bakgrunden till examensarbetet - varför det 

görs och vad det i slutändan ska leda till. Problembakgrunden sammanfattas sedan i studiens syfte. 

Vidare förs en diskussion kring studiens karaktär och speciella överväganden som gjorts. 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 
I juni 2008 bildades avdelningen Supply Chain Development, SCD, inom ICA Sverige AB med mål att få 

helhet och effektivitet i ICA:s utvecklings- och förbättringsarbete inom värdekedjan. SCD ansvarar för 

att löpande utveckla verksamheten och infrastrukturen samt de IT-verktyg som behövs för att skapa 

en effektiv värdekedja från leverantör till kund. En del av SCD arbetar med att ta fram de 

prognosverktyg som ICA använder för att prognostisera efterfrågan, dels från slutkund mot butik 

men även från butik ut mot ICA-koncernen. Då ICA verkar främst i Norden, en region som 

kännetecknas av stora avstånd, har de ett stort behov av träffsäkra och relevanta prognoser då den 

förhållandevis långa ledtiden gör att antal leveranser per vecka till butik ofta blir begränsat, vilket kan 

medföra antingen brist eller svinn.  

Dagens prognoser inom ICA Sverige bygger på historisk försäljningsdata enligt linjära modeller med 

manuella justeringar vid exempelvis säsonger och kampanjer. Ett nytt prognostiseringssystem väntas 

inom kort rullas ut, vilket ska skapa prognoser som tar hänsyn till nivåer, säsonger, trender samt 

speciella händelser som till exempel jul och påsk. Däremot tar det inte hänsyn till hur vädret påverkar 

konsumenternas köpbeteende, och därmed även butikernas efterfrågan mot ICA Sverige. Detta kan 

potentiellt ställa till med problem i form av osäkra prognoser då efterfrågan för en hel del av ICA:s 

produkter kan tänkas vara beroende av väderleken. Exempel på produkter som kan tänkas vara 

väderpåverkande är så kallade non-food produkter som paraplyer, badkläder och vinterkläder men 

även mat och dryck så som grillkött, mineralvatten och potatissallad kan tänkas uppvisa en 

väderberoende efterfrågan. Huruvida detta är sant samt hur det ska hanteras är i dagsläget inget 

som ICA gjort någon noggrann analys på. 

Målet med examensarbetet är att ge ICA en bättre vetskap och ökad förståelse för vädrets påverkan 

på försäljningen, vilket i slutändan syftar till att förbättra de mätetal som ICA använder för att mäta 

effektiviteten i sin varuanskaffning, både totalt sett över året men framförallt under perioder då 

vädret avviker från det normala. Mer specifikt hoppas man att detta skall leda till ett effektivare 

arbete med planering inför väderomställningar, det vill säga bättre prognosriktighet, och mer 

specifikt: 

 Bättre servicegrad vid väderomställningar 

 Mindre svinn vid väderomställningar 

 Färre lagerdagar (lägre kapitalbindning) 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera hur vädret påverkar ICA:s försäljning samt ge riktlinjer för hur ICA 

Sverige kan använda sig av parametern väder i sitt prognostiseringsarbete. 
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1.3 Studiens karaktär och kommentarer till studien 
Studien kommer att innefatta två stora kvantitativa analyser med hjälp av metoden 

regressionsanalys, vilken diskuteras mer utförligt senare i rapporten. En första analys innefattar 

korrelationsstudier (korrelation är ett mått på samvarians, och diskuteras mer utförligt i kapitel 3.4) 

mellan försäljning och väder av hela ICA:s sortiment, enligt direktiv från ICA Sverige. Detta med syfte 

att gallra bort varor vars försäljning har låg samvarians med givna väderparametrar. Anledningen till 

att studien genomförs på hela ICA:s sortiment är att ICA vill försäkra sig om att inga varugrupper som 

antas vara opåverkade faktiskt visar sig vara påverkade av väder. Därefter kommer en mer noggrann 

analys göras på det sortiment som uppvisar högre korrelation. De statistiska analyserna kommer att 

innefatta regressionsanalyser på försäljningsdata gentemot väderdata och ligga till grund för studiens 

rekommendationer. 

Försäljningsdata är så kallad Point of Sales (PoS) data, som beskriver försäljningen till slutkund i butik. 

Då ICA-handlarna är fristående har ICA Sverige ingen möjlighet att styra deras inköp och 

orderläggning, varför det uppstår en mellanhand mellan PoS och de varuplanerare som styr ICA 

Sveriges inköp från leverantör. Den problematik som uppstår i denna studie som följd är att 

väderpåverkan bör studeras för slutkundens inköp i butik, men rekommendationer ska ges till ICA 

Sverige för hur de ska hantera varuflöden och prognoser mellan centrallager och butiker, givet denna 

påverkan. Detta är en viktig aspekt som ligger till grund för studien och de riktlinjer till ICA Sverige. 

Studiens uppdragsgivare är ICA Sverige. I rapporten används dock ofta benämningen ICA för 

enkelhets skull. I dessa fall avses ICA Sverige, där inget annat specifikt anges eller då sammanhanget 

antyder att koncernen eller butiker avses. 
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2 Verksamhetsbeskrivning och nuläge 

I detta avsnitt beskrivs ICA:s bolagsstruktur och verksamhet samt de för uppgiften relevanta 

funktionerna och aktiviteterna inom ICA. De mätetal som ICA använder för att utvärdera sin 

logistikfunktion tas upp och kapitlet avslutas med att ge exempel på tillfällen då vädret har påverkat 

mätetalen negativt. 

2.1 Företagsbeskrivning ICA AB 
Avsnittet diskuterar ICA:s verksamhet, affärsidé, organisationsstruktur, ägarstruktur, funktioner med 

mera, i syfte att ge läsaren en bättre bild av företaget. 

2.1.1 Ägarstruktur 

ICA AB ägs till 40 % av Hakon Invest AB och till 60 % av holländska Royal Ahold N.V. Hakon Invest AB 

är ett investeringsbolag som investerar i handelsinriktade företag med geografiskt fokus på Norden 

och Baltikum, där ICA AB står för det största innehavet. Bolaget ägs till 67 % av ICA-handlarnas 

förbund som är en medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare. Resterande 33 % ägs av enskilda 

aktieägare. 

Royald Ahold NV är en stor internationell detaljhandelskoncern som driver livsmedelsaffärer i främst 

Europa och USA, där ICA utgör den skandinaviska marknaden. Genom ett aktieägaravtal har Royal 

Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. 

2.1.2 Bolagsstruktur 

Koncernen ICA AB utgörs av de separata bolagen ICA Sverige, ICA Norge, RIMI Baltic, ICA Banken, ICA 

Fastigheter och Non-food. ICA verkar främst som grossist och leverantör åt ICA-butikerna. 

Rapportens uppdragsgivare är ICA Sverige, som är huvudleverantör till de fristående ICA-handlarna 

och har som uppdrag att: 

 Stötta ICA-butikernas försäljning 

 Leverera varor till butikerna (obs. butikerna väljer själva vad de vill beställa) 

 Modernisera och etablera nya butiker 

 Skapa lokal marknadskommunikation 

 Ansvara för logistikdriften 

 

ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och 

handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. ICA-butikerna är egna företag och drivs av 

fristående ICA-handlare. Handlarna har i sin tur ingen skyldighet att köpa från ICA Sverige, men gör 

det ofta för att uppnå stordriftsfördelar i bland annat inköp.  

2.1.3 Affärsidé och vision 

ICA:s affärsmodell är att ICA-butikerna ska drivas av fristående ICA-handlare. Vid uppstart av butik 

eller vid finansiella svårigheter är det dock ofta ICA-koncernen som finansierar och således står som 

ägare till större eller mindre del. Denna affärsidé är relativt unik i branschen och ”ICA-idén” med 

fristående handlare formuleras som följande: 
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”Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och lokal anpassning med 

storskalighet och effektivitet”. Mer precist formuleras affärsidé och vision enligt nedan. 

Affärsidé: ICA ska vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. 

Vision: Vi [ICA] ska göra varje dag lite enklare [för kunden]. 

2.1.4 Organisation 

ICA:s butiksprofiler i Sverige är Maxi ICA Stormarknad, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära, i 

fallande storleksordning avseende omsättning (generellt sett i alla fall). Organisationen är uppdelad 

enligt nedanstående funktioner: Marknad, Sortiment & Inköp, Frukt & Grönt, Affärsområden, 

Logistik, Etablering & Förnyelse. 

 

 

Figur 1.  Organisationsschema ICA Sverige. 

Vår uppdragsgivare är avdelningen Supply Chain Development (SCD) som ligger under Sortiment & 

Inköp (S&I). SCD fungerar som internkonsulter och genomför projekt med mål att förbättra ICA:s 

leveranskedja, från leverantör ut till konsument. S&I:s övriga organisation är uppdelad efter olika 

försäljningskategorier, så som mejeri, kött/chark, kolonial etcetera, enligt nedanstående 

organisationsschema, figur 2. 

 

Figur 2. Organisationsschema för Sortiment & Inköp. 

2.1.5 Finansiell data 

Följande avsnitt finns för att ge läsaren en övergripande bild av ICA:s finansiella resultat och den 

verklighet ICA verkar i snarare än att ha en direkt koppling till denna studie. För en kort syntetisering 

hänvisas till stycket "Kommentarer till nyckeltal och syntetisering av finansiell analys" i avsnitt 2.1.6 

nedan. 
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Resutaträkning 

ICA-koncernen 

ICA-koncernen omsatte år 2008 91 miljarder kr, vilket var en ökning med 7,7 miljarder kr eller 10,5 % 

jämfört med 2007. Rörelseresultatet, däremot, sjönk med 5 % till 1,9 miljarder kr under samma 

tidsperiod. Orsaken till det sämre resultatet var ett försämrat rörelseresultat från ICA Norge, 

beroende på ökade kostnader för personal och övertagande an olönsamma butiker samt ett fokus på 

olika prissatsningar. Under första halvåret 2009 ökade försäljningen med 5,7 % jämfört med samma 

period 2008. Däremot sjönk rörelseresultat med 12 %, även detta till följd av sämre resultat i Norge 

på grund av ytterligare övertagande av olönsamma butiker. Rörelsemarginalen, som resultat efter 

avskrivningar delat med omsättning, var 2,4 %. Det skall tilläggas att den marginal som här uppvisas 

är grossisten ICA Sveriges marginal, vilket inte skall förväxlas med den marginal som den enskilda 

ICA-butiken kan ta ut mot konsument. 

ICA Sverige AB 

Resultatet för ICA Sverige har, till skillnad från koncernen, utvecklats positivt de senaste åren. 

Rörelseresultatet för första halvåret 2009 uppgick till 945 miljoner kr, en uppgång med 44 % jämfört 

samma tidsperiod 2008. Omsättningen under samma period ökade med 7 %, till 28,6 miljarder kr. 

Anledningen till det förbättrade resultatet är dels en ökad försäljning samt översyn av prissättningen, 

dels minskade kostnader relaterade till logistik, bland annat på grund av det nya centrallagret i 

Helsingborg. Även under 2008 ökade både omsättning och rörelseresultat, till följd av en ökad 

försäljning. Rörelsemarginalen är på något högre nivåer för ICA Sverige än för koncernen som helhet, 

vilket kan förklaras med att ICA är ett mer moget varumärke på den svenska marknaden jämfört med 

övriga marknader. År 2008 stod ICA Sverige för 56 % (51,7 miljarder kr) av ICA AB:s omsättning. 

Balansräkning 

Koncernens totala balansomslutning år 2008 var på 40,0 miljarder kr (36,3 miljarder kr justerat för 

immateriella anläggningstillgångar). En stor del av detta, över 10 miljarder kr, är redovisade värden 

för fastigheter och mark. Finansiella anläggningstillgångar står för nästan 6 miljarder kr, en stor del av 

detta består av ICA-bankens utlåning (5 miljarder kr). Varulagret är på cirka 4,5 miljarder kr, vilket ger 

en lageromsättningshastighet på cirka 18 gånger per år. Utöver detta har ICA-koncernen en kassa på 

över 5 miljarder kr. Soliditeten är på 32 %, vilket betyder att 32 % av tillgångarna är finansierade med 

eget kapital, aktiekapital eller balanserade vinster. Skulderna består framförallt av inlåning i ICA-

banken (8,7 miljarder kr) samt leverantörsskulder (7,5 miljarder kr). Alla dessa siffror bygger på 

ögonblicksbilder från 2008-12-31 och behöver därmed inte vara sanna i dagsläget. Däremot är de 

troligen relativt rättvisande, då avvikelserna från balansräkningen från datum 2007-12-31 är små. 

Avkastningen på totalt kapital har de senaste åren legat på 2,5 – 3 %, justerat för ICA-bankens 

verksamhet ger det en avkastning på 5,7 % för 2008.  

2.1.6 Kommentarer till nyckeltal och syntetisering av finansiell analys 

ICA uppvisar relativt låga marginaler, jämfört med andra branscher, och låg lönsamhet, trots att de 

på butiksnivå är klart marknadsledande i Sverige. Detta tyder på att de verkar i en bransch som 

upplever hård konkurrens och stor prispress. För ett företag med låga marginaler är det viktigt att 

fokusera på att skära kostnader, öka försäljningen samt se över tillgångarna, utan att förlora 

servicenivå mot kund. Detta examensarbete kommer förhoppningsvis att ligga till grund för högre 
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intäkter i form av ökad försäljning på grund av lägre brist, reducerade kostnader för svinn samt en 

högre kapitalomsättningshastighet på grund av att ICA ges möjlighet att hålla ett mindre 

säkerhetslager vid ökad prognosriktighet. 

2.1.7 Marknaden 

Sverige har en mogen dagligvarumarknad med en relativt låg tillväxttakt. Marknadens storlek, den 

totala omsättningen, var 2008 på 253 miljarder kronor. Marknaden domineras av ett fåtal stora 

aktörer, där ICA är störst med en marknadsandel på ungefär 40 %. Övriga stora aktörer är Axfood 

(Hemköp, Willys, PrisXtra), Coop och Bergendahls (CityGross), vilka tillsammans med ICA har ungefär 

70 % av marknaden. Övriga aktörer är bland annat tyska lågpriskedjan Lidl samt danska Netto. 

De svenska konsumenterna har tidigare prioriterat brett utbud och hög kvalitet i väldigt hög 

utsträckning och har inte varit överdrivet priskänsliga. Lågkonjunkturen som slog till med kraft år 

2008 har dock gjort konsumenterna mer prismedvetna, vilket har resulterat i god tillväxt för 

lågprisbutiker samt stormarknader. I övrigt är de svenska kunderna högt miljömedvetna, varför 

efterfrågan på ekologiska och närproducerade varor har ökat. Även enkla, färdiglagade rätter och 

måltidslösningar är en ökande marknad. 

Den marknad examensarbetets uppdragsgivare, ICA Sverige AB, har att arbeta mot är de drygt 1400 

ICA-butikerna i hela Sverige. ICA Sverige har inte rätt att sälja till andra detaljister, utan är bundna till 

just dessa kunder. Däremot har den enskilde ICA-handlaren full frihet att köpa in sina varor från 

andra grossister eller tillverkare än ICA, varför ICA Sverige hela tiden måste se till att vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ och handlarens naturliga val. 

2.2 Prognostiseringsarbetet idag 
Avsnittet behandlar prognosfunktionen i dagsläget samt hur trender, säsonger, events, högtider med 

mera hanteras. Detta ska beskrivas då det ligger till grund för hur vädrets påverkan ska behandlas vid 

framtida prognosarbete. 

2.2.1 Användare 

Alla prognoser på ICA är automatgenererade genom historisk försäljningsdata. De personer som 

använder prognoserna är framförallt varuplanerarna. Varuplanerarna har i uppgift att lägga order 

mot leverantörer för att täcka ICA Sveriges behov. Varuplanerarna är uppdelade i arbetsgrupper 

baserat på sortiment. Till exempel finns det fyra varuplanerare som arbetar med beställning av kött. 

Varuplanerarna får in en prognos i planeringssystemet som ligger till grund för orderbeslutet. Utöver 

prognosen tar varuplanerarna även hänsyn till kampanjer och andra signifikanta händelser 

(exempelvis väder eller högtider) vid beslut om orderkvantitet. Systemet är i grunden ett 

materialplaneringssystem som tar hänsyn till både lagersaldo, säkerhetslagernivåer, ledtider och 

förväntade inleveranser.  

Varuplanerarna utvärderas kontinuerligt efter de mätetal som beskrivs i kapitel 2.3 nedan, allt för att 

säkerställa en så effektiv varuförsörjning som möjligt. 

2.2.2 ICA:s system DFC – Demand Forecasting 

DFC är ett nytt prognossystem som togs i drift under februari 2010. Systemet genererar 

veckoprognoser för ICA Sveriges totala försäljning baserat på historiska försäljningsdata för de tre 
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senaste åren. Prognoserna är ett glidande medelvärde (se kapitel 3.2 för beskrivning) av dessa 

försäljningsdata, utifall inget speciellt har hänt under tiden. Extrema datavärden rensas bort. 

Dessutom har prognossytemet ett verktyg som tar hänsyn till speciella händelser, till exempel jul, 

påsk och midsommar. Ett mål på längre sikt är att eventuellt ta med väder som en parameter i DFC. 

Implementeringen av en sådan lösning ligger dock utanför detta examensarbetes omfattning. DFC 

används i dagsläget enbart på ett mindre antal artiklar, ett antal som dock kommer att öka 

successivt. 

2.3 Mätetal 
De mätetal som diskuteras nedan är de mätetal som påverkas av prognosernas korrekthet. Dessa 

används för utvärdering av varuplanerare, vilka är de som främst använder prognoserna. Som 

diskuterats i inledningen är det dessa mätetal som ICA med hjälp av bättre vetskap om vädrets 

påverkan hoppas kunna förbättra. 

2.3.1 Lagerdagar 

Antalet lagerdagar för en artikel beskriver hur många dagar en artikel i genomsnitt ligger i lager och 

är ett mått på kapitalbindning. Med bättre prognoser kan genomsnittligt antal lagerdagar minskas 

genom att säkerhetslagret kan hållas på en mer fördelaktig nivå.   

2.3.2 Svinn 

Svinn mäts som andel av total försäljning och det totala svinnet mäts som en sammanslagning av tre 

olika typer av svinn, nämligen: 

1) Varor som kasseras på grund av kort eller utgånget datum 
2) Prissänkningar vid utförsäljning av varor till följd av exempelvis kort datum och eller skador 
3) Skadat och försvunnet gods vid hantering transporter, hantering eller dylikt 

 

De första två är relaterade till det som kallas ”replenishment”-svinn medan den tredje benämns 

driftsvinn. Det är framförallt replenishment-svinn som denna studie syftar till att förbättra. Genom 

att ta hänsyn till väder i prognosen förväntas svinnet minska genom att färre varor behöver slängas 

vid överbeställningar. 

2.3.3 Servicegrad  

Beskriver hur väl ICA Sverige levererar till butik och är ett mått på lagertillgänglighet i ICA:s central- 

och distributionslager. Beräknas som andel beställd volym som levereras inom ett givet tidsintervall. 

Genom bättre prognoser ökar lagertillgängligheten vilket ger bättre servicegrad till butik. 

2.3.4 Historisk väderpåverkan på mätetalen 

Följande avsnitt ämnar exemplifiera vädrets påverkan på de ovan nämnda mätetalen, enligt ICA:s 

varuplanerares erfarenheter. 

ICA:s varuplanerare kan vittna om ett antal tillfällen då vädret har orsakat antingen en kraftigt ökad 

efterfrågan jämfört med prognos, med brist som följd, eller en kraftigt sänkt efterfrågan, med svinn 

som följd. En av de största svårigheterna är att förutspå när på våren det första grillvädret infaller. 

Servicegraden på grillartiklar kan då sjunka kraftigt, vilket illustreras för produktgruppen 

konsumentpackat kött (KPK) i figur 3 nedan. Speciellt 2008 blev servicegraden låg då grillvädret vecka 

17-19 var bättre än väntat. Även 2009 gav det första grillvädret låga servicegrader på de vanligaste 
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grillartiklarna. Karrékotlett respektive karré var nere på 68 % respektive 80 % under vecka 16, jämfört 

med målnivån på 98 %. Att den totala servicegraden på KPK inte blev lägre än någon eller några 

procent under målnivån beror på att även mindre väderkänsliga artiklar så som färs ingår i 

produktgruppen. Den låga servicegraden efter nyår beror på andra faktorer. 

   

Figur 3. Diagram över servicegrad för grillkött 

Svinnet för samma produktgrupp under samma tidsperiod visas nedan i figur 4. Vecka 23-25 år 2009 

bjöd på ihållande regnigt väder. ICA hade samtidigt kampanj på grillprodukter, varför det blev 

omöjligt att hålla låga svinnivåer. För vissa produktgrupper blev svinnet så högt som 28 %, jämfört 

med målnivån på 0,9 %. För fem produkter innefattande bland annat karré, kotlett samt entrecôte 

blev totala kostnaden för svinn under dessa veckor nästan 800 000 kr, vilket kan jämföras med 

försäljningen som under samma tidsperiod var 5,4 miljoner kr.

 

Figur 4. Diagram över svinn för grillkött. Svinn är på y-axeln (lodrät) och vecka är på x-axeln (vågrät). 
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Joakim Scherman, varuplanerare för glass och dryck har följande anekdoter att berätta: 

Sommaren 2008 var vädret inledningsvis ostadigt och försäljningen av dryck svajade lite utan att 

några stora avvikelser registrerades. På detta följde några veckor med väldigt varmt och stabilt väder. 

Efter ett par veckor började försäljningen från ICA Sverige att gå i taket. Det som hänt var att 

försäljningen ur butik ökat väldigt mycket och prognoserna inte hängde med, (jämför med stycket 

om glidande medelvärde i referensramen). Butikerna började beställa själva när det såg att hålen i 

hyllorna växte. Kombinationen av en kraftigt ökad försäljning och att butikerna hade små volymer 

hemma ledde till att ICA Sveriges lager mer eller mindre tömdes på flertalet av dryckesartiklarna. 

Servicegraden blev drabbad, men då ledtiden är låg för drycker lyckades ICA hålla mätetalet på rimlig 

nivå, dock med följd att de var tvungna att använda sig av extra bilar utanför ordinarie transporter.   

Scherman tror att glass, framförallt styckglass, är ICA:s kanske mest väderberoende artikel. Vädret 

under sommaren påverkar i allra högsta grad årets totala försäljning. Glass är dessutom väldigt 

känslig för vädersvängningar. En plötslig väderomsvängning från dåligt till bra väder sätter ordentlig 

fart på försäljningen, medan en svängning från bra till dåligt väder i princip raderar försäljningen.  

Andra exempel där vädret har påverkat mätetalen är bland annat för majonnäsbaserade sallader. 

Under samma veckor 2009 som för grillköttet ovan uppstod svinn för 400 000 kr. Då sommaren 2008 

slutade tidigare än väntat uppstod svinn på grillkorv för 174 000 kr i augusti.  

2.4 Beskrivning av varuflöden och logistik 
Existerande varuflöden diskuteras av två anledningar. För det första ger det läsaren en bättre bild 

över hur distributionen går till för olika sortiment. För det andra är dessa flöden viktiga att ta hänsyn 

till när riktlinjer skall tas fram avseende hur ICA Sverige ska använda sig av vetskapen om vädrets 

påverkan. ICA har i dagsläget två centrallager samt sex distributionscenter i Sverige. Varje lager 

lagerför olika delar av ICA:s sortiment. Lagren, distributionscenter samt sortiment redovisas i 

nedanstående bilder. Centrallager finns i Västerås samt Arlöv (Malmö). Resterande punkter 

motsvarar distributionscenter. 

 

Figur 5. Lokalisering av lager i Sverige 
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Distributionen går till enligt figur 6 nedan. Leverantörerna kan leverera antingen direkt till butik, till 

ett distributionscenter eller till ett centrallager. Butikerna har ingen skyldighet att köpa varor från 

ICA-koncernen utan kan fritt välja leverantör, trots detta är 75 % av alla produkter som säljs i 

butikerna levererade genom ICA:s distributionsnätverk. Ofta levererar mindre lokala leverantörer 

direkt till respektive ICA-butik. Torra hyllvaror samt kött distribueras från centrallagret i Västerås ut 

till respektive distributionscenter medan lagret i Malmö (Arlöv) fungerar som centrallager för 

färskvaror. 

Utöver distributionscentralerna och de två centrallagren har ICA åtta stycken så kallade ”transfer 

points” som är placerade nära butiker i vissa distributionsregioner. Syftet med transfer points är att 

konsolidera volymer, vilket främst sker genom cross-docking (en typ av snabb omlastning utan 

mellanlagring).  

Totalt sett levererar ICA Sverige AB artiklar till ungefär 1400 butiker i Sverige. Butikerna får i 

genomsnitt fyra leveranser per vecka, ICA Maxi får dock leveranser varje dag. Totalt sett blir det 

35 000 leveranser till butiker varje månad. Dagligen sker 750 000 plock på ICA:s lager runtom landet.  

 

Figur 6. Flödesschema över ICA Sveriges logistik, källa: Intern presentation på ICA 
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3 Teoretisk referensram 

Avsnittet behandlar teori på områden som relaterar till denna studie. Till att börja med beskrivs 

frekvent använda grundläggande termer och uttryck översiktligt. Därefter diskuteras prognostisering 

och arbete med prognoser, med syfte att läsaren skall få en förståelse för hur detta går till och vad 

det används till. Tidigare studier av samma karaktär som denna presenteras i syfte att stödja studien 

gällande val av metod och genomförande. Studierna ligger även till grund för val av parametrar vid 

analyser. För att undersöka vädrets påverkan på försäljningen kommer en större mängd statistiska 

analyser genomföras, varför litteratur angående statistiska analyser med fokus på 

regressionsanalyser slutligen beskrivs. 

3.1 Grundläggande termer och uttryck 
Följande avsnitt beskriver de viktigaste grundläggande termer som sedermera används i rapporten. 

Leveransservice 

Med leveransservice menas möjligheten att tillgodose kundernas behov av service (Aronsson et al, 

2006). Begreppet leveransservice innehåller i sig ett antal begrepp, som tillsammans utgör den 

samlade leveransservicen ut mot kund. Dessa begrepp innefattar bland annat följande: 

Ledtid 

Med ledtid menas den tid mellan det att ett behov uppstår, antingen internt i företaget eller externt 

ut mot kund, tills det att detta behov är uppfyllt.  Ofta mäts detta som tiden från beställning till 

leverans. (Aronsson et al, 2006) 

Leveranssäkerhet och leveranspålitlighet 

Enligt Aronsson et al (2006) är leveranssäkerhet synonymt med att rätt vara levereras i rätt kvantitet. 

Med leveranspålitlighet menas att varan levereras vid rätt tidpunkt, det vill säga hur väl den verkliga 

ledtiden stämmer överrens med utlovad ledtid. 

Lagertillgänglighet 

Lagertillgänglighet definieras enligt Aronsson et al (2006) som sannolikheten att en beställning kan 

levereras direkt när kunden lägger en order, det vill säga sannolikheten att varan finns på lager. 

Lagertillgänglighet kan således endast mätas för artiklar som lagerförs.  

Servicegrad 

Servicegraden kan enligt Aronsson et al (2006) definieras som hur kund uppfattar den totala 

leverensservicen. En felfri leverans kan sägas vara en leverans med rätt artikel och kvantitet som 

levereras vid rätt tidpunkt. För att servicegraden skall bli hög räcker det inte med att enbart en eller 

ett fåtal av leveransserviceparametrarna är höga. Oavsett om artiklarna finns på lager hos leverantör 

och leveransen sker vid rätt tidpunkt kommer inte kunden uppfatta leveransen som felfri om det är 

fel antal artiklar som levereras. Matematiskt kan servicegraden beskrivas som: 

Servicegrad (%) = f (Leveranssäkerhet, Leveranspålitlighet, Lagertillgänglighet). 
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Substitutvara  

En substitutvara är en artikel som med lätthet kan ersätta en annan artikel, det vill säga en artikel 

som fyller samma behov som den ursprungliga artikeln (Uggla, 2002). Ett exempel på detta är chips 

och popcorn. Om chips inte finns på butikshyllan kan konsumenten tänkas välja popcorn istället. 

Komplementvara 

En komplementvara är en artikel som kompletterar en annan artikel (Uggla, 2002). Det totala värdet 

för kunden ökar vid konsumtion av de två varorna tillsammans jämfört med konsumtion av en vara i 

taget. Ett exempel på detta är Coca-Cola och chips. Ett annat exempel är två varor vars funktion är 

beroende av varandra, till exempel en iPod och dess hörlurar. 

3.2 Prognostisering 
I avsnitt 3.1 används Olhager (2000) som källa, där inget annat anges. 

Prognostisering går ut på att bedöma och förutsäga kommande händelser. I företagsvärlden används 

det som beslutsunderlag för strategiska frågeställningar på lång sikt, till exempel lagerdimensionering 

eller dimensionering av produktionssystem eller för mer operativ styrning på kort sikt, till exempel 

orderläggning samt materialplanering. En god prognostisering kan inom industriell verksamhet hjälpa 

företagets planering på kort och lång sikt genom att förstå hur efterfrågan och försäljning kommer 

att vara längre fram i tiden. Detta kan i sin tur användas till att styra inköp och produktion för att 

uppnå bland annat kortare leveranstider, jämnare resursutnyttjande i produktion samt stödja 

företagsledningen i den strategiska planering avseende till exempel kapacitetsförändringar och 

långsiktiga leverantörsavtal. Olhager (2000) påpekar följande generella egenskaper hos prognoser: 

 Prognosen är vanligtvis fel och skall därför inte betraktas som känd efterfrågan 

 En bra prognos är mer än en enskild siffra, den skall även innehålla mått på prognosfel 

 Aggregerade prognoser är säkrare än enskilda prognoser 

 Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten 

 Prognoser skall inte ersätta känd information. Oavsett hur bra prognosen är så är den onödig 
om efterfrågan redan är känd 

Följande parametrar är viktiga att ha i beaktande vid framställandet av en prognos 

 Tidshorisont. Hur långt i framtiden bör prognosen sträcka sig? Beror bland annat på ledtider. 

 Skall prognosen vara aggregerad eller gälla för enskilda artiklar? 

 Hur ofta skall uppdatering ske? 

 Antal prognosobjekt. Enskilda prognoser för varje artikel eller standardiserad 
prognosprocess? 

 Vad skall prognosen användas till? Planering eller styrning?  

3.2.1 Prognosobjekt 

Olhager (2000) menar att det enbart är artiklar som uppvisar oberoende efterfrågan som bör 

prognostiseras. Detta innebär att efterfrågan inte kan härledas från efterfrågan på produkter högre 

upp i produktstrukturen. Detta medför att det framförallt är slutprodukter och reservdelar som 

behöver prognostiseras.  
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3.2.2 Aggregerade prognoser 

Prognostisering sker ofta på produktgruppsnivå snarare än på artikelnivå på grund av att det på 

längre sikt kan vara svårt att göra bra prognoser på artikelnivå. Detta beror på att den så kallade 

variationskoefficienten (standardavvikelsen relativt medelefterfrågan) blir lägre för en aggregerad 

prognos än för en prognos på artikelnivå. Att konstruera en prognos för en längre tidsperiod snarare 

än för en kortare tidsperiod ger även det en lägre variationskoefficient, då svängningarna i 

efterfrågan blir lägre vid längre prognoshorisont. 

3.2.3 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde är en prognosmetod där prognosen för nästkommande period bygger på ett 

medelvärde över ett antal tidigare perioders efterfrågan. Detta är en bra metod om efterfrågan är 

relativt konstant, men har svårt att hänga med i kraftiga svängningar eller vid uppåt- och 

nedåtgående trender. Metoden kräver dessutom en stor mängd indata då den bygger på de N 

senaste periodernas efterfrågan. Matematiskt kan metoden beskrivas enligt nedan. Som synes får 

varje given tidigare period lika hög vikt. 

 𝐹𝑡+1 =
1

𝑁
  𝐷𝑖
𝑡
𝑖=𝑡−𝑁+1  

Där Ft+1= Prognos för period t+1 

Dt = Efterfråga period t 

N = Antal observationer i medelvärdesbildningen 

i = tidsperiod 

3.2.4 Vanliga prognosmodeller 

En prognosmodell beskriver hur en prognostiserad variabel, exempelvis försäljning, påverkas av olika 

faktorer, så som trend och säsong. Vanliga prognosmodeller är av additativ eller multiplikativ 

karaktär. En additativ modell med säsong och trend kan se ut som följande: 

P = A+S+T+ε, där A är normalförsäljning eller nivå, S är säsong och T är trend och ε är en felvariabel. 

Motsvarande multiplikativa modell skulle då se ut som följande: P=A*S*T+ ε. Vidare finns 

kombinationer, så som P=(A+T)*S. 

Ansatt prognosmodell har stor betydelse vid nedbrytning av exempelvis försäljning i olika 

komponenter, så som trender och säsongseffekter. En vanlig metodik är att prognosmodellen bryts 

ned "utifrån och in" och sedan byggs upp tvärtom. Det vill säga i den kombinerade modellen ovan 

skulle S-effekten rensas bort innan A eller T. Vid uppbyggnad skulle först A och T läggas till för att 

sedan multipliceras med S. 

Vidare kan dessa effekter beskrivas med additativa eller multiplikativa index. Exempelvis kan 

säsongseffekten beskrivas som +10 (additativ) eller 1,2 (multiplikativ) för en given tidsperiod. 

3.3 Tidigare studier av vädrets påverkan på försäljning 
Hur väder påverkar försäljningen inom dagligvaruhandeln är en relativt nischad frågeställning, och 

enligt författarnas efterforskningar verkar det som att det har det genomförts relativt få akademiska 

studier på området. Däremot har det skrivits artiklar om vädrets påverkan på el- (Taylor & Buizza, 
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2003; Mirasgedis et al, 2006) och vindkraftsbranschen (Roulston et al, 2002). Sivillo och Reilly (2004-

2005) har dock publicerat en artikel där de beskriver hur väderinformation kan involveras i 

prognosmodellerna för att förbättra dess tillförlitlighet inom konsumenthandel och däribland 

dagligvaruhandel. Deras hypotes är att väder påverkar efterfrågan på vissa produkter, varför väder 

måste tas med som en parameter i prognosmodellen. Deras studie går ut på att undersöka huruvida 

inkluderandet av väderparametrar påverkar tillförlitligheten på prognoserna för tjugo 

konsumentprodukter hos åtta olika detaljhandelsföretag. Även Starr-McCluer (2000) har undersökt 

vädrets effekter på försäljning inom detaljhandel, där dagligvaruhandeln är representerad. Fildes och 

Crone (2006) har även studerat metodik vid införandet av väder i prognosmodeller.  

Förutsättningar för studiens genomförande 

Enligt Sivillo och Reilly (2004-2005) är det viktigt att dels använda sig av rätt väderinformation, och 

dels att använda rätt prognosmodeller och verktyg. För att säkerställa att rätt väderinformation 

används bör företaget först undersöka vilka parametrar som med störst sannolikhet påverkar 

konsumenternas efterfrågan. Detta kan göras antingen kvalitativt eller kvantitativt. Kvalitativt görs 

det genom att lyssna till anekdoter och erfarenheter samt att använda ett sunt förnuft. Kvantitativt 

görs det genom att undersöka korrelationer mellan efterfrågan och historisk väderdata, till exempel 

temperatur, nederbörd, daggpunkt, luftfuktighet samt molnighet. Även det undersökta områdets 

geografiska placering är viktigt att ta hänsyn till. Sivillo och Reilly (2004-2005) rekommenderar att 

undersökningen sker för mindre lokala regioner med homogent väder. För att urskilja väderpåverkan 

behöver enligt både Sivillo och Reilly (2004-2005) samt Starr-McCluer (2000) studier göras med PoS-

data, då det är konsumentens beteende som är av intresse. 

Krav på väderinformation 

Väderinformationen måste, enligt Sivillo och Reilly (2004-2005), vara given i fullständiga historiska 

dataserier, så att relationen mellan efterfrågan och väder kan bestämmas. De menar även att 

väderdata kan fås antingen objektivt eller subjektivt. Objektiv väderdata genereras utan mänsklig 

inblandning, vilket medför att datan är systematisk och tillförlitlig samt att felstatistik är 

kvantifierbar. Subjektiv väderdata genereras av metereologer och kommer således inte vara 

densamma från gång till gång eller mellan olika metereologer.  

Krav på prognosverktyget 

Prognosverktyget skall, enligt Sivillo och Reilly (2004-2005), kunna ta hänsyn till efterfrågevariationer, 

till exempel i form utav oförklarliga efterfrågetoppar eller –dalar, säsongsvariationer, trender och 

stegliknande förändringar, till exempel i form utav kampanjer. Fildes och Crone (2006) visar i sin 

forskning att metoden neural networks är bättre än regressionsanalys för prognostisering av 

försäljning med väder som en parameter, på grund av icke-linjäriteten i vädervariablers påverkan på 

försäljningen. Även Sivillo och Reilly (2004-2005) nämner att metoden dynamisk regression ger 

bättre resultat vid prognostisering än linjära regressioner men påpekar samtidigt att metoden kräver 

mer kunskap och mer avancerad programvara. 

Det ska tilläggas att alla dessa studiers syfte har varit att analysera programvara och metod för väder 

i prognostisering och skiljer sig därför markant mot denna studies syfte som framförallt handlar om 

att med hjälp av statistiska undersökningar utreda påverkan av vädret på försäljningen. En 

implementering ses dock som en tänkbar framtida händelse, och kommer då att kräva andra 

överväganden och ställningstaganden gällande arbetsmetod och system. 
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Prognoshorisont  

Sivillo och Reilly (2004-2005) använder sig i sin studie utav dagliga prognoser som de sedan 

aggregerar till veckovisa prognoser.  Detta beror på tre anledningar; prisförändringar, vilket tas med 

som en parameter, kan påverka efterfrågan starkt mellan olika dagar. Antalet leveranser per vecka 

varierar dessutom för olika butiker.  Dygnsprognoser medför även identifiering av totala 

utförsäljningar, det vill säga att hela lagret tar slut, vilket ger möjlighet till akutleveranser. Tredje 

anledningen är högtider, som inte infaller på samma veckodag varje år, och påverkar hur 

försäljningen distribueras över veckans dagar. Även Starr-McCluer (2000) använder sig av dagsdata i 

sina studier. 

Väderparametrar som påverkar 

Sivillo och Reilly (2004-2005) tog bara med två väderparametrar i sin modell. Dessa är dels historiska 

dagliga maxtemperaturer vid respektive butik, dels prognoser över maxtemperaturer för kommande 

sjudagarsperiod. Anledningen till detta motiveras dock inte.  Dessa menar dock att prognoserna 

troligtvis kan bli ännu bättre om fler parametrar tas med, så som soltimmar och nederbörd. Även 

Starr-McCluer (2000) menar att normaltemperaturer under en säsong oftast är inkorporerade i 

säsongseffekter och att det snarare är temperaturer under respektive över normaltemperatur som är 

intressant. Denne använder Heating Degree Days (HDD) respektive Cooling Dgree (CDD) som mått på 

detta. Starr-McCluer (2000) menar vidare att för dagligvaruhandeln är det primärt sommarhalvåret 

där vädret påverkar försäljningen men att extrem kyla och snöfall kan ha viss påverkan på vintern. 

Utöver väderparametrar tar Sivillo & Reilly (2004-2005) även hänsyn till följande parametrar: 

 Historisk försäljning för respektive produkt vid respektive butik 

 Priser 

 Veckodag 

 Rabatter och kampanjer 

 Framtida priser för kommande sjudagarsperiod 

 

Även Fildes och Crone (2006) nämner priser, kampanjer och veckodag som faktorer som oftast 

påverkar mycket mer än väder. De menar att dessa antingen måste rensas eller helst tas med som 

förklaringsvariabler i modellen. 

Slutsatser från tidigare studier inom dagligvaruhandeln 

Sivillo och Reilly (2004-2005) drar följande slutsatser utifrån sin studie: 

 Väder spelar en viktig roll i prognostiseringen av konsumentprodukters efterfrågan 

 Det är att föredra att använda sig utav objektiv väderinformation 

 Försäljningen och prognoser bör studeras på dagsbasis till en början 

 Det är möjligt att prognoser kan förbättras om fler väderparametrar inkluderas i modellen 

 Det är viktigt att studera hur prognosen för varor som påverkas starkt av vädret förändras vid 

inkluderande av väderparametrar i prognosmodellen 

 Det är svårt att kvantifiera vilka besparingsmöjligheter ett införande av väder i 

prognosmodellen kan medföra. Dock bör en bättre prognos generellt ge upphov till högre 

effektivitet i leveranskedjan samt ett reducerat behov av säkerhetslager.  
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3.4 Statistiska undersökningar och analyser 
Då syftet med de kvantitativa undersökningarna är att urskilja samband mellan försäljning och väder, 

kommer den statistiska metoden regressionsanalys att användas. I detta avsnitt beskrivs 

grundläggande vad denna metod går ut på, de parametrar och begrepp som denna är uppbyggd 

utav, vilka olika varianter som finns och hur dessa metoder kan användas. För hela detta avsnitt har 

Enqvist (2006) använts som källa, där inget annat anges. 

3.4.1 Statistiska begrepp 

För följande avsnitt om statistiska begrepp används Blom (1989) som källa.  

Stokastisk variabel 

En stokastisk variabel, eller slumpvariabel, är en funktion eller matematiskt objekt som ämnar 

beskriva hur ett utfall påverkas av slumpen. 

Väntevärde 

Väntevärde är ett förväntat värde för utfallen av en stokastisk variabel då ett försök utförs ett stort 

antal gånger. För en diskret sannolikhetsfördelning, en fördelning där mätvärdena är åtskilda från 

varandra, beskrivs väntevärdet E[X] matematiskt som: 

 
där P(x) motsvarar sannolikheten för utfallet x för den stokastiska variabeln X. 

Varians och standardavvikelse 

Varians är ett mått på spridningen för en sannolikhetsfördelning. Närmare bestämt är det ett mått på 

hur stor spridningen är av utfallen från dess väntevärde. Varians är en egenskap som finns hos 

stokastiska variabler. För en diskret fördelning definieras variansen som: 

 

där P(Xi) är sannolikhetsfunktionen för utfallen av variabeln x och µ är väntevärdet. σ kallas 

standardavvikelse och är kvadratroten av variansen. Även detta är ett vanligt mått på spridning. 

Fördelningar 

När man studerar slumpmässiga utfall av en variabel, så talar man om hur dessa utfall fördelar sig 

enligt vissa mönster med en viss sannolikhet. Några av de vanligaste fördelningarna är 

normalfördelning, poissonfördelning, F-fördelning, t-fördelning och χ2-fördelning. Den vanligaste 

typen av sannolikhetsfördelning, vars fördelning ofta antas i flertal tillämpningar, är 

normalfördelning som beskrivs nedan. 

Normalfördelning 

Normalfördelningen är en vanligt förekommande fördelning som antar att stokastiska variabler allt 

som oftast antar värden runt medelvärdet och mer sällan uppvisar stora avvikelser därifrån. En 

normalfördelningskurva antar utseendet i figur 7 nedan, där det ses att de flesta mätvärdena hamnar 

runt 0, vilket i det här fallet är väntevärdet och att få mätvärden hamnar långt ifrån väntevärdet. 
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Figur 7. Exempelskiss för en normalfördelning med väntevärde 0. 

Det centrala med normalfördelningen är att om flera slumpmässiga variabler med samma 

sannolikhetsfördelning adderas ihop går summan mot en normalfördelning, enligt centrala 

gränsvärdessatsen. Detta medför i sin tur att normalfördelningen kan beskriva ett stort antal 

företeelser i naturen och samhället.  En normalfördelad variabel kan i sin helhet beskrivas med ett 

väntevärde och en standardavvikelse. 

Frihetsgrad 

Frihetsgraden är i allmänhet stickprovsstorleken, eller mängden data, minus antalet skattade 

variabler. Det beskriver antalet värden som är fria att variera. Matematiskt innebär frihetsgrader en 

dimension av området för en slumpmässig vektor och hur många delar som måste vara kända för att 

vektorn ska kunna fastställas helt. 

Korrelation 

Korrelationsanalys är en metod för att mäta linjär samvarians eller styrka i samband mellan två 

variabler. Korrelationen kan vara både positiv och negativ. Korrelationen ρ mellan två variabler, x och 

y, definieras för ett stickprov med n antal mätvärden enligt nedan. 

 

Korrelationen mellan två variabler kan anta värden från -1 till 1. Extremvärdena innebär fullständig 

korrelation. En korrelationskoefficient på -1 innebär en att det är ett perfekt negativt linjärt samband 

mellan två variabler.  En korrelationskoefficient på 1 däremot betyder att det finns ett perfekt 

positivt linjärt beroende mellan de två variablerna. Korrelation runt 0 innebär att linjära samband 

saknas.  

Det är viktigt att notera att korrelationen inte säger något om kausalitet, det vill säga 

orsakssamband. Om x förklarar variansen i y bra, skulle det lika gärna kunna innebära att y påverkar x 

eller att en tredje variabel påverkar x som i sin tur påverkar y. Det är alltså oerhört svårt att säga och 

därför bör man vara försiktig när man drar slutsatser om kausalitet. Att undersöka korrelationen 

mellan två variabler är dock ett enkelt och smidigt sätt att avgöra huruvida det finns någon som helst 

linjär samvarians mellan valda variabler. 

Test av korrelationskoefficienter 

För att testa säkerheten i korrelationen testas hypotesen H0: ρ = 0 mot H1: ρ≠ 0, där ρ = 0 betyder att 

det inte finns någon korrelation mellan variablerna. Testet utförs med hjälp av teststorheten 
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. Om H0 är sann är den stokastiska variabeln U ~ t(n-2), det vill säga t-fördelad med 

frihetsgrad n-2, där n är antalet mätvärden i tidsserien. Nollhypotesen kan förkastas på nivå α (till 

exempel 95 %) om |u| > t, där t ges i t(n-2)-tabell av villkoret F(t) = 1- α/2, där F(t) återger gränsen 

för vad korrelationen måste överstiga för att vara statistiskt säkerställt skiljt från noll med 

sannolikheten α.  

Regressionsanalys 

En regressionsanalys är en undersökning av hur förändringar i en variabel kan förklaras av 

förändringar i en, eller flera andra variabler. Undersökningar av denna karaktär är mycket vanliga 

med tillämpningar inom flertal områden så som industri, handel, forskning med flera. Nedan beskrivs 

grundläggande om de vanligaste formerna av regressionsanalys och hur informationen som fås från 

denna kan användas. 

Linjär regressionsanalys 

Regressionsanalys kan sägas vara en metod som används då förhållandet mellan variabler inte är 

exakta eller deterministiska. Det innebär att det finns en viss slumpfaktor involverad. Då denna 

osäkerhet finns försöker man modellera sambandet genom att ansätta en modell. Vid 

regressionsanalys har man en hypotes om att ett visst samband mellan variabler råder. Denna 

hypotes bevisas eller motbevisas sedan vid regressionen, då modellen kan bekräftas eller förkastas. 

Vidare bygger den linjära regressionsanalysen förutom antaganden om linjära förhållanden mellan 

variabler, även på antaganden om oberoende mellan förklaringsvariabler. Förhållande mellan 

variabel Y och X för en linjär regressionsanalys kan beskrivas matematiskt enligt nedan modell: 

 𝑌 = 𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑋 + 𝜀 (1) 

där Y och X är variabler. α är en konstant och β är en parameter som beskriver variabeln X:s 

”påverkan” på variabel Y. Det är värdena på α och β som utifrån givna observationer av variablerna Y 

och X ska bestämmas. I ovanstående modell (1) kallas variabel Y för beroende variabel eller 

responsvariabel och X kallas för förklaringsvariabel. Modellen beskriver en så kallad enkel regression 

då den enbart innehåller en förklaringsvariabel. När två eller flera förklaringsvariabler tas med kallas 

metoden för multipel regression. 

ε är en felterm som representerar den del av variationen i Y:s utfall som inte kan förklaras av variabel 

X. Antagande görs att denna felterm har homogen varians och väntevärde, E(ε)=0 samt Var(ε) =σ2, 

där σ är standardavvikelsen av felet. Detta får som följd att även (y,x) är normalfördelade runt den så 

kallade regressionslinjen 𝑌 = 𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑋 + 𝜀  

Regressionslinjen genom minsta kvadrat-metoden 

Ett av huvudsyftena med regressionsanalysen är att estimera parametrarna α och β i modellen ovan. 

I detta syfte skapas en anpassad linje, det vill säga en linje som anpassas till de observationer som 

finns. Denna linje ges utav: 

  (2) 
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där är den förutspådda eller anpassade värdet. Denna linje är en estimering av regressionslinjen, 

som beskrivits ovan och där a och b är förväntade värden av σ och β. Målet är att hitta estimat av α 

och β så att summan av kvadratfelen av residualerna minimeras. Med residual menas differensen 

mellan observationerna yi och estimatet . Denna differens betecknas ofta ei. Sambandet mellan 

observationer och residualer kan skrivas som: 

  (3), 

 där b är motsvarande β i regressionslinjen. Skillnaden mellan ekvation (1) och (3) är således att (3) är 

faktiska observationer. Linjen som utgörs av ekvation (2) är alltså den linje som försöker göra en 

anpassning till observationer, så att summan av kvadratfelen minimeras. Målet är alltså att hitta a 

och b sådana att följande uttryck minimeras: 

SSE = Sum of squared errors =  

Genom att derivera detta uttryck med avseende på a och b och sedan sätta dessa lika med 0 fås två 

så kallade normalekvationer, som sedan löses för a och b. 

Den stokastiska vektorn av β -värden ges utav enligt minsta kvadrat skattningen. 

Regressionsanalysens precision 

Som del av regressionsanalysen görs ofta variansanalyser, vilket innebär att man studerar kvadratfel 

vilket beskrivits ovan. Den totala kvadratsumman betecknas som: 

QTOT = + , där är medelvärdet av y-observationerna. 

Den första termen i uttrycket ovan benämns regressionskvadratssumman, QREGR, som beskriver den 

variation i y-värdena som förklaras av x1…xn. Den andra termen kallas residualkvadratssumman, QRES, 

och beskriver den variation i y-värdena som modellen inte kan förklara. Den senare är alltså utav 

intresse för att se hur väl den ansatta modellen presterar. Som mått på förklaringsgraden, det vill 

säga hur väl modellen förklarar variansen i responsvariabeln, används ofta följande uttryck: 

R2 = QREGR / QRES  

Variansskattning görs genom att utnyttja egenskaperna av den stokastiska variabeln som är 

approximativt chi-2 fördelad med frihetsgrad (n-k-1), där n är antalet observationer och k är antalet 

skattade värdeparametrar. Detta ger variansskattningen s2 = QRES / (n-k-1). 

Konfidensintervall 

När man med hjälp av datamaterial har tagit fram en regressionslinje är det av intresse att veta 

tillförlitligheten av värdena på denna linje. Det som är framförallt intressant är då att skapa intervall 

för tillförlitligheten, så kallade konfidensintervall, dels för β och dels för väntevärdet för Y, benämnt 

E[Y]. Intervallet tas fram med hjälp av en hjälpvariabel och en vald sannolikhet för intervallet. Genom 

att för β testa hypotes H0, att β=0, mot H1, att β≠ 0, kan H0 förkastas om intervallet för β inte 

innehåller en nolla. Alltså, om bara positiva eller bara negativa värden fås i intervallet kan sägas att β 

med vald sannolikhet finns i intervallet. 

ŷ

iŷ
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Kort om icke-linjära regressionsanalyser  

När förhållandena mellan respons- och förklaringsvariablerna inte är linjära, kan de linjära 

regressionsmodellerna inte användas för att förklara variansen. Förhållandet kan vara logaritmiskt, 

exponentiellt eller annat, vilket försvårar regressionsanalysen.  Icke-linjära regressionsanalyser 

kommer ej att diskuteras närmare då dessa inte kommer att användas i studien, men läsaren bör 

vara medveten om att sådana metoder existerar, och kan med fördel appliceras på 

regressionsproblem med icke-linjära samband.  

3.5 Syntetisering av teorin 
I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste lärdomarna från studerad litteratur i syfte att lyfta fram 

den teori som främst används vid denna studies analyser. 

3.5.1 Prognoser och logistik 

Prognostisering görs för att försöka förutse framtida behov i syfte att på kort sikt få en effektivare 

materialförsörjning och för strategiska beslut på lång sikt, exempelvis lagerutformning (Olhager, 

2000). Genom bättre prognoser kan flera positiva effekter uppnås. Exempelvis kan antalet brister 

minimeras om framtida behov kan minimeras och således förbättra lagertillgängligheten, som 

diskuteras av Aronsson et al (2006). Med säkrare prognoser ges möjlighet för effektivare 

materialflöden (Olhager, 2000) som i sin tur kan ge kortare genomloppstid och då kortare och 

säkrare ledtider, vilket enligt Aronsson et al (2006) förbättrar leveranspålitligheten. Således verkar 

leveransservice kunna förbättras genom bättre prognoser. 

Vad gäller prognosobjekt rekommenderar Olhager (2000) att det enda som behöver prognostiseras 

är slutprodukten, då ingående komponenters efterfrågan är beroende av denna. Vidare diskuteras 

prognostisering på olika produktgruppsnivåer och att det ofta blir bättre resultat om prognostisering 

sker på mer aggregerad nivå då variansen och osäkerheten blir lägre än vid prognostisering för 

enskilda artiklar. 

3.5.2 Tidigare studier och val av analysparametrar 

Enligt Sivillo och Reilly (2004-2005) bör man i studier av vädrets påverkan på försäljning välja 

väderparametrar efter både kvalitativa och kvantitativa metoder. Till de kvalitativa hör sunt förnuft, 

anekdoter och intervjuer personer med erfarenhet av detta. Kvantitativa metoder innebär 

korrelationsstudier mellan försäljningsdata och olika väderparametrar.  

Vad gäller val av region rekommenderar Sivillo och Reilly (2004-2005) att en lokal region väljs, där 

vädret är relativt homogent. Vidare menar de att flera parametrar som ofta har större inverkan än 

vädret måste tas med i analysen. Dessa är bland andra variationer i pris, veckodag, kampanjer med 

flera. Både Sivillo och Reilly (2004-2005) och Starr-McCluer (2000) diskuterar vilka väderparametrar 

som har mest påverkan på försäljning i dagligvaruhandel och nämner framförallt avvikelser från 

normaltemperatur samt soltimmar. Starr-McCluer (2000) menar vidare att sommarhalvåret är det 

som påverkas mest av dessa. Samtidigt påpekar denne att det på vintern snarare är extrem kyla och 

snöfall som kan påverka.  

3.5.3 Statistisk analys av data 

Följande är enligt Enqvist (2006). 
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Regressionsanalys är en mycket användbar metod för att studera samband och samvarians mellan 

olika uppsättningar data, eller olika variabler. Korrelationsstudier kan göras mellan två variabler för 

att se hur dessa samvarierar, där en korrelationskoefficient anger graden av samvarians mellan -1 

och 1. Regressionsanalyser kan göras för olika typer av samband. Den enklaste är de linjära 

regressionsanalyserna som antar linjära förhållanden mellan utfall av variabler. Det finns både enkla 

regressionsanalyser, där endast en variabel förklarar variansen i en responsvariabel, samt multipla 

regressionsanalyser, där flera förklaringsvariabler förklarar variansen i en responsvariabel. För icke-

linjära förhållanden finns mer avancerade metoder. En regressionsmodell, det vill säga en 

uppsättning av responsvariabler och förklaringsvariabler och ett antaget förhållande mellan dessa, 

kan utvärderas med hjälp av variansskattning och förklaringsgrad. Sammanfattningsvis kan man alltså 

genom multipla regressionsmodeller studera samband mellan en variabel, så som försäljning, och 

andra variabler, så som väderparametrar. Vidare finns metoder för att utvärdera huruvida 

förklaringsvariablerna i regressionsmodellen gör nytta eller inte, samt hur stor del av variansen dessa 

förklarar. 
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4 Uppgiftsprecisering 

I detta avsnitt bryts syftet ner i mindre delar vilket mynnar ut i hanterbara frågeställningar som sedan 

besvaras med hjälp av teori samt empiri. Avsnittet inleds med att beskriva de i studien gjorda 

avgränsningarna, vilka ligger till grund för syftesnedbrytningen och de frågor som ställs i 

uppgiftspreciseringen. 

4.1 Avgränsningar 
Med syfte att begränsa studiens omfattning krävs tydliga avgränsningar som definierar vad som skall 

undersökas och varför detta skall undersökas. Då ICA har cirka 50 000 artiklar i sortimentet, 

verksamhet i hela Sverige, verkar året runt i alla olika årstider med ett sortiment som kan tänkas 

påverkas av en mängd olika väderparametrar finns risk att omfattningen av denna studie lätt blir för 

stor. Därför krävs tydliga avgränsningar. Följande avgränsningar togs fram genom studerad litteratur 

och i samspråk med handledare på Linköpings Universitet, personal och handledare på ICA samt efter 

inrådan från experter från SMHI och ämnesexperter vid Linköpings Universitet. 

4.1.1 Produktgruppsnivå 

Studien utfördes av praktiska skäl inte på artikelnivå, utan på en mer aggregerad nivå. Anledningen 

till denna avgränsning är att antalet artiklar som ICA lagerför är mycket stort. I och med detta 

reduceras antalet nödvändiga undersökningar. Detta innebär dock ett val mellan att uppnå hög 

precision i studien mot att göra studien alltför stor. Risken är att väderpåverkan på vissa enskilda 

artiklar är större eller mindre än påverkan på den artikelgrupp som den enskilda artikeln ingår i. Det 

skall dock sägas att varorna i en artikelgrupp är relativt homogena, vilket minskar risken för att 

väderpåverkan av enskilda artiklar inte identifieras genom att undersökningar görs på en mer 

aggregerad nivå. Detta kräver dock försiktighet i de slutsatser som dras avseende väderpåverkan. 

Ytterligare en fördel med att göra analyserna på aggregerad nivå är att effekter så som kampanjer 

och prisförändringar blir mindre påverkande på en högre aggregeringsnivå, vilket på artikelnivå skulle 

kunna störa resultatet. Vidare menar Olhager (2000) att analyser på högre aggregeringsnivå ofta är 

säkrare då variansen och standardavvikelse blir lägre. 

4.1.2 Geografisk region 

Denna studie baseras på data från enbart en geografisk region i Sverige. Anledningen till detta är att 

vädret skiftar mellan regioner, vilket gör det svårt att studera väderpåverkan på en aggregerad nivå 

över hela Sverige. Alternativet skulle vara att konstruera ett landsomfattande index baserat på 

väderdata från ett flertal regioner i landet, vilket skulle vara mycket godtyckligt och troligen inte 

särskilt precist. Denna avgränsning motiveras även av Sivillo och Reilly (2004-2005). 

4.1.3 Flöde 

Det flöde som studerats är försäljningen från butik till konsument, så kallad PoS (Point of Sales). 

Anledningen till detta är att det är slutkonsumentens beteende som påverkas av väder. För att få 

reda på vädrets verkliga påverkan på försäljningen behöver PoS-data studeras. Alternativet hade 

varit att studera butikernas order mot grossist (ICA Sverige AB). Problemet är då att butikerna lägger 

order till lager innan de har någon vetskap om vädret, det vill säga det finns en fördröjning på ett 

antal dagar vilket gör det väldigt svårt att veta vilken dags försäljning som skall jämföras med en 
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given dags väderdata. Det kan även tänkas att vissa butiker tar väderprognoser i beaktande vid 

orderläggning och andra inte, vilket gör att beteendet inte kommer att vara homogent över hela 

studien. Av denna anledning används PoS-data för analys av vädrets påverkan på försäljning. Tidigare 

studier, så som Sivillo & Reilly (2004-2005) samt Starr-McCluer (2000) förespråkar också PoS-data. 

4.1.4 Rekommendationer 

Rekommendationerna till ICA avgränsas från att kvantifiera de potentiella effekterna på de 

diskuterade mätetalen. Detta görs av två anledningar. För det första av tidsskäl och för det andra för 

att kvantifieringar av detta är förknippade med stora osäkerheter och således ofta inte ger ett 

tillförlitligt resultat, vilket även diskuteras av Sivillo & Reilly (2004-2005). Avgränsning görs också för 

implementering av väder i prognossystem. Riktlinjerna kommer inte att redogöra för hur 

väderparametern ska implementeras i DFC, vilket dock är en tänkbar förlängning. Detta enligt ICA:s 

direktiv och på grund av begränsning i tid. 

4.2  Problemnedbrytning 
Studiens syfte utgörs av två påföljande delar. Den första delen handlar om vädrets påverkan på 

försäljningen. Den andra delen syftar till att ge ICA rekommendationer till hur de skall gå vidare i sitt 

arbete med att ta hänsyn till väder i prognoser.  Framförallt det första delproblemet, men till viss del 

även det andra, är väldigt övergripande och svårangripbart. Således behöver syftet brytas ned i 

delproblem.  Dessa delproblem bryts därefter ned ytterligare för att skapa specifika frågor som 

sedermera besvaras med hjälp av teori och empiri. 

4.2.1 Nedbrytning av syftets första del 

Syftets första del ämnar besvara den breda frågeställningen nedan.  

Hur påverkar vädret ICA:s försäljning? (1) 

Då ICA har ett väldigt stort sortiment kan en djupt detaljerat statistisk studie inte genomföras för 

varje enskild produkt, och således behöver väderpåverkande produkter identifieras, vilket motiverar 

följande delfråga: 

Vilka delar av sortimentet påverkas signifikant av vädret? (2) 

Vidare kan ett flertal olika väderparametrar tänkas påverka försäljningen. Dessa parametrar är 

nödvändiga att identifiera för att kunna samla in den data som krävs för att genomföra studien. 

Dessa behöver således identifieras för att kunna besvara vilka delar av sortimentet som påverkas. 

Alltså: 

Vilka väderparametrar påverkar försäljningen? (3) 

Då vädret i Sverige varierar beroende på årstid finns det en risk för att olika varor inte påverkas i 

samma utsträckning av väderleken under årets fyra årstider. Till exempel påverkas troligen 

försäljningen av glass mer av onormalt höga temperaturer och sol på sommaren än av samma väder 

på vintern. För att ta reda på huruvida detta är sant, samt för att kunna besvara fråga 2 behöver 

följande delfråga besvaras: 

Under vilka årstider eller tidsperioder påverkar vädret försäljningen för olika varor?(4) 
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För att examensarbetet skall skapa något värde för ICA räcker det inte med att identifiera att vädret 

påverkar försäljningen, studien måste även ämna ge en indikation på hur stor påverkan är. Detta 

kommer att ligga till grund för de riktlinjer och rekommendationer som ska ges till ICA avseende hur 

väder skall användas i framtida prognostiseringsarbete. När delfråga 2,3 och 4 besvarats behöver 

således följande fråga besvaras: 

Hur stor är påverkan av valda väderparametrar på ett givet sortiment? (5) 

Den första nivån av delfrågor för syftets första del kan sammanfattas enligt figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Övergripande nedbrytning av syftets första del 

 

Även dessa frågeställningar är breda och ger upphov till ett antal underfrågeställningar som måste 

besvaras.  

Fråga 2 består av två delar. För det första måste uttrycket signifikant påverkan definieras. Svar måste 

fås på vad det innebär att en variabel har en signifikant påverkan på en annan variabel samt hur 

detta statistiskt sett definieras vid korrelationsanalys samt regressionsanalys. Detta motiverar 

följande frågor: 

Vad innebär signifikant påverkan? (2.1) 

Vilka korrelationsnivåer medför signifikant påverkan vid korrelationsanalys samt regressionsanalys? 

(2.2) 

Då fråga 2 ämnar undersöka vilka delar av ICA:s sortiment som påverkas av vädret är det även 

nödvändigt att förstå hur ICA:s sortiment ser ut, hur det grupperas upp samt om det finns skillnader i 

väderpåverkan på olika nivåer av sortimentet. 

Vilka delsortiment finns, vilka produktnivåer innefattas och vilken produktnivå skall väljas för studien? 

(2.3) 

Finns det skillnader inom en produktnivå avseende vädrets påverkan och hur skall detta hanteras? 

(2.4) 
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Finns det någon påverkan av och från substitut och komplementvaror och hur skall detta hanteras? 

(2.5) 

Delfråga 2 kan sammanfattas i följande underområden, enligt figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Nedbrytning av delfråga 2 

Fråga 3 söker efter svar på vilka väderparametrar som påverkar försäljningen. Då det tidigare har 

genomförts studier på området är det intressant att se vad dessa har kommit fram till, då det ger en 

utgångspunkt till vilka parametrar som är intressanta att undersöka närmare. Vidare är det relevant 

att höra vad ICA själva anser, då framförallt varuplanerare har erfarenhet av att arbeta med dessa 

frågor. Slutligen är det mycket relevant att undersöka vilken region som ska väljas och vilka 

väderparametrar som går att mäta samt få tillgång till historisk data att ha som förklarande variabler 

i den statistiska studien. Alltså behöver följande underfrågor besvaras, vilka även sammanfattas i 

figur 10 nedan. 

Vilka parametrar påverkar försäljningen inom dagligvaruhandeln enligt tidigare studier? (3.1) 

Vilka erfarenheter finns inom ICA avseende olika väderparametrars påverkan? (3.2) 

Vilken region skall väljas för studie? (3.3) 

Vilka väderparametrar går att mäta och få tag på? (3.4) 

 

Figur 10. Nedbrytning av delfråga 3 

Fråga 4 ämnar besvara vilka årstider eller tidsperioder då vädret har en påverkan på försäljningen. 

Även här är det intressant att studera dels vad tidigare studier på området har att säga och dels vad 

ICA själva har för erfarenhet.  De frågor som behöver besvaras är då följande, vilka sammanfattas i 

figur 11 nedan: 
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Under vilka årstider påverkas försäljningen för olika sortiment inom dagligvaruhandeln av väder 

enligt tidigare studier? (4.1) 

Under vilka årstider har ICA märkt av väderpåverkan på försäljningen för olika sortiment? (4.2) 

 

Figur 11. Nedbrytning av delfråga 4 

Fråga 5 ämnar besvara hur stor påverkan vädret har på försäljningen och kan besvaras efter svar på 

delfråga 2,3 och 4 ovan. För att besvara denna delfråga behövs uppgifter om samvariansen mellan 

försäljningen av olika sortiment och olika väderparametrar, som då blir ett sätt att mäta påverkan. 

Samvarians säger egentligen inte så mycket om påverkan, enligt Enqvist (2006), men ger tillsammans 

med övrig information från regressionsanalyser, så som  -koefficient för vädervariabler, en god 

indikation. I tidigare studier (Sivillo & Reilly, 2004-2005) visas att flera väderparametrar kombinerat 

ofta kan förklara variansen i försäljning bättre än enstaka variabler. Därför behöver undersökningar 

av kombinationer av parametrar göras om huruvida de bättre förklarar variansen i försäljningen än 

enskilda parametrar. Andra faktorers påverkan som potentiellt sett skulle kunna påverka 

försäljningen, som till exempel pris och kampanjer, måste undersökas för att se till så att den 

statistiska analysen ger ett rättvisande resultat. Följande underfrågor behöver således besvaras, vilka 

även sammanfattas i figur 12 nedan: 

Vilka väderparametrar förklarar bäst variansen i försäljningen för olika sortiment? (5.1) 

Förklarar kombinationer av väderparametrar variansen i försäljningen bättre än enskilda 

väderparametrar? (5.2) 

 - Om ja: Vilka kombinationer förklarar variansen i försäljningen bäst för ett givet 

 sortiment? (5.3) 

Vilka andra parametrar påverkar försäljningen förutom vädret? (5.4) 

Hur hantera de andra parametrarna så att de inte överskuggar vädrets påverkan? (5.5) 

Hur tillförlitliga är resultaten från de statistiska analyserna och vilka konsekvenser kan detta få? (5.6) 
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Figur 12. Nedbrytning av delfråga 5 

 

4.2.2 Nedbrytning av delproblem 2 

Delproblem 2 syftar till att ge rekommendationer till hur ICA kan gå vidare i sitt arbete med att ta 

hänsyn till väder i sitt prognostiseringsarbete och genom detta förbättra de tidigare diskuterade 

mätetalen. Hur dessa riktlinjer ska utformas diskuteras i detta avsnitt. Som tidigare nämnts avgränsar 

sig studien avseende påverkan på mätetalen genom att inga kvantifieringar av dessa görs. Denna del 

består då i princip av två delar; dels en kartläggning om hur ICA använder sig utav parametern väder i 

nuläget, dels hur de kan förbättra sitt arbete med vetskap om vädrets påverkan från syftets första 

del. Kartläggningen om ICA:s nuvarande väderarbete kan besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

Vilken väderinformation används och hur hämtas den? (6) 

Hur används denna väderinformation i prognoserna? (7) 

Fråga 7 är fortfarande relativt bred. En fortsatt nedbrytning görs dock inte då frågan syftar till att ge 

en beskrivande bild, och inte ett detaljerat svar, över hur varuplanerarna använder väder idag. 

Frågan hålls alltså medvetet bred. 

Hur ICA skall använda sig utav resultaten från syftets första del kan brytas ned i frågeställningar 

angående vilka produkter varuplanerarna bör ändra sitt nuvarande beteende för, vilken 

väderinformation som skall användas, var och hur denna väderinformation skall hämtas samt hur de 

rent praktiskt skall gå tillväga för att inkorporera väderinformationen i prognosarbetet. Då studien 

genomförs för en region krävs vissa justeringar vid rekommendationer till varuplanerarna, som 

beställer in för hela landet, där vädret ofta varierar regionalt. Av denna anledning behöver en metod 

tas fram för att aggregera väderinformation till att vara landsomfattande. Följande frågor behöver 

således besvaras: 

För vilka produkter bör varuplanerare ändra sitt prognostiseringsarbete avseende vädrets påverkan? 

(8) 

Vilken väderinformation skall användas? (9) 
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Hur skall denna väderinformation hämtas? (10) 

Hur skall väderinformationen aggregeras upp till att gälla på nationell nivå? (11) 

När nuläget och resultaten från syftets första del jämförs kan slutligen riktlinjer ges avseende utvalda 

produkter, väderparametrar och väderinformation enligt frågorna 8-11 ovan. 

Hur kan varuplanerare förbättra dagens arbete med väder i prognoser? (12) 

Även fråga 12 är bred. Då syftet med studien inte är att implementera väder matematiskt i 

prognossystemet utan snarare ge varuplanerarna en bättre bild av vädrets påverkan för deras 

respektive sortiment, görs valet att diskutera detta på en mer övergripande nivå. Ytterligare en 

anledning till frågans bredd är att ICA:s direktiv avseende rekommendationerna är att dessa ska 

bestå av författarnas egna reflektioner efter att ha besvarat syftets första del och med vetskap om 

nuläget. Rekommendationerna avser dock ge förslag på vidare studier som krävs för att ta fram 

formella handlingsplaner för implementeringen av väder som variabel i prognos- och orderarbetet. 

Sammanfattnings syftar alltså frågan till att jämföra nuläget med svaren från frågorna 8-11, för att se 

vad som kan förbättras. 

Sammanfattningsvis presenteras nedbrytningen av syftets andra del enligt figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Nedbrytning av syftets andra del 

 

4.3 Sammanfattning av uppgiftsprecisering 
Syftet har brutits ned i två delar varav den ena syftar till att ta reda på vädrets påverkan på 

försäljningen och den andra delen har som mål att ge riktlinjer till ICA angående hur de ska använda 

sig av väderinformation samt resultatet från den statistiska studien, med syfte att förbättra sitt 

prognostiseringsarbete. Därefter har de både delarna brutits ned ytterligare till ett flertal mer 

specifika frågeställningar. Hur dessa frågor ska besvaras diskuteras i kapitel 5.2 nedan. 
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5 Metod 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av existerande metodteori med relevans för denna typ av 

studie. Förutom studiens inriktning och ansats presenteras även använda tekniker i studien. Efter den 

övergripande metoden beskrivs studiens genomförande och tillvägagångssätt mer detaljerat och 

besvarar hur författarna har gått tillväga för att besvara frågeställningarna som presenterats . 

5.1 Övergripande metod 
Avsnittet utgår från en metodteoretisk bakgrund och applicerar denna på den specifika studien. 

5.1.1 Undersökningens inriktning 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan undersökningar klassificeras efter vilken inriktning de har. 

Vilken inriktning som sedan väljs beror på vilken typ av slutsatser studien skall ge upphov till. De fyra 

inriktningarna benämns explorativ, deskriptiv, förklarande och förutsägande. En explorativ 

undersökning ska ge en förståelse för problemet genom att undersöka så mycket som möjligt av 

tillgänglig information. Detta skall i slutändan utmynna i en precisering av uppgiften och vidare till 

handlingsalternativ. Denna typ av undersökning kallas ofta för förundersökning. En deskriptiv, eller 

beskrivande undersökning, går ut på att undersöka och beskriva data, fakta och rutiner utan att gå in 

på varför det är på detta sätt. Den förklarande undersökningen går ett steg längre än den deskriptiva 

och förklarar orsakssamband. Den förutsägande undersökningen syftar till att ge en prognos över vad 

som kommer att ske givet vissa förutsättningar. 

Lekvall och Wahlbin (2001) anger vidare att en studie kan ha flera inriktningar, vilket stämmer väl 

överens med denna studie. Själva rapporten kan till stor del anses vara explorativ, då den har ett 

syfte att beskriva nuläget, analysera data och sedan ge rekommendationer till hur ICA avseende 

förbättringar i prognosarbete jämfört med nuläget. Delar av studien kan i sin tur beskrivas på annat 

sätt. De intervjuer som sedan följde med bland annat varuplanerare i syfte att ge en förståelse för 

hur arbetet med väder sköts i nuläget kan bäst beskrivas som deskriptiv. Slutligen genomfördes en 

förklarande statistisk studie med syfte att försöka förklara sambanden mellan försäljning och väder. 

5.1.2 Ansats 

Undersökningens ansats handlar enligt Lekvall och Wahlbin (2001) om hur de som genomför studien 

rent tekniskt ska gå tillväga för att kunna dra de slutsatser som undersökningens inriktning beskriver. 

Vidare definierar Lekvall och Wahlbin (2001) tre dimensioner som beskriver hur undersökningen 

genomförs. Den första av dessa berättar om undersökningen ska gå på djupet i ett enskilt eller flertal 

fall, eller om den mer översiktligt studerar ett tvärsnitt av flera olika objekt. Denna studie har delar 

av bägge dessa definitioner. Den första delen av undersökning, som syftar till att bestämma vilka 

varugrupper som påverkas av väder, kan sägas vara en tvärsnittstudie. Den senare delen av 

undersökningen, där de varor som har bekräftats vara väderpåverkade studeras, är i större 

utsträckning en undersökning som går in på djupet på dessa specifika varugrupper. 

Den andra dimensionen definierar undersökningens karaktär, huruvida den är kvalitativ eller 

kvantitativ. Kvalitativa undersökningar genererar uppgifter och data som inte är i sifferform. 

Kvalitativa undersökningar har således inte i syfte att mäta någonting, utan snarare att ge en 

explorativ eller deskriptiv bild av verksamheten. Kvantitativa undersökningar har som syfte att 
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insamla material i sifferform, som sedan kan analyseras med matematiska och statistiska metoder 

(Lekvall och Wahlbin, 2001). Denna studie är till sin natur framförallt kvantitativ, då en stor mängd 

data analyseras med statistiska metoder. Den har dock har den vissa kvalitativa inslag. Dessa är 

framförallt de intervjuer som genomfördes med till exempel varuplanerare och SMHI, med syfte att 

beskriva nuläget samt få tips inför den statistiska undersökningen. 

5.1.3 Använda tekniker 

Ett antal olika tekniker har använts i arbetet med denna studie. Dessa beskrivs nedan. 

Litteraturinsamling 

Den litteratur som har använts i denna studie är dels läroböcker, dels vetenskapliga artiklar. 

Läroböcker har använts framförallt för att förklara begrepp, metoder och tillvägagångssätt. Delarna 

om prognostisering, logistiska begrepp och statistisk analys är alla hämtade från läroböcker. 

Gemensamt för dessa områden är att det som tagits upp i referensramen är av grundläggande 

karaktär, varför en grundläggande lärobok bör vara tillräckligt detaljerad för att nå syftet med 

referensramen. De böcker som används, Olhager (2000), Aronsson et al (2006), Enqvist (2006) samt 

Blom (1989) är alla respekterade läroböcker som används som kursmaterial på 

civilingenjörsutbildningar vid svenska universitet, vilket borgar för en hög kvalitet. Då det som nämns 

i referensramen angående dessa ämnen är på grundläggande nivå har författarna nöjt sig med att 

använda sig utav enbart en källa. Ytterligare belägg för användning av läroböckerna är att de i sin tur 

använder sig av ett stort antal källor som de sedan sammanfattar i böckerna. 

De artiklar som har studerats har främst gjorts det i syfte att undersöka tidigare studier på området. 

Trots noggrann artikelsökning har enbart två artiklar som behandlar vädrets påverkan på 

dagligvaruhandeln hittats, samt föreläsningsmaterial från ytterligare forskare på området. De 

artikeldatabaser som har använts i syfte att söka artiklar är Business Source Premier, Science Direct 

samt Emerald. Då enbart ett litet fåtal artiklar om ämnet har hittats är det omöjligt för författarna att 

vara kräsna vid val av artiklar, gällande trovärdighet, ålder och så vidare. De artiklar och material som 

hittats är dock studier med hög relevans för denna studie. 

Intervjuer 

Enligt Ekholm & Fransson (1992) är intervjuer den viktigaste metoden till att samla in data vid en 

kvalitativ undersökning. Dock kan en även en intervju klassas som antingen kvalitativ eller kvantitativ. 

Den kvalitativa intervjun beskrivs som icke standardiserad och informell där intervjuobjektet själv 

tillåts styra samtalet i stor utsträckning. Fördelen med denna typ av intervju är att svar direkt kan 

följas upp med följdfrågor och att det således är möjligt att snabbt fördjupa sig i intressanta partier. 

Den kvantitativa intervjun är i högre grad standardiserad och formell. Detta sker genom att 

intervjuaren styr samtalet med ett frågeformulär. En fördel är att alla frågor som intervjuaren på 

förhand vill få besvarade verkligen blir besvarade. I de intervjuer som har genomförts har en 

blandteknik mellan kvalitativ och kvantitativ intervju använts. Det har till samtliga intervjutillfällen 

utarbetats en tydlig och skriftlig mall över vilka frågor som skall ställas. Dessa frågor har sedan ställts 

i tur och ordning. Däremot har intervjuobjekten tillåtits sväva bort från den ursprungliga frågan. 

Dessutom har lämpliga följdfrågor ställts istället för att direkt leda den intervjuade tillbaka till 

frågeformuläret.  
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Intervjuer har genomförts med varuplanerare för de olika produktkategorierna, vilka redovisas 

tillsammans med övrig empiri i kapitel 6. Med varuplanerare för drycker och glass genomfördes en 

skriftlig intervju den 16 mars 2010 där intervjuobjektet ombads att skriftligen besvara samma 

frågeställningar som övriga varuplanerare ställdes inför. Om svaren var kortfattade eller ofullständiga 

kompletterades de med följdfrågor via telefon. Anledningen till att denna inte genomfördes på plats 

var att författarna inte ansåg att syftet motiverade en resa till Helsingborg.  

Den 17 februari 2010 fördes diskussioner med SMHI avseende val av väderparametrar, tillgång på 

data för dessa samt tidigare studier och använda metoder. Intervjun följde ingen specifik mall av 

frågor, så som intervjun med varuplanerarna. De områden som diskuterades var tidigare studier och 

val av väderparametrar som påverkar försäljningen. Detta görs i enighet med Sivillo & Reilly (2004-

2005) som menar att dessa ska väljas i samråd med erfarna personer och med sunt förnuft.  

Vidare har muntliga diskussioner förts med medarbetare på SCD avseende deras erfarenheter av 

olika produkter i andra projekt samt med Eva Enqvist som är professor i matematisk statistik vid 

Linköpings Universitet. 

5.1.4 Statistisk analys 

Den statistiska analysen har genomförts som korrelations- och regressionsanalyser med hjälp av 

dataprogrammet MS Excel. Enligt avgränsningarna och uppgiftspreciseringen framgår att analysen 

genomfördes i två delar. Den första analysen innefattade en korrelationsanalys och den andra en 

multipel linjär regressionsanalys. Metoden för dessa beskrivs separat nedan. Mer detaljerat 

tillvägagångssätt, resultat och analyser av dessa undersökningar beskrivs i analyskapitlet - kapitel 7. 

Korrelationsstudie 

En korrelationsanalys innebär att samband mellan två variabler studeras (Blom, 1989). I detta fall 

studeras samband mellan försäljning och väder. Väderdata tillhandahölls av SMHI och 

försäljningsdata av ICA. Denna analys använde en vädervariabel, som valdes ut enligt tidigare 

diskussioner i uppgiftspreciseringen samt en försäljningsvariabel, baserad på ICA:s hela sortiment, 

enligt önskemål från uppdragsgivaren. Vidare gjordes studien för en vald region, valda tidsperioder 

samt vald produktgruppsnivå. Tidsseriens korrelation mellan väderparametern och försäljningen 

beräknades sedan för varugrupperna. Därefter identifierades de varugrupper där väderpåverkan var 

som störst, för att ingå i den grupp som genomgick den mer utförliga regressionsanalysen. Rent 

tekniskt genomfördes studien i MS Excel med programmets förprogrammerade statistiska 

funktioner. Korrelationen testades mellan värden i två olika kolumner, där väderdata fanns i en 

kolumn och försäljningsdata i den andra. 

Regressionsanalyser 

Den andra, mer noggranna, statistiska undersökningen genomfördes som enkla samt multipla linjära 

regressionsanalyser. Sivillo och Reilly (2004-2005) och Fildes och Crone (2006) menar att detta det är 

önskvärt att använda någon mer avancerad statistik metod för ett mer tillförlitligt resultat i 

prognoser. Andra metoder som skulle kunna vara aktuella är bland annat dynamisk regression och 

Neural Networks. Dessa metoder har vid tidigare studier använts av Fildes och Crone (2006) (Neural 

networks) samt Sivillo och Reilly (2004-2005) (Dynamisk regression). Gemensamt för dessa studier är 

att de genomförts av statistiker på forskarnivå samt att dessa studiers syfte varit mer inriktat på 

prognosmodeller än att utreda påverkan av väder.  Denna metod valdes i samförstånd med Eva 
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Enqvist och handledare vid ICA och Linköpings Universitet. Detta gjordes framför allt på grund av 

följande: 

 ICA:s mål med examensarbetet är att kunna använda resultatet för att få en kunskap om hur 

vädret påverkar försäljningen som kan användas på ett enkelt och praktiskt sätt och som är 

bättre än dagens metod - erfarenhet och magkänsla. För att uppnå detta finns det ingen 

anledning att genomföra alltför avancerade studier. 

 Författarna saknar relevant utbildning och erfarenhet av att genomföra avancerade 

statistiska studier på forskarnivå. 

 Tid till förfogande är inte tillräckligt stor för att motivera att författarna sätter sig in i 

avancerade statistiska metoder som de tidigare inte har kommit i kontakt med. 

De multipla regressionsanalyserna innefattar försäljningsdata som analyserades mot data för utvalda 

väderparametrar efter hänsyn till andra parameters påverkan. Utfallet av regressionsanalysen 

analyserades sedan för att förstå vilka parametrar som påverkar samt vilka kombinationer av 

väderparametrar som bäst förklarar variansen i försäljningen. Detta gjordes genom att analysera β-

koefficienterna för vädervariablerna och dess konfidensintervall, samt förklaringsgraden, vilka 

diskuterats tidigare i kapitel 3.4. 

Tillförlitligheten i regressionen studerades genom att undersöka konfidensintervallen för β-

koefficienterna. Genom att studera konfidensintervallet för den gjorda regressionsanalysen kan den 

statistiska tillförlitligheten bedömas för en vald sannolikhetsnivå. Sannolikhetsnivån väljs till 95% 

enligt diskussion med Eva Enqvist.  

Rent tekniskt utfördes studien med hjälp av Excels inbyggda funktioner för multipel 

regressionsanalys, som finns att tillgå genom tillvalsprogrammet Analysis Toolpack. 

5.1.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Gripenberg (2006) kan validitet och reliabilitet sägas vara mått på en undersöknings kvalitet. 

Dessa är bedömningskriterier som utomstående kan använda för att bedöma tillförlitlighet och 

användbarhet av de mätinstrument som används och det resultat som uppnås. För att uppnå en hög 

validitet och reliabilitet är det viktigt att procedurer antecknas under arbetets gång samt presenteras 

i färdig rapport, så att samma resultat kan fås vid en upprepad undersökning. Validitet står för 

avsaknaden av systematiska mätfel, det vill säga att rätt saker mäts och är ett mått på mätningens 

giltighet. Reliabilitet i sin tur står för avsaknad av slumpmässiga mätfel och är ett mått på 

undersökningens pålitlighet och tillförlitlighet. Reliabiliteten är inte beroende av validiteten, 

mätningarna kan göras på rätt sätt oavsett om det är rätt eller fel mätningar som görs. Däremot är 

validiteten beroende av reliabiliteten. För att uppnå en hög kvalitet på undersökningen bör kraven på 

validitet och reliabilitet uppfyllas på ett så bra sätt som möjligt.  

5.1.6 Upprätthållande av validitet och reliabilitet 

Det kan tänkas att reabiliteten kan försämras då undersökningen avgränsas till att behandla 

vädersambandet för en viss region samt enbart för ett fåtal väderparametrar. Det hela är en 

avvägning mellan tillgänglig tid och en eventuellt ökad reabilitet. Reliabiliteten vid muntliga 

intervjuer, av till exempel varuplanerare, har höjts tack vare att frågeformulär har upprättats och 
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distribuerats till intervjuobjekt i god tid innan intervjuer.  Författarna har vidare tagit anteckningar 

vid samtliga intervjuer. Vidare anses reliabiliteten vad gäller kunskap om prognoser samt hur väder 

påverkar olika varugrupper vara hög hos varuplanerarna, som har stor erfarenhet av att arbeta med 

dessa frågeställningar. 

För att säkerställa att validiteten hålls på en hög nivå har uppföljningar hållits med handledare. Detta 

har skett vid ett flertal tillfällen med handledare på universitetet samt veckovis på ICA. På så vis har 

författarna hela tiden haft en uppfattning om huruvida de har varit på rätt spår eller ej. 

5.2 Genomförande och tillvägagångssätt 
Avsnittet redogör för hur de presenterade frågeställningarna i uppgiftspreciseringen löses, det vill 

säga vilka metoder som används och varför dessa används. 

5.2.1 Syftets första del 

De frågeställningar för vilka metoden redovisas är de från syftet längst nedbrutna frågeställningarna i 

uppgiftspreciseringen. Huvudfrågeställningen för syftets första del lyder: 

Hur påverkar vädret ICA:s försäljning? (1) 

Denna bröts sedan ned i fråga 2, 3, 4 följt av 5 (se figur 8 i kapitel 4), som i sin tur bröts ned i 

hanterbara frågeställningar. Varje delproblem med resulterande frågeställningar diskuteras separat 

nedan. Avsnittet är uppbyggt genom att frågeställningarna presenteras under varje underrubrik. 

Därefter redogörs för valt tillvägagångssätt för att besvara frågan/frågorna. 

Vilka delar av sortimentet påverkas signifikant? 

Följande delfrågeställningar ska besvaras enligt uppgiftspreciseringen: 

Vad innebär signifikant påverkan? (2.1) 

Vilka korrelationsnivåer medför signifikant påverkan vid korrelationsanalys samt regressionsanalys? 

(2.2) 

Enligt Blom (1989) visar korrelationen mellan två variabler på graden av samvarians. Som diskuterats 

tidigare i rapporten gjordes, enligt ICA:s direktiv, en genomgång av hela sortimentet avseende 

väderpåverkan. Då sortimentet är så pass stort gjordes därför till en början en enklare statistisk 

undersökning i form av korrelationsstudier mellan försäljningsdata och enstaka väderparametrar. För 

att bedöma huruvida en artikel påverkas signifikant av en vald väderparameter studerades 

korrelationsnivåerna och dess statistiska tillförlitlighet. Vad signifikant påverkan är samt vilken 

korrelationsnivå som är lämplig för att avgöra om påverkan är signifikant eller inte besvarades genom 

att undersöka tidigare studier i litteratur samt genom diskussioner av tidigare studier gjorda av SMHI. 

Även Eva Enqvist rådfrågades angående lämpliga korrelationsnivåer. När detta besvarats undersöktes 

sortimentet närmare. 

Vilka delsortiment finns, vilka produktnivåer innefattas och vilken produktnivå skall väljas för studien? 

(2.3) 

För att besvara denna fråga gjordes en genomgång av ICA:s sortiment och produktnivåer studerades i 

ICA:s affärssystem. Efter denna genomgång valdes en aggregeringsnivå för korrelationsstudien. Detta 
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innefattade en avvägning av precision och genomförbarhet, då mängden data lätt blir 

överväldigande. Aggregeringsnivå valdes i samspråk med handledare på ICA och med hjälp av sunt 

förnuft. Tidigare studier i litteratur gav inget stöd i denna fråga då dessa enbart genomförts på 

artikelnivå för ett fåtal artiklar. När detta besvarats utreds följande delfrågor. 

Finns det skillnader inom en produktnivå avseende vädrets påverkan och hur skall detta hanteras? 

(2.4) 

Finns det någon påverkan av och från substitut och komplementvaror och hur skall detta hanteras? 

(2.5) 

Fråga 2.4 avser heterogeniteten av varor inom vald aggregeringsnivå. Detta hanterades genom att 

författarna, innan korrelationsstudien, gjorde en genomgång av respektive produktnivå för att göra 

en separat bedömning avseende risken för olikartad väderpåverkan inom en och samma 

produktnivå. De produktgrupper där risken för olikartad väderpåverkan inom gruppen är stor 

identifierades och märktes upp. För produktgrupper där risken bedömdes som hög gjordes studier på 

en lägre aggregeringsnivå. För svara på fråga 2.5, hur substitut och komplementvaror skall hanteras 

intervjuas ICA:s varuplanerare för råd samt för att förstå hur de arbetar med detta idag. 

Vilka väderparametrar påverkar försäljningen? 

Följande delfrågeställningar ska besvaras enligt uppgiftspreciseringen: 

Vilka parametrar påverkar försäljningen inom dagligvaruhandeln enligt tidigare studier? (3.1) 

Vilka erfarenheter finns inom ICA avseende olika väderparametrars påverkan? (3.2) 

Vilken region skall väljas för studie? (3.3) 

Vilka väderparametrar går att mäta och få tag på? (3.4) 

För att bestämma vilka väderparametrar som skulle tas med i de statistiska analyserna, både i 

korrelationsstudien och regressionsstudien, hämtades inspiration och råd från olika källor. Tidigare 

studier enligt litteraturen undersöktes avseende väderparametrar (fråga 3.1). Sivillo & Reilly (2004-

2005) rekommenderar vidare att dessa parametrar väljs ut genom sunt förnuft och genom samtal 

med personer med erfarenhet. Därför fördes även diskussioner med SMHI avseende deras 

erfarenheter och tidigare genomförda studier. Även ICA:s varuplanerare rådfrågades, då de har stor 

erfarenhet av att arbeta med sina respektive varor och bedömdes således ha en relevant åsikt om 

vilka väderparametrar som påverkar (fråga 3.2). För att svara på vilka parametrar som påverkar 

försäljningen för olika varugrupper gjordes sedan en syntetisering av de olika källornas tips, råd och 

åsikter. För att svara på fråga 3.3 rådfrågades personal från ICA, SMHI och varuplanerarna. Fråga 3.4 

besvarades genom samtal med SMHI, då de har kunskap om var och hur väder mäts samt hur dessa 

data kan användas i denna studie. 

Under vilka årstider och tidsperioder påverkas vädret försäljningen för olika varor? 

Följande delfrågeställningar ska besvaras enligt uppgiftspreciseringen: 

Under vilka årstider påverkas försäljningen för olika sortiment inom dagligvaruhandeln av väder 

enligt tidigare studier? (4.1) 



5 - Metod 

35 

 

Under vilka årstider har ICA märkt av väderpåverkan på försäljningen för olika sortiment? (4.2) 

För att besvara dessa frågor undersöktes tidigare studier samt att intervjuer genomfördes med SMHI 

och ICA:s varuplanerare. Resultatet av dessa frågor syntetiseras sedan för att besvara delfråga 4. Den 

grundläggande korrelationsanalysen genomfördes på hela sortimentet under ett antal olika 

tidsperioder, för att på så vis undvika att missa att en vara påverkas under en oväntad tidsperiod 

eller att en vara påverkas olika under olika tidsperioder. 

Hur stor är påverkan på valda väderparametrar ett givet sortiment? 

Följande delfrågeställningar ska besvaras enligt uppgiftspreciseringen: 

Vilka väderparametrar förklarar bäst variansen i försäljningen för olika sortiment? (5.1) 

Förklarar kombinationer av väderparametrar variansen i försäljningen bättre än enskilda 

väderparametrar? (5.2) 

 - Om ja: Vilka kombinationer förklarar variansen i försäljningen bäst för ett givet 

 sortiment? (5.3) 

Vilka andra parametrar påverkar försäljningen förutom vädret? (5.4) 

Hur hantera de andra parametrarna så att de inte överskuggar vädrets påverkan? (5.5) 

Hur tillförlitliga är resultaten från de statistiska analyserna och vilka konsekvenser kan detta få? (5.6) 

Genom svar på delfråga 2 och 3 avseende sortiment och väderparametrar kunde den inledande 

korrelationsstudien genomföras och genom korrelationsnivåer ge en indikation på huruvida en 

produktgrupp är påverkad av vald vädervariabel eller inte. För de produktgrupperna med en hög 

korrelation (över vald nivå) genomfördes sedan enkla regressionsanalyser med andra vädervariabler 

samt multipla regressionsanalyser med kombinationer av flera vädervariabler för att besvara fråga 

5.1 och 5.2. 

Vädervariabler valdes även i regressionsanalysen ut enligt litteratur och i samtal med ICA:s 

varuplanerare, samt efter diskussioner med SMHI. Enkla regressionsanalyser med enstaka 

väderparametrar har alltså genomförts även i denna studie, för att se hur variablerna påverkar 

försäljningen var för sig. Utöver detta gjordes sedan regressioner med kombinationer av flera 

väderparametrar (multipla regressionsanalyser). Genom detta ges svar på fråga 5.1, 5.2 och 5.3. 

Förklaringsgraden som fås i regressionsanalysen ger indikation på hur stor del av variansen som 

lyckas förklaras med valda uppsättningar av vädervariabler. Vidare ger -koefficienten indikation på 

hur mycket försäljningen av produkten ökar/minskar vid ökning/minskning av ”en enhet” väder. 

Innan regressionsanalyserna genomförs måste dock hänsyn tas till andra parametrar, utöver väder, 

som påverkar försäljningen. 

För att ta reda på vilka övriga parametrar förutom väder som påverkar försäljningen, det vill säga 

fråga 5.4, undersöktes tidigare studier i litteratur och tidigare studier gjorda av SMHI. Diskussioner 

kring detta har även förts med handledare och övriga SCD medarbetare. I den initiala 

korrelationsanalysen togs dock ingen hänsyn till detta då mängden data är för stor och kravet på 

precision relativt lågt. Risken finns att andra faktorer förutom vädret kan påverka resultatet, men 
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risken minimeras trots detta genom att dessa studier görs på hög aggregeringsnivå, då enskilda 

artiklars påverkan minimeras. När korrelationsanalysen färdigställts gjordes en genomgång och 

bedömning av rimligheten i korrelationsnivåer för olika artikelgrupper. 

För att bedöma hur de övriga faktorerna som valts ut enligt fråga 5.4 ska hanteras rådfrågades Eva 

Enqvist, SMHI samt tidigare studier på området. Detta gav således svar på fråga 5.5. Fråga 5.6 

besvarades genom kontakt med Eva Enqvist, SMHI och handledare på ICA.  

När dessa delfrågor hade besvarats fanns en bra grund för att dra slutsatser angående syftets första 

del, det vill säga vädrets påverkan på försäljningen. Detta användes sedan som utgångspunkt för att 

besvara syftets andra del. 

5.2.2 Syftets andra del - Rekommendationer 

Målet med syftets andra del är att ge riktlinjer till ICA:s varuplanerare avseende hur de bör arbeta 

med väder i prognoser givet bättre vetskap om vädrets påverkan på det sortiment de är ansvariga 

för. Det senare fås information om genom att besvara syftets första del, som diskuterats ovan. För 

att kunna ge riktlinjer krävs även att en studie om nuläget genomförs. De frågeställningar som syftar 

till att förklara nuläget är följande: 

Vilken väderinformation används och hur hämtas den? (6) 

Hur används denna väderinformation i prognoserna? (7) 

Dessa är frågor som rör ICA:s verksamhet och varuplanerarnas arbetssätt. Således intervjuas 

varuplanerare då det bäst anses kunna besvara dessa frågor. Med vetskap om vädrets påverkan från 

syftets första del kan följande frågor besvaras: 

För vilka produkter bör varuplanerare ändra sitt prognostiseringsarbete avseende vädrets påverkan? 

(8) 

Vilken väderinformation skall användas? (9) 

Hur skall denna väderinformation hämtas? (10) 

Hur skall väderinformationen aggregeras upp till att gälla på nationell nivå? (11) 

När nuläget och resultaten från syftets första del jämfördes kunde slutligen följande fråga besvaras: 

Hur kan varuplanerare förbättra dagens arbete med väder i prognoser? (12) 

Fråga 8 och 9 besvarades genom att analysera resultaten från syftets första del som besvarar 

frågorna om vilka produkter som är väderpåverkade samt vilka väderparametrar som påverkar. 

Fråga 10 besvarades genom intervjuer med personal från SMHI. Detta då SMHI står för väderdata 

och har kunskap om hur denna bör användas. Även ICA:s synpunkter togs i beaktande, då det är 

viktigt att indata på ett smidigt sätt kan tas om hand hos ICA. 
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Fråga 11 besvarades genom intervjuer med SMHI. Tidigare studier skulle potentiellt ha kunnat 

användas, dock har inga studier som tar upp detta funnits tillhands. SMHI har erfarenhet från 

liknande projekt och har kunskap om hur detta bör ske, varför de rådfrågades. 

Fråga 12 besvarades genom syntetisering av frågorna 6-11, i enighet med diskussionen i 

uppgiftspreciseringen.  
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6 Empiri 

I detta avsnitt presenteras de nödvändiga undersökningarna och data som har krävts för att besvara 

de presenterade frågeställningarna i uppgiftspreciseringen. I enighet med kapitel 5.2 består empirin 

till stor del av: sortiment och produkthierarkier, intervjuer med ICA:s varuplanerare och diskussioner 

med SMHI. Tidigare studier var ytterligare en metod att besvara frågeställningarna. Dessa har dock 

redan presenterats i den teoretiska referensramen i kapitel 3. De olika empiriavsnitten presenteras 

separat nedan. Intervjuernas, diskussionernas och undersökningarnas innehåll är direkt härledda från 

de presenterade frågeställningarna i uppgiftspreciseringen i kapitel 4 och metoderna för att besvara 

dessa i kapitel 5.2. 

6.1 Sortiment 
ICA:s sortiment är uppbyggt är uppbyggt i fyra nivåer. Dessa benämns i tur och ordning varugrupp, 

artikelgrupp, artikelundergrupp och artikel. Totalt sett har ICA 427 varugrupper, 1642 artikelgrupper, 

4605 artikelundergrupper samt ungefär 50 000 artiklar. Ett exempel för varugruppen Sylt/mos ses i 

figur 14 nedan, med grenar ner till olika artiklar av jordgubbssylt. Detta är enligt 

varugruppsstrukturen ”CDT” på ICA. 

 

Figur 14. Exempel på varugruppsstruktur enligt CDT 

6.2 Intervjuer med varuplanerare  
Följande intervjuer genomfördes med varuplanerare inom färskvaror den 12 februari 2010 i Västerås 

samt som skriftligt intervju med varuplanerare för drycker och glass den 16 mars 2010. 

Frågorna har även valts ut efter de i uppgiftspreciseringen presenterade frågeställningar. 

Intervjufrågorna 1-3 nedan avser varuplanerarnas arbete med prognoser och väder i nuläget och 

relateras till syftets andra del avseende nuläget. Frågorna 4-8 är direkt kopplade till 

frågeställningarna i syftets första del avseende vädrets påverkan, det vill säga vilka produkter, vilka 

årstider, vilka väderparametrar, vilken region etcetera. Avsnittet avslutas med en reflektion som 

sammanfattar intervjuerna. Intervjusvaren presenteras nedan som en syntetisering gjord av 

författarna. 

De intervjuade var: 

Artikel 

Varugrupp 

Artikelgrupp 

Artikelundergrupp
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o Annelie Johansson - Kött 

o Mikael Gustavsson - Fisk, fågel, färdigmat 

o Joacim Sjödahl - Chark 

o Daniel Karlsson - Ost, mejeri, ägg, sallader 

o Joakim Scherman - Glass och dryck 

1. Hur använder du dig av prognoser idag?  

Systemet, LS, genererar en prognos baserad på ett medelvärde över de senaste 28 veckorna, med ett 

par undantag: Enbart veckor då prognosavvikelsen är tillräckligt låg tas med, hänsyn tas till trender. 

Prognosverktyget är relativt trögrörligt och hänger inte med i snabba svängningar. Varuplanerarna 

justerar den givna prognosen manuellt vid orderläggning, vilket sker en eller flera gånger i veckan. 

Justeringen sker manuellt och helt godtyckligt med hjälp av historisk data och all tillgänglig data över 

till exempel kampanjer, veckodag och väder samt varuplanerarens erfarenhet. Vissa varuplanerare 

tittar framförallt på de senaste veckornas verkliga efterfrågan och justerar därefter den liggande 

prognosen med övrig tillgänglig kunskap. Alla varuplanerare gör detta på sitt eget sätt, vissa litar mer 

på de givna prognoserna från LS medan andra gör helt manuella prognoser. Joakim Scherman 

använder prognoserna enbart som komplement till egen erfarenhet och tidigare försäljning och tror 

inte att väder är den mest avgörande faktorn men att den kan ha betydelse vid vissa tillfällen. 

2. Hur tar varuplanerarna hänsyn till väder vid varuanskaffning? 

Alla intervjuade varuplanerare tar på något vis hänsyn till vädret när de ändrar liggande eller skapar 

egna prognoser. Hur detta görs är dock helt individuellt och inte centralt definierat. Generellt sett 

kan sägas att varuplanerarna tittar på väderprognoser flera gånger i veckan och justerar upp 

prognoserna vid sol och höga temperaturer samt justerar ned dem vid regn och kyla, helt efter eget 

huvud och baserat på erfarenhet och magkänsla.  Joacim Sjödahl använder sig utav 5-

dyngsprognoser för alla delar av landet för de artiklar han köper in för respektive distributionsenhet. 

Prognoser för grillkorv, kryddkorv samt rostbiff justeras helt på känn beroende på om vädret skall bli 

”bättre eller sämre” jämfört med vädret de senaste veckorna. Trots att efterfrågan är relativt stabil 

från år till år används inte tidigare års data alls i prognostiseringsarbetet för dessa artiklar. Daniel 

Karlsson däremot tar viss hänsyn till åtminstone förra årets försäljning när han ändrar sina 

prognoser. Under sommarhalvåret studerar han regelbundet väderprognoser. Om väderprognoserna 

visar på fint väder tittar han på förra årets försäljningsdata och identifierar en vecka, som inte 

innehåller speciella händelser som exempelvis midsommar, med en högre än normal försäljning 

under ungefär samma tidsperiod och sätter årets prognos lika med förra årets försäljning under den 

veckan. Han antar därmed att den högre försäljningen berodde på det fina vädret. Annelie Johansson 

och resten av köttgruppen tar även de hänsyn till tidigare års väder. De har konstruerat ett treskaligt 

grillindex, där de för varje vecka betygsätter vädret som bra, medel eller dåligt. Indexet tar hänsyn till 

vädret under en veckas tid på tre platser i landet. Det konstrueras inte på något direkt systematiskt 

vis, men ger ändå en god fingervisning om grillvädret. Grillindexet kan sedan användas året efter för 

att prognostisera efterfrågan med hjälp av väderprognoser. Joakim Scherman justerar inte aktivt 
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prognoserna med väderlek, men påpekar att ”om jag står i valet mellan en extra pall eller inte, så kan 

vädret vara en avgörande faktor” 

3. Hur får du tag på väderinformation? 

Varuplanerarna använder sig utav väderprognoser från SMHI eller den norska motsvarigheten yr.no 

eller i enstaka fall vädret från nyhetssändningarna på TV. Beroende på ledtiderna på de artiklar de 

köper in använder de sig utav väderprognoser som sträcker sig olika långt fram i tiden, oftast mellan 

3-5 dagar. Beroende på vilka varor de köper in använder de sig också av väderprognoser för olika 

delar av landet. Joacim Sjödahl som köper in chark, vilket lagerförs regionalt på sex platser i Sverige, 

tittar exempelvis på lokala väderprognoser för respektive region, medan Annelie Johansson och 

köttgruppen är tvungna att göra en sammanvägning av hela rikets väder då centrallagret i Västerås 

distribuerar till hela landet. 

4. Hur stor inverkan har väder på varuplaneringen av ditt sortiment? Vilka varor tror du påverkas 

mest av väder? 

Alla intervjuade varuplanerare påpekar att vädret har stor eller mycket stor påverkan på efterfrågan 

av ett antal av de varor som de styr. De varugrupper som framförallt nämns är: 

 Krydd och grillkorv 

 Rostbiff 

 Marinerat kött 

 Grillkött 

 Entrecote 

 Potatissallad 

 Fetaost 

 Mozzarellaost 

 Haloumiost 

 Gräddfil 

 Kylda såser 

 Turkisk och grekisk yoghurt 

 Grillad kyckling 

 Sallader i engångsportion 

 Lax 

 Fisk för grill 

 Drycker – främst burk och 50 cl pet 

 Glass – främst stycksaker 

5. Vilka väderparametrar tror du påverkar efterfrågan på de varor du ansvarar för? 

Alla varuplanerare är överens om att sol, regn och avvikelse från medeltemperatur är viktiga 

väderparametrar som påverkar försäljningen.  Joacim Sjödahl menar att den absoluta temperaturen 

inte behöver vara lika påverkande, men har givetvis en stark korrelation med övriga parametrar. 

Joacim Sjödahl och Mikael Gustavsson anser att det som framförallt försvårar styrningen är snabba 

vädersvängningar under sommaren mellan fint och regnigt väder. Joakim Scherman tror att även snö 
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kan ha viss påverkan på framförallt julartiklar som julmust och glögg, beroende på att julstämningen 

höjs då marken är täckt av snö. Generellt sett kan sägas att varmt och fint väder som inbjuder till att 

äta och tillaga mat utomhus påverkar styrningen i hög grad. De flesta tror att vind, snö och 

luftfuktighet har låg eller ingen påverkan på efterfrågan. 

6. Under vilken eller vilka tidsperioder påverkar väder dina varor? 

Samtliga varuplanerare, med ett undantag, anger att det endast är under sommarhalvåret som 

vädret har en påverkan på efterfrågan på vissa artiklar. Det är dessutom enbart under 

sommarhalvåret som de ändrar prognoserna på grund av väder. Joacim Sjödahl påpekar dock att 

grill- och kryddkorv även påverkas vid fint väder under vinterhalvåret, då det är enkelt och smidigt att 

grilla dessa artiklar. Exakt vilka veckor som är sommarhalvår är svårt att definiera, då sommaren och 

värmen anländer vid olika tidpunkter från år till år. En av de största utmaningarna för varuplanerarna 

är att förutsäga när detta sker. De veckor som påverkas av väder är då ungefär vecka 15-35.  

Flera av de intervjuade påstår att vädret har en större påverkan på försäljningen under våren och den 

första delen av sommaren än under sensommaren. I augusti då skolorna börjar igen har det ofta 

uppstått en mättnad på grillprodukter vilket gör att vädret inte inverkar på samma sätt.  Enskilda 

varma dagar under hösten kan dock påverka efterfrågan på vissa varor. 

7. Hur hanterar du substitut och komplementvarurelationer i prognoserna? 

Alla varuplanerare fokuserar främst på att ändra prognoserna för de varor vars efterfråga har en 

positiv samvarians med fint väder, det vill säga hög temperatur och många soltimmar. 

Varuplanerarna har dock en uppfattning om att det finns varor som påverkas positivt vid sämre 

väder, så kallade substitutvaror. Gemensamt för dessa varor är att de som regel konsumeras och 

tillagas inomhus. Varuplanerarna gav följande exempel: Pannkakor i färdigförpackning, soppor, gröt, 

färs, grytbitar, sidfläsk. Gemensamt för samtliga intervjuade varuplanerare är att de inte aktivt 

ändrar i dessa varors prognos på grundval av väderprognoser. Anledningen till detta är att 

substitutvarorna långt ifrån påverkas i samma utsträckning som de varor som har positiv samvarians 

med bra väder. En av varuplanerarna har en teori om att konsumenterna vid fina sommardagar gärna 

äter och tillagar mat utomhus, varför efterfrågan på denna typ av varor således går upp. Om vädret 

däremot är sämre finns det ett mycket större utbud av varor som äts och tillagas inomhus. Då den 

totala efterfrågan på mat är lika stor oavsett väder fördelas efterfrågan ut på ett mycket större antal 

varor vid dåligt väder, varför en enskild artikel inte påverkas nämnvärt. 

8. Vilken region anser du skulle fungera bra som testregion i studien? 

Samtliga varuplanerare föreslår Stockholm som ett gott alternativ. 

Reflektioner 

Arbetet med att inkludera väder i prognoserna sker idag väldigt godtyckligt och görs inte på något 

centralt genomtänkt sätt. Under intervjuerna fick författarna en uppfattning om att varuplanerarna 

skulle ha stor nytta av en bättre handledning i hur de skall justera prognoserna utefter 

väderprognoser, speciellt under sommaren då vädret har som störst påverkan samtidigt som det är 

flera oerfarna sommarjobbare på plats. Något som är lite oväntat är att varuplanerarna och ICA i 
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allmänhet, trots att de medger att vädret påverkar vissa artiklar i mycket hög grad, inte har utvecklat 

bättre metoder för varustyrningen. Köttgruppen har som sagt ett grillindex där de betygsätter 

grillvädret för varje vecka under sommaren, men var helt ensamma om att ha någon koll på tidigare 

väder. Grillindexet kan säkerligen användas vid kommande somrar, genom att jämföra 

väderprognosen med en vädermässigt liknande vecka året innan. Problemet är att övriga 

varuplanerare inte är medvetna om att köttgruppen har konstruerat detta index. Vissa varuplanerare 

utryckte att de skulle ha stor nytta av liknande historisk data.  

6.3 Intervju med SMHI 
Följande baseras på diskussioner med Lars-Erik Larsson, Erik Ernerudh och Krister Hammar, alla 

anställda på SMHI. 

SMHI har sedan 15 år tillbaks gjort liknande studier på företag i samma och närliggande branscher 

som ICA. Författarna fick ta del av dessa rapporter som dock är konfidentiella och således inte kan 

användas som referenser i detta examensarbete. Dessa gav dock, i kombination med intervjuer med 

rapporternas författare Krister Hammar, en bra grund för avvägningar som gjorts i denna studie. 

Förutom Krister intervjuades Lars-Erik Larsson och Erik Ernerudh, som alla var eniga om vilka 

väderparametrar som påverkar försäljningen inom dagligvaruhandeln. De ansåg för det första att det 

i princip bara är under sommaren som vädret påverkar försäljningen, och att det då är avvikelse från 

normaltemperatur, soltimmar och till viss del nederbörd som påverkar mest. Under höst och tidig vår 

är påverkan avsevärt mycket mindre och den påverkan som finns beror mer på andra 

väderparametrar så som nederbörd och molnighet (det vill säga få antal soltimmar). Under vintern är 

det snarare extrema temperaturer (kyla) och till viss del mängden snö på marken som kan tänkas 

påverka. Detta menar de är framförallt på grund av bristande framkomlighet snarare än att matvanor 

ändras med till exempel temperaturen 

SMHI har i sina studier även tagit hänsyn till andra faktorer, utöver väder, för att förklara variationer i 

försäljningen. Det är framförallt förändringar i priser och eventuella kampanjer. Vidare har de 

undersökt vädret dagen efter försäljning och noterat att för vissa produkter spelar denna större roll 

än vädret på försäljningsdagen. 

De har i tidigare studier gjort korrelationsanalyser och linjära multipla regressioner mellan 

försäljningsdata och data på väderparametrar. De har varit i kontakt med Linköpings Universitet och 

professorer i matematisk statistik som berättat att man för att få bättre resultat egentligen bör 

använda sig av icke-linjära modeller då vädrets påverkan inte är linjär mot försäljningen. Dock visar 

SMHI:s tidigare erfarenheter att vädrets påverkan på försäljningen till viss del är linjär om 

tidshorisonten vid regressionsanalys inte är alltför lång. 

Vid diskussioner med SMHI har det framkommit att de har konstruerat ett totalindex som skall ge en 

relativt rättvisande bild av totalvädret, baserat på ett antal väderparametrar, viktat över 

befolkningstätheten i olika regioner. De studier som SMHI har genomfört visar att detta väderindex 

ger en högre korrelation med försäljningsdata än vad en enskild väderparameter gör. Väderindexet 

beskrivs mer utförligt nedan. 

Vidare anser SMHI att Stockholmsregionen är en bra region för en studie av detta slag. 
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6.3.1 SMHI:s väderindex 

Nedan beskrivs mer utförligt hur väderindex är konstruerat enligt intervju med Krister Hammar på 

SMHI. 

SMHI har utvecklat ett aggregerat väderindex som gäller för hela Sverige och är viktat efter 

invånarantal i respektive region. Som utgångspunkt definierades åtta regioner och en huvudort i 

respektive region, med beaktande av befolkningstäthet och klimat.  

Regionerna är följande: 

 Södra Götaland (Malmö) 

 Västra Götaland (Göteborg) 

 Inre Götaland (Jönköping) 

 Östra Götaland (Kalmar) 

 Västra Svealand (Karlstad) 

 Östra Svealand (Stockholm) 

 Södra Norrland (Sundsvall) 

 Norra Norrland (Umeå) 

För respektive huvudort tog SMHI fram normal- och extremvärden (max och min) för parametrarna 

temperatur, nederbördsmängd och solskenstid för respektive vecka under året. Som normalvärde 

användes medelvärdet under officiella klimatberäkningsperioden 1961-1990. Som extremvärde 

anges högsta respektive lägsta uppmätta värde sedan respektive observationsstation upprättades, 

ofta för runt 100 år sedan. Därefter kunde ett index för temperatur, nederbörd och solskenstid för 

respektive huvudort normeras. För respektive huvudort, vecka samt väderparameter definierades ett 

index där 50 representerar minvärde, 100 normalvärde samt 150 maxvärde.  Om till exempel 

temperaturen under en vecka kan variera mellan +10 grader och +25 grader och normalvädret är +17 

grader, så är index =50 vid +10 grader, 100 vid +17 grader samt 150 vid +25 grader. På motsvarande 

sätt anges index för nederbörd samt solskenstid. Nederbördsindex viktas dock negativt, det vill säga 

regn ger ett lägre indexvärde. 

Totalväderindex viktas sedan som 0,5 * temperaturindex + 0,25 * nederbördsindex + 0,25 * 

solskenstidsindex. 

Anledningen till att temperaturindex tilldelas en högre vikt är att den parametern, vid ett antal tester 

utförda av SMHI, gav störst korrelation med försäljningen. Simuleringar genomförda av SMHI visade 

på att dessa vikter är de som bäst förklarar variansen. SMHI påpekar även att det finns en inbördes 

hög korrelation mellan dessa parametrar, men att ett totalväderindex trots det ger en högre 

förklaringsgrad än en enskild parameter enligt deras studier. 

Ett problem som identifierades när författarna skapade sitt eget nederbördsindex är att medelvärdet 

av index är för högt. Detta beror på att 0 mm nederbörd är mycket vanligt men att maximal 

nederbörd bara inträffat en gång för respektive vecka under de 6 år som data finns tillgängligt för. 

Dessutom är maximal daglig nederbörd för många veckor mycket hög på grund av häftiga skyfall 

varför en normalt regnig dag inte får ett så lågt index som det kanske egentligen borde få. Detta gör i 
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sin tur att medelvärdet för nederbördsindex blir väldigt högt, 133 (istället för 100, vilket det borde 

vara). Samma problem fås för soltimmarsindex med medelvärdet 92, då max soltimmar sällan 

uppnås, medan 0 soltimmar är relativt vanligt. Temperaturindex blir däremot bra, på grund av att det 

är lika vanligt med avvikelser nedåt samt uppåt från medelvärdet.  

SMHI har löst detta problem genom att ”normera” differenserna mellan max/min värden och 

medelvärden för nederbörd samt solskenstid genom att dividera med 3. På så sätt undviks att dessa 

parametrar slår igenom för kraftigt enligt Krister Hammar.  Exempel på hur detta är gjort är för en 

vecka i maj med maximal nederbörd 90 mm och normal nederbörd 30 mm där index har definierats 

som: 

Väderindex 50 = differensen mellan max nbd och medel nbd (90 mm – 30 mm)/3 = 20 mm 

Väderindex 100 = ingen differens/avvikelse från medel = 0 

Väderindex 150 = differensen mellan min nbd (0 mm) och medel nbd (0 mm – 30 mm)/3 = -10 mm 

 

De mellanliggande värdena kan sedan beräknas genom linjär interpolation.  



7 - Analys 

45 

 

7 Analys 

I analysavsnittet kommer de i uppgiftspreciseringen härledda frågorna att besvaras och diskuteras i 

enighet med metodbeskrivningen, oftast genom teori och empiri eller en kombination av dessa. Som 

diskuterats tidigare är dataanalyserna en central del av studierna. Uppgiftspreciseringens frågor kan 

även delas upp i frågor som behöver besvaras innan dataanalyser kan göras samt frågor som 

besvaras med hjälp av resultatet från dataanalyserna. Av denna anledning är analysavsnittet 

strukturerat på så sätt att det börjar med att diskutera de frågor som ligger till grund för 

dataanalysernas utformning, för att sedan diskutera hur dataanalyserna gjorts på detaljnivå (det vill 

säga mer utförligt än i metodavsnittet) och avsluta med att diskutera frågorna i uppgiftspreciseringen 

som är beroende av resultatet från dataanalyserna. 

7.1 Utformning av dataanalyser 
Avsnittet innefattar frågor i uppgiftspreciseringen som rör dataanalysernas utformning och mer 

specifikt signifikansnivåer för korrelationsstudien, val av produktnivå, val av vädervariabler och val av 

region för analyser. 

Fråga 2.1 Vad innebär signifikant påverkan och fråga 2.2 Vilka korrelationsnivåer medför signifikant 

påverkan vid korrelationsanalys samt regressionsanalys? handlar om val av korrelationsnivåer och 

innebörden av statistisk signifikant påverkan. Signifikant påverkan innebär i detta fall att det finns ett 

säkerställt samband mellan två variabler över en viss nivå. Vid den första korrelationsstudien valdes 

de artiklar som uppvisade en korrelation med vald vädervariabel överstigande nivån 0,35 ut för 

fortsatta studier. Att korrelationsnivån sattes till just 0,35 motiveras med att SMHI har använt en 

liknande korrelationsnivå (0,3) i sina studier samt att denna nivå ger ett hanterbart antal 

artikelgrupper för fortsatta studier. Eva Enqvist, professor i matematisk statistik vid Linköpings 

universitet, menar att dessa korrelationsnivåer är ganska låga och att det därför är nödvändigt att 

undersöka plottningen av försäljning mot väderparameter för att bedöma sambandets rimlighet. 

Skulle högre krav ställas, exempelvis 0,6-0,7 blir antalet varugrupper väldigt få. 

För att ta reda på huruvida dessa samband var statistiskt säkerställda beräknades teststorheten  

𝑢 =
𝜌 𝑛−2

 1−𝜌2
 där ρ är korrelationen och n är antalet mätvärden (se kapitel 3.4) för samtliga utvalda 

artiklar. Därefter undersöktes huruvida hypotesen H0: ρ=0 kan förkastas eller ej. Om H0 förkastas 

finns det ett statistiskt säkerställt samband. Då studien genomförs på 3 års data, kvartalsvis för de 

olika årstiderna, så finns totalt cirka 270 mätvärden vid varje regression (3 månader för 3 år), n= 270. 

Detta gör att teststorheten U bör överstiga t-värdet 1,96 (statistiktabell med F(t)=0,975, det vill säga 

med 95% sannolikhet, och frihetsgrad 270-2). För jämförelse kan en korrelation (ρ) på 0,5 ge en 

teststorhet på 9,4 medan en korrelation på 0,11 ger en teststorhet på 1,96 och är alltså statistiskt 

säkerställt skiljt från noll. Detta gör att en korrelation på 0,35 i samtliga fall är statistiskt säkerställt 

skilt från 0 med 95 % sannolikhet. Detta gäller även för 0,9995 % sannolikhet. 

Produkthierarki och val av aggregeringsnivå 

Avsnittet berör fråga 2.3 Vilka delsortiment finns, vilka produktnivåer innefattas och vilken 

produktnivå skall väljas för studien? och fråga 2.4 Finns det skillnader inom en produktnivå avseende 

vädrets påverkan och hur skall detta hanteras?  
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Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid val av aggregeringsnivå. Det är naturligtvis bättre om 

väderpåverkan för varje artikel skulle kunna identifieras, då varuplanerarna beställer på artikelnivå. 

Däremot blir denna analys svår att genomföra av två anledningar. För det första blir mängden 

analyser för många (50 000 artiklar), och dels blir resultatet osäkrare på en så låg aggregeringsnivå, 

då andra faktorers påverkan får mera genomslagskraft (till exempel artikelspecifika kampanjer och 

prisnivåer). Enligt diskussioner med handledare på ICA och enligt de krav som ICA ställer bedöms 

produktnivån artikelgrupp ge tillräcklig precision för studiens syfte. För vissa artikelgrupper, där olika 

ingående artikelundergrupper är heterogena och där den potentiella väderpåverkan bedöms vara 

stor, görs analyser på artikelundergrupp. För beskrivning av produkthierarkin se kapitel 6.1. 

Utifrån information om hela sortimentet på artikelgrupp, gjordes bedömning för varje artikelgrupp i 

taget huruvida det var på en alltför aggregerad nivå eller inte. Bedömningen gjordes på två grunder. 

För det första utifrån trolig påverkan av vädret, vilket togs fram med de observationer som 

varuplanerarna gjort enligt de genomförda intervjuerna. Den andra grunden var om det bedömdes 

finnas stora olikheter inom artikelgruppen. Eftersom exempelvis försäljningen av grillkött bedömdes 

ha en mycket stor påverkan av vädret på sommaren och då motsvarande varugrupp är ”kött våg 

manuell” med artikelgrupp ”nötkött”, så väljs istället artikelundergruppen ”entrecote”. Denna 

artikelgrupp bedömdes alltså ha stor väderpåverkan och det bedömdes finnas stora skillnader inom 

artikelgruppen. I bilaga 1 presenteras de andra produkterna som också valts ut för analys på en 

artikelundergruppsnivå, det vill säga på en lägre aggregeringsnivå. Resterande sortiment undersöks 

på artikelgruppsnivå. De data som används är grupperad enligt ICA:s varugruppsstruktur CDT, vilket 

inte är samma struktur som varuplanerarna använder, vilken kallas för MAS. 

Komplement- och substitutvaror 

Avsnittet berör fråga 2.5 Finns det någon påverkan av och från substitut och komplementvaror och 

hur skall detta hanteras?  

Enligt intervjun med varuplanerarna framgår att ingen hänsyn tas till vare sig komplement- eller 

substitutprodukter vid hänsyn till väder, av olika orsaker. En anledning är att det finns så pass många 

substitutvaror när det kommer till mat, att det blir praktiskt svårt att ta hänsyn till. Vidare nämner 

varuplanerarna att det framförallt är på sommaren som vädret påverkar försäljningen och att det då 

säljs mer av vissa artiklar vid bra väder. När det sen blir dåligt väder finns det så många alternativ att 

eventuell effekt av substitut blir svår att urskilja. Vad gäller komplementvaror menar varuplanerarna 

att det verkar finnas en sådan påverkan, till exempel grillkött och potatissallad. Av två anledningar 

tas ingen hänsyn till detta i prognoser. För det första är det mycket svårt att säga hur mycket denna 

effekt står för och dessutom är det ofta olika varuplanerare för original- respektive 

komplementvaran. Istället tas hänsyn till väder för varje artikel separat genom att hela sortimentet 

analyseras. Av denna anledning tar studien inte heller någon hänsyn till denna effekt utan behandlar 

artiklarna separat. 

Val av vädervariabler 

Avsnittet behandlar fråga 3.1 Vilka parametrar påverkar försäljningen inom dagligvaruhandeln enligt 

tidigare studier?, fråga 3.2 Vilka erfarenheter finns inom ICA avseende olika väderparametrars 

påverkan?  samt fråga 3.4 Vilka väderparametrar går att mäta och få tag på?   
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Val av vädervariabler görs för respektive statistisk analys. För korrelationsstudien väljs en 

vädervariabel ut grundat på att den ska vara den mest påverkande för majoriteten av sortimentet 

och årstid. Både litteraturen, Sivillo och Reilly (2004-2005) och Starr-McCluer (2000), SMHI och 

varuplanerare på ICA anser att temperaturen är en av de främsta parametrarna som påverkar 

försäljningen. Litteraturen anger någon typ av avvikelse från det normala, så som HDD/CDD (Heating 

Degree Days/Cooling Deegre Days) (Starr-McCluer, 2000) och avvikelse från normaltemperatur 

(Sivillo och Reilly, 2004-2005) som bästa variabeln. Detta då försäljning vid normala temperaturer 

redan tas med i säsongseffekter. Då alla källor anger någon typ av temperaturmått som den mest 

påverkande variabeln kommer därför avvikelse från normaltemperatur att användas som 

väderparameter vid den första statistiska analysen, för alla delar av året. 

För den multipla regressionsanalysen skall fler vädervariabler testas. Litteraturen diskuterar 

framförallt soltimmar och nederbörd som påverkande variabler. Även luftfuktighet nämns. SMHI har 

i sina studier även använt vindhastighet och molnighet. Soltimmar och nederbörd är de parametrar 

som efter temperatur anses ha mest påverkan, framförallt på sommaren (Starr-McCluer, 2000). SMHI 

ser i sina studier att nederbörd och molnighet är parametrar som påverkar under höst och vinter, 

medan temperatur och soltimmar påverkar mest under sommarhalvåret. Luftfuktighet är en 

parameter som verkar ha påverkat i de studier som gjorts i USA (Sivillo och Reilly, 2004-2005), men 

då luftfuktighet sällan är speciellt hög i Sverige samt att den heller inte varierar speciellt mycket 

anses denna inte relevant för denna studie. Vidare bedöms soltimmar vara inversen till molnighet 

varför inte den senare tas med. De parametrar som analyserats i regressionsstudien är alltså: 

 Avvikelse från normaltemperatur i grader 

 Soltimmar - avvikelse från medel, angett i timmar. 

 Nederbörd i mm 

 SMHI:s väderindex 

Val av region 

Avsnittet behandlar fråga 3.3 Vilken region skall väljas för studien? 

Både litteraturen (Sivillo och Reilly, 2004-2005), SMHI, ICA:s varuplanerare och handledare på ICA är 

överens om att studien måste göras på en avskild region, då väderpåverkan är högst regional. Som 

framgår av empirin så föreslår både SMHI och ICA att Stor-Stockholm används som region, då 

regionen är dels är tillräckligt stor omsättningsmässigt och dels innehåller alla butikskoncept och 

troligen inte heller har några regionspecifika försäljningstrender. Stor-Stockholm är dessutom 

geografiskt sett så pass litet att vädret för det mesta är homogent inom regionen, enligt SMHI. Stor-

Stockholm valdes alltså som region för studien. 

Årstider och väderpåverkan 

Avsnittet behandlar fråga 4.1 Under vilka årstider påverkas försäljningen för olika sortiment inom 

dagligvaruhandeln av väder enligt tidigare studier? Och fråga 4.2 Under vilka årstider har ICA märkt 

av väderpåverkan på försäljningen för olika sortiment? 
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Enligt intervjuer med ICA:s varuplanerare är det framförallt under sommaren som vädret påverkar 

försäljningen. En varuplanerare diskuterar även vintern som måttligt påverkande. Under höst och 

vårmånaderna tror man vädrets påverkan är högst begränsad.  

Även i litteraturen nämns sommaren som den period då vädret är mest påverkande (Starr-McCluer, 

2000; Sivillo och Reilly, 2004-2005). Starr-McCluer (2000) menar dock att påverkan kan finnas även 

under vintern. Både litteraturen och ICA:s varuplanerare poängterar dock att det är olika produkter 

som påverkar under olika delar av året. Analyser har därför gjorts för de fyra olika säsongerna istället 

för helår, då detta stöds av både tidigare studier i litteraturen samt av de erfarenheter som 

varuplanerarna delat med sig. Sommaren består av juni - augusti, höst består av september - 

november, vinter består av december - februari och vår består av mars-maj. 

Övriga faktorer som påverkar försäljningen 

Avsnitten nedan berör fråga 5.4 Vilka andra parametrar påverkar försäljningen förutom vädret? och 

fråga 5.5 Hur hantera de andra parametrarna så att de inte överskuggar vädrets påverkan?  

Enligt tidigare studier av Fildes och Crone (2006) samt Sivillo och Reilly (2004-2005) finns flertalet 

faktorer som påverkar försäljningen förutom väder (se kapitel 3.3). Vissa av dessa faktorer har valts 

bort med anledning av att data har varit svår att få tag på, så som prisnivåer, kampanjer och rabatter. 

Erik Evensson på ICA, som arbetar med prognoser, nämner veckodag, lön och högtider som de övriga 

faktorer med högst påverkan. Även veckodag nämns som faktor i litteraturen. Dessa tre (veckodag, 

högtider och lön) har varit möjliga att få tag på eller beräkna varför dessa väljs ut som faktorer.  

Eva Enqvist menar att det finns två grundläggande sätt att ta hänsyn till övriga faktorer, vilket även 

bekräftas av Fildes och Crone (2006). Den första metoden är att rensa försäljningsdata på effekterna 

av dessa faktorer och den andra metoden är att ta med faktorerna som förklaringsvariabler i 

regressionsmodellen. Det senare bedöms ge bättre resultat, men är samtidigt mer komplicerad. Då 

antalet regressionsanalyser är så pass många har en rensning av försäljningsdata istället gjorts, enligt 

de utvalda faktorerna ovan. Denna metod bedöms tillräcklig för kraven i denna studie. Vidare har 

SMHI i sina studier använt sig av rensning som metod, av anledningen att den är enklare. 

7.2 Insamling av dataunderlag 
För att genomföra studien har en stor mängd data samlats in. Data innefattar dels väderdata, dels 

försäljningsdata. Källorna är SMHI för väder samt ICA:s affärssystem för försäljning. Efter att data 

samlats in lades mycket tid på att formatera datamaterialet till det önskade formatet för att 

möjliggöra genomförandet av de statistiska studierna. Insamlingen och formateringen av denna data 

beskrivs i detta avsnitt. 

7.2.1 Försäljningsdata 

Försäljningsdata har tagits fram ur ICA:s affärssystem med hjälp av personal på ICA:s IT-avdelning. Då 

ICA själva har haft ett önskemål om att studien till en början ska innehålla samtliga lagerförda 

artikelgrupper har försäljningsdata för alla artikelgrupper studerats. Data har tagits fram aggregerat 

för samtliga butiker i Stockholmsområdet för respektive artikelgrupp och artikelundergrupp på 

dagsbasis. Data gavs i en textfil innehållande miljontals rader och tre kolumner, enligt nedanstående 

exempelbild.  
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ARTIKELUNDERGRUPP;SÅLT-ANTAL;DAG 

1011010;503;2007-03-01  

1011010;603;2007-03-02  

1011010;504;2007-03-03  

1011010;372;2007-03-04  

1011010;528;2007-03-05  

1011010;526;2007-03-06  

Figur 15. Dataformat 

Denna har sedan överförts till MS Excel där den har bearbetats för att få samma format som 

väderdata. Därefter har försäljningsdata för respektive artikelgrupp och datum tagits fram med hjälp 

av pivottabeller, som legat till grund för korrelationsberäkningar mellan respektive artikelgrupp och 

väderparameter. För utvalda artiklar, enligt tidigare resonemang, har samma analys gjorts på 

artikelundergruppnivå.  

7.2.2 Väderdata 

De väderdata som används i detta examensarbete är objektiv (Sivillo och Reilly, 2004-2005), vilket 

innebär att den har genererats utan mänsklig inblandning och därför kan anses vara tillförlitlig. Data 

över temperaturer och nederbörd för Tullinge samt Adelsö i Stockholm har levererats i MS Excelfiler. 

Data är timvis med start 2004, således har filerna varit på över 50 000 rader. Data över solskenstid i 

Stockholm har hämtats från SMHI:s datormodell STRÅNG (smhi.se, 2010). Den senare är på 

dagsbasis, inte på timbasis. De data som är timvisa har stundtals saknat mätvärden över vissa 

timmar. I dessa fall har författarna manuellt uppskattat rimliga värden för dessa timmar genom linjär 

interpolation mellan befintliga värden. 

Temperaturdata 

De temperaturdata som användes angav timvisa temperaturer från Tullinge söder om Stockholm. 

Väderparametern som valdes ut för korrelationsstudien var avvikelse från medeltemperatur som 

tidigare nämnts. Medeltemperatur beräknades för årets samtliga veckor som ett genomsnitt av 

temperaturen mellan klockan 10-18 varje dag. Data över dagliga temperaturer fanns tillgängligt från 

år 2004, vilket gav ett dataunderlag på 6 år. En medeltemperatur för en vecka kunde då beräknas, 

det vill säga att en medeltemperatur för vecka 1-52 över 6 år beräknades. Temperaturavvikelsen per 

dag beräknades sedan som differensen mellan varje dags medeltemperatur och den beräknade 

veckomedeltemperaturen för den aktuella veckan. 

Nederbördsdata 

De nederbördsdata som användes angav timvis nederbörd i millimeter över Tullinge söder om 

Stockholm. För samtliga dagar beräknas dygnsnederbörd som totala nederbörden mellan 07.00 och 

19.00. Nederbörden under kväll och natt antas inte påverka konsumentens köpbeteende. 

Dataunderlaget var även här sex år, med start år 2004. Då absolut nederbörd inte är ett bra underlag 

för regressionsanalyser, då det inte regnar varje dag, konstrueras ett index för nederbörd. 

Det nederbördsindex som författarna har konstruerat är uppbyggt enligt samma princip som SMHI:s 

nederbördsindex (se kapitel 6.3). Problemet är som tidigare nämnt att det blir mycket vanligt att en 

dag får index 150 (0 mm nederbörd) men att index 50 (max nederbörd) endast inträffar en gång per 

vecka i hela tidsserien. Detta leder till ett alldeles för högt normalvärde på indexet (133). 
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För att råda bot på detta problem har författarna valt ett tillvägagångssätt som skiljer sig från hur 

SMHI har gjort (se kapitel 6.3). Ett viktat index där medelvärdet för respektive tidsserie sätts till 100 

tas fram genom att alla värden multipliceras med kvoten mellan 100 och medelvärdet för tidsserien. 

På detta sätt ges en dag då nederbörden är 0 mm index 112 och inte 150 som tidigare. Samtidigt ges 

dagar med kraftig nederbörd ett klart lägre värde. Detta är rimligt då det inte är ovanligt med 

nederbördsfria dagar, varför just den parametern inte bör ges alltför hög vikt i totalindexet.  

Detsamma gäller för soltimmarindex som tillsammans med nederbördsindex och temperaturindex 

används i totalväderindex (se kapitel 6.3 för konstruktion av väderindex enligt SMHI). 

Observera dock att soltimmar och temperatur används i form av avvikelse från medel i de statistiska 

studierna, när parametrarna används enskilt. Det är alltså bara i väderindex som temperatur och 

soltimmar indexerats. 

Soltimmardata 

Data över soltimmar fanns att tillgå på dagsbasis med start i mars 2006. För respektive vecka 

beräknades ett dagsmedelvärde som medelvärdet över samtliga mätpunkter i en viss vecka över hela 

tidsserien. Avvikelsen i antal soltimmar per dag beräknades sedan som differensen mellan den 

aktuella dagens soltimmar och medelsoltimmar per dag för den aktuella veckan. Denna parameter 

användes sedan vid korrelationsberäkningarna gentemot försäljningsdata, för att undersöka hur väl 

korrelerade försäljning och avvikelse i antal dagliga soltimmar är. 

Väderindex 

Även ett totalväderindex har beräknats. Då SMHI inte har gett författarna tillåtelse att ta del av 

veckovisa max, min samt normaltemperaturer har författarna konstruerat ett eget index för 

temperatur, nederbörd samt solskenstid. Detta index har beräknats på samma sätt som SMHI:s 

index. Värdena har dock inte beräknats på data som sträcker sig 100 år bakåt i tiden, utan på data för 

de sex senaste åren för nederbörd och temperatur, samt för de tre senaste åren för soltimmar. 

Jämförelseparametrarna i detta index grundar sig även de på veckovisa medelvärden samt max och 

min värden. Även totalindexet har indexerats om på samma sätt som nederbördsindex för att uppnå 

ett medelvärde på 100. 

7.3 Resultat av de statistiska analyserna 

Nedan beskrivs en detaljerad genomgång av genomförandet samt resultaten av korrelationsstudien. 

Vidare diskuteras felkällors inverkan och extra analyser som behövts göras. Därefter beskrivs 

genomförande och resultat från de multipla regressionsanalyserna inklusive diskussion av felkällor 

och extraanalyser på samma sätt som för korrelationsstudien. 

7.3.1 Resultat av korrelationsstudien 

Korrelationsstudien resulterade i korrelationsnivåer för hela sortimentet på artikelgruppsnivå och 

artikelundergruppsnivå för utvalda grupper. Artikelgrupper med högre korrelation än den valda nivån 

0,35 valdes (både positiv och negativ) ut för vidare analyser. En fullständig sammanställning av vilka 

artikelgrupper som valts ut och dess korrelationsnivåer med avvikelse från normaltemperatur 

presenteras i bilaga 2. I tabell 1 nedan presenteras exempel på varugrupper med höga 

korrelationsnivåer. 
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Artikelgrupp (Sommar) Korrelation 

Glass stycksaker +0,82 

Stilldrinks +0,66 

Iste +0,60 

Solmedel +0,59 

Glass flerpack +0,56 

Jäst -0,61 

Paraplyer -0,58 

Rågsikt -0,53 

Vetemjöl -0,48 

Bakartiklar -0,44 

Tabell 1. Top 5- korrelationsnivåer för produkter under sommaren (t.v.) och vintern (t.h), både positiv och negativ. 

Noterbart är att det framförallt är sommaren och vintern där korrelationsnivåerna är höga. På hösten 

och våren fanns i princip ingen korrelation över 0,35. Av denna anledning har inte dessa tidsperioder 

analyserats vidare. En positiv korrelation innebär alltså att försäljningen förändras på samma sätt 

som vädret, till exempel medför en ökning av temperaturen en ökning i försäljningen vid positiv 

korrelation. På motsvarande sätt minskar försäljningen vid en ökning av temperaturen för negativ 

korrelation. 

Ett liknande test gjordes även med nederbörd, väderindex respektive soltimmar separat, som 

kontroll för att se huruvida vissa varor påverkas av exempelvis nederbörd men inte temperatur. 

Soltimmar och väderindex gav i princip samma resultat som temperatur men med lägre 

korrelationsnivåer och nederbörd gav mycket låga korrelationer över alla årstider. Av denna 

anledning redovisas inga siffror för dessa undersökningar. 

Temperatur visade sig således vara en bra variabel att använda vid gallring. Det ska tilläggas att 

korrelationen mellan temperatur och soltimmar respektive temperatur och väderindex är mycket 

hög (ca 0,8), varför det inte är förvånande att dessa parametrar ger liknande resultat. Korrelationen 

med nederbörd är däremot mycket låg, antagligen beroende på att nederbördsdata inte är det 

minsta linjär då de flesta värdena är 0. 

Under sommarmånaderna visade det sig att 44 artikelgrupper hade en positiv korrelation mot 

avvikelse i medeltemperatur överstigande 0,35 (se bilaga 2 för fullständig redovisning av dessa). 

Många av de varor som visade sig vara påverkade av väder var sådana som tidigare hade identifierats 

av varuplanerare. Bland dessa märks bland annat saft, maltdrycker, kolsyrade drycker, melon, 

fetaost, potatissallad, glass samt packade sallader. Ett antal grupper som tidigare inte hade 

identifierats som väderpåverkade hittades, bland annat fotvårdsprodukter, hudvårdsprodukter, 

Artikelgrupp (Vinter) Korrelation 

Mejeri övrigt +0,61 

Smaksatt Mjölk +0,56 

Barnmat övrigt +0,56 

Längder/Kransar +0,56 

Bananer +0,55 

Termometrar -0,63 

Fågelmat -0,59 

Kalvkött packat -0,56 

Smaksatt filmjölk -0,52 

Omalet kaffe -0,52 
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engångshyvlar samt smaksatt mjölk. Under sommaren är det även ett antal artiklar som har en 

negativ korrelation med bra väder. Dessa är framförallt bakarartiklar så som mjöl, ströbröd, jäst med 

flera, men även soppor, matlagningsgrädde, färs, paraplyer och ett antal andra artiklar uppvisar 

negativa korrelationer. 

Under vintern är det ungefär lika många artikelgrupper som överstiger vald korrelationsnivå som 

under sommaren. Många av dessa är oväntade, då tidigare studier samt intervjuer med 

varuplanerare indikerade att sambandet mellan försäljning och väder är svagt eller icke-existerande 

under vintern. De grupper som har en positiv korrelation redovisas i bilaga 2 och är flertalet frukter, 

halstabletter, tuggummi och munvatten samt olika mjölkprodukter och mejeriprodukter bland andra. 

Resultatet gör det svårt att dra några slutsatser avseende orsakslogiska samband då logiken inte är 

lika uppenbara som på sommaren. Därför gjordes ytterligare studier av vinterperioden, vilken 

presenteras som specialfall i kapitel 7.3.3. 

Exemplifiering av korrelationsstudien 

Korrelationsstudien genomfördes med hjälp av MS Excel och dess färdiga korrelationsfunktion. Detta 

verktyg använder sig av de formler och beräkningar som presenterats i kapitel 3.4 avseende 

statistiska analyser.  

Ett exempel på hur försäljningen förhåller sig till avvikelsen i medeltemperatur ges för artikelgruppen 

stilldrinks, vilket är till exempel MER och Festis. Korrelationen är 0,66 och ett tydligt positivt linjärt 

samband kan anas i figur 16 nedan. Figuren visar hur försäljningen förhåller sig till avvikelse från 

medeltemperatur. Korrelationskoefficienten är alltså ett mått på hur väl variansen i försäljningen 

förklaras av variansen i väderparametern. I princip samtliga dagar då försäljningen översteg 10 000 i 

antal var också avvikelsen från medeltemperatur minst plus 5°C.   

 

Figur 16. Korrelationen mellan försäljningen av stilldrinks och avvikelse från medeltemperatur 

Generellt sätt för dessa kan sägas att då försäljningen uppnår extremvärden, antingen negativa eller 

positiva, är vädret allt som oftast även det skiljt från det normala i den riktning som anges av det 

positiva eller negativa korrelationsvärdet. Detta stämmer givetvis i högre grad för de varorna med 

högre korrelation. 
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Specialfall 

För vissa utvalda varor gjordes även studier på artikelundergrupp, enligt tidigare diskussion. Exempel 

på produkter som gjordes på denna nivå var kött, drycker och glass. Se bilaga 1 för fullständig 

presentation av de varor som analyserades på artikelundergruppsnivå. Dessa uppvisade till stor del 

lägre korrelationer på denna nivå än på artikelgruppsnivå. En tänkbar förklaring till detta är att andra 

faktorer än väder har en starkare påverkan än väder på denna nivå och att väderkorrelationen därför 

blir mindre för de ingående artikelundergrupperna. 

7.3.2 Diskussion av felkällor i resultaten från korrelationsstudien 

Följande avsnitt, tillsammans med diskussionen i kapitel 7.3.2, ämnar besvara fråga 5.6 Hur 

tillförlitliga är resultaten från de statistiska analyserna och vilka konsekvenser kan detta få?  

Slutsatser avseende vädrets påverkan på försäljningen är svåra att dra. Det är inte säkert att 

väderparametern avvikelse från medeltemperatur fungerar för alla varor och årstider. De varors 

försäljning som identifierats ha korrelation med denna parameter känns i vissa fall ologiska, 

framförallt under vintern, som tidigare nämnts. För de allra flesta produkterna som identifierades i 

korrelationsstudien bedöms dock logiska orsakssamband finnas. Nedan diskuteras potentiella 

felkällor i studiens genomförande och indata. 

Försäljningsdata 

Ett problem med denna studie har varit den låga datakvaliteten för viktvaror. Problemet är både att 

data saknas men också att försäljningssiffrorna är uppenbart felaktiga. Till exempel står det att det i 

hela Stockholm en dag i juli såldes ett halvt kilo entrecote, vilket bedöms orimligt lågt. Av de totalt 

ungefär 1700 artikelgrupperna som valts ut för korrelationsstudien så saknar över 30 % av 

tidsserierna minst 10 % av alla värden och ofta är kvaliteten sämre än så. Detta gör att många 

potentiellt sätt väderpåverkade varor kan undgås att upptäckas. ICA är själva medvetna om 

problemet med dålig datakvalitet, som gäller för framförallt viktvaror, men kan i dagsläget inte göra 

något åt det. 

Vidare är uppdelningen av artikelgrupper emellanåt ologisk, till exempel finns 4 olika beteckningar 

för färsk lax. Detta drar naturligtvis ner tillförlitligheten i indata. En varugrupp som varit av speciellt 

intresse och där hypotes funnits om väderberoende på sommaren är kött. Detta säljs mycket i lösvikt 

och således har data varit mycket dålig. Även för det konsumentförpackade köttet (där data varit mer 

tillförlitlig), sågs ingen nämnvärd korrelation på sommaren (juni-augusti). Ingen tydlig artikelgrupp 

fanns heller för olika typer av konsumentpackat grillkött, vilket om något borde ha tydliga samband 

med vädret.  

Försäljningen har mätts i antal snarare än i kronor. Detta gjordes för att undvika att blanda in 

parametrar som exempelvis inflation och prisjusteringar, vilket annars skulle ha haft en påverkan på 

resultatet i form av en ökande trend genom hela tidsserien. Potentiellt sätt är detta en felkälla, till 

exempel om en vara får en ny förpackning där det ryms en större eller mindre mängd. En annan 

potentiell felkälla är till exempel då en kund väljer mellan att köpa två stycken 100 g chokladkakor 

eller en 200 g kaka. När försäljningen mäts i antal får valet större effekt än om den hade mätts i 

kronor i detta fall. Författarna har gjort en avvägning mellan dessa alternativ och kommit fram till att 

inflation och prisjusteringar troligtvis påverkar mer än ovan nämnda faktor, varför analysen gjorts 

med antal. 
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Region 

Regionen som valdes är Stor-Stockholm. Den felkälla som uppstår med detta är risken att 

försäljningen i Stockholm inte följer samma mönster som i resten av landet. En av anledningarna till 

att just Stockholm valdes är att regionen innefattar alla ICA:s olika butikskoncept samt att butikerna 

har så pass olika utformning i form utav stadsbutiker, förortsbutiker och mer sommarberoende 

butiker i skärgården. Detta gör att försäljningen i Stockholm bör vara typisk för resten av Sverige. Att 

inkomstnivån i Stockholm är högre än i resten av landet kan även det ha en viss inverkan, kanske 

speciellt på dyrare och mer exklusiva varor. 

Väderdata 

Många av väderparametrarna är hämtade från väderstationen i Tullinge söder om Stockholm. Vid val 

av väderparametrar och region finns risken att vädret inte är homogent i hela regionen. Denna risk 

bedöms som låg då Stor-Stockholm till ytan är en relativt liten region samt att SMHI, som experter på 

väder har uttalat sig om att Stockholm är en bra region för denna studie. 

Ytterligare en felkälla med de väderdata som använts är avsaknaden av relativt många datapunkter, 

det vill säga temperaturer för en viss timme under en viss dag. Ett medel har beräknats över dagen, 

varför enskilda timmars påverkan troligen inte är av så stor betydelse. 

7.3.3 Resultat av regressionsstudien 

Denna studie skiljer sig från korrelationsanalysen i två avseenden. För det första har hänsyn tagits till 

fler variabler och för det andra har hänsyn även tagits till övriga faktorer utöver väder. Genom att 

studera fler aspekter av vädret och hur dessa samspelar, samt genom att analysera andra faktorer, 

har en bättre förståelse för vädrets påverkan samt hur stor vikt vädret spelar för olika varor fåtts. 

Nedan beskrivs en detaljerad genomgång av hur studien har genomförts, för att sedan diskutera 

studiens resultat inklusive en diskussion av felkällor och specialfall. 

Rensning av andra faktorer 

Innan regressionsanalyserna utförs så rensas effekterna av andra faktorer, i enighet med tidigare 

diskussion. De tre "övriga” faktorer utöver väderparametrar som valts ut är som tidigare nämnt 

dagsindex, högtider och lön. Den efterfrågemodell som ansätts är en kombinerad additativ och 

multilplikativ modell (Olhager, 2000) och lyder: F =Fn*D*(H + L) där: 

F = försäljningen i antal 

Fn = normalförsäljning (nivå), H = högtid är en binär 1/0 variabel (1=högtid, 0= ej högtid)  

D = dagsindex, måndag – söndag 

L = lön är en binär variabel 1/0 där 1 representerar lön och 0 en vanlig dag. 

De högtider som data rensas för är midsommar, jul och nyår, då försäljningen enligt framtagna 

resultat enbart är väderpåverkad under sommar och vinter. En genomgång av försäljningsdata visar 

att det är dessa högtider som ger markanta extremvärden i försäljningsstatistiken. För de år som data 

sträcker sig över identifieras vilka datum som midsommar inträffade på. Runt dessa datum undersöks 

försäljningen på artikelgruppsnivå manuellt. Den slutsats som kan dras är att försäljningen påverkas 

positivt en respektive två dagar innan midsommar och negativt på midsommarafton samt en dag 

efter midsommarafton. Under julen ökar försäljningen den 22:a och 23:e för att sedan kraftigt dala 

på julafton och juldagen. På annandag jul ökar försäljningen sedan återigen, dock inte till normal 
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nivå.  Under nyårshelgen påverkas försäljningen starkt positivt den 30:e och negativt den 1:a. För 

många artiklar finns påverkan dessutom på nyårsafton samt den 2:a januari. För respektive 

artikelgrupp beräknas medelvärdet av försäljningen under de dagar då den har identifierats som 

påverkad (både positiv och negativ påverkan). Försäljningen för de påverkade dagarna sätts sedan till 

medelvärdet över dessa dagar, för att rensa bort extremvärden som påverkar korrelationen. 

Dagsindex har beräknats över den undersökta perioden för varje vara individuellt. Försäljningen för 

varje veckodag, måndag – söndag, under perioden adderades ihop över hela tidsperioden och 

dividerades därefter med medelförsäljningen över alla dagar för att få multiplikativa dagsindex. 

Exempelvis är dagsindex över en vecka för revbensspjäll följande (måndag-söndag): 0.59, 0.72, 1, 

1.14, 1.54, 1.22, 0.79. Detta bedöms rimligt då kött säljs i större mängder på fredagar och lördagar. 

För faktorn lön identifierades de dagar under perioden som påverkas av löneutbetalning runt den 

25:e varje månad. Enligt samtal med handledare och SCD medarbetare antogs att lönedagen och de 

två påföljande dagarna påverkas genom ökad försäljning. Analys av försäljningsdata visade att detta 

antagande stämde bra. Efter att dessa dagar identifierats, beräknas ett index för lönedagarna. 

Försäljningen för de dagar som påverkades av lön dividerades sedan med löneindex för respektive 

artikelgrupp, för att på så vis radera effekten av lön. 

Figur 17 nedan beskriver hur försäljningen rensades på övriga förklarande variabler och att det som i 

slutet återstår är trolig väderpåverkan, plus andra faktorer som modellen inte tar i beaktande samt 

brus. 

 

Figur 17. Förfarande vid rensning av övriga faktorer 

Varje artikelgrupp rensades först och främst på högtider. Anledningen till detta är att försäljningen 

påverkas mycket starkt av nämnda högtider. Därefter rensades försäljningen baserat på dagsindex, 

och sist på lön. Diskussioner fördes om dagsindex eller lön skulle rensas bort först och utfallet blev 

att dagsindex troligen har större påverkan än lön, varför dagsindex således rensades först. Troligen 

skulle skillnaden inte bli speciellt stor varför effekten av detta beslut inte bedöms påverka resultatet 

nämnvärt. 
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Genomförande och resultat av regressionsstudien 

Regressionsanalyserna gjordes i omgångar. Till en början gjordes enkla korrelationsanalyser med en 

vädervariabel i taget på rensade data. Genom detta kunde vädrets påverkan tydligare urskiljas då 

övriga faktorers påverkan rensats bort.  

Från regressionsanalyserna undersöktes framförallt korrelationsnivåerna, β- och α-koefficienterna 

samt förklaringsgraden. Hur dessa används för att analysera resultaten beskrivs i tabell 2 nedan.  

Parameter Användning Analys 

Korrelationsnivå Beskriver hur väl väderparametern 

förklarar variansen i försäljningen 

Högre korrelation visar på bättre 

samband och ger mer säkerhet i 

slutsats om påverkan 

β-koefficient Beskriver hur mycket försäljningen 

ökar/minskar, i antal, vid en enhets 

förändring i väderparametern 

Ger indikation om storleken på 

påverkan. Konfidensintervallet för 

denna visar på säkerheten i värdet på 

koefficienten 

α-koefficient Beskriver i denna studie nivån av 

försäljning vid normaltemperatur 

(då avvikelsen från medel är 0) 

Denna är intressant att studera i 

relation till β-koefficienten för att se 

procentuell förändring i försäljning, 

alltså β/α-kvot. 

Förklaringsgrad Hur stor del av variansen i 

försäljningen som kan förklaras av 

variansen i väderparametern 

En högre förklaringsgrad tyder på att 

vädret har en stor påverkan på 

svängningar i försäljningen 

Tabell 2. Parametrar som analyseras i regressionsanalyserna 

Då studien enbart genomfördes på försäljningen i Stockholmsområdet gäller inte framtagna β-

koefficienter för hela Sverige, då β-koefficienten exempelvis kan säga att försäljningen av en viss vara 

ökar med 1000 enheter i Stockholmsområdet då temperaturen ökar med en grad . Däremot är det av 

intresse att kvantifiera med hur stor andel försäljningen ökar eller minskar givet en viss avvikelse från 

medeltemperaturen. Denna procentsats tas fram genom att dividera β-koefficienten med -

koefficienten, och benämns β/-kvot. Denna kvot ger alltså den procentuella förändringen i 

försäljningsvolym vid en grads avvikelse från medeltemperatur. – koefficienten kan i sin tur sägas 

beskriva hur stor försäljningen är då avvikelsen från medeltemperatur är noll.  

Olika kombinationer av väderparametrar bestående av avvikelse från medeltemperatur, soltimmar, 

nederbörd och SMHI:s väderindex (som är en viktning av dessa) testades genom enkla (en 

väderparameter i taget) samt multipla regressionsanalyser (flera vädervariabler samtidigt). Detta 

gjordes för de artikelgrupper som valdes ut efter regressionsanalysen för att bedöma huruvida 

ytterligare förklaringsvariabler ger en högre total förklaringsgrad kontra förklaringsgraden vid de 

enkla regressionsanalyserna. I tabell 3 nedan beskrivs de väderparametrar som analyserats i 

regressionsstudien och kommentar om deras påverkan på försäljningen. Enkla regressionsanalyser 

innefattar som tidigare nämnt endast en vädervariabel medan de multipla innefattar flera. 
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Väderparameter Påverkan (korrelation) 

Enkel: Avvikelse från medeltemperatur Högst korrelation med försäljningen av alla 

regressionsanalyser 

Enkel: Avvikelse från medel i antal soltimmar Samma mönster som för temperatur ovan, men med lägre 

korrelationsnivåer 

Enkel: Nederbördsindex Relativt låga korrelationer, endast enstaka varor var i 

paritet med temperatur ovan, men aldrig högre 

Enkel: Väderindex Samma mönster som för temperatur ovan, men med lägre 

korrelationsnivåer 

Multipel: Temperatur och Soltimmar Ingen ökad (statistiskt säkerställd) förklaringsgrad uppnås 

genom att ta hänsyn till soltimmar i addition till 

temperatur 

Multipel: Temperatur och Nederbörd Ingen ökad (statistiskt säkerställd) förklaringsgrad uppnås 

genom att ta hänsyn till nederbörd i addition till 

temperatur 

Multipel: Temperatur, Soltimmar och Nederbörd Ingen ökad (statistiskt säkerställd) förklaringsgrad uppnås 

genom att ta hänsyn till soltimmar och nederbörd i 

addition till temperatur 

Tabell 3. De olika typer av regressionsanalyser som gjorts i studien 

Det visade sig att ytterligare väderparametrar utöver avvikelse från medeltemperatur inte ger en 

nämnvärt högre förklaringsgrad jämfört med den enkla regressionsanalysen med denna parameter. I 

några enstaka fall ger avvikelse från medeltemperatur i kombination med nederbörd eller soltimmar 

en något förhöjd förklaringsgrad och korrelation, men inte generellt sett över alla utvalda 

artikelgrupper.  

SMHI:s väderindex ger lägre förklaringsgrad än avvikelse från medeltemperatur då det förutom 

nämnda parameter även bygger på andra parametrar med lägre förklaringsgrad.  

Anledningen till att ytterligare väderparametrar utöver avvikelse från medeltemperatur inte visar sig 

ge någon påverkan på modellens förklaringsgrad kan tänkas vara att de inbördes sett är alltför 

korrelerade, som tidigare diskuterats. Därmed är en viss parameters påverkan redan inbakad i en 

annan parameter. Detta kan till exempel ses i väderindexet, som konstruerades för att ta upp flera 

väderparametrar. Korrelationen mellan väderindex och avvikelse från medeltemperatur är väldigt 

hög, 0,9. Vidare är korrelationen mellan soltimmar och temperatur 0,8. 

Resultaten av regressionsstudien redovisas i bilaga 4. Här redovisas dock enbart studien med 

avvikelse från medeltemperatur som ensam vädervariabel, då denna gav bäst resultat. I tabell 4 och 

5 nedan visas exempel på varugrupper med höga korrelationsnivåer med avvikelse från 

medeltemperatur ur regressionsstudien. Notera att denna studie är gjord på rensade data, varför 

resultaten skiljer sig från resultaten i korrelationsstudien. I tabellen nedan redovisas även β/-

kvoten, det vill säga hur mycket försäljning ökar eller minskar vid 1 grads avvikelse från 
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medeltemperatur. Notera även att vid 5 graders avvikelse från normaltemperatur, multipliceras 

procentsatsen med 5 enligt linjära antaganden. 

Artikelgrupp (Sommar) Korrelation Förklaringsgrad β/α-kvot 

Glass stycksaker +0,82 0,67 +7,9 % 

Stilldrinks +0,70 0,49 +4,7 % 

Kolsyrade drycker +0,66 0,43 +2,8 % 

Glass flerpack +0,61 0,38 +3,3 % 

Solmedel +0,60 0,36 +15,9 % 

Jäst -0,69 0,47 -3,3 % 

Paraplyer -0,59 0,35 -18,1 % 

Rågsikt -0,59 0,35 -4,0 % 

Vetemjöl -0,56 0,31 -2,7 % 

Bakartiklar -0,52 0,27 - 2,9 % 

Tabell 4. Top 5-korrelationsnivåer från regressionsstudien (sommar). 

Artikelgrupp (Vinter) Korrelation Förklaringsgrad β/α-kvot 

Barnmat övrigt +0,65 0,42 3,5% 

Smaksatt mjölk +0,60 0,36 3,3 % 

Äpplen +0,57 0,33 4,9 % 

Naturell yoghurt +0,56 0,31 3,7 % 

Päron +0,54 0,29 6,0 % 

Fågelmat -0,68 0,47 -5,2 % 

Handcreme -0,56 0,32 -3,3 % 

Cerat (lipsyl) -0,53 0,28 -2,4 % 

Tunnbröd -0,53 0,28 -3,0 % 

Matbröd -0,46 0,21 -3,5 % 

Tabell 5. Top 5-korrelationsnivåer från regressionsstudien (vinter) 



7 - Analys 

59 

 

Specialfall 

En djupdykning gjordes för vinterperioden, då den första korrelationsanalysen visade att 

försäljningen av ett stort antal artikelgrupper hade en hög korrelation med avvikelse från 

medeltemperatur. För att undersöka huruvida det verkligen existerade samband genomfördes nya 

korrelationsstudier för de artiklar som tidigare hade visat på ett samband. Vid genomförandet av 

dessa studier exkluderades vintern 2009-2010 av den anledningen att denna vinter var klart kallare 

än genomsnittsvintern och således utgjorde ett specialfall. Detta i sin tur gjorde att artiklar med en 

tydlig trend, antingen positiv eller negativ, uppvisade höga korrelationer mot avvikelse från 

medeltemperatur. För de utvalda artikelgrupperna visade det sig även att försäljningssiffrorna från 

innevarande vinter var misstänkt korrupta, då de var klart lägre än för tidigare vintrar (i vissa fall 

mellan 80-90% lägre). Resultatet av detta blev att korrelationen blev starkt positiv på grund av detta 

och den kalla vintern. 

För alla utvalda artikelgrupper blev korrelationen lägre när vintern 2009-2010 raderades och för ett 

antal blev resultatet markant lägre. På så sätt reducerades antalet väderpåverkade (över 0,35 i 

korrelation) artiklar under vintern med cirka 50 %. Många av de artikelgrupper som nu försvann var 

till stor del de artikelgrupper där orsakslogiska samband saknats. Det visade sig att många 

artikelgrupper uppnådde hög korrelation enbart på grund av trender i försäljningen kombinerat med 

den kalla vintern. 

I Bilaga 3 redovisas plottar över försäljningen kontra avvikelse från medeltemperatur för de artiklar 

som hade högst korrelationer från regressionsstudien (som även redovisats i tabell 4 och 5 ovan). 

Plottarna är ett bra komplement till korrelationssiffrorna, då korrelationen potentiellt kan bli hög 

även om samband saknas, vilket diskuterats i kapitel 3.4 (Enqvist, 2006). För de produkter som har 

högst korrelationer på både sommaren och vintern enligt tabell 3 och 4 finns relativt tydliga 

samband, enligt bilaga 3. De flesta av exempelplottarna i bilaga 3 har relativt linjära samband, med 

undantag för paraplyer och solcreme som verkar ha något mer exponentiella samband. Linjäriteten 

mellan väder och försäljning är en förenkling av verkligheten, men trots detta verkar det för de flesta 

utvalda produkterna fungera bra att använda detta antagande. Exempel på plottar för två produkter 

från regressionsstudien redovisas i figur 18 och 19 nedan. 

 

Figur 18. Plott över försäljning (x-axel) mot avvikelse i medeltemperatur (y-axel) för Glass stycksaker på sommaren 
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Figur 19. Plott över försäljning (x-axel) mot avvikelse i medeltemperatur (y-axel) för Fågelmat på vintern 

Notera att i tabell 5 ovan samt i bilaga 4 har vintern 2009/2010 tagits bort. Jämförelse mellan 

resultaten före och efter rensning av högtider, dagsindex, lön och vintern 2009/2010 kan göras 

genom att jämföra resultaten från korrelationsanalysen i bilaga 2 och resultaten från 

regressionsstudien gjord med samma väderparameter på rensade data i bilaga 4. 

7.3.4 Diskussion av felkällor från regressionsstudien 

En faktor som potentiellt kan påverka tillförlitligheten i resultatet av de statistiska analyserna är valet 

att rensa försäljningsdata på övriga faktorer. Dels är rensningen godtycklig, som beskrivits ovan, och 

dels kan denna metod göra att viktig information tas bort. Möjligtvis skulle en för resultatet bättre 

ansats vara att ta med dessa variabler som förklaringsvariabler i regressionsanalysen. Då studien 

enligt dess karaktär inte ger ett resultat som är 100 % tillförlitligt avseende vädrets påverkan, oavsett 

rensning eller ej, bedöms denna metod som onödigt komplicerad. Metoden som används bedöms ge 

en god indikation på vilka varor som har en väderpåverkan och även ge en indikation på om denna är 

låg, medelhög och hög. Resultatets precision står trots allt i relation till hur det ska användas, och då 

ICA enligt direktiv vill ha en indikation på vädrets påverkan, bedöms denna ansats som tillräcklig. 

Ytterligare en sak som kan noteras i resultaten av regressionsanalyserna är de förhållandevis låga 

förklaringsgraderna, trots att flertalet andra faktorer rensats. Detta tyder på att det fortfarande 

existerar påverkan av andra faktorer och brus, som inte kan förklaras med hjälp av väder, alternativt 

att sambanden mellan väder och försäljning inte är linjära. Detta bidrar dessvärre till att minska 

tillförlitligheten i slutsatserna avseende vädrets påverkan och gör att försiktighet krävs vid 

användning av resultatet. 

7.3.5 Sammanfattning av resultatet från regressionsanalysen 

Avsnittet ämnar besvara fråga 5.1 Vilka väderparametrar förklarar bäst variansen i försäljningen för 

olika sortiment?, fråga 5.2 Förklarar kombinationer av väderparametrar variansen i försäljningen 

bättre än enskilda väderparametrar?  samt fråga 5.3 Vilka kombinationer förklarar variansen i 

försäljningen bäst för ett givet sortiment? 

Det kan konkluderas att avvikelse från medeltemperatur bäst förklarar variansen för de flesta 

artikelgrupperna. Det är bara i några enstaka fall då tillägg av ytterligare en parameter (sol och/eller 

nederbörd) tillför något ytterligare till förklaringsgraden. I de fall då ytterligare variabler ger högre 

förklaringsgrad är denna ökning så pass liten att det knappast är värt att ta hänsyn till denna extra 
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väderparameter. Vidare har flertalet felkällor och aspekter i dataanalyserna diskuterats, för att ge en 

bild över tillförlitligheten i resultatet och konsekvenserna detta får. 

7.4 Användning av resultatet 
Avsnittet inleds med att analysera nuläget, det vill säga hur varuplanerare använder väder i 

prognosarbetet idag. Därefter används resultaten från dataanalyserna för att diskutera hur 

varuplanerare bör använda väder som parameter i en närliggande framtid. 

7.4.1 Nuläget 

Nuläget avser två aspekter av varuplanerarnas arbete. Dels avseende hur väderinformationen 

hämtas och dels avseende hur den används vilket specificerats i fråga 6 Vilken väderinformation 

används och hur hämtas den? samt fråga 7 Hur används denna väderinformation i prognoserna?  

 Vad gäller hämtningen av väderdata görs detta på helt olika sätt, om det ens görs. Det vanligaste är 

att prognoser hittas på Internet för de kommande dagarna för att få en bättre känsla för hur vädret 

blir. Därefter säger erfarenheten vilka produkter som påverkas. Framförallt görs detta på sommaren. 

Enligt intervjuerna med varuplanerarna i kapitel 6.2 kan följande huvudsakliga problem med dagens 

arbete med väder utläsas. 

1) Varuplanerarna arbetar på olika sätt med att ta hänsyn till väder och inget samarbete 

existerar 

2) Inget enhetligt användande av väderdata 

3) De har ingen kvantitativ information om vädrets påverkan för olika varor, utan går på 

magkänsla när de beställer. Det är osäkert hur bra denna magkänsla är. 

4) Väderdata dokumenteras inte, det vill säga varuplanerarna kan inte gå tillbaka och studera 

väderdata för samma period tidigare år, för att på så sätt jämföra med tidigare 

försäljningsvolymer 

7.4.2 Arbete med väder i närliggande framtid 

Genom dataanalyserna kan frågorna 9 Vilken väderinformation skall användas?, fråga 10 Hur skall 

denna väderinformation hämtas?, samt fråga 11 Hur skall väderinformationen aggregeras upp till att 

gälla på nationell nivå?   besvaras för att i sin tur kunna besvara fråga 12 Hur kan varuplanerare 

förbättra dagens arbete med väder i prognoser?  (se uppgiftspreciseringen i kapitel 4). 

Fråga 9 avser vilken väderinformation som skall användas. Då i princip alla statistiska analyser visar 

att den bästa variabeln är avvikelse från medeltemperatur, föreslås att denna används. Även om det 

för enstaka varor gav något bättre förklaringsgrad med ytterligare variabler, bedöms detta ge låg 

nytta i förhållande till nedlagd tid. I och med att korrelationen mellan vädervariablerna dessutom är 

så pass hög bedöms det därför onödigt att ta hänsyn till mer information än nödvändigt. 

Fråga 10 handlar om hur väderinformationen ska hämtas. Detta avser den rent praktiska hämtningen 

av väderdata. Det är naturligtvis väderprognoser av något slag som är intressant. Dessutom köper 

varuplanerarna in varor för hela Sverige (om varorna går via centrallager) och behöver därför ha 
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information om vädret i hela Sverige. Av denna anledning måste fråga 11 först besvaras, det vill säga 

hur väderinformationen skall aggregeras upp till nationell nivå. 

SMHI har redan tagit fram viktningsmodeller, eller index som beskrivits i kapitel 6.3, för väder på 

nationell nivå. Rimligt är därför att varuplanerarna gör en likadan viktning över de data som hämtas. 

Vad gäller väderinformationen som ska hämtas, enligt fråga 9, behöver först väderprognoser över 

temperaturer hämtas för de olika regionerna i viktningsindexet. Därefter behöver avvikelsen från 

medeltemperaturen för en given vecka beräknas för alla regioner, exempelvis på samma sätt som 

gjorts i denna studie. Detta kräver tillgång till medeltemperaturer för årets olika veckor. 

Medeltemperaturen för årets olika veckor enligt författarnas beräkningar kommer att överlämnas till 

ICA. Alternativt kan denna beräkning utföras av ICA själva. 

Sammanfattningsvis föreslås två alternativ för hämtning av väderprognoser. Alternativ ett är att 

väderprognoser där avvikelse från medeltemperatur är uträknat köps in från SMHI. Alternativ två är 

att väderprognoser hämtas från gratiskälla, exempelvis smhi.se eller yr.no, varefter beräkningar görs 

för avvikelse från medeltemperatur. 

Tidshorisonten på väderprognoserna bör inte vara längre än 10 dagar då tillförlitligheten enligt SMHI 

sjunker kraftigt då. Vilken horisont som är intressant varierar kraftigt för olika varugrupper och 

varuplanerare, varför prognoser för 1-10 dagar bör hämtas. Vidare föreslås att denna 

sammanställning, hur den än görs, sköts av representant på prognosavdelning som sedan 

distribuerar den till berörda varuplanerare. 

Fråga 12 avser hur varuplanerarna kan förbättra sitt arbete med väder i prognoser jämfört med 

nuläget. Genom att ta till vara på resultaten från de statistiska analyserna kan problemen som 

beskrivits i nuläget ovan rättas till. Genom att ge riktlinjer och ett strukturerat arbetssätt för hur 

varuplanerarna kan ta hänsyn till väder i deras prognosarbete kan problem 1 rättas till. Vidare ges 

rekommendationer för hur väderdata bör hämtas och användas, vilket löser problem 2. De statistiska 

analyserna ger en indikation på väderpåverkans storlek efter att högtider, dagsindex och lön tagits 

hänsyn till. Även om dessa är förknippade med många felkällor, ger de en indikation på hur stor 

påverkan är genom -koefficienten samt β/α-kvoten och således ett bättre underlag än magkänsla. 

Vidare föreslås att väderdata dokumenteras, så att varuplanerarna senare kan undersöka vädret 

kontra försäljningen för föregående period tidigare år. Genom detta löses även problem 4. 

Föreslagen arbetsgång för användning av väder i prognoser 

För att sammanfatta föreslås följande arbetsgång för de varuplanerare, vars produkter påverkas, för 

att ta hänsyn till väder i prognostiseringsarbetet. 

Förberedande åtgärder: 

 En viktningsmodell avseende väder för olika delar i Sverige skapas eller köps in från SMHI 

eller liknande 

 En datafil med historisk väderdata skapas, där sedan väderdata uppdateras kontinuerligt. 

Ansvaret för detta bör kunna ligga på prognosavdelningen, som även bör vara ansvariga för 

sammanställning av väderinformationen, oavsett om den hämtas av ICA eller köps in av SMHI. När 

detta gjorts föreslås följande arbetsprocedur: 
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1) Hämta väderprognoser och notera temperaturen för följande regioner: 

 Södra Götaland (Malmö) 

 Västra Götaland (Göteborg) 

 Inre Götaland (Jönköping) 

 Östra Götaland (Kalmar) 

 Västra Svealand (Karlstad) 

 Östra Svealand (Stockholm) 

 Södra Norrland (Sundsvall) 

 Norra Norrland (Umeå) 

2) Beräkna avvikelse från medeltemperatur (om detta inte gjorts) för varje region. Detta görs genom 

att jämföra den prognostiserade temperaturen med medeltemperaturen för innevarande vecka, för 

varje region. 

3) För in avvikelsen från medeltemperatur i viktningsmodellen, för att få avvikelse från 

medeltemperatur på nationell nivå. Notera denna. 

Steg 1-3 bör göras av prognosavdelningen, men är naturligtvis beroende av om data hämtas från ICA 

eller köps in från SMHI eller annan källa. Resterande steg berör varuplanerarnas arbete: 

4) Notera avvikelse från medeltemperatur för den dag eller de dagar som är av intresse. Leta upp 

β/α-kvoten (notera även intervallet för denna för att se hur stor variationen/osäkerheten är) för den 

aktuella artikelgruppen, som ger en indikation på hur många procents ökning/minskning i 

försäljningen som följer av en ökning/minskning av 1 grads avvikelse från medeltemperaturen. 

Notera att om avvikelsen är +5 grader så är även försäljningsökningen β/α-kvoten multiplicerat med 

5. 

5a) Då alla andra parametrar utöver väder tagits hänsyn till (exempelvis högtider, kampanjer, lön, 

dagsindex med flera), adderas/subtraheras tillskottet från väderpåverkan (det vill säga procentsatsen 

enligt β/α-kvoten) som identifierats i steg 4. 

5b) Ett alternativt handlingssätt är att först notera den förväntade försäljningsökningen/minskningen 

för artikelgruppen, för att sedan vid beställning av de individuella artiklarna ta hänsyn till övriga 

faktorer som kampanjer, priser etcetera. Även här bör dock högtider och dagsindex påverkan tas 

hänsyn till före vädrets eftersom en sådan rensning ligger till grund för siffrorna i resultatet. 

6) Uppföljning och utvärdering görs avseende arbetsgångens lämplighet och av följderna att ta 

hänsyn till väder i prognoser. Denna kan göras på olika sätt, men kan för enkelhets skull vara av 

kvalitativ karaktär i form av upplevd nytta av varuplanerarna. Exempelvis kan detta diskuteras vid 

veckomöte eller dylikt. 

7.4.3 Kommentarer till användning av studiens resultat 

Det är mycket svårt att ta fram en arbetsmetod för användande av studiens resultat som täcker in 

alla påverkade varugrupper och varuplanerare. Anledningen till detta är att det är att 

förutsättningarna skiljer sig åt markant mellan olika grupper. Därför är det viktigt att de enskilda 

varuplanerarna, som har störst kunskap om deras egna varor, fritt kan använda denna kunskap i 
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kombination med de framtagna resultaten för att uppnå ett så effektivt flöde som möjligt. De stora 

skillnaderna mellan de olika varuplanerarnas arbete kan delas upp i följande områden: 

Påverkans storlek 

Det är möjligt att ett par procents ökad eller minskad försäljning till följa av temperaturavvikelse gör 

stor skillnad för vissa påverkade varugrupper, men inte alls för andra grupper. Detta kan i sin tur bero 

på till exempel säkerhetslagers storlek eller ledtider. Säkerhetslagret kan till exempel redan vara 

dimensionerat för att ”plocka upp” försäljningssvängningar orsakade av faktorer så som väder. 

Hur beställningar görs 

För vissa påverkade artiklar görs centrala beställningar för hela Sverige, medan det för andra läggs 

beställningar regionalt för ett visst distributionslager. I de fall där beställningarna görs för hela 

Sverige behöver en nationell viktning, baserat på försäljningsvolym, av vädret på de olika orterna 

göras. För de artiklar där inköp enbart sker för ett visst distributionslager kommer enbart den 

enskilda regionens väder behöva tas hänsyn till. 

Ledtider och beställningskvantiteter 

Den totala ledtiden som är intressant i denna situation är ledtiden från att en beställning görs till att 

den anländer till butik. Denna innefattar grovt sett ledtiden från leverantör till lager plus ledtiden 

från lager till butik. För vissa varor kan ledtiden vara så pass lång att studiens resultat inte går att 

använda i praktiken, då väderprognoser inte är tillförlitliga på längre sikt än maximalt 10 dagar. Om 

ledtiden på aktuell vara är längre än så, kanske vid inköp från Asien, är det meningslöst att använda 

sig utav väderprognoser i beställningsarbetet. Ledtidens längd påverkar dessutom längden på de 

väderprognoser som skall användas som indata. Detsamma gäller för beställningskvantiteter. En vara 

där inköp sker för ett halvårs förbrukning i taget är inte aktuell för att styras efter väderprognoser. 

Om inköp däremot sker för enstaka dagars förbrukning kan det vara högst aktuellt att använda sig 

utav studiens resultat. 

Olikheter i artikelgrupper 

Det kan tänkas att påverkan inte är lika stor över alla ingående artiklar i en artikelgrupp. Den enskilda 

varuplaneraren kan vara tvungen att själv utvärdera om framtagna β/α- kvoter är representativa för 

hela artikelgruppen. Hänsyn måste först och främst tas till andra faktorer som kampanjer, 

prisförändringar, dagsindex och högtider innan vädrets påverkan bör tas in i prognosen. Därefter bör 

en bedömning göras inom artikelgruppen avseende försäljningsvolymens fördelning av separata 

artiklar.
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8 Slutsatser 

Avsnittet syftar till att besvara rapportens syfte. Då syftet består av två delar diskuteras dessa 

separat nedan. Därefter diskuteras osäkerheter i slutsatser och generaliserbarhet av studiens 

resultat. 

8.1 Vädrets påverkan på försäljningen 
Studien har visat vilka delar av ICA:s sortiment som är mest påverkat av väder samt hur vädret 

påverkar detta sortiment. Mer specifikt visar studien att avvikelse från medeltemperatur är den 

bästa vädervariabeln att använda för att förklara variationer i försäljning som beror på väderleken. 

Vidare visar studien att det framförallt är på sommaren som vädret påverkar, men att det även finns 

enstaka artikelgrupper som påverkas av vädret på vintern. En indikation på nivån av påverkan har 

tagits fram med hjälp av regressionsanalyser och de presenterade β/α-kvoterna, som säger hur 

mycket försäljningen ökar eller minskar vid en grads avvikelse från normaltemperatur. En 

begränsning i resultaten är att det endast visar påverkan på artikelgruppsnivå och inte på artikelnivå, 

vilken är den nivå som varuplanerare lägger beställningar på. Hur detta kan hanteras diskuteras dock 

i den föreslagna arbetsgången i kapitel 7.4. Ytterligare osäkerheter i resultaten diskuteras i avsnitt 8.4 

nedan. 

8.2 Förbättring av prognosarbetet med hjälp av information om vädret 
Utifrån resultaten från de statistiska studierna och slutsatserna från syftets första del föreslogs 

åtgärder och handlingsplaner för ICA avseende användning av väder i prognoser i en närliggande 

framtid. Förslagen är tänkta att vara lättimplementerade och materialet lättanvänt. Framförallt ska 

det vara ett första steg i användningen av väder i prognoser. 

Istället för att varuplanerare tar hänsyn till väder efter magkänsla och på ett ostrukturerat sätt, 

föreslås att de varuplanerarna vars produkter berörs av väderpåverkan, använder en sammanställd 

rapport över väderprognoser och specifikt avvikelse från medeltemperatur, för en period på 1-10 

dagar i framtiden beroende på produkt och användbarhet. Därefter konsulteras den modell som 

författarna överlämnat till varuplanerarna som visar påverkan vid förändring i avvikelse från 

medeltemperatur för respektive produkt. Genom detta fås ett mer strukturerat arbetssätt samt en 

bättre indikation på väderpåverkan än vad som finns i dagsläget. Sammanställning av väderrapport 

och indata till varuplanerare föreslås att prognosavdelningen ansvarar för. I kapitel 9.2 ges ytterligare 

förslag på vidare studier och tänkbara utvecklingsmöjligheter för arbetsprocess och indatamodell. 

8.3 Osäkerhet i slutsatser 
Slutsatserna är förknippade med en viss grad av osäkerhet. Framförallt gäller det graden av påverkan 

som vädret har. Detta av flera anledningar; konfidensintervall för vädervariabelskoefficienten är 

stort, väderpåverkan tycks inte vara helt linjär, vilket i många fall leder till låga förklaringsgrader. De 

låga förklaringsgraderna indikerar också på mycket brus, som inte vädret kan förklara. Detta får som 

följd att de framtagna värdena bör användas med försiktighet. Trots detta bedöms de ändå ge en god 

indikation på väderpåverkan och möjliggöra en förbättring jämfört med dagens situation. 
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Vidare gäller denna studie enbart Stockholmregionen. Det är tänkbart att denna region inte är 

representativ för beteendet hos slutkonsumenterna i andra delar av Sverige. För att säkerställa om 

detta är sant eller inte behöver ytterligare studier genomföras, vilket diskuteras i kapitel 9.2. 

8.4 Generaliserbarhet i slutsatser 
Generaliserbarhet rör huruvida denna studies resultat kan appliceras på andra företag i samma 

bransch eller rentav andra branscher och andra länder. Vad gäller väderpåverkan på 

slutkonsumenternas köpbeteende, har denna studerats på regional nivå (Stockholm) samt för en 

specifik bransch (dagligvaruhandel). Detta gör att en direkt översättning till andra branscher 

avseende resultaten av väderpåverkan på produkter inte är möjlig att göra. Däremot finns troligen 

väderpåverkan på andra typer av varor, varför liknande studier av samma karaktär med lätthet kan 

appliceras i andra branscher.  

Företag i samma bransch bör dock kunna använda resultaten av korrelationsstudierna direkt. Det 

som dock kan bli praktiskt svårt med det är att varugrupper och sortiment ser annorlunda ut, samt 

att affärsmodellen på ICA med fria handlare är relativt annorlunda mot andra företag i branschen. 

Trots att detta bedöms resultaten i denna studie kunna appliceras med fördel av företag med 

verksamhet som är lik ICA:s. 



9 - Diskussion 

67 

 

9 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras aspekter av studien som antingen påverkar användningen av 

resultatet eller som legat utanför studiens omfång men som ändå bedöms motiverat att 

diskutera. 

9.1 Kostnad kontra nytta med användandet av väder i prognoser 
Huruvida väder som parameter ska användas i prognostiseringsarbetet är avhängigt hur mycket 

företaget tjänar eller sparar på förändringen kontra vad den kostar att genomföra. Olika typer av 

implementering kostar naturligtvis olika mycket. Exempelvis skulle det vara ett klart mycket större 

åtagande, både avseende risk och kostnad, att försöka implementera väder som en parameter i IT-

systemet jämfört med att ta hänsyn till parametern i en mer kvalitativ bemärkelse (så som 

rekommendationerna i denna studie). Vidare bör en bättre motivering (exempelvis genom "business 

case") krävas för att motivera en storskalig implementering. Innan noggrannare undersökningar 

gjorts avseende nyttan med införande av väder i prognossystem, bör ingen sådan implementering 

göras. 

Vad gäller kostnad kontra nytta avseende rapportens rekommendationer är situationen dock en helt 

annan. Framförallt då kostnaden för implementering bedöms vara mycket låg (utan att ha exakta 

siffror) av två anledningar. Först och främst riktar sig förändringen till ett fåtal personer inom en 

begränsad del av företaget (enbart varuplanerarna och prognosavdelning) och för det andra kräver 

inte förändringen speciellt mycket tid från deras sida. De flesta lägger trots allt redan tid på att ta 

hänsyn till väder redan idag. 

Huruvida förändringen gör nytta eller inte, det vill säga huruvida förändringen kan bidra till att 

förbättra de tidigare diskuterade mätetalen lagerdagar, servicegrad och svinn, går inte att säga utan 

vidare studier och framförallt uppföljning med varuplanerare. Det som kan sägas är att samband 

finns mellan väder och försäljning och att denna påverkan troligen inte är försumbar, trots att väder 

med stor sannolikhet påverkar mindre än andra faktorer så som högtider och dagsindex. Av denna 

anledning är det troligt att prognosriktigheten kan förbättras genom att hänsyn tas till väder och 

således kan även mätetalen förbättras. För att visa den eventuella nyttan med införandet av väder i 

prognosarbetet krävs dock att ett "business case" tas fram, vilket diskuteras nedan. 

9.2 Vidare studier 
Följande avsnitt diskuterar förslag på vidare studier för ICA i arbetet med att använda väder i 

prognosarbetet. 

9.2.1 Framtagande av ett business case 

Ett business case är en studie som kvantifierar och ger en indikation på hur resultatet, i pengar, 

förändras givet att en förändring genomförs. Kommande diskussion behandlar hur ICA skulle kunna 

tänkas gå tillväga för att ta fram ett sådant business case, och försöker samtidigt belysa de 

svårigheter som uppstår. 

 

Denna studie visar att försäljningen av vissa artikelgrupper samvarierar med vädret. Som diskuterats 

tidigare har parametern väder troligtvis låg påverkan i förhållande till många andra parametrar, vilket 
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även styrks i litteraturen (Sivillo och Reilly, 2004-2005; Fildes och Crone, 2006). Troligtvis påverkas en 

majoritet av artiklarna som ICA lagerför av de ”övriga” parametrarna, men enbart runt 100 artiklar 

har visat sig ha nämnvärd väderpåverkan. Därmed blir investeringskostnaden per påverkad artikel 

klart högre för implementeringen av väder jämfört med övriga parametrar. Huruvida det är lönsamt 

att lägga hundratals timmar på att ta med väder i prognossystemet är därmed väldigt oklart, när 

investeringskostnaden för en enklare kvalitativ implementering troligtvis är försumbar i förhållande.  

 

Kostnaden för den kvalitativa investeringen byggs troligtvis upp av arbetskostnaden för att 

implementera resultaten av detta examensarbete, viss utbildning av varuplanerare, 

sammanställningsarbete för prognosavdelning och möjligtvis av kostnader för väderindata från SMHI. 

Den sistnämnda kostnaden är en självklarhet vid en mer kvantitativ och systemmässig 

implementering. 

 

För att ta fram ett business case är det en hel del osäkerheter som måste kvantifieras. En 

uppskattning om hur de tre mätetalen svinn, lagerdagar samt servicenivå skulle förändras för 

respektive artikel eller artikelgrupp måste göras, samt en kvantifiering av vad detta skulle innebära i 

monetära termer. Generellt sett är det komplicerat och osäkert att kvantifiera logistiska nyckeltals 

påverkan på resultatet. För det första måste en uppskattning göras avseende hur nämnda mätetal 

skulle påverkas vid vetskap om vädrets påverkan. För det andra måste värdet av denna förändring 

uppskattas. 

 

För svinn är det delvis lätt, då det handlar om att mäta kostnaden för det svinn som har uppstått på 

grund av vädret. Det är däremot svårare att uppskatta hur svinnet skulle förändras vid bättre vetskap 

om väderpåverkan. För lagerdagar samt servicenivå är det troligtvis svårare. För att kvantifiera 

kostnaden för extra lagerdagar måste ICA:s lagerföringsränta beräknas. Denna anger kostnaden för 

att lagerföra en artikel i ett år och uttrycks som en procentsats av artikelns värde. Eventuellt har ICA 

redan beräknat lagerräntan för olika artiklar, och skulle därmed kunna använda dessa värden för 

beräkningarna. För att beräkna servicenivåns påverkan på resultatet måste det monetära värdet på 

en viss servicenivå uppskattas. Detta skulle till exempel kunna göras genom undersökningar om hur 

förändringar i servicenivå påverkar intäkterna. 

 

De flesta av dessa analyser är omfattande och svåra att genomföra, speciellt då ICA har ett så pass 

stort sortiment. Troligtvis skulle beräkningarna behöva göras på artikelnivå, men det beror helt på 

tillgänglig data. ICA skulle kunna välja ut ett antal artiklar, beräkna värdet av bättre styrning efter 

väder och därefter generalisera resultatet för alla de väderpåverkade artikelgrupperna. Detta medför 

dock ett flertal potentiellt stora felkällor. 

 

Andra faktorer som ytterligare försvårar arbetet är väderprognosernas tillförlitlighet. Det är inte alls 

säkert att vädret verkligen blir på det sättet som prognoserna förutspår. Huruvida detta är sant eller 

ej tas inte upp i denna rapport, men bör tas i beaktande som ytterligare en felkälla. En annan felkälla 

är denna studies trovärdighet. Som tidigare beskrivits är förklaringsgraderna i många fall låga, vilket i 

sin tur gör att osäkerheten i de redovisade resultaten ökar. 
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9.2.2 Andra potentiella användningsområden 

De rekommendationer som diskuterats i denna rapport har avgränsat sig till användning inom ICA 

Sverige och framförallt till varuplanerarnas användning. De potentiella användningsområden där 

väderinformation i framtiden skulle kunna användas är flera.  

Ett område där författarna bedömer att stor potential föreligger är butikernas prognoser. Om enbart 

varuplanerarna ändrar sina beställningsrutiner efter väderprognoser, finns en risk att den fulla 

potentialen inte uppnås om butikerna inte beställer i tid. Om butikerna till exempel inte beställer 

mer grillkött inför kommande dagar med bra väder, så kommer försäljningen till slutkund minskas till 

följd av dålig tillgänglighet i butik (det vill säga att köttet är slut).  Timingen mellan varuplanernas 

beställningar mot leverantörer och butikers beställningar mot ICA Sveriges lager blir då potentiellt 

dålig. Genom att även butikerna tar hänsyn till väder i prognoser, antingen manuellt eller 

automatiserat, blir flödet i värdekedjan mer effektivt och således ökar potentialen. Detta är något 

som bör undersökas i framtiden. Detta resonemang skulle även kunna utökas att gälla leverantörer, 

det vill säga att om även leverantörer tar hänsyn till väder blir även flödet mellan ICA Sveriges lager 

och leverantörer mer effektivt.  

Ytterligare ett potentiellt användningsområde att undersöka är bemanning i exempelvis butik eller 

lager. Detta resonemang bygger på att försäljningsökningen/minskningen i butik är så pass stor att 

butikerna har möjlighet att justera bemanningen utefter förväntad försäljning. Huruvida detta är sant 

eller inte är något som i framtiden skulle kunna undersökas närmare. 

9.2.3 Ny region 

Antagandet om att försäljningen i Stockholmsområdet förhåller sig på samma sätt till avvikelser från 

medeltemperatur som i resten av landet är central för denna studie. En utökning av denna studie 

skulle kunna vara att göra en liknande studie i en annan region. Denna studie skulle inte behöva vara 

lika djupgående, utan skulle direkt kunna inrikta sig på att enbart undersöka ett utvalt, tidigare 

påverkat sortiment mot just avvikelse i medeltemperatur. På så sätt skulle studien kunna genomföras 

under en betydligt kortare tidsperiod.  

9.2.4 Kött 

Det är definitivt av intresse att genomföra en analys över väderpåverkan på kött, och då framförallt 

grillkött. Denna analys är definitivt motiverad utifrån vad varuplanerarna för kött har berättat 

tidigare i studien. I dagsläget är den data som finns att tillgå av för låg kvalitet, varför kött har 

exkluderats från studien. Skulle bättre data finnas tillgänglig är detta en studie som bör ta relativt 

kort tid att genomföra.  

9.2.5 Mer avancerade statistiska metoder 

För att uppnå en högre tillförlitlighet kan det vara ett alternativ för ICA att genomföra en liknande 

studie som bygger på mer avancerade statistiska metoder, till exempel Neural Networks (Fildes och 

Crone, 2006) eller dynamisk regression (Sivillo och Reilly, 2004-2005). Dagens studie är genomförd 

som enkel regression, vilket bygger på linjära samband som kanske inte helt speglar verkligheten. Att 

genomföra en liknande studie med en mer avancerad metod kommer troligtvis vara bra mycket mer 

kostsamt för ICA än denna studie. Detta då dessa metoder kräver avancerade statistiska kunskaper, 

vilket inte kan hittas hos examensarbetande civilingenjörer utan antagligen behöver konsultbolag 

eller doktorandstudenter anlitas.  
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Dock är det osäkert hur mycket bättre en sådan studie skulle vara, då både försäljnings- och 

väderprognoser i slutändan ändå är osäkra, samt att målet för ICA enbart är att uppnå en bättre 

styrning än i dagsläget. Om en liknande studie trots allt genomförs så rekommenderar författarna att 

ICA väntar tills datakvaliteten är tillförlitlig och tillräcklig historik finns för att kunna dra rimliga 

slutsatser. 

9.2.6 Studier på artikelnivå 

En problematik som finns med denna studie är att varuplanerarna gör beställningar på artikelnivå 

och väderpåverkan är undersökt på artikelgruppsnivå. Troligen skiljer sig väderpåverkan relativt 

mycket mellan olika artiklar. Som tidigare diskuterats blir analys på artikelnivå svår att göra då 

effekter av parametrar som priser och kampanjer troligen påverkar mer på artikelnivå än på en mer 

aggregerad nivå. För artikelgrupper med hög väderpåverkan och som bedöms kunna ge höga 

besparingar (genom att exempelvis ta fram business case), bör undersökningar dock göras för detta. 

Detta kommer att innefatta identifiering av ytterligare faktorer som påverkar försäljningen och 

kommer att kräva mycket data. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Artikelgrupp kontra artikelundergrupp 
Dessa varor undersöktes i korrelationsstudien på artikelundergruppsnivå. 

Varugrupp Artikelgrupp Artikelundergrupp (exempel) 

Drycker Maltdrycker Öl Klass I Returburkar 

Drycker Maltdrycker Maltdrycker Övriga 

Drycker Kolsyrade Drycker Läskedrycker Returburkar 

Drycker Kolsyrade Drycker Mineralvatten Returburkar 

      

Desserter/efterrätter Dessertsoppor Nyponsoppa 

Desserter/efterrätter Dessertsoppor Blåbärssoppa 

Desserter/efterrätter Dessertsoppor Fruktsoppa 

Desserter/efterrätter Krämer/kompotter Krämer Ätklara 

Desserter/efterrätter Krämer/kompotter Krämer Kallrörda/pulver 

Desserter/efterrätter Krämer/kompotter Krämer/kompotter Osötade 

Desserter/efterrätter Puddingar/fromage Chokladpudding 

Desserter/efterrätter Puddingar/fromage Puddingar Övriga 

Desserter/efterrätter Puddingar/fromage Fromage 

Desserter/efterrätter Dessertsåser Vaniljsås 

Desserter/efterrätter Dessertsåser Chokladsås/kolasås 

Desserter/efterrätter Dessertsåser Dessertsås Övriga 

      

Frukt Och Bär Bär Jordgubbar 

Frukt Och Bär Bär Körsbär 

Frukt Och Bär Bär Lingon 

Frukt Och Bär Bär Blåbär 

Frukt Och Bär Bär Övriga Bär 

Frukt Och Bär Bär Ekologiskt odlade bär 

      

Glass Glass Stycksaker Glass-strutar 

Glass Glass Stycksaker Glass-pinnar 

Glass Glass Stycksaker Isglassar 

Glass Glass Stycksaker Övriga Stycksaker 

Glass Glass Flerpack Glass-strutar 

Glass Glass Flerpack Glass-pinnar 

Glass Glass Flerpack Isglassar 

Glass 
Glasstårtor & 
Glassbakelser Glasstårtor 

Glass Övrig Glass Och Sorbet Sorbet 

Glass Övrig Glass Och Sorbet Övrig Glass 

      

Chark Manuell/lös Vikt Chark Oblandad Lös Vikt Skinka Rökt 

Chark Manuell/lös Vikt Chark Oblandad Lös Vikt Skinka Kokt 

Chark Manuell/lös Vikt Chark Oblandad Lös Vikt Rostbiff Färdig 

Chark Manuell/lös Vikt Chark Oblandad Lös Vikt Övriga Helvaror 

Chark Manuell/lös Vikt Chark Oblandad Lös Vikt Övriga Helvaror Import 

Chark Manuell/lös Vikt Chark Blandad Lös Vikt Salami 
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Chark Manuell/lös Vikt Chark Blandad Lös Vikt Ölkorv 

Chark Manuell/lös Vikt Pastej Lös Vikt Pastej Skivbar 

Chark Manuell/lös Vikt Pastej Lös Vikt Pastej Bakad 

Chark Manuell/lös Vikt Pate Lös Vikt Kött 

Chark Manuell/lös Vikt Sylta/aladåb Lös Vikt Sylta 

Chark Manuell/lös Vikt Grillprodukter Lös Vikt Kalkon 

Chark Manuell/lös Vikt Rimmat Lös Vikt Sidfläsk 

Chark Manuell/lös Vikt Matkorv Lös Vikt Matkorv 

      

      

Smörgåsmat Förpackad Smörgåsmat Bit Oblandat 

Smörgåsmat Förpackad Smörgåsmat Bit Blandat 

Smörgåsmat Förpackad Smörgåsmat Bit Ölkorv 

Smörgåsmat Förpackad Smörgåsmat Bit Import 

      

Sallad Sallad Packad Potatissallad 

Sallad Sallad Packad Fisk&skaldjurssallad 

Sallad Sallad Packad Grönsakssallad 

Sallad Sallad Packad Fruktsallad 

Sallad Sallad Packad Kött&charksallad 

      

Sallad/smaksättare 
Manuell Sallad Lös Vikt Potatissallad Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Sallad Lös Vikt Fisk&skaldjurssallad Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Sallad Lös Vikt Grönsakssallad Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Sallad Lös Vikt Fruktsallad Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Sallad Lös Vikt Kött&charksallad Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Majonnäs Lös Vikt Majonnäs Lös Vikt 

Sallad/smaksättare 
Manuell Dressing Lös Vikt Dressing Lös Vikt 

      

Våg Kött Manuell Nöt Ben/Lägg 

Våg Kött Manuell Nöt Bog 

Våg Kött Manuell Nöt Entrecote 

Våg Kött Manuell Nöt Fransyska 

Våg Kött Manuell Nöt Högrev 

Våg Kött Manuell Nöt Innanlår 

Våg Kött Manuell Färs Nöt 

Våg Kött Manuell Färs Gris 

Våg Kött Manuell Färs Blandfärs 

Våg Kött Manuell Färs Butiksunikt 

Våg Kött Manuell Gris Kotlett 

Våg Kött Manuell Gris Revben 

Våg Kött Manuell Gris Sida 

Våg Kött Manuell Gris Skinka 

Våg Kött Manuell Kalv Kotlett 

Våg Kött Manuell Kalv Rygg 

Våg Kött Manuell Kalv Stek 
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Våg Kött Manuell Lamm Rygg 

Våg Kött Manuell Lamm Stek 

Våg Kött Manuell Vilt Butiksunikt 

Våg Kött Manuell Fågel Butiksunikt 

Våg Kött Manuell Grpart Kött Manuell Grpart 

      

Nötkött Nötkött Detaljstyckat Entrecote 

Nötkött Nötkött Detaljstyckat Ryggbiff 

Nötkött Nötkött Detaljstyckat Oxfile 

      

Griskött Griskött Detaljstyckat Sidfläsk Benfri 

Griskött Griskött Detaljstyckat Butiksskinka 

Griskött Griskött Detaljstyckat Flintastek 

      

Grill. Grillkol/Briketter. Grillkol. 

Grill. Grillkol/Briketter. Grillbriketter. 

Grill. Grillkol/Briketter. Engångsgrillar. 
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11.2 Bilaga 2 - Sammanställning 

korrelationsanalys 

Sommar mot avv.med.temp (positiv) 

VARA KORREL 

Dressing 0,48 

Skinka 0,38 

Babydrycker 0,39 

Krämer/kompotter 0,46 

Apelsinsaft 0,45 

Blandsaft 0,53 

Safter Övriga 0,54 

Iste 0,60 

Maltdrycker 0,38 

Kolsyrade Drycker 0,41 

Stilldrinks 0,66 

Övriga drycker 0,40 
Kroppslotion 0,38 

Fotvård 0,35 

Solmedel 0,59 

Hårborttagningsmedel 0,44 

Hudvård Övrigt 0,53 

Sjukvårdsartiklar 0,42 

Våtservetter 0,36 

Engångshyvlar 0,36 

Melon 0,38 

Fruktsallad 0,37 

Glass Stycksaker 0,82 

Glass Flerpack 0,56 

Smaksatt Mjölk 0,55 

Övriga drycker koncentrerad 0,47 

Feta/fårost 0,38 

Sallad Packad 0,41 

Sallad 0,39 

Potatissallad 0,36 

Potatissallad 0,37 

Kyckling Kall 0,35 

Solmedel 0,50 

Växtskyddsmedel. 0,37 

Insektsmedel. 0,40 

Campingmöbler. 0,45 

Grillkol/Briketter. 0,43 

Herr. 0,45 

Barn 80-110. 0,49 

Glasögon. 0,45 

Fritid 0,35 

Vår/sommarlek 0,47 

Trädgårdsredskap 0,39 

Bevattning 0,49 

Grpart Gris Butikspack 0,34 

Entrecote 0,19 

 

Sommar mot soltimmar (positiv och 
negativ) 

VARA KORREL 

Dressing 0,37 

Vetemjöl -0,35 

Rågsikt -0,40 

Krämer/kompotter 0,36 

Blandsaft 0,40 

Safter Övriga 0,40 

Iste 0,38 

Stilldrinks 0,51 

Solmedel 0,40 

Hårborttagningsmedel 0,36 

Glass Stycksaker 0,69 

Glass Flerpack 0,40 

Smaksatt Mjölk 0,50 

Övriga drycker koncentrerad 0,35 

Jäst -0,49 

Solmedel 0,38 

Herr -0,42 

DVD. -0,34 

Campingmöbler. 0,35 

Grillkol/Briketter. 0,35 

Ytterplagg. -0,40 

Paraplyer. -0,58 
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Sommar mot väderindex (positiv och negativ) 

VARA KORREL 

Dressing 0,43 

Tomatpure -0,40 

Grönsaksblandningar -0,37 

Soppor Våta -0,35 

Buljong -0,37 

Baktillbehör Övrigt -0,35 

Mixer -0,37 

Mixer Övriga -0,42 

Vetemjöl -0,47 

Rågsikt -0,51 

Mjöl Övrigt -0,39 

Sirap -0,41 

Krämer/kompotter 0,41 

Gele -0,36 

Apelsinsaft 0,38 

Blandsaft 0,47 

Safter Övriga 0,47 

Iste 0,50 

Chokladkakor -0,32 

Chokladrullar -0,33 

Stycksaker -0,27 

Konfektyr Med Leksak -0,19 

Chokladpraliner -0,23 

Chokladdrageer -0,22 

Sockerkonfektyr -0,14 

Maltdrycker 0,33 

Kolsyrade Drycker 0,36 

Stilldrinks 0,62 

Övriga drycker 0,38 

Bakartiklar -0,42 

Efterbehandlingsmedel -0,43 

Solmedel 0,49 

Hårborttagningsmedel 0,39 

Hudvård Övrigt 0,43 

Glass Stycksaker 0,81 

Glass Flerpack 0,50 

Smaksatt Mjölk 0,56 

Övriga drycker koncentrerad 0,41 

Matlagningsost Riven -0,37 

Sallad Packad 0,38 

Potatissallad 0,36 

Blandfärs -0,44 

Solmedel 0,44 

Säkringar/Proppar. -0,35 

DVD. -0,41 

Campingmöbler. 0,40 

Grillkol/Briketter. 0,40 

Herr. 0,37 

Barn 80-110. 0,38 

Ytterplagg. -0,47 

Glasögon. 0,37 

Paraplyer. -0,71 

Ytterplagg. -0,45 

Vår/sommarlek 0,39 

Bevattning 0,39 

 

Sommar mot avv.med.temp (negativ) 

VARA KORREL 

Chilisås -0,37 

Tomatpure -0,43 

Stuvningar -0,35 

Champinjoner -0,36 

Grönsaksblandningar -0,37 

Soppor Våta -0,39 

Soppor Torra -0,40 

Buljong -0,42 

Kryddor I Storpåse -0,37 

Baktillbehör Övrigt -0,37 

Mixer -0,38 

Mixer Övriga -0,45 

Vetemjöl -0,48 

Rågsikt -0,53 

Mjöl Övrigt -0,43 

Sirap -0,43 

Gele -0,40 

Bakartiklar -0,44 

Efterbehandlingsmedel -0,42 

Putsmedel -0,37 

Ströbröd -0,40 

Matlagningsgrädde -0,35 

Jäst -0,61 

Matlagningsost Riven -0,38 

Rimmade Produkter Packat -0,37 

Blandfärs -0,47 

Herr -0,39 

DVD. -0,38 

Paraplyer. -0,58 
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Ytterplagg. -0,44 

Nötfärs -0,31 

Grisfärs -0,21 

Kalvfärs -0,21 

 

Vinter mot avv.med.temp (positiv)   

VARA KORREL 

Barnmat Övrig 0,56 

Granola 0,38 

Krämer/kompotter 0,42 

Torkad Frukt 0,38 

Specialkaffe 0,41 

Halstabletter 0,39 

Tuggummi 0,35 

Fönsterputs 0,34 

Munvatten 0,46 

Two-in-one 0,35 

Rulltobak 0,45 

Röktillbehör 0,42 

Dagstidningar 0,50 

Matlagningsbröd 0,38 

Längder/kransar 0,56 

Småbröd Mm 0,48 

Apelsiner 0,47 

Plommon 0,47 

Äpplen 0,49 

Päron 0,47 

Melon 0,46 

Bananer 0,55 

Sallat 0,41 

Fruktsallad 0,46 

Morötter 0,41 

Glass Stycksaker 0,43 

Portionsrätter Lågkalori 0,50 

Gratänger 0,35 

Pastarätter 0,36 

Minimjölk 0,50 

Smaksatt Mjölk 0,56 

Naturell Yoghurt 0,50 

Special filmjölk 0,50 

Drickyoghurt 0,48 

Fruktkvarg 0,52 

Kylda Desserter 0,35 

Mejeri Övrigt 0,61 

Interimsgrupp 0,45 

Övrig Grovkorv 0,49 

Sallader, Packat 0,44 

Smörgåsar, Packat 0,42 

Grpart Sallad/Sås/Inl.Manuell 0,34 

Ytterlår 0,41 

Kyckling Kall 0,46 

Hemkörning distr 5 0,37 

Blomkrukstillbehör. 0,38 

Fröer/Lökar. 0,36 

Gödsel/Jordförbättring. 0,42 

Mikra 0,41 

Diska 0,47 

Audio/Video. 0,36 

Junior pojk 120-170. 0,36 

Junior flick 120-170. 0,35 

Junior stl 28-39. 0,39 

Barn stl 18-27. 0,35 

Vår/sommarlek 0,44 

Junior 120-170. 0,41 

Barn 80-110. 0,40 

Övrigt Special 0,55 
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Vintern mot avv.med.temp 
(negativ)   

VARA KORREL 

Fågelmat -0,59 

Djurvitaminer -0,50 

Glutenfria Flingor -0,47 

Omalet Kaffe -0,52 

Handcreme -0,49 

Cerat -0,44 

Tunnbröd/brödkakor -0,42 

Bageri Matbröd -0,36 

Bakeoff Matbröd -0,40 

Övr. Emballage Frukt -0,42 

Mjölig Potatis -0,36 

Emballage Potatis -0,37 

Hårvård -0,41 

Bad & Dusch -0,35 

Övrigt -0,56 

Smaksatt filmjölk -0,52 

Special yoghurt -0,54 

Special smörgåsmargarin -0,42 

Majonnäs -0,44 

Såser -0,45 

Övriga Sallader -0,37 

Grpart Sallad/Sås/Inl.B-Pack -0,39 

Nötkött Packat -0,46 

Fransyska -0,41 

Griskött Packat -0,36 

Bog -0,36 

Kalvkött Packat -0,56 

Pastej -0,42 

Grpart Grillat Manuell -0,42 

Slask Avd. Kött -0,50 

Cafe Kallskänk -0,38 

Cafe Drycker -0,37 

Kallskänk övrigt -0,37 

Handcreme -0,40 

Cerat -0,45 

Övrig ej försäljning 3 -0,52 

Hemkörning distr 4 -0,37 

Apotek 25 % -0,43 

Säkringar/Proppar. -0,51 

Servera. -0,36 

Grillar. -0,46 

Camping -0,44 

Bilvård -0,46 

Spela Pussla Bygga -0,41 

Termometrar. -0,63 

Trädgårdsredskap -0,35 

Snöredskap -0,37 

Tillbehör hus och tomt. -0,46 

Slask Avd.Special -0,51 

Datapapper -0,36 
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11.3 Bilaga 3 – Korrelationsplottar sommar 
Här redovisas exempel på diagram med försäljning mot väderparametrar. Data är inte rensade på 

högtider, veckodag eller lön. På y-axeln (lodräta) är avvikelse från medeltemperatur och på y-axeln 

(vågräta) försäljning i antal. 
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11.4 Bilaga 4 - Sammanställning regressionsanalyser 
Regressionsanalysernas viktigaste koefficienter presenteras nedan. Lower och upper beskriver den nedre 

respektive övre gränsen i konfidensintervallen för beta respektive beta/alpha. R2 är förklaringsgraden 

och även korrelationsnivån i kvadrat. 

 

Sommar positiv korrelation 

Nummer Namn R2 Beta 

Beta 

low 

Beta 

up alpha beta/alpha beta/alpha low beta/alpha up 

10310 Dressing 0,32 74 61 87 2 757 2,7% 2,2% 3,2% 

11720 Skinka 0,18 10 8 13 288 3,6% 2,7% 4,5% 

12310 Babydrycker 0,18 24 18 30 1 065 2,2% 1,7% 2,8% 

14030 Krämer/Komplotter 0,30 47 38 55 1 916 2,4% 2,0% 2,9% 

14510 Apelsinsaft 0,23 13 10 15 393 3,2% 2,5% 3,9% 

14520 Blandsaft 0,33 19 16 22 535 3,5% 2,9% 4,1% 

14530 Safter Övriga 0,34 124 103 144 4 012 3,1% 2,6% 3,6% 

15570 Iste 0,37 35 29 40 485 7,1% 6,0% 8,2% 

16210 Maltdrycker 0,28 560 454 666 24 757 2,3% 1,8% 2,7% 

16230 Kolsyrade drycker 0,43 1 862 1 608 2 117 66 355 2,8% 2,4% 3,2% 

16240 Stilldrinks 0,49 330 290 370 7 093 4,7% 4,1% 5,2% 

16296 Övriga Drycker 0,18 5 3 6 103 4,5% 3,4% 5,6% 

17830 Fotvård 0,13 5 3 6 228 2,1% 1,5% 2,8% 

17840 Solmedel 0,36 54 46 63 342 15,9% 13,4% 18,4% 

17870 Hårborttagningsmedel 0,20 5 4 6 131 3,6% 2,7% 4,4% 

17890 Hudvård 0,29 24 19 28 312 7,6% 6,2% 9,1% 

18010 Sjukvårdsartiklar 0,19 27 21 34 864 3,2% 2,4% 3,9% 

18040 Våtservetter 0,18 7 5 9 351 2,1% 1,6% 2,6% 

18130 Engångshyvlar 0,19 4 3 5 331 1,3% 0,9% 1,6% 

31060 Melon 0,18 296 221 371 8 218 3,6% 2,7% 4,5% 

33130 Fruktsallad 0,16 17 12 22 498 3,4% 2,5% 4,4% 

41010 Glass Stycksaker 0,67 802 735 870 10 204 7,9% 7,2% 8,5% 

41020 Glass Flerpack 0,38 131 111 151 3 981 3,3% 2,8% 3,8% 
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Sommar negativ korrelation 

Nummer Namn R2 Beta 

Beta 

low 

Beta 

up alpha beta/alpha beta/alpha low beta/alpha up 

10420 Chilisås 0,18 -9 -12 -7 496 -1,9% -2,4% -1,4% 

11410 Stuvningar 0,20 -3 -4 -2 157 -2,0% -2,4% -1,5% 

10430 Tomatpure 0,21 -39 -48 -30 1 505 -2,6% -3,2% -2,0% 

11510 Champinjoner 0,15 -39 -50 -28 2 011 -1,9% -2,5% -1,4% 

11810 Soppor våta 0,20 -58 -72 -44 2 209 -2,6% -3,3% -2,0% 

11645 Grönsaksblandning 0,15 -7 -9 -5 244 -3,0% -3,8% -2,1% 

11820 Soppor Torra 0,25 -45 -54 -36 2 007 -2,2% -2,7% -1,8% 

11830 Buljong 0,18 -60 -74 -45 2 170 -2,7% -3,4% -2,1% 

13025 Kryddor i stor påse 0,21 -9 -11 -7 380 -2,2% -2,8% -1,7% 

13120 Baktillbehör övrigt 0,23 -105 -128 -82 4 228 -2,5% -3,0% -1,9% 

13210 Mixer 0,32 -17 -19 -14 812 -2,0% -2,4% -1,7% 

13220 Mixer övriga 0,24 -12 -14 -9 536 -2,2% -2,7% -1,7% 

51050 Smaksatt mjölk 0,30 37 30 44 1 144 3,2% 2,6% 3,8% 

56990 Övriga drycker koncentrerad 0,31 208 171 245 9 212 2,3% 1,9% 2,7% 

65040 Fetaost/Fårost 0,25 157 125 189 7 091 2,2% 1,8% 2,7% 

70820 Sallad Packad 0,33 264 220 309 8 400 3,1% 2,6% 3,7% 

71610 Potatissallad 0,17 1 1 1 19 5,0% 3,7% 6,3% 

79310 Kyckling kall 0,15 3 2 4 121 2,3% 1,7% 3,0% 

92360 Växtskyddsmedel 0,14 1 0 1 12 5,3% 3,7% 6,8% 

92380 Insektsmedel 0,18 11 8 14 257 4,3% 3,2% 5,4% 

94730 Campingmöbler 0,20 11 9 14 95 12,0% 9,2% 14,9% 

94820 Grillkol/briketter 0,25 130 103 156 1 973 6,6% 5,2% 7,9% 

98610 Trädgårdsredskap 0,19 10 8 13 252 4,1% 3,1% 5,1% 

98630 Bevattning 0,25 8 6 9 85 9,1% 7,2% 11,0% 

96810 Fritid 0,14 26 18 34 421 6,2% 4,4% 8,0% 

97280 Vår/Sommarlek 0,26 51 40 61 643 7,9% 6,3% 9,5% 
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13310 Vetemjöl 0,31 -79 -93 -65 2 967 -2,7% -3,1% -2,2% 

13320 Rågsikt 0,32 -5 -6 -4 131 -4,0% -4,7% -3,3% 

13330 Mjöl övriga 0,25 -30 -37 -24 1 274 -2,4% -2,9% -1,9% 

13620 Sirap 0,24 -7 -9 -6 253 -2,9% -3,5% -2,3% 

14330 Gele 0,21 -7 -8 -5 208 -3,2% -3,9% -2,4% 

16925 Bakartiklar 0,27 -25 -30 -20 863 -2,9% -3,5% -2,4% 

17150 Efterbehandlingsmedel 0,19 -1 -1 -1 29 -3,1% -3,8% -2,3% 

17210 Putsmedel 0,15 -5 -6 -3 270 -1,7% -2,2% -1,2% 

27030 Ströbröd 0,20 -14 -17 -11 486 -2,9% -3,6% -2,2% 

52050 Matlagningsgrädde 0,14 -177 -229 -125 8 150 -2,2% -2,8% -1,5% 

58510 Jäst 0,47 -133 -149 -116 3 996 -3,3% -3,7% -2,9% 

65015 Matlagningsost riven 0,22 -90 -110 -69 3 706 -2,4% -3,0% -1,9% 

70635 Rimmade produkter packat 0,26 -13 -16 -10 423 -3,1% -3,7% -2,4% 

73250 Blandfärs 0,24 -13 -16 -11 498 -2,7% -3,2% -2,1% 

91320 DVD 0,17 -43 -54 -31 1 425 -3,0% -3,8% -2,2% 

96750 Paraplyer 0,35 -3 -3 -2 16 -18,1% -21,0% -15,2% 

96960 Ytterplagg 0,19 -1 -1 -1 10 -10,6% -13,2% -8,0% 

73210 Nötfärs 0,11 -129 -174 -85 6 812 -1,9% -2,6% -1,2% 
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Vinter positiv korrelation (Vintern 2009/2010 rensad) 

Nummer Namn R2 Beta 

Beta 

low 

Beta 

up alpha beta/alpha beta/alpha low beta/alpha up 

12370 Barnmat övrig 0,42 76 64 87 2 158 3,5% 3,0% 4,0% 

14030 Krämer/Kompotter 0,25 32 25 39 1 340 2,4% 1,9% 2,9% 

17205 Fönsterputs 0,21 16 12 20 583 2,7% 2,1% 3,4% 

17550 Munvatten 0,30 24 19 28 631 3,8% 3,0% 4,5% 

31026 Plommon 0,24 14 11 18 167 8,5% 6,4% 10,6% 

31035 Äpplen 0,33 495 399 591 10 179 4,9% 3,9% 5,8% 

31040 Päron 0,29 197 156 238 3 282 6,0% 4,7% 7,3% 

33130 Fruktsallad 0,27 16 13 20 252 6,5% 5,0% 7,9% 

51050 Smaksatt mjölk 0,36 23 19 27 696 3,3% 2,7% 3,8% 

53020 Naturell youghurt 0,31 415 336 493 11 098 3,7% 3,0% 4,4% 

53550 Drickyoughurt 0,26 19 15 23 500 3,8% 2,9% 4,6% 

53560 Fruktkvarg 16,30 20 16 23 533 3,7% 3,1% 4,4% 

59010 Kylda Desserter 0,17 190 138 243 10 131 1,9% 1,4% 2,4% 

70215 Övrig Grovkorv 0,26 29 23 36 674 4,3% 3,4% 5,3% 

92350 Gödsel/Jordförbättring. 0,20 2 2 3 35 6,1% 4,5% 7,7% 

Vinter negativ korrelation (Vintern 2009/2010 rensad) 

Nummer Namn R2 Beta Beta low Beta up alpha beta/alpha beta/alpha low beta/alpha up 

12030 Fågelmat 0,47 -73 -83 -63 1 397 -5,2% -5,9% -4,5% 

17820 Handcreme 0,32 -11 -13 -9 324 -3,3% -3,9% -2,7% 

17850 Cerat 0,28 -18 -21 -14 759 -2,4% -2,8% -1,9% 

21030 Tunnbröd/brödkakor 0,28 -341 -410 -272 11 420 -3,0% -3,6% -2,4% 

28210 Bageri Matbröd 0,21 -111 -138 -84 3 202 -3,5% -4,3% -2,6% 

91430 Säkringar/Proppar. 0,29 -8 -9 -6 219 -3,4% -4,1% -2,8% 

94810 Grillar. 0,29 -21 -25 -17 339 -6,1% -7,3% -4,9% 

98060 Termometrar. 0,42 -3 -4 -3 36 -8,6% -9,9% -7,3% 


