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Förord 
 

 
I februari 2010 presenterades vi för ett antal olika förslag på examensarbeten av vår 

handledare Fredrik Persson, ett utav dessa var att skapa en simuleringsbaserad 

utbildningsmiljö för produktionsplanering. Vi valde till en början att inte gå vidare med 

detta förslag, ödet vill däremot annorlunda och efter diverse bakslag med ett par olika 

examensarbeten så hamnade vi till slut där i alla fall. 

Vad vi kan konstatera i efterhand är att valet av examensarbete har varit nyttigt och 

lärorikt, då vi har erhållit betydligt djupare kunskaper i såväl simulering som i 

produktionsplanering. Förhoppningsvis kan Linköpings Universitet och gruppen 

Kvantitativ Logistik har stor nytta av detta arbete i några år framöver. 

Vi skulle vilja passa på att tacka all människor som varit inblandade i projektet, svarat på 

våra frågor och stöttat oss när vi har haft problem. Särskilt vill vi tacka vår handledare 

och examinator Fredrik Persson för hans hjälp under projektet. 

Norrköping den 8 juni 2010. 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Miroljub Djordjevic     Johan Häggqvist 
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Sammanfattning 

Gruppen Kvantitativ Logistik (KL) vid Linköpings Universitet har under en längre tid 

efterfrågat en simuleringsbaserad utbildningsmiljö där produktionsplanering kan 

upplevas i form av planering, omplanering och kapacitetsberäkningar.   

Denna utbildningsmiljö ska framförallt användas för att utbilda andra studenter inom 

produktionsplanering. Miljön ska bestå av ett användarinterface där all data om 

produktionen framgår, en simuleringsmodell som utgör själva fabriken samt en 

sammanhållande struktur som möjliggör styrning av de båda komponenterna. Dessutom 

skall ett antal scenarion skapas som skall ligga till grund för de lärandemoment som 

MPCW hanterar. 

Fyra fiktiva produktstruktur skapades, på så sätt att deras komplexitet och djup var 

tillfredsställande. Dessa strukturer ligger till grund för de MRP- och sedermera CRP-

beräkningar som används för att styra de ursprungliga aktiviteterna. 

Resultatet av examensarbetet är ett verktyg som kan användas för att simulera 

produktionsplaneringsarbete. Verktyget består av två huvuddelar, den ena är ett GUI 

(Graphical User Interface) i Excel som kallas för MPCW (Material Planning and Control 

Workbench) och en simuleringsmodell. Dessa delar jobbar tillsammans via Excel och 

VBA. Allt kontrolleras genom MPCW:s GUI och det är i MPCW som användaren sitter 

och styr produktionsplaneringen genom att analysera och bearbeta tillgänglig 

information. Användaren har möjlighet att erhålla information i MPCW i form av MRP 

tablåer som bygger på en huvudplan, information om produktionskapacitet och 

beläggning på maskinerna i fabriken.  

Vad gäller vidare arbete med modellen, så kommer det alltid finnas utrymme för 

förbättring, framförallt vad gäller fabriken. Detta då en simulerad fabrik naturligtvis 

aldrig kan avbilda en riktig fabrik helt och hållet, särskilt då den modellerade fabriken 

inte bygger på en verklig fabrik.  
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Abstract 
 

 

 

 

The purpose of this thesis is to create a simulation based education environment within 

the field of production planning. It will then be used foremost as a tool to educate other 

students about the daily life of a production planner. The education environment consists 

of a user interface where all the data about the production is presented, and a simulation 

model which is the factory in this case. There is also an agglutinative structure that 

enables controlling of both of the components. Furthermore, a set of scenarios are 

created and these are the basis of the educational phase, which the MPCW (Material 

Planning and Control Workbench) manages. Four fictional product structures are created 

in such a way that their depth and complexity are considered satisfactory. These 

structures are later on the base for both the MRP (Material Requirements Planning) and, 

later on, the CRP (Capacity Requirements Planning) calculations. The result of this 

thesis is a tool which can be used to simulate work with production planning. The tool 

consists of two main parts, the first is a GUI (Graphical User Interface) in Microsoft 

Excel called MPCW (Material Planning and Control Workbench) and a simulation 

model in Arena. These two components interact with each other thru Excel and VBA. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På taktisk och operativ nivå benämns ofta beslut gällande planering och styrning av 

produktion som material- och produktionsstyrning (MPS). De övergripande målen för 

planering och styrning är att erhålla en hög leveransservice genom korta och säkra 

leveranstider, att ha låga tillverkningskostnader genom utjämnat resursutnyttjande samt 

att ha låga kostnader för kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och färdigvarulager 

genom kortare genomloppstid. Det är osannolikt att man skulle kunna uppfylla alla dessa 

mål samtidigt, i stället måste man göra avvägningar och prioriteringar mellan dessa 

menar Olhager (2000). 

De huvudsakliga planeringsbesluten som gäller material och produktion rör följande 

frågor (Olhager, 2000): 

• Vad ska tillverkas? 
• Hur mycket ska tillverkas? 
• När ska tillverkningen ske? 
• Vilka resurser ska utnyttjas? 

Själva planeringen sker normalt på olika nivåer i ett styrsystem. Beslut på den lägre 

nivån bör ske beroende på beslut på de högre nivåerna i det hierarkiskt uppbyggda 

styrsystemet. Till exempel kan detta ske genom att sälj- och verksamhetsplaneringen 

(SVP) styr planeringen i de övriga nivåerna genom att bryta ner planen för 

produktgrupper till enskilda produkter (Olhager, 2000). 

MPS-system har länge varit den allmänna beteckningen på system för planering och 

styrning av material och produktion, men på senare år har ett antal andra begrepp, 

närliggande MPS, dykt upp. Många av dagens kommersiella MPS-system använder en 

struktur för produktionsresursplanering som kallas MPR II (Manufacturing Resource 

Planning) där fokus främst ligger på de övre planeringsnivåerna, sälj- och 
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verksamhetsplanering och huvudplanering. Man talar också ofta om huvudplanering i 

samband med materialbehovsplanering, MRP (Material Requirements Planning), ett 

begrepp som lanserades under 60-talet varvid förkortningen redan var upptagen när 

Manufacturing Resource Planning lanserades. Under 1990-talet kom ytterligare ett 

begrepp, ERP (Enterprise Resource Planning), som bygger på MRP II-system men 

erbjuder ytterligare funktionalitet, som stöd för försäljning, kvalitet och underhåll samt 

ny informations- och kommunikationsteknologi. 

Gruppen Kvantitativ Logistik (KL) vid Linköpings Universitet har länge efterfrågat en 

simuleringsbaserad utbildningsmiljö där produktionsplanerares vardag kan upplevas i 

form av planering, omplanering och kapacitetsberäkningar. Tidigare försök har 

misslyckats på grund av att klockan i programvaran för produktionsplanering inte har 

gått att koppla samman med klockan i ett simuleringsverktyg, vilket inte gör simulering 

möjlig. Önskemål finns nu att utveckla en sådan programvara samt att koppla denna med 

en fiktiv simulerad fabrik. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utarbeta en simuleringsbaserad utbildningsmiljö 

inom produktionsplanering. Denna ska sedan användas för att utbilda framförallt andra 

studenter inom produktionsplanering. Miljön ska bestå av ett användarinterface där all 

data om produktionen framgår, en simuleringsmodell som utgör själva fabriken samt en 

sammanhållande struktur som möjliggör styrning av de båda komponenterna. Dessutom 

skall ett antal scenarion skapas som skall ligga till grund för de lärandemoment som 

MPCW (Material Planning Control Workbench) skall hantera. 

1.3 Uppgiftsområden 

Rapportens syfte bryts här i ett antal punkter för att precisera och beskriva de slutgiltiga 

frågeställningarna. 
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• Kan man utveckla en egen programvara för produktionsplanering som går att 

koppla samman med simuleringsverktyg?  

• Vilka egenskaper måste en sådan programvara innehålla?  

• Vilka är de vanligaste orsakerna för omplanering inom produktion? 

• Vilka svårigheter finns det inom material- och produktionsstyrning? 

1.4 Avgränsningar 

När man skapar och arbetar med simuleringsmodeller, framförallt de som bygger på en 

så pass komplicerad struktur som en producerande verkstad, så kommer det alltid att 

förekomma kraftiga avgränsningar. Inte minst är detta fallet när man arbetar mot en 

fiktiv fabrik. Det är inte möjligt att ta hänsyn till alla faktorer som kan ha en påverkan, 

efter noggranna överväganden får man komma fram till vilka som är de mest väsentliga 

och försöka simulera dessa på ett tillfredsställande vis. Beroende av vad man är 

intresserad av att undersöka och komma fram till genom modellen, så kan troligtvis en 

del faktorer ignoreras då de inte kommer att påverka resultatet.  

Modellen i rapporten kommer inte att ta hänsyn till några ekonomiska aspekter, vid till 

exempel senareläggning av order, så kommer man endast att titta på kapacitet och inte 

när det skulle vara mest förmånligt att lägga ordern. Vid MRP-beräkningar finns 

visserligen kostnader med, däremot är dessa värden helt fiktiva och kommer inte att 

påverka övriga produktionen nämnvärt, förutsatt att beräkningarna och uppskattningarna 

är väl genomförda. Eftersom det inte fanns tid att hitta en kommersiell programvara för 

att hantera produktionsplaneringsproblemet så har det varit nödvändigt att bara ta med de 

mest nödvändiga delarna, såsom MRP (Material Requirements Planning), HP 

(Huvudplan) och CRP (Capacity Requirements Planning). I och med att fabriken är fiktiv 

så förekommer det, helt naturligt, ganska många avgränsningar där. Modellen är byggd 

på så vis att allt produceras på linje och alla transportider mellan varje station är satt till 

en minut. De scenarion som väljs i modellen kommer endast att kunna lösas via 

omplanering av produktionen, då modellen annars skulle bli alldeles för komplex. 

Antalet scenarion har begränsats till sju, vilka är de vanligaste förekommande i denna 

typ av producerande verkstad. Dessa scenarion har även förenklats och några av dem är 
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tämligen liknande. Antalet intervjuer för att ta fram scenarierna blev begränsade till två, 

då det inte kändes som att det fanns allt för mycket tid att lägga på detta, samt att 

informationen från flera parter förmodligen inte skulle skilja sig från den redan erhållna 

informationen. 

1.5 Disposition 

Detta examensarbete är uppdelat i 8 kapitel, en kort redogörelse av var och ett utav dessa 

följer nedan. 

Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel redogör för rapportens syfte, bakgrund, 

uppgiftsområden, avgränsningar samt disposition. 

Kapitel 2 – Metod: Här redogörs examensarbetets lösningsmetod, arbetssätt och 

felkällor. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: En djup och omfattande undersökning i teorin bakom 

rapporten. 

Kapitel 4 – Simulering och modellbeskrivning: Här redogörs för de olika komponenterna 

som modellen är uppbyggd av samt hur dessa interagerar med varandra. 

Kapitel 5 – Scenarion: I detta kapitel följer en redogörelse av hur scenarierna är 

framtagna och utformade. 

Kapitel 6 – Lärandemoment: Eftersom resultatet av detta examensarbete är ett 

planeringsverktyg så finns inget direkt resultat att skriva. Detta kapitel ersätter att 

traditionellt resultatkapitel, och beskriver hur verktyget används samt hur själva 

inlärningsmomentet fungerar. 

Kapitel 7 – Diskussion: Detta kapitel tar upp hur vi känner att arbetet har gott genom 

projektet, vad man skulle kunna göra bättre samt vad man kan arbeta vidare på i 

framtiden. 
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2. Metod 

I detta kapitel diskuteras forskningsmetoder, interjuver som en form av datainsamling, 

validitet och reliabilitet, samt våra metodval och arbetsgång.  

2.1 Metoder 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder syftar i grunden till att få en djupare förståelse 

av en företeelse som studeras. Den största skillnaden mellan dessa metoder är att 

kvantitativa metoder omvandlar insamlad data till siffror och mängder som används för 

statistiska analyser. Kvalitativa metoder bygger på att forskarens uppfattning eller 

tolkning av information står som grund. (Holme & Solvang 1997) 

Båda dessa metoder har styrkor och svagheter. Kvalitativa metoder är oftast flexibla i sin 

natur och ger en helhetssyn som ger möjlighet till ökad förståelse och nya insikter under 

undersökningens gång. En styrka inom kvantitativa metoder är att de är strukturerade och 

man skiljer oftast på teoribildning och informationsinsamling vilket man inte behöver 

göra i kvalitativa metoder. Detta medför att data som tas fram kan generaliseras, men 

samtidigt kan det vara en svaghet då den framtagna datan kan vara irrelevant. (Holme & 

Solvang 1997) 
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Tabell 1. Utmärkande drag för kvalitativa och kvantitativa metoder. (Holme & Solvang 1997) 

Kvantitativ Kvalitativ 

Precision: forskaren eftersträvar en 

maximalt god avspegling av den 

kvantitativa variationen. 

 

Följsamhet: forskaren eftersträvar 

bästa möjliga återgivning av den 

kvalitativa variationen. 

Ringa information om många 

undersökningsenheter; går på bredden. 

 

Riklig information om få 

undersökningsenheter; går på djupet. 

Systematiska och strukturerade 

observationer, t ex enkät med fasta 

svarsalternativ. 

Osystematiska och ostrukturerade 

observationer, t ex djupintervju eller 

intervjumall utan fasta frågor eller 

svarsalternativ. 

 

2.1.2 Deskription 

Deskription används när man studerar frågeställningar som är av den allmänna typen och 

är bra då ens arbete är på översiktlig nivå. Denna metod syftar till att beskriva hur det 

man studerar ser ut eller hur det ter sig. Metoden innehåller mycket systematik och den 

informationen man samlar in bör kategoriseras och sorteras för att sedan användas då 

man ska lyfta fram det viktiga som arbetet berör. Man borde ha med riktig och relevant 

fakta som man noga har valt ut. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.3 Fallstudie 

En fallstudie är en studie där ett fall av många väljs ut för att beskriva och representera 

verkligheten av det man studerar. Fördelen med detta är att det ger en ganska bra 

beskrivning av studieobjektet med ett begränsat utrymme och man behöver inte beskriva 

alla möjliga fall. Nackdelen är dock att ett fall inte kan beskriva verkligheten tillräckligt 

bra för att man ska kunna dra överlagda slutsatser. För att slutsatserna man drar ska ha 

något värde måste antydningar från flera olika studier peka mot samma slutsatser. Vid en 
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fallstudie är det inte viktigt att ha en klar problemformulering från början, den kan 

utarbetas under arbetets gång och slutföras i ett senare skede. En annan sak som utmärker 

en fallstudie är också att man studerar många variabler vid ett fall och att man jobbar 

relativt nära undersökningsobjektet, i jämförelse med en statistisk analytisk metod då 

man undersöker från håll och studerar en variabel från flera olika fall. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.4 Klassificering 

Klassificering är en metod som används när man har införskaffat den data man behöver 

och måste bearbeta den för att kunna utföra analyser. Det viktiga vid klassindelning är att 

skilja på över- och underklasser och om klasserna består av variabler så måste man veta 

vilka som är beroende samt oberoende. Vidare bör klasserna vara reliabla, valida, tydliga 

på så sätt att man vet i vilken klass en specifik entitet av data ska tilldelas samt att man 

inte har några tomma klasser som inte är till någon nytta. Sist så bör även klasserna vara 

kompletta vilket innebär att de täcker det mesta samt att restklassen (”övrigt”) är så liten 

som möjlig. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.5 Hypotesprövning 

En hypotes är ett antagande och vid hypotesprövning undersöker man huruvida ens 

antagande av en viss företeelse eller händelse är korrekt. Hypoteser bygger oftast på 

fakta som man har av företeelsen och vid undersökning av hypoteser kan man antigen 

verifiera dem eller falsifiera dem. Det vill säga man bevisar att en hypotes är korrekt och 

har då blivit ett faktum eller att man kan avvisa en hypotes och detta görs för at öka 

förståelsen för det som studeras. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.6 Teoribildning 

Vid teoribildning studerar man något som är en förenklad bild av något i stort där man 

tro sig veta hur en liten del fungerar. Man vill öka förståelsen av det som studeras och se 

hur det funkar i ett större sammanhang. Man brukar grunda sin teoribildning på fakta och 

de företeelserna man inte förstår av det man studerar. Utifrån detta använder man 

hypoteser som blir faktum och sedan tas nya hypoteser fram som används med andra 
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fakta, genom detta händelseförlopp används härledningsregler för att knyta samman allt 

vilket resulterar till en teori. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.7 Modellbildning 

En modell är en utveckling av en teori och försöker beskriva verkligheten så bra som 

möjligt. Beroende på det man ska studera bör man utarbeta modellens noggrannhet vilket 

i sin tur kan ge en bättre bild av verkligheten samt en mer komplicerad modell. Man kan 

använda olika befintliga modeller med inputs från egen data som har samlats in. Detta 

kan leda till väntande och oväntade resultat, om modellen är av matematisk karaktär kan 

man använda sig av datorer med simuleringsverktyg där man kan ändra på variabler i de 

matematiska formlerna för att undersöka och ta fram dessa resultat och för att se hur 

systemet som modellen beskriver reagerar på förändringar. Ett annat sätt att undersöka 

en modell på är att bygga upp olika scenarion för att undersöka hur modellen skulle 

kunna fungera och vilka resultat man skulle kunna få fram. (Ejvegård R. 2009) 

2.1.8 Komparation 

Komparation är en svår metod att använda eftersom det är svårt att jämföra olika 

företeelser. Det man oftast vill åstadkomma med denna metod är att förklara något inom 

ramen för sitt studieobjekt med liknande objekt. Man bör se upp med att jämföra 

företeelser som kan likna varandra men i själva verket är helt annorlunda. Det kan visa 

sig i slutändan att jämförelsen inte är relevant gentemot frågeställningen. Några viktiga 

saker att tänka på vid en komparation är att generalisera företeelserna som ska jämföras, 

entiteter inom den företeelsen som ska jämföras bör ha samma enhetsvärde samt att man 

utgår från jämförbara entiteter och att man jämför både likheter och olikheter. (Ejvegård 

R. 2009) 
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2.2 Verktyg 

2.2.1 Intervju 

Intervjuer är ett sätt att samla in data och enligt Voss m.fl.  (2002) kan en intervju utföras 

på flera olika sätt, den kan vara allt ifrån helt ostrukturerad till helt strukturerad, utföras 

via telefon eller ansikte mot ansikte. Samtidigt kan man intervjua en hel grupp eller 

enskilda individer och man kan vara ensam eller i par (grupper) när man utför intervjuer. 

Vanligtvis brukar det bara vara en som intervjuar men om man är fler finns det vissa 

fördelar som man kan dra nytta av. Då man till exempel är två som intervjuar kan den 

ena fokusera på att anteckna medans den andra fokuserar på utfrågningen. Ett annat 

alternativ är att båda tar anteckningar och frågar så att man täcker så mycket som möjligt 

av informationsinsamlingen och dra fördelen från kreativiteten från flera intervjuvare. 

När man utför en intervju är det viktigt att utforma frågorna på ett språkligt sätt så att 

respondenten förstår frågorna eftersom feltolkningar kan leda till att man får opålitligt 

resultat. Vidare behöver man formulera frågorna utifrån om man vill ha korta koncisa 

svar, stängda frågor, eller om man vill ge respondenten möjligheten att svara så som de 

själva vill, öppna frågor. Man ska även försöka undvika ledande formulering på frågor, 

försöka få fram sociala önskade svar eller ställa känsliga frågor, samt att de inte får vara 

för långa. (Forza C. 2002) 

Några viktiga egenskaper eller tips att ha i åtanke vid interjuver är att försöka komma 

ihåg tidigare intervjuer och vad som sagts då och vad som inte sagts och jämföra med 

den pågående intervjun. Andra viktiga punkter är följande (Voss m.fl. 2002): 

• Kunna ställa bra frågor och tyda svaret på ett bra sätt. 
• Kunna lyssna och inte fastna vid förutfattade meningar, samt vara känslig för 

motsägelser. 
• Att vara flexibel och se möjligheter i nya situationer och inte se dem som hot. 
• Ha en bra grund på det man utforskar  
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2.2.2 Litteratur 

Vid litteraturstudier kan man använda sig av all slags litteratur som man kan hitta i form 

av böcker, tidsskrifter, forskningsrapporter, artiklar m.m. Mycket av denna form av 

litteratur återfinns i dagens samhälle på Internet och det viktiga vid insamling av 

litteratur är att utnyttja de källor som finns. Vid databas sökning är det viktigt att ha en 

klar uppfattning av nyckelord som man bör söka efter. Man bör även försöka ta hjälp av 

personer som är kunniga inom litteratursökning som arbetar mycket med litteratur. 

Vidare brukar de flesta forskare ange referenser i sina verk vilket oftast är bra källor till 

litteratur man vill åt. Viktigt att tänka på vid litteraturinsamling är att man är källkritisk. 

Det gäller att det materialet man har införskaffat granskas ur saklighetssynpunkt och 

objektivitetssynpunkt. (Ejvegård R. 2009) 

2.2.3 Validitet och reliabilitet 

För att få en god vetenskaplig grund för undersökningar och forskningsarbeten gäller det 

att ha en hög reliabilitet och validitet. När man samlar in information och data kan fel 

uppstå vid flera olika steg som till exempel vid själva insamlingsögonblicket eller 

bearbetningen av data. Det viktiga är att försöka minimera dessa fel och vara noggrann. 

Reliabiliteten bestäms alltså av hur man utför mätningar, insamlingar och bearbetar 

information eller data och kan kollas genom att utföra oberoende mätningar av samma 

fenomen och få liknande resultat. Utöver reliabilitet krävs också en hög validitet vilket 

innebär att man verkligen mäter det som söks efter i frågeställningen och inget annat 

(Holme & Solvang 1997).  

2.3 Arbetsgång och val av lösningsmetod 

Arbetet börjar med att få en förståelse för de problem som kan uppstå vid material- och 

produktionsplanering med hjälp av kvalitativ metod. Vi kommer att gå igenom relaterad 

litteratur och bygger sedan på med kvalitativa intervjuer, med öppna frågor, av personer 

som anses ha en god kunskap och erfarenhet inom detta område för att få en så hög 

reliabilitet och validitet som möjligt. 
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Utifrån intervjuerna och litteraturen som teoribakgrund kommer ett lärandemoment att 

tas fram i form av scenarion för verktyget MPCW samt en simuleringsmodell. Ett 

användargränssnitt i Excel uppbyggt med VBA-kod kommer att skapas utifrån vilka 

funktioner man vill kunna hantera i detta planeringsverktyg. Vad som ska hanteras 

baseras på tidsbegränsningar, då ett verktyg av denna art kan ta tid att utveckla, samt vad 

man ämnar lära ut i och med denna uppgift, då detta verktyg ska användas inom en kurs 

på Linköpings Universitet. En simuleringsmodell utvecklad i Arena ska sedan kopplas 

samman med detta användargränssnitt, och kommer att utgöra den fabriken som ska 

styras. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Säkerhetslager 

Ett lager måste kunna täcka efterfrågan under hela partiets cykel. Vilket innebär att 

utöver den normala efterfrågan, så måste man också kunna hantera avvikelser från det 

normala, vilket är syftet med säkerhetslagret. Säkerhetslagret skall skydda mot brister i 

lagret under ledtiden när antalet beställningar blir oväntat höga, när ledtider för 

inleveranser är långa, när transporttider är långa eller när leveranstider är långa. 

Det är kunderna som skapar efterfrågevariationer, och om dessa variationer avviker från 

vad som är normalt så ska säkerhetslagret ligga som en reserv för att kunna möta 

ökningen i efterfrågan. Vilket innebär att om man har en hög servicenivå, höga krav om 

att tillfredsställa kunden, så kommer man också vara tvungen att ha ett stort 

säkerhetslager.  

Efterfrågan kan antas vara normalfördelad med ett medelvärde i efterfrågan per tidsenhet 

och en varians i denna efterfrågan, såsom ���� ���. Efterfrågan under ledtiden skulle 
kunna skrivas som: 

��	 
 � � � � � � �� � �� 
 �� 
 �� 
 � � � � � � �� � �� 
 � �
������������ � ��  

�� 
 � � �� � ��  
där 

���� ��� = Efterfrågans fördelning under en tidsenhet 
� = Ledtiden 

�� = Efterfrågans varians under en tidsenhet 

Z = Säkerhetsfaktorn 
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Säkerhetsfaktorn är ett tal som är kopplat till utformningen av normalfördelningen. I ett 

intervall �� � �� � ��� runt den normala efterfrågan kommer en viss del av all 

efterfrågan att falla, hur mycket beror på hur stor säkerhetsfaktorn är. Det kommer att 

krävas ett tämligen mycket högre säkerhetslager för att öka säkerhetsnivån. En höjning 

av säkerhetsnivån med 1 % från en redan hög nivå (t ex 95 %) kommer att kräva en 

mycket större ökning av säkerhetslagret än en höjning av säkerhetsnivån vid en lägre 

nivå (t ex 65 %). Kostnaderna för att hålla en högre servicenivå är således inte 

proportionell, utan ökar snarare exponentiellt mot servicenivån. (Lumsden, 2007) 

3.2 Partiformning 

Principen bakom lagerstyrning är att information skall ges om hur stora kvantiteter som 

skall tillverkas eller köpas in varje gång ett behov uppstår. Vid inköp kallas denna 

kvantitet vanligtvis för orderkvantitet, inom produktion kallas den bland annat för 

orderkvantitet, partistorlek och batchstorlek. Problemet med att bestämma 

orderkvantiteterna benämns som partiformning och syftar till att göra en avvägning 

mellan lagerhållningskostnader och ordersärkostnader. Nedan följer en genomgång av 

några av de vanligaste metoderna för att beräkna partistorlek. (Olhager 2000) 

3.2.1 Ekonomisk orderkvantitet 

Den enklaste modellen för att optimera orderkvantiteter är den så kallade Wilson-

formeln, eller formeln för ekonomisk orderkvantitet (EOQ). Ekonomisk orderkvantitet 

beräknas genom en avvägning mellan lagerhållningskostnader och ordersärkostnader och 

utgår enligt Olhager (2000) ifrån följande förutsättningar. 

• Produktefterfrågan per tidsenhet (D) är konstant och känd. 

• Ordersärkostnaden (K) är känd och beroende av orderkvantiteten. 

• Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (H) är konstant och känd. 

• Inleverans till lagret sker i form av hela orderkvantiteter på en gång. 
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Då efterfrågan och ledtiden för återfyllnad är fullständigt kända så behöver 

bristsituationer inte uppstå. Lagerutvecklingen över tiden kommer med en fast 

orderkvantitet att få ett sågtandsmönster, enligt Figur 1. 

 

Figur 1. Utveckling av lagernivåer (EOQ) (Olhager 2000) 

Där man kan beräkna tiden mellan order som ��� och efterfrågetakten svarar mot 

kurvans lutning, ��. Den totala kostnaden (�) kommer att bero på antalet beordringar 

och en lagerhållningskostnad, medellagernivån (���), och kostnaden kan uttryckas som: 

� 
 � �
� �  �

!  

Genom att derivera kostnadsfunktionen kan vi få ett kostnadsminimum med avseende på 

orderkvantiteten, den optimala orderkvantiteten (Q*): 

�" 
 #!$�%   

Genom att sätta in den optimala orderkvantiteten i kostnadsfunktionen erhåller vi också 

den optimala kostnaden. 

���"� 
 � �
#&'()

�  #&'()
! 
 #$�%! �#$�%! 
 ����   
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Genom dessa samband framgår det att den optimala orderkvantiteten svarar mot den 

kvantitet, där ordersärkostnaden är lika stor som lagerhållningskostnaden, vilket 

illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Kostnaderna som funktioner av orderkvantiteterna. (Olhager 2000) 

Det finns också ett antal olika varianter av ekonomisk orderkvantitet som, under olika 

förhållanden, kan vara lämpliga att använda. En kortare genomgång av dessa följer 

närmast. 

3.2.2 Andra dynamiska partiformningsmetoder 

Wagner&Whitin. Denna algoritm är en metod för att bestämma optimala orderkvantiteter 

vid en känd efterfrågan som varierar mellan perioder. Man beräknar med denna algoritm 

den ackumulerade totalkostnaden av olika kombinationer av order. Det utnyttjas att det 

inte går att lagra en periods behov så länge att lagerhållningskostnaden överstiger 

kostnaden för att lägga en ny order. En periods behov täcks antingen av lager eller av 

order på hela kvantiteten, en kombination mellan dessa är inte aktuell då detta skulle 

innebära kostnader för både lagerhållning och orderläggning.  



 16

Problemet blir att avgöra om behovet skall täckas av lager eller av ny order. Vid 

beordring av inleverans i en period väljer man den lägsta ackumulerade kostnaden fram 

till och med denna period. Man jämför kostnaderna för alla relevanta alternativ där den 

lägsta kostnaden motsvarar den optimala lösningen. (Olhager 2000) 

Silver&Meal. Denna algoritm kommer inte att garantera att en optimal lösning erhålls, 

men det är däremot en enkel heuristik algoritm som ger en ”bra” lösning på 

planeringsproblemet. Silver&Meal-algoritmen är enklare och snabbare att använda än 

den tidigare nämnda Wagner&Whitin-algoritmen. Det antal perioders behov som 

minimerar totalkostnaden, är det som avgör hur stora orderkvantiteterna blir. Man tar 

hänsyn till kostnadselementen ordersärkostnad samt lagerhållningskostnad vid 

beräkningar med Silver&Meal. Antalet perioder, T, bestäms av det första lokala 

minivärdet till totalkostnaden per period. 

��� 
 $*�+,-.�/00121,345361+7-.�89.�	�:-.257-.3�;-�5<
	   

Där K är ordersärkostnaden. Vidare kontrolleras också att ingen order är så stor att 

lagerhållningskostnaden för dess sista period är så stor att den överstiger 

ordersärkostnaden. (Olhager 2000) 

LFL (lot for lot). Vid användning av LFL görs en order i varje period där behov finns, 

och orderkvantiteten blir lika stor som den aktuella periodens behov. Varje periods 

behov blir en partistorlek, vilket kommer att leda till fler order men också till lägre 

lagerhållning. Teoretiskt sett så skulle lager kunna undvikas helt och hållet då en periods 

efterfrågan färdigställs i den aktuella perioden. (Olhager 2000) 

POQ (periodic order quantity). POQ utgår från EOQ - modellens orderkvantitet, som att 

efterfrågetakten är konstant. Orderkvantiteten bestäms som det antal, N, perioders behov 

som täcks av EOQ – modellen i genomsnitt. Antalet, N, beräknas som kvoten mellan 

orderkvantiteten erhållen med EOQ, och det genomsnittliga behovet per period och 

avrundas sedan till ett heltal, eftersom det är antal perioder. Fördelen med POQ jämfört 

med EOQ är att denna metod tenderar att ge lägre lagerhållningskostnader men 
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fortfarande ha ungefär samma totala ordersärkostnader. Periodantalet beräknas enligt 

följande (Olhager 2000): 

� 
 =>�
� 
 #!$

%� � ?@AB�C?D�DEFF��GFD?F  

Där 

� = medelefterfrågan 

H = lagerhållningskostnaden per styck och period 

3.3 Ledtid 

Med begreppet ledtid avses den tid från det att ett behov av en eller flera aktiviteter 

uppstår, till dess att aktiviteterna har utförts. Ledtidsbegreppet kan ha flera olika 

innebörder beroende på vilket sammanhang det tas upp i. Skillnaden i innebörd beror på 

hur aktiviteterna definieras samt utifrån vilket perspektiv de genomförs. Det finns tre 

typfall: Produktionsutvecklingsledtid (ledtid för utveckling av en ny produkt), 

Leveransledtid (ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv) samt genomloppstid och 

produktionsledtid (ledtid i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv). 

(Olhager 2000) 

3.3.1 Produktutvecklingsledtid 

Från dess att man upptäcker ett behov av en ny produkt till dess att produkten lanseras i 

produktionsmässigt skick, är vad man brukar kalla för produktutvecklingsledtid. 

Konkurrensfördelar kan uppnås om man genom koncentrering av utvecklingsinsatserna 

kan korta ner tiden för en nyhet att introduceras på marknaden. (Olhager 2000) 

3.3.2 Leveransledtid 

Leveransledtid innebär tiden från dess att en order är lagd till dess att den är levererad till 

kund. Detta är en ledtid som finns mellan producent och kund vid beställning och 

leverans av slutprodukt, men också mellan leverantör och producent vid beställning av 
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råmaterial och andra insatsresurser. Syftet vid båda dessa fall skulle kunna vara att fylla 

på ett lager efter det att ett anskaffningsbehov har uppstått, på liknande sätt kan 

leveransledtid även finnas inom en producerande verkstad. Till exempel vid påfyllning 

av ett färdigvarulager, så anger tiden för den interna produktionen leveransledtiden. I alla 

dessa fall så ses leveransledtiden ur beställarens synvinkel. (Olhager 2000) 

3.3.3 Genomloppstid och produktionsledtid 

Genomloppstid är den totala tiden kopplad till produktionen av en produkt eller en viss 

mängd av denna produkt, och den kan delas upp i ett antal led. En första indelning av 

genomloppstiden görs i följande tre delar (Olhager 2000): 

Förråds- eller inköpsledtid. För allt råmaterial och komponenter som ingår i en viss 

produkt och läggs i förråd, så är förrådsledtiden den tid som materialet ligger i förråd. 

Om man istället ser till de insatsvaror som köps direkt mot en kundorder så är istället 

inköpsledtiden relevant, alltså leveranstiden från leverantör. 

Produktionsledtid. Produktionsledtid är tiden mellan produktionens olika förädlingssteg. 

Det är tiden från förrådsuttag till färdigvarulager eller direkt till slutkund. Denna del av 

genomloppstiden innefattar alla produktionens aktiviteter, även produkter som befinner 

sig i mellanlager, det vill säga att den omfattar alla artiklar där bearbetning har påbörjats 

men där inleverans till färdigvarulager inte har skett. Dessa produkter kallas vanligtvis 

för produkter i arbete, PIA.  

Lagerledtid. Detta är tiden som en färdigställd produkt ligger i färdigvarulager innan den 

levereras till slutkund. Denna tid är noll vid direktleverans till kund. 

3.4 MRP-II 

MRP är en väldefinierad process eller ett set av beräkningar som används för att 

formulera planer för erhållande av material som behövs för produktion. MRP II är å sin 

sida en, vad man skulle kunna kalla för, ”informationskontrollfilosofi” som ofta överförs 
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till mjukvaruprodukter som innehåller bland annat MRP-beräkningsfunktionen. (Monroy 

& De Los Cobos 2006) 

Manufacturing Resource Planning (MRP II) är en strukturerad ansats för att förbättra ett 

företags interna försörjningskedja. MRP II är en metod för att effektivisera planeringen 

av det producerande företagets alla resurser. Idealt sett så hanteras den operationella 

planeringen i antal enheter, den finansiella planeringen i pengar, och använder 

simulering för att hantera olika tänkbara situationer och scenarion. Systemet är uppbyggt 

på en mängd olika sammanlänkade funktioner, såsom verksamhetsplanering, 

affärsplanering, produktionsplanering, huvudplanering, materialbehovsplanering (MRP), 

kapacitetsplanering (CRP) samt system för utförande av kapacitet och prioritet. Output 

från dessa system integreras med finansiella rapporter, såsom en affärsplan, fraktbudget 

eller lagerhållningskostnader. MRP II är en direkt utväxt och förlängning av Material 

Requirements Planning (MRP). (Monroy & De Los Cobos 2006) 

Mjukvaran, om den implementeras fullt ut över hela verksamheten, kopplar ihop de olika 

komponenterna för hantering av alla resurser i det producerande företaget. När kunder 

och leverantörer (interna eller externa) begär information som har blivit integrerad 

genom hela försörjningskedjan eller när chefer begär integrerade strategier och taktiker 

inom områden som tillverkning, lager, inköp och bokföring, så samlar MRP II-system 

data för analys och transformerar denna data till användbar information som kan brukas 

för beslutsfattande underlag. Om MRP II-system integreras lyckosamt så tillåts företag 

att fokusera på verkligt kärnfulla aktiviteter. (Monroy & De Los Cobos 2006) 

I en traditionell process, efter att kundorder mottagits, så flödar informationen från 

avdelning till avdelning, genom ordermottagning, tillverkning, lagerhållning, distribution 

och ekonomi till dess att produkten är levererad till kunden och betalningen är mottagen. 

Nyckelelementen i försörjningskedjan har kontrollerats av separata och olika 

informationssystem som inte har kunnat kommunicera med varandra. Inte nog med att 

företagen inte har en integrerad överblick av sin egen verksamhet, men man har en lika 

vag förståelse för hur deras egna system förhåller sig till sina leverantörers, 

konkurrenters, samarbetspartners, distributörers och kunders system. Därav sker dessa 

transaktioner normalt vis utan, eller med minimalt antal, delade affärsprocesser. MRP II-
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system förändrar bilden av hur affärerna måste skötas, de inarbetar den interna 

försörjningskedjan för att understödja integrationen av de viktiga affärsprocesserna för 

hela företaget till ett enda mjukvaru- och hårdvarusystem. (Monroy & De Los Cobos 

2006) 

Kapacitet är graden av hur mycket arbete som har utförts. En definition är till exempel 

hur mycket output per tidsperiod man kan få ut ur en maskin, arbetare eller fabrik. Man 

brukar dela in kapacitet i två viktiga kategorier: tillgänglig kapacitet och 

kapacitetsbehov. Den tillgängliga kapaciteten är hur mycket output man kan få ut ur ett 

system eller en resurs given en viss tid. Kapacitetsbehovet är den kapaciteten som krävs 

av en resurs eller ett system för att producera en önskad output under en given tid. Om 

man summerar all kapacitetsbehov som har genererats från planerade och släppta arbeten 

i en anläggning får man något som kallas beläggningsgrad. (Arnold m.fl. 2008) 

Kapacitetsplanering sker vid flera olika nivåer så som produktionsplanering, 

huvudplanering, materialbehovsplanering och agerar som en länk mellan dessa planer 

och de tillgängliga resurserna som kan ses i Figur 3. Huvudsyftet är att planera så att man 

har tillräckligt med resurser eller hitta metoder som gör att man kan tillmötesgå 

kapacitetsbehovet. (Arnold m.fl. 2008)  

 
Figur 3. Planeringsnivå och produktionsplanering. (Arnold m.fl. 2008) 
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Resursplanering sker på en övergripande nivå och på längre sikt. Det handlar om att man 

förvandlar order eller planerade order under en längre tidshorisont från 

produktionsplanen och gör om detta till en uppskattning av kapaciteten som krävs i form 

av tid. Det handlar också om att byta resurser så som personal, maskiner, anläggningar, 

produktdesign eller andra resurser som antingen tar längre tid att anskaffa eller eliminera. 

Om det visar sig att resursplanen inte kan tillmötesgå produktionsplanen måste den 

revideras så att de båda stämmer överens eftersom det är dessa som sätter nivån på 

produktionen. (Arnold m.fl. 2008) 

Grov kapacitetsplanering sker på nästa nivå och är anknuten till huvudplaneringen. Man 

utgår från hur mycket produkter i en given period som ska produceras och kollar så att 

man har tillräckligt med kapacitet i form av arbetstimmar i flaskhalsar. (Arnold m.fl. 

2008) 

 H�D?F�IAJCBKDGA��IGA�@GLK?� � DEFF@GAK�E�MNDEC��DEOO?A� 
 
 MAJ@D�K?I?LEDGDNPG�J@��DEOO?A�IGA�@GLK?�� 
Kapacitetsbehovsplanering sker på den lägsta nivån och är anknuten till MRP. På denna 

nivå planerar man i detalj hur mycket arbete och resurser för att uppnå den nödvändiga 

produktionsnivån. Omvandling av planerade order och släppta order till tid används för 

att ta reda på vad som krävs av varje avdelning i varje tidsperiod. Vidare tar man hänsyn 

till operationsregister, standardtider för operationer, ledtider och avdelningskapacitet när 

man tar fram kapacitetsbehovsplanen. (Arnold m.fl. 2008) 

3.4.1 Tillgänglig kapacitet 

Som nämnts tidigare är den tillgängliga kapaciteten hur mycket output man kan få ut ur 

ett system eller en resurs given en viss tid. Den beror på fyra följande faktorer enligt 

(Arnold m.fl. 2008):  

Produktspecifikation. Om en produktspecifikation förändras kommer troligtvis också 

tiden det tar för att göra den ”nya” produkten att bli påverkad vilket kommer att påverka 

hur många produkter man kan tillverka. 
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Produktmix. Varje produkt tar en viss tid att tillverka och om produktmixen som 

tillverkas förändras kommer även den totala tillverkningstiden för produktmixen att 

förändras.  

Anläggning och utrustning. Med detta menas vilken metod man använder sig av vid 

tillverkning. Om man ändrar metoden genom att använda en snabbare maskin eller 

lägger till flera maskiner så förändras output och kapacitet. 

Arbetsinsats. Om man ändrar takten på arbetet som utförs till exempel om man ökar den 

och producerar fler produkter under en viss tid kommer kapaciteten att förändras.  

För att hålla koll på hur mycket tillgänglig kapacitet man har måste man kunna mäta den. 

Om man inte har en stor variant i produktfloran, d.v.s. om man till exempel tillverkar 

papper, bilar eller förädlar olja så kan man sätta enheten till ton, styck eller fat. Men då 

man har en större variering i sin produktion blir det lite svårare och oftast använder man 

sig den gemensamma enheten tid för alla produkter. Genom att använda sig av 

tidsstudietekniker kan man ta fram en standartid för att tillverka en produkt given en viss 

metod för tillverkning. Denna tid kan sedan användas för att ta fram scheman, planer och 

beläggning. (Arnold m.fl. 2008) 

För att bestämma hur mycket tillgänglig kapacitet man har att tillgå kan man använda sig 

av två metoder. Antigen räknar man ut hur mycket kapacitet man har genom tillgänglig 

tid, utnyttjandegrad och effektivitet eller så kan man mäta kapaciteten från historiska 

data. (Arnold m.fl. 2008) 

 EFFMQ�MFEM�K?I?LEDGD��BDAQK�?C� 
 DEFFMQ�MFEM�DEC � BD�RDDS?�CGMA?C� �
����������GTTGKDE@EDGD  
Tillgänglig tid räknas ut beroende på hur många timmar man kan få ut ur en avdelning, 

som baseras på hur många maskiner, arbetare och operationstiden man har. Om man till 

exempel jobbar med ett åtta timmars skift fem dagar i veckan och har tillgång till fyra 

maskiner har man tillgång till 160 timmar tillgänglig tid. (Arnold m.fl. 2008) 

Utnyttjandegraden är andelen en avdelning är aktiv gentemot sin maximala tid den kan 

vara aktiv. En avdelning brukar inte använda den maximala tiden på grund av 
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maskinhaveri, materialbrist, frånvaro eller andra orsaker som kan uppstå och bidra till 

outnyttjad tid. Formeln för utnyttjandegraden återfinns nedan. (Arnold m.fl. 2008)  

 UD�RDDS?�CGMA?C 
 � 8+462346�+.;-6+7-�62VV+.	200,Q1,02,�627 � WXXY 

Effektiviteten i en avdelning kan variera beroende på om man jobbar bättre eller sämre, 

en avdelning kan till exempel utnyttja 100 arbetstimmar men inte producera för 100 

timmar eller producera mer än för 100 timmar. Formeln för effektivitet återfinns nedan. 

(Arnold m.fl. 2008)  

 ZTTGKDE@EDGD 
 8+46234�:.57[4625136+46
36+17+.7�:.57[4625136+46 � WXXY 

Då man vill få fram tillgänglig kapacitet genom historiska data kan man få fram en 

genomsnittlig kapacitet genom att kolla på hur mycket tillgänglig tid man har haft i 

tidigare perioder och ta fram ett medelvärde. På samma sätt kan man få fram effektivitet 

och utnyttjandegraden ur historiska data. (Arnold m.fl. 2008)  

3.4.2 Kapacitetsbehov 

Framtagning av kapacitetsbehovet sker i två steg, först tar man fram tiden som varje 

order behöver i varje avdelning och sedan summerar man ihop kapacitetsbehovet för 

varje individuell order för att få fram beläggningen. Tiden det tar för varje order att gå 

igenom en avdelning baseras på ställtid och körtiden. (Arnold m.fl. 2008) 

När man känner till kapacitetsbehovet och beläggningen på de olika avdelningarna kan 

man jämföra detta med tillgänglig kapacitet för att se om man har tillräkligt med 

kapacitet eller om man behöver förändra planerna. (Arnold m.fl. 2008) 

3.4.3 CRP 

Capacity Requirements Planning (CRP) är en funktion för etablering, mätning samt 

justering av begränsningar eller nivåer av kapaciteten. 

Kapacitetsstyrning handlar om upprättande, etablering, mätning, övervakande och 

justering av begränsningar eller nivåer av kapaciteten för att kunna exekvera alla 
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produktionsprogram, som till exempel produktionsplan, huvudproduktionsprogram, 

materialbehovsplan (MRP) och distributionsplan. Kapacitetsstyrning exekveras på fyra 

nivåer: resursbehovsplanering, grovt uppskattad kapacitetsplanering, 

kapacitetsbehovsplanering (CRP) samt kontroll over input och output. 

Kapacitetsplanering är en process för att bestämma mängden av kapacitet som kommer 

att behövas i framtiden. Denna process kan genomföras på en aggregerad nivå eller en 

produktlinjenivå (resursbehovsplanering), samt på materialbehovsnivån (CRP).  

Termen kapacitetsbehovsplanering (CRP) refererar i det här sammanhanget till den 

process som i detalj bestämmer mängden av personal- och maskinresurser som behövs 

för att genomföra all önskad produktion. Kundorder och prognostiserad (eller faktisk) 

efterfrågan är inputs i CRP, dessa räknas sedan om från antal artiklar till antal 

arbetstimmar per avdelning per tidsperiod. Även om den grovt uppskattade 

kapacitetsplaneringen indikerar att det finns tillräckligt med kapacitet för att klara av den 

totala produktionen så kan CRP visa på att kapaciteten är otillräcklig under visa specifika 

tidsperioder.  

Kapacitetsstrategi är ett av de strategiska beslut som ett producerande företag måste ta 

som en del av sin tillverkningsstrategi. Det finns tre allmänt erkända kapacitetsstrategier: 

lead, lag och tracking. En lead kapacitetsstrategi lägger till kapacitet i förväntan av en 

ökning i efterfrågan. En lag kapacitetsstrategi lägger inte till någon kapacitet förrän 

företaget utnyttjar maximal, eller större, kapaciet. En tracking kapacitetsstrategi lägger 

till kapacitet i mindre mängder för att försöka svara mot förändringar i marknadens 

efterfrågan. (Supply Chain Resource Cooperative) 

För att lösa CRP-problem utgår man från MRP-tablåerna samt rådande operations- och 

ställtider för respektive artikel i varje planeringsgrupp som denne passerar igenom. 

Information om hur många timmar som finns tillgängliga i varje planeringsgrupp för 

respektive period kan också komma att vara användbart. Operations- och ställtider delas 

upp i separata tabeller, som i Tabell 3 och Tabell 4 Q10, Q11 och Q12 är orderstorlekarna 

för artiklarna 10, 11 och 12, som är beräknade ur MRP-tablåerna med utgångspunkt från 

periodens efterfrågan. 
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Q10 = (300, 600, 550, 450, 600, 500, 550, 0) 

Q11 = (0, 1500, 1500, 1500, 0, 1500, 0, 0) 

Q12 = (0, 2000, 2000, 2000, 0, 2000, 0, 0) 

Tabell 2. Operationslista 

Planeringsgrupp Artikelnummer Planeringsgrupp Ställtid (min/parti) Operationstid (min/st) 

Modul A 10 PG1 30 3 

Komponent A1 11 PG2 15 1 

  PG3 20 1,5 

  PG1 15 0,5 

Komponent A2 12 PG3 15 1 

  PG2 20 1,5 

 

För att bestämma kapacitetsbehovet beräknas först totala ställtider och totala 

operationstider per vecka och planeringsgrupp. Dessa summeras sedan med 

kapacitetsbehovet för övrig bearbetning i flödesgruppen, om sådan finns, vilket ger det 

totala kapacitetsbehovet. 

Tabell 3. Ställtidsmatris (exempel PG1) 

PG Art.nr 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

10 30 30 30 30 30 30 30  

11  15 15 15  15   

12         

Sum. 30 45 45 45 30 45 30 0 

 

Tabell 4. Operationstidsmatris (exempel PG1) 

PG Art.nr 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

10 900 1800 1650 1350 1800 1500 1650  

11  750 750 750  750   

12         

Sum. 900 2550 2400 2100 1800 2250 1650 0 
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I operationstidsmatrisen i Tabell 4 så är värdena beräknade genom att multiplicera 

orderstorlekarna, Q, med operationstiden för en artikel. Genom att addera Tabell 3 och 

Tabell 4 erhålls det totala kapacitetsbehovet för denna planeringsgrupp. 

Tabell 5. Totalt kapacitetsbehov 

PG 1 2 3 4 5 6 7 8 

PG1 930 2595 2445 2145 1830 2295 1680 0 

PG2 0 4535 4535 4535 0 4535 0 0 

PG3 0 4285 4285 4285 0 4285 0 0 

 

Genom att sedan placera i värdena från Tabell 5 i ett stapeldiagram så blir det lättare att, 

bland annat, se huruvida kapacitetstaket har uppnåtts eller inte. 

 

Figur 4. Totalt kapacitetsbehov 

3.5 Produktionssystemslayout 

Beroende på vilka produkter man tillverkar vill man utforma sin fabrik så att maskiner 

och utrustning står på rätt plats. Generellt vill man uppnå högt kapacitetsutnyttjande, 

korta genomloppstider och hög flexibilitet. Ett högt kapacitetsutnyttjande kan man få om 

man genom hela produktionen har anpassat kapaciteten gentemot efterfrågan. Man bör 

också utforma fabriken så att överkapacitet hamnar i slutet av produktionen eftersom 

man får kortare ledtider med hänseende på ökat förädlingsvärde gentemot om man skulle 
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ha överkapacitet i början av produktionen. Samtidigt kan man få en jämnare produktion 

genom systemet. (Olhager 2000) 

Korta genomloppstider medför lägre kapitalbindning i material då man får igenom 

produkter snabbt genom systemet. Detta uppnås genom att ha en enkel produktionskedja 

med raka flöden. Samtidigt får man oftast lägre lager i produktion och även ett lägre 

färdigvarulager. Även i detta fall får man en jämnare produktion. (Olhager 2000)  

Med flexibilitet menas hur väl man kan anpassa produktionen efter volym och 

produktmix på kort sikt. Relationen mellan dessa är att kunna variera volym given en 

viss produktmix och vice versa. På lång sikt innebär flexibilitet i produktion att man ska 

kunna införa nya produkter och utrustning i det befintliga produktionssystemet. (Olhager 

2000)  

En generell bild av hur en fabriks produktionslayout brukar definieras utifrån dess 

produkt beskrivs i Figur 5. Som man kan se brukar man dela in layouterna i fem 

kategorier: Fast position, funktionell verkstad, flödesgrupper, linjetillverkning och 

kontinuerlig process. Detta bestäms utifrån i vilken volym man producerar produkten 

och i vilken grad av flödesorientering man kan uppnå med produkten.  

 
Figur 5. Produktionsprocesslayout med hänsyn till volym och flöde. (Hayes & Wheelwright 1979) 

 

Vid fast position handlar det om någon enstaka produkt som oftast är ganska unik, stor 

och otymplig vilket gör det enklare att tillverka produkten på plats. Det kan handla om 
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till exempel broar och andra byggnader. Man planerar produktionen i olika projekt där 

man planerar ett aktivitetsnätverk. Projekten består av olika faser som delas in i olika 

delfaser eller aktiviteter och man kopplar ihop dessa och får en ordning mellan dessa 

som utgör själva nätverket. Vanligtvis tillför man resurser och material till 

produktionsplatsen och beroende på hur lång tid man har på sig att utföra projektet kan 

man använda sig av olika mycket resurser för att hålla tiden. (Olhager 2000) 

I en funktionell verkstad samlar man alla maskiner på ett ställe som ur ett 

tillverkningsperspektiv uppfyller samma funktion. Detta innebär att man utför samma 

operationer på flera maskiner i ett visst område eller avdelning och förflyttar produkter 

och material mellan dessa avdelningar. På detta sätt får man en väldigt stor flexibilitet i 

systemet vad gäller införandet av nya produkter och produktflora. Dock skapas 

komplicerade materialflöden och i och med det lager vid varje avdelning, långa 

genomloppstider och hög kapitalbildning på PIA. Ett exempel på ett flöde i en 

funktionell verkstad återges i Figur 6. (Olhager 2000) 

 

 
Figur 6. Exempel på ett flöde genom en funktionell verkstad. (Olhager 2000) 

 

Eftersom transporter av material sker mellan de olika avdelningarna försöker man 

minimera kostnaderna på dessa genom optimering där man främst försöker placera 

avdelningarna på ett strategiskt vis så att man inte behöver förflytta material långa 

sträckor. Detta är ett komplicerat problem eftersom man kan få upp till n! olika sätt att 
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utforma sin fabrik på där n är antalet avdelningar som finns. Om man har en litet 

problem kan man använda sig av en SPLP-modell (Simple Plant Location Problem) som 

tar hänsyn till materialflöde, avstånd mellan avdelningarna och kostnader för 

omplacering av avdelningar och man försöker då minimera transportkostnaderna. Ett 

annat sätt att lösa problemet är att försöka maximera ett närhetsmått mellan avdelningar. 

Då närhetsmåttet definierat från olika kvalitativa kriterier beroende på hur eftertraktat det 

är att två avdelningar ligger nära varandra. För större problem kan datorbaserade 

heuristiska metoder användas för att få en tillräckligt bra layout av fabriken. (Olhager 

2000) 

En flödesgrupp består av flera olika resurser där en av dem oftast är en kritisk maskin 

som styr kapaciteten och flödet. Flödesgruppen är uppbyggd av dessa resurser så att en 

grupp artiklar med liknande operationsföljd kan tillverkas i den och man försöker få ett 

så rakt flöde som möjligt som visas i Figur 7. Vid framtagning av resursgrupper 

använder man sig av en produktionsflödesanalys för att ta fram vilka produkter som ska 

gå ingå i en flödesgrupp, mer om detta kan läsas i Olhager (2000). 

 

 
Figur 7. Flödesgrupp. (Olhager 2000) 

 

Förutsättningen för linjetillverkning är att man har en produkt eller en begränsad 

variation av en produktgrupp där efterfrågan är hög och jämn under en längre tid. På så 

sätt kan man utforma sin fabrik utefter dessa produkter. Man får ofta en kort 

genomloppstid samt att materialhanteringen är tämligen lätt vid linjeproduktion dock har 

man väldigt liten flexibilitet eller ingen alls eftersom produktionen är utbyggt efter en 

viss produkt. Man försöker få en jämn produktion genom resurserna genom att utföra en 

linjebalansering som syftar till att färdigställningen av en produkt ska fördelas på ett 

antal arbetsstationer samtidigt som en hög produktionstakt och högt resursutnyttjande 

ska uppnås, exempel på metoder för linjebalansering samt utformning av linor kan 

återfinnas i Olhager (2000). 
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Kontinuerlig tillverkning innebär att man har en processartad tillverkning där hela 

anläggningen utgör produktionsverktyget, produktionsmomenten är fysiskt 

sammanbundna och man stoppar in råmaterial i ena änden och får ut färdiga produkter i 

andra. Exempel på detta är metallindustri, pappersindustri, bryggeri och framställning av 

olja och bensin. (Olhager 2000)  

3.6 Simulering och Arena 

Simulering refererar till en samling metoder och applikationer vars syfte här att efterlikna 

beteenden hos verkliga system, vanligtvis med en dator och lämplig mjukvara. Då 

dagens datorer är starkare än någonsin är också simulering mer populärt än vad någonsin 

har varit. Det finns många olika sätt att klassificera simuleringsmodeller, men ett 

användbart sätt är om systemet är statiskt eller dynamiskt, kontinuerligt eller diskret samt 

deterministiskt eller stokastiskt. I ett statiskt system spelar tiden ingen roll till skillnad 

från ett dynamiskt system. Modeller som beskriver en producerande industri bör vara 

dynamiska. I en kontinuerlig modell kan systemets tillstånd förändras kontinuerligt över 

tiden. I en diskret modell kan dock systemets tillstånd endast förändras vid separerade 

tidpunkter. Modeller som inte har någon slumpmässighet i indatan är deterministiska, där 

då modeller som har någon slumpmässig input är stokastisk. (Kelton m.fl. 2007) 

Arena är ett simuleringsverktyg som tillåter användaren att dynamiskt analysera 

beteendet hos det modellerade systemet, för att till exempel testa särskilt kritiska 

situationer, utvärdera utformningsalternativ eller för att jämföra mellan olika alternativa 

lösningar ur ett ekonomiskt perspektiv. Arena är en integrerad grafisk simuleringsmiljö 

som innehåller alla resurser för modellering, utformning, representation av processer, 

statistisk analys samt analys av resultat. Programmeringsspråket som används i Arena är 

SIMAN, men det är inte nödvändigt att skriva rader med kod då hela processen med att 

skapa simuleringar är grafisk, visuell och integrerad. (ACTsolutions 2010) 
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3.7 Produktstruktur 

En produktstruktur ger en överblick av vilka komponenter som ingår i en slutprodukt. 

Dessa komponenter kan bestå av halvfabrikat, inköpta komponenter samt råmaterial. 

Produktstrukturen visar utöver ingående komponenter även hur dessa relaterar till 

varandra på olika strukturnivåer. På översta nivån finner man själva slutprodukten och 

under denna kan man bryta ner slutprodukten godtyckligt i olika undernivåer som i sin 

tur kan brytas ner ytterligare. En produktstrukturs bredd och djup kan indikera på hur 

komplex produkten är. Några viktiga egenskaper hos produktstrukturen är att den visar 

all material som behövs för att tillverka en styck slutprodukt, varje komponent har ett 

specifikt artikelnummer samt att om man gör en förändring på en komponent så får den 

ett annat artikelnummer än innan då varje del är definierat utifrån dess form, utseende 

eller funktion. (Olhager 2000, Arnold m.fl. 2008) 

 

 
Figur 8. Produktstruktur. 

3.8 Materialplanering 

Huvudplanens syfte är att få fram ett genomförbart produktionsprogram med till sälj- och 

verksamhetsplaneringen som underlag. Vid beräkningar tar man även hänsyn till vad 

man har för ingående lager och hur lagret kommer att utvecklas med hänsyn till prognos 
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och kundorder. När man når ett negativt lagersaldo eller då man underskrider 

säkerhetslagrets nivå behöver man få in nya produkter för att kunna tillgodose kunden. 

Utifrån detta får man fram en plan på när produkterna bör vara klara för leverans. För att 

få klara produkter i rätt tid och kvantitet tar man hänsyn till ledtider och partiformningar. 

(Olhager 2000) 

Materialbehovsplanering (MRP från engelskans material requirements planning) bygger 

på huvudplaner och används för att beräkna behovet av råmaterial och komponenter som 

ingår i slutprodukter samt halvfabrikat. Metoden används för att se till att 

materialförsörjningen till ens egen produktion och ut till kunden är tillgodosedd. Efter 

beräkningar på slutprodukterna har gjorts utifrån huvudplanen bryter man ner en specifik 

slutprodukt i dess ingående komponenter och får fram en produktstruktur. Detta görs för 

att kunna beräkna materialbehovet på de underliggande nivåerna i produktstrukturen då 

man utgår från beroende behov. Även i MRP beräkningar tar man hänsyn till lager, 

partiformningar och ledtider. Utifrån detta genereras sedan tillverkningsorder och 

inköpsorder. Figur 9 visar en övergripande bild på relationen mellan 

materialplaneringens ingående delar. (Olhager 2000, Vollmann m. fl. 2005) 

 
Figur 9. Relation mellan materialplanerings komponenter. 
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Enligt både Olhager (2000), Kilger och Stadtler (2008) samt Vollmann m. fl. (2005) så 

ligger MRP som grund för de flesta material- och produktionsstyrnings program. Dessa 

system används av planerare och genererar oftast mycket information och rapporter 

vilket blir omöjligt för planerarna att övervaka samtidigt, deras uppgift är att övervaka 

och arbeta med rapporter kräver åtgärder. Oftast handlar det om att släppa order till 

produktion och inköp samt ändra på förfallodagar för redan släppta order om det skulle 

behövas. Vidare ska en planerare även kunna hantera åtgärder på kritiska material 

underskott samt förebygga problem i framtiden genom att ändra på systemparametrar så 

som partiformningar, ledtider och säkerhetslager. (Vollmann m. fl. 2005) 
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4. Modellbeskrivning 

4.1 Konceptuell modell 

4.1.1 Flödeskarta 

 

Figur 10. Flödeskarta för produktionen 
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Flödet i modellen kommer att se ut som på den tidigare flödeskartan, där råmaterialet 

först och främst delas upp från råvarulagret beroende på vilken typ av material det är. 

Material 1 går ner till vänster för Op2, för att bilda diverse artiklar. Material 2 går ner till 

höger för Op1. Därefter hamnar dessa komponenter i två separerade mellanlager. Både 

materialen skickas därefter till Op3, som dock måste justeras lite mellan dessa. 

Materialet från Op3 läggs därefter i ett tredje mellanlager. Materialet delas därefter upp 

igen och skickas till två olika delmontagestationer. Sedan skickas delmontagen vidare till 

Op4, och läggs sedan ännu en gång på lager och skickas därefter vidare till 

slutmonteringen, Op5. Den färdiga produkten genomgår sedan en kvalitetskontroll, Op6, 

innan den sedan läggs i färdigvarulagret för att distribueras vidare.  

4.1.2 Avgränsningar i simuleringsmodellen 

Modellen kommer inte att ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka ett resultat, 

förenklingar måste ske för att modellen ska bli genomförbar. Frakttider mellan stationer 

och lager kommer inte att tas med i modellen då dessa avstånd inte kommer att spela en 

avgörande.  

De scenarion som väljs att ha med i modellen kommer endast att kunna lösas via 

omplanering av produktionen, då modellen annars skulle bli alldeles för komplex, samt 

att undervisningsmålet med projektet är att lära planering och omplanering. Modellen 

kommer också att hantera fasta scheman för resurserna, där de arbetar ett skift om dagen, 

40 timmar i veckan och 50 veckor om året.  

4.1.3 Inputs 

Modellens input är de parametrar som skall skruvas och ändras på för att uppnå olika 

resultat genom simuleringarna. I denna modell är operationstiderna för de olika 

processerna att betrakta som inputs, då dessa varieras för att erhålla en modell som kan 

hantera senareläggning och utspridning av försenade order. I viss mån kan man även 

betrakta orderkvantiteterna som inputs, då olika resultat erhålls för olika kvantiteter.   
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4.1.4 Outputs 

Modellens outputs är de värden som vi får fram och kommer att analysera för att 

använda som grundunderlag för rekommendationer och beslut. Färdiga slutprodukter och 

delkomponenter samt tillgänglig tid i produktion är outputs i denna modell. Färdiga 

produkter används ju naturligtvis för att undersöka så att överhuvudtaget alla produkter 

hinner igenom fabriken till dess att de ska levereras. Tillgänglig tid undersöks för att 

kunna veta när man kan lägga in extra produktion då någonting inträffat som stört den 

normala produktionen, såsom trasig maskin eller försenad inleverans av råmaterial. 

4.2 Produktstrukturer 

Faktorer som har beaktats när dessa produktstrukturer har formats är att de bör vara 

tämligen komplexa med både djup och bredd och en stor variation av delkomponenter, 

produkterna bör ha både egentillverkade och inköpta komponenter men några 

komponenter kommer inte att vara varken eller utan delmontage av andra komponenter. 

Dessutom bör ett antal komponenter, både inköpta och egentillverkade, vara 

gemensamma för flera olika slutprodukter, detta för att göra MRP-beräkningar och 

studier betydligt mer intressanta. Resultatet följer under detta avsnitt. 
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Figur 11. Produkt P1 

 

 

Figur 12. Produkt P2 
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Figur 13. Produkt P3 

 

 

Figur 14. Produkt P4 
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4.3 Simulerad fabrik 

Den simulerade fabriken som kan urskiljas i Figur 15 är uppdelad i två huvuddelar, den 

ena delen består av moduler som utgör maskiner där själva processen av att tillverka 

produkter och komponenter sker. Andra delen består av inläsning och tillskrivinig av 

indata och utdata till modellen och från modellen. I båda delarna sker uppdatering av 

lagervariabler beroende på om nytt material tillförs från indatan eller om material 

används vid tillverkningen.  

 

Figur 15. Hela Arena modellen 
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Figur 16. Inläsning/Tillskrivnings snurra 

Figur 16 visar den första så kallade ”inläsningssnurran” där inläsning av indata och 

tillskrivning av utdata sker. Först skapas en entitet i create-modulen, denna rör sig sedan 

vidare till sex read/write-moduler där indata från fil läses in. Efter varje read/write-

modul som entiteten passerar färdas den till en decide-modul. Dessa gör en kontroll på 

om sista raden i indatafilen har lästs in eller inte. Om sista raden inte har nåtts fortsätter 

entiteten vidare till en delay-modul som fördröjer entiteten en viss tid. Efter det 

dupliceras entiteten i separate-moulen beroende på hur stor kvantitet av råmaterial, 

slutprodukt eller komponenter som beställdes första veckan. När sista raden i indatafilen 

har lästs klart skickas entiteten vidare till en hold-modul där den väntar på att en hel 

veckas tid har förflutit i modellen så att produkter och komponenter kan produceras. Sist 

i inläsningen sker tillskrivning av utdata till fil i en write-modul, samt att entiteten startar 

en VBA-modul som pausar körningen av modellen.  
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Figur 17. Moduler för tillskrivning av indata 

Från separate modulen i inläsningssnurran färdas de duplicerade entiteterna till assign-

moduler som skriver till lagervariabler samt artikelindex i arena modellen. Entiteterna 

som skriver till värden till lagervariablerna skickas sedan vidare till en dispose-modul, 

Figur 17. De andra entiteterna som skickas till artikelindexeringen tar sig sedan vidare 

till en grupp moduler som kan skådas i Figur 18, dessa består av en assign-modul, en 

station-modul samt en route-modul. I assign-modulen får varje entitet ett sekvensattribut 
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samt ett artikeltypattribut. Sekvensattributet används sedan för att skicka entiteterna 

igenom simuleringsmodellens olika stationer, alltså ”fabrikens” olika stationer beroende 

på vilken artikeltyp det handlar om. Artikeltypen används också för att hålla koll på hur 

många artiklar som tillverkas. Station- och route-modulen används sedan för att påbörja 

entiteternas färd igenom tillverkningsprocesserna.  

 

Figur 18. Lagerräknare samt sekvenstilldelning 

Räknerutorna som visas i Figur 18 är hjälpräknare för att lättare få en överblick över 

lagernivåer på råmaterial och artiklar när simuleringsmodellen körs för att man ska 

kunna justera modellen efter behov.  
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Figur 19. Modell och "fabriksstation” 

Produktionsdelen av modellen är uppbyggd av åtta stationer, dessa stationer har 

gemensamt att de består av en station-modul, en decide-modul, en process-modul samt 

en routemodul. Skillnaden mellan stationerna är att de har varierande antal hold- och 

assign-moduler, där dessa kan variera från inga upp till fem par som visas i Figur 19. 

Beroende på sekvensen som har tilldelats en entitet kommer den att hoppa mellan de 

olika stationerna. När entiteten inträder i en station går den igenom en decide-modul för 

att dirigeras till rätt hold-modul. Eftersom de olika artiklarna består av olika råmaterial 

och andra artiklar måste dessa hold-moduler används för att hålla kvar entiteterna om det 

inte finns material för att tillverka en artikel. När en entitet släpps från en hold-modul går 

den först igenom en assign-modul där rätt mängd material för den artikeln hämtas från 

lagret och sedan påbörjas bearbetningen i processmodulen. Processtiden i dessa moduler 

beror på vilken artikel som tillverkas. Efter tillverkningen i process-modulen färdas 

entiteten vidare till en route-modul som skickar vidare entiteten till nästa station-modul 

som antigen är en ny station i systemet eller till ”Exit Station-modulen” som är sista 

station-modulen i modellen där entiteten lämnar systemet.  
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Figur 20. Slutfas i modellen 

När en entitet kommer till slutstationen i modellen dirigeras den av en decide-modul till 

en assign-modul beroende på vilken artikel den representerar. Detta sker för att reglera 

lagernivåer och i sambad med det tillverkningen i modellen. Till slut kaseras entiteterna i 

en dispose-modul. 

 

Figur 21. Minuträknare 
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I Figur 21 visas en create-modul och en disposemodul där entiteter skapas och kasseras 

med två minuters mellanrum för att en händelse ska ske i simuleringsmodellen då 

arenasimulering är händelsebaserad. Med hjälp av detta underlättar det att styra modellen 

tidsmässigt. 

 

 

Figur 22. Resurser och entitetstyper 

Figur 22 visar tabellerna över resurserna och en del av entitetstyperna i vår modell. Som 

man kan urskilja består varje station av två resurser. Vidare har 19 olika entitetstyper 

som har definierats i set-modulen som representerar de olika artiklarna; A1-A8, B1-B6, 

C1 och P1-P4. Utöver dessa förekommer Arrival, Entity och Entity 1 som två andra 

entitetstyper. Arrival Entity används för att läsa in indata till modellen och Entity 1 

används i Minuträknaren.  
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Figur 23. Processplaner 

Under Advanced Process används Advanced Set-modulen i modellen för att tilldela de 

olika artiklarna en stationsplan som används vid sekvenseringen.  
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Figur 24. Sekvensering av artiklar och tilldelning av processtider 

I sequence-modulen tilldelas de olika stationsstegen för varje artikel och dess tillhörande 

processtid.  

 

Figur 25. Tabell med filer 

Till varje inläsningssnurra används en indata fil, varje fil har sex recordsets som är 

knutna till, bland annat, indatan ankomsttid, kvantitet och artikelnummer, som läses in 
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från filerna. I File-modulen tillkommer även en extra fil som används för tillskrivning av 

utdata.  

4.4 Användargränssnitt i Excel 

Som man kan se i Figur 26 är användargränssnittet uppbyggt av fyra olika delar för att 

underlätta för användaren att navigera och ha en god överblick, dessa är MRP/HP, CRP, 

Meddelanden och Varningar.  

 

Figur 26. Användargränssnitt i Excel 

Under MRP/HP visas information som är baserad på MRP-tablåer om de olika 

slutprodukterna, dess ingående komponenter samt råmaterialet. Man kan välja i 

rullgardinslistan uppe i högra hörnet vilken av slutprodukterna, komponenterna eller 

råmaterialet som ska visas. Vidare finns det fyra olika knappar som användaren kan 

klicka på. OK-knappen används för att lägga en beställning på den valda produkten, 

denna knapp är bara aktiv om man har skrivit in en siffra i textrutan bredvid. Knappen 

Beställ Rek är en knapp som kan användas för att beställa de rekommenderade 

kvantiteterna av alla produkter. När man använder sig av Order-knappen får man upp en 

meddelanderuta, som i Figur 27, där nuvarande beställningar syns, denna knapp används 

också som första steget för att lägga en order. I denna ruta har man valen att antingen 
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stänga rutan eller skicka en order. Slutligen finns knappen ”Färdiga Prod.” som visar 

tillverkade produkter samt tillverkningsmålen 

 

Figur 27. Meddelanderuta för nuvarande order 

 

I Meddelanderutan får man upp diverse meddelanden om något oväntat har inträffat, som 

till exempel en maskin har gått sönder eller att det har uppstått en försening på leverans 

av råmaterial.  

CRP området liknar MRP/HP på så sätt att man kan välja de olika planeringsgrupper 

som finns och kolla på informationen om hur hög den planerade utnyttjandegraden är i 

minuter samt en överblick i diagramrutan. 
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Varningsrutan visar meddelanden på vad som skulle kunna bli framtida problem, 

exempel på detta kan vara brist på kapacitet i maskiner.  

4.5 Indata 

4.5.1 MRP 

MRP-tablåerna har i denna rapport beräknats genom att först bestämma en efterfrågan 

för de fyra slutprodukterna. Sedan utgår man ifrån produktstrukturerna för att beräkna 

orderkvantiteter för samtliga delkomponenter. Viktigt att notera är att samtliga siffror är 

fiktiva i denna rapport, och att värden på till exempel lagerhållningskostnader och 

ordersärkostnader endast är valda på så sätt att en giltig lösning erhålls. I huvudplanen 

har periodisk orderkvantitet (POQ) brukats, medan ekonomisk orderkvantitet (EOQ) har 

använts för de övriga komponenterna. 

Tabell 6. Huvudplantablå för produkt P1 

Artikelnr: P1   Beskrivning: Fabrikslager         
Ledtid 1v   Säkerhetslager: 20           
Orderkvantitet:  POQ = 2                 
                    
  HP   Vecka 1 2 3 4 5 
      Prognos (oberoende behov)           
      Produktionsprognons 80 80 80 80 100 
     Kundorder           
     Plan. Lagerutveckling  140 60 140 60 160 60 
      Möjligt att lova (ATP)           
standardavvikelse: 10   Produktionsprogram, färdig   160   180   
säkerhetslager 98: 20   Produktionsprogram, start 160 0 180 0 200 
                    
                    
                    
 

Sedan följs produktstrukturerna och ”Produktionsprogram, start” blir bruttobehovet 

artikel A2. 
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Tabell 7. Materialbehovstablå för komponent A2 

Artikelnr: A2   Beskrivning: 1 st i P1         
Ledtid 2v   Säkerhetslager: 83           
Orderkvantitet:                    
                    
  MRP   Vecka   1 2 3 4 5 
      Bruttobehov   160 0 180 0 200 

      
Frisläppta order: 
inleverans             

     Lagerutveckling 250 90 90 -90 -90 -290 
     Nettobehov       263   200 

      
Nettobeh. M.h.t plan. 
Order       317   317 

standardavvikelse: 29   
Planerade order: 
inleverans       317   317 

säkerhetslager: 83   Planerad lagerutveckling 250 90 90 227 227 344 
      Planerade order: frisläpp   317 0 317 0 0 
EOQ: 317                 
Ordersärkostnad: 650                 
Lagerhålln. kostn: 22                 
 

Slutligen genomförs samma procedur även här, alltså att raden ”planerade order: 

frisläpp” blir bruttobehov för artikel B1.  

Tabell 8. Materialbehovstablå för komponent B1 

Artikelnr: B1   Beskrivning: 1 st i A2         
Ledtid 2v   Säkerhetslager: 0           

Orderkvantitet:  
EOQ = 
497                 

                    
  MRP   Vecka   1 2 3 4 5 
      Bruttobehov   317   317     

      
Frisläppra order: 
inleverans             

     Lagerutveckling 320 3 3 -314 -314 -314 
     Nettobehov       314     

      
Nettobeh. M.h.t plan. 
Order       319     

Standardavvikels 0   
Planerade order: 
inleverans       319     

säkerhetslager: 0   Planerad lagerutveckling 320 3 3 5 5 5 
      Planerade order: frisläpp   319 0 0 0 319 
EOQ: 319                 
Ordersärkostnad: 610                 
Lagerhålln. 
kostn: 19                 
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Detta görs för samtliga produkterna, och sedermera även för de artiklar som är 

gemensamma för flera slutprodukter, där dem adderade raderna ”Planerade order: 

frisläpp” från dessa artiklar blir bruttobehovet för den gemensamma artikeln.  

4.5.2 CRP (Capacity Requirements Planning) 

För att kunna bestämma tider för alla olika artiklar genom sina respektive operationer så 

används CRP, där man utgår från MRP för att erhålla en giltig lösning. Varje maskin har 

en möjlig operationstid på 2400 minuter per vecka och varje planeringsgrupp har två 

maskiner, alltså finns det vid varje process 4800 minuter per vecka i möjlig operationstid 

vid 100 % utnyttjande. Varje artikel bryts ner i delkomponenter och för varje 

planeringsgrupp dessa går igenom ansätts ett första värde för uppsättningstid samt 

operationstid (Tabell 9), detta för att det ska finnas något att räkna på. 

Tabell 9. artiklar nedbrutna i delkomponenter och planeringsgrupper 

Artikel Planeringsgrupp 
Uppsättn. Tid 

(min/parti) 
Operationstid 

(min/st) 
P1 H11 60 3 
  H12 30 2 

A1 H5 40 1,5 
  H7 60 1 
  H10 80 1 

A2 H9 55 4 
B1 H8 80 2 
C1 H5 90 1 
  H7 90 1 
  H10 35 0,5 

 

Sedan sammanställs alla ställtider i olika tabeller för de olika planeringsgrupperna 

(Tabell 10). 
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Tabell 10. Ställtidmatris 

 Artikel 1 2 3 4 5 

H5 A1   40   40   

 B2   45   45   

 B4     60   60 

 B5 50 50 50 50 50 

 C1   90       

 Totalt 50 225 110 135 110 
 

Ställtiderna är placerade efter MRP-tablån och man räknar på en ställtid per parti. Sedan 

utförs samma procedur för operationstiderna, där dessa multipliceras med 

orderkvantiteterna ur MRP-tablån, som synes i Tabell 11. 

Tabell 11. Operationstidsmatris 

 Artikel 1 2 3 4 5 

H5 A1   839   839   

 B2   624   624   

 B4     2624   2624 

 B5 1386 1386 1386 1386 1386 

 C1   1086    1086   

 Totalt 1386 3935 4010 3935 4010 
 

Sedan sammanställs dessa i en ny tabell (Tabell 12) med de totala tiderna för alla 

planeringsgrupper, där de kontrolleras huruvida dessa tider överstiger det maximalt 

tillåtna eller inte. Om de gör det så går man tillbaka och justerar operationstiderna till 

dess att tiderna är godkända, detta är naturligtvis endast möjligt att genomföra i ett sådant 

här teoretiskt exempel, då man i verkligheten inte har möjlighet att ändra operationstider 

lika enkelt. Målet med dessa beräkningar var ju enbart att finna tider som är godkända 

och gör att fabriken fungerar under uppgiftens tidsram. 
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Tabell 12. Totaltidsmatris (ställtid och operationstid) 

Planeringsgrupp 1 2 3 4 5 

H5 1671 4220 4295 4220 4295 

H6 4139 3339 4139 3339 4139 

H7 2658 4240 3970 4240 3970 

H8 3445 4194 2807 4194 3445 

H9 3784 2819 3784 2819 2833 

H10 2021 3939 3661 3939 3661 

H11 4005 350 3925 350 4160 

H12 3250 130 3230 130 3410 
 

Sedan kan vi illustrera beläggningen per planeringsgrupp i ett stapeldiagram (Tabell 13) 

för att få en enkel och överskådlig vy över den rådande situationen. 

Tabell 13. Stapeldiagram över beläggningen per planeringsgrupp 
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5. Scenarion 

För att komma fram till vilka scenarion som är vanligast förekommande i en 

producerande industri och därmed ska ingå i modellen så har intervjuer utförts med 

Anders Häggkvist på Siemens Industrial Turbomachinery (SIT), tidigare huvudplanerare 

och produktionsplaneringschef på SAPA om de vanligaste problemen på SAPA. Här 

utelämnades Siemens då produkterna som produceras där är alltför olika de som 

produceras i den simulerade fabriken. Andreas Andersson, huvudplanerare på Ericsson i 

Katrineholm, intervjuades också angående samma information. 

Intervjuerna som genomfördes var delvis strukturerade med en kvalitativ karaktär, 

frågorna som ställdes var öppna och inbjöd till diskussion. Svaren diskuterades fram med 

respondenten så att så mycket information som möjligt framkom. Utifrån den första 

intervjun kunde vi lättare diskutera fram svaren vid den andra intervjun. Frågorna som 

ställdes berörde områden såsom vilket system de använder för produktionsplanering, 

vilka de upplever som de vanligaste problemen som skulle leda till omplanering samt hur 

de gör för att lösa problemen. Därutöver diskuterades svar fram och andra frågor kan ha 

ställts, allt för att få fram så mycket information som möjligt om dessa, för en 

produktionsplanerare, vardagsproblem.  

5.1 SAPA 

SAPA använder sig av programvaran Movex från Intentia samt Excel för taktisk 

planering. SCP (Supply Chain Planner) i Movex används för transportplanering, men 

även produktionsplanering. Vid planering så undersöker man tillgänglighet på maskiner 

och resurser. Utifrån produktiviteten så planeras ordersläpp. De vanligaste problemen på 

SAPA är att maskiner havererar, personalbrist, kunden ändrar specifikationer i slutfasen 

av produktionen eller ibland råmaterialbrist, detta sker dock ytterst sällan då råmaterialet 

är väldigt viktigt och har långa ledtider, så man har ett ganska stort lager. Om det är 

mindre haverier av maskiner kan man alltid förskjuta produktionen, då det bara handlar 

om några timmar. Om däremot stoppet är längre så måste man prioritera, först ser man 

på leveransdatum, sedan prioriterar man med hjälp av ett system på sena order. Det kan 
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vara svårt att snabbt avgöra om ett stopp i produktionen blir långt eller kort, så det kan ta 

ganska lång tid innan omplanering påbörjas. Personalbrist är lättare att se, vilket leder till 

att planeringsproblemet blir lättare, däremot kan det vara svårt att få in extra arbetskraft. 

Om en kund vill ändra specifikationen sent i produktionen så finns det först och främst 

ett kontrakt som säger vad som får ändras och när det får ändras. Sedan genomförs en 

förfrågning för att kontrollera huruvida denna förändring är relevant eller inte. Man 

undersöker också att denna förändring, om den genomförs, inte påverkar andra kunder. 

Om man kan planera produktionen så att ändringen är möjlig att genomföra så brukar 

man göra så, detta medför dock oftast en högre kostnad för kunden. 

5.2 Ericsson 

Ericsson i Katrineholm använder sig av MRP baserade program vid namn C:m, som är 

ett gammalt system med grund i MRP II, men de håller för tillfället på att införa SAP. 

C:m har vissa likheter med Movex som SAPA använder sig av. Ericsson har en stor 

variation av produkter men tillverkar ganska få, en så kallad Low-vol-high-mix 

produktflora. Internt tillverkar man kretskort och andra delar till slutprodukter som är 

”hubbar”, ”routrar” och moduler som används längst ut i telenätverken vid till exempel 

basstationer. Vid planering så går man på prognoser för slutprodukter och använder fasta 

ledtider med varierande kapacitet och beställer in material till den interna produktionen 

på förväntad täcktid. Dyra produkter produceras mot kundorder. Till de vanligaste felen 

hör prognosfel, där problem uppstår då man har avvikelser i prognosen under en längre 

tid, samt bristande kvalitet på material som man köper in. Problem med testutrustning 

som används för säkerställande av kvalitet på slutprodukter samt att det kan uppstå fel på 

maskiner i ”halvfabrikatsproduktionen” är andra produktionsproblem. Vid 

kvalitetsbrister kan man söka marknaden efter nya leverantörer, i övrigt så löses dessa 

problem med omplanering. 
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5.3 Scenarierna 

Utifrån den information som samlades genom dessa båda intervjuer samt efter 

rådfrågande diskussioner med handledare så har följande möjliga scenarion formulerats. 

Maskin går sönder. Detta medför att man har en reducerad kapacitet på 25-50 %, som 

leder till att man inte kan få ut den output som man tänkt under några perioder. 

Materialbrist (försenade leveranser, kvalitetsbrist, prognosfel). Försenade leveranser av 

råmaterial eller inköpta komponenter samt kvalitetsbrist som gör att man inte kan 

fortsätta med produktionen, eller att man bara kan producera delvis, innan man får in rätt 

artiklar. Prognosfel innebär att man upptäcker ganska sent att den verkliga efterfrågan är 

betydligt högre än prognosen och att man har halkat efter under en längre tid på grund av 

felaktig prognos. 

Ändring av produktspecifikation. Kunden gör en sen ändring av produktspecifikationen, 

de vill till exempel byta färg på den beställda produkten, vilket leder till att om möjlighet 

finns till omplanering utan att det påverkar företagets övriga kunder, så genomförs 

förändringen. 

Tidigare leverans eller fler produkter. En viktig kund skulle vilja ha en tidigare leverans 

eller fler produkter vid en redan planerad order. 

Eftersom det här verktyget inte kommer hantera någon form av kundkontakt så kommer 

inte scenarierna ändring av produktspecifikation eller tidigare leverans eller fler 

produkter att vara lämpligt. Från början bestämdes det, efter samtal med beställare, att 

man inte skulle ta någon hänsyn till prioriteringar mellan olika order, vilket båda dessa 

scenarion bygger på. Detta skulle bli allt för komplicerat att modellera, och samtidigt 

göra att antalet moment för användaren ökar drastiskt.  Eftersom användarna själva styr 

beställningen av råmaterial och artiklar blir det svårt att konstruera scenarion där 

beställningarna påverkar hur scenariot kommer att utspela sig. Exempel på detta är 

materialbristscenarion då användaren kan bestämma när denna ska beställa material och 

hur mycket av det. Då kan det bli svårt att förutbestämma och bygga upp ett scenario 

kring detta eftersom man själv inte kan styra inflödet av material. Om man då inför ett 
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belönings/bestraffningssystem i verktyget som tas upp i kapitel 7 kan man styra 

användaren mer och i och med det utarbeta ett scenario kring materialbrist. Självklart kan 

användaren skapa ett eget ”scenario” om denne på något sätt missar en beställning eller 

beställer för lite av en artikel. Med denna diskussion som bas beslutas det att det mest 

lämpliga scenariot att implementera i denna modell är maskin går sönder, då en maskin 

kommer att erhålla reducerad kapacitet under en begränsad period. 
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6. Lärandemoment 

6.1 Modell 

Resultatet av examensarbetet har mynnat ut till ett verktyg som kan användas för att 

simulera produktionsplaneringsarbete. Verktyget består av två huvuddelar, den ena är ett 

GUI i Excel som vi har valt att kalla MPCW (Material Planning and Control 

Workbench) och en simuleringsmodell. Dessa delar jobbar tillsammans via Excel och 

VBA. Allt kontrolleras genom MPCW:s GUI och det är i MPCW som användaren sitter 

och styr produktionsplaneringen genom att analysera och bearbeta tillgänglig 

information. Användaren har möjlighet att erhålla information i MPCW i form av MRP 

tablåer som bygger på en huvudplan samt information om beläggning på maskinerna i 

fabriken. Det finns även information i form av meddelanden och varningar om något 

produktionsrelaterat inträffar i fabriken. Baserat på all information har användaren 

möjlighet att lägga order på råvaror, ingående komponenter samt slutprodukter i MPCW 

för att tillgodose efterfrågan. Verktyget simulerar en 11 veckors period där användaren 

släpper en order i början av varje vecka. Under denna 11 veckors period inträffar ett 

problem, som vi har valt att kalla scenario, som användaren ska lösa. När användaren har 

lagt en order startar simuleringsmodellen att simulera tillverkningen för den veckan man 

är i och när det har gått en veckas tid får användaren uppdaterad information. Baserat på 

informationen ska användaren planera för nästa veckas produktion och detta upprepas 

sedan tills simuleringen är över.  

6.2 Scenariobeskrivning 

I detta kapitel går vi igenom hur man kör verktyget och vad som bör hända i det 

framtagna scenariot. Vi har valt att bara gå igenom ett eftersom vi anser att det andra 

möjliga scenariot med materialbrist inte går att kontrollera på ett tillfredsställande sätt 

som beskrivs i diskussionen.  
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När man startar MPCW nollställs verktyget först samt att de relaterade 

filerna/programmen som kommer att användas startas upp och användaren kommer att se 

användargränssnittet som beskrivs i figur 21 under kapitel 4.4. Det första som sker är att 

ett popup-fönster med en lätt beskrivning av verktyget dyker upp, som i Figur 28.  

 

Figur 28. Välkomst Pop-up 

Rekommendationen är att användaren lär känna verktyget först, detta sker genom att 

följa de instruktioner som kommer upp efter det första initiala popup-fönstret, se Figur 

29.  

 

Figur 29. Introduktion och förklaring 

I första steget ska användaren lära sig hur de två rullgardinsrutorna fungerar för att se 

vilka artiklar som finns och sambanden mellan dem samt hur hög utnyttjandegraden är 

av maskinerna. Användaren behöver också lära sig om hur en beställning sker detta sker 

i steg två, genom att testa knapparna ”Beställ Rek.” och ”Order”. I steg tre får 

användaren se vad som händer om denne beställer material manuellt. Tanken är att 

användaren ska kunna utnyttja detta senare när problem uppstår och måste planera sina 
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egna beställningar. Användaren får först beställa för mycket av artikeln P2 så att en 

varning visas att man överstiger produktionskapaciteten, därefter ändrar man tillbaka till 

den ursprungliga beställningen.  Slutligen i steg fyra börjar användaren en körning 

genom att lägga en order för vecka ett, om användaren har följt instruktionerna kommer 

det bara att vara att klicka på knappen ”Order” och sedan ”Skicka”.  

Genom att studera produktstrukturerna samt utnyttjandegraden kan användaren själv 

välja hur mycket av varje artikel/produkt som ska beställas. Till en början bör 

användaren beställa det rekommenderade antalet för att få en jämn produktion samt 

tillgodose efterfrågan och detta görs genom att klicka på ”Beställ Rek.” knappen och 

sedan skicka iväg ordern. Om användaren väljer att beställa mer eller mindre kommer 

detta att visas under CRP i form av utnyttjandegraden, om det skulle visa sig att 

utnyttjandet är mer än max antal timmar kommer det att ske en varning. Efter första 

körningen får användaren upp hur mycket som har producerats av slutprodukterna 

genom att klicka på ”Färdiga Prod.”, då användaren har beställt det rekommenderande 

antalet artiklar i början borde det inte komma upp några varningar, men om användaren 

väljer att beställa andra kvantiteter än de rekommenderade kan det förekomma varningar. 

Användaren får också information om hur mycket som har producerats totalt samt vilket 

mål med produktionen man hade den föregående veckan och totalt, detta kan urskiljas i 

Figur 30. 
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Figur 30.  Tillverkade produkter 

 

I vecka två beställs material på samma sätt som i vecka ett och de nästkommande 

veckorna. Användaren undersöker först om tillräckligt med produkter och komponenter 

har tillverkats. Sedan klickar denne på ”Beställ Rek.” knappen och kollar över om ordern 

stämmer överens med de rekommenderade kvantiteterna i MRP tablån. Användaren bör 

också kolla så att kapaciteten är tillräkligt stor. Sedan skickar man iväg ordern och 

inväntar resultat, detta upprepas till och med vecka fem. I bilaga I visas antal artiklar som 

borde beställas. 
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Figur 31. Tillverkade artiklar vecka fem 

Under vecka fem ska 640 av slutprodukt P2 tillverkas men ett fel uppstår i en av 

maskinerna så att de 640 produkterna måste kasseras, se Figur 31. Detta medför att man 

nu ligger efter med 640 av P2 och under vecka sex måste stänga ner maskinen för att 

åtgärda felet. Man får en reducerad kapacitet vid denna typ av maskin och ett 

meddelande dyker upp om att en maskin inte har kunnat användas under vecka sex. Man 

kan alltså producera en del av produkterna men inte alla som behövs för att tillgodose 

efterfrågan för artiklarna A6, B3 och B5. Man måste planera om hur mycket man ska 

beställa av råmaterial samt andra artiklar de följande veckorna för att inte överbelasta 

maskinerna eller ha mycket material liggande, samt att producera ikapp underskottet.  

I vår lösning har vi valt att beställa 640 nya P2 vecka sex samt 750 A3 (132 mer än det 

planerade antalet), 800 A4 (154 mer än det planerade antalet), 990 B2 (366 mer än det 

planerade antalet), 18 B3 och 308 B4. Eftersom artikeln B3 tillverkas i den av 
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maskinerna som ska åtgärdas kommer man få en reducerad produktion av dessa vilket 

medför att man hamnar efter ytterligare med P2 till vecka sju då man vill producera 

ytterligare 640 stycken. Under vecka sju beställs 283 st A1, 284 st A3 och 178 st A4. Till 

vecka åtta har man då tagit ikapp produktionen på slutprodukten P2. Man kommer 

fortfarande att ligga lite efter med artiklarna A6, B3 och B5, men om man då fortsätter 

att beställa det rekommenderade antalet artiklar och slutprodukter hinner man ikapp 

produktionen till vecka 11. Denna lösning gör att man klarar av att tillgodose efterfrågan 

på slutprodukter samt att man hinner ikapp den ursprungliga produktionsplanen utan att 

överskrida produktionskapaciteten. Det som inte tas hänsyn till är återfyllnad av 

säkerhetslagren för framtida brister. Vecka sex och framåt kommer man få ett överskott i 

totalt producerade artiklar på vissa ställen jämfört med målet då man producerar om nya 

artiklar som kommer att ingå i de extra 640 av P2 som man har beställt i vecka sex och 

efter 11 veckor borde resultatet se ut som i Figur 32, då allt underskott har jobbats ikapp. 
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Figur 32. Slutbild på tillverkade produkter 
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7. Diskussion 

7.1 Slutsatser 

Ledtid är något som man skulle kunna ta större hänsyn till i modellen om önskemål 

skulle finnas om vidare utveckling. I den nuvarande modellen tas inte hänsyn till ledtid, 

förutom när MRP-tablåerna beräknas. Till exempel kan man lägga till en flik för ledtid i 

användargränssnittet, samt lägga till transporttider i simuleringsmodellen, så kan man 

undersöka hur de olika scenarierna påverkar olika ledtider, vilket kan vara väldigt 

intressant. 

Med djupare kunskaper inom VBA skulle användargränssnittet kunna utvecklas och bli 

betydligt bättre och ta hänsyn till många fler aspekter, såsom till exempel ledtid. Man 

skulle kunna tänka sig att man till och med lånar inspiration från en existerande 

programvara, däremot är våra kunskaper inom VBA allt för begränsade för att 

genomföra ett sådant arbete på så pass kort tid, framförallt när man ser till de övriga 

delarna som också måste genomföras under examensarbetet. 

För att få ut maximal potential ur detta verktyg så skulle modellen behöva ett belönings- 

och bestraffningssystem som förhindrar att man, som i nuläget, kan beställa in väldigt 

stora kvantiteter av artiklar som bara ligger i lager och väntar. Detta är något som i ett 

verkligt system kostar väldigt mycket och är långt ifrån optimalt. I denna modell idag så 

finns det inget som reglerar hur stora kvantiteter som kan beställas in, förutom den 

tillgängliga kapaciteten i systemet. Så länge som man får ut det önskade antalet artiklar 

så finns det inga hinder för stora beställningar och stora lagernivåer. 

En modell som ska kunna hantera kundkontakt och prioriteringar mellan olika 

beställningar skulle bli alldeles för komplicerad för ett arbete av den här storleken, även 

om det skulle ge en helt annan inblick i ett mer verklighetstroget system. 

Materialbristscenarion skulle också vara en intressant dimension men då användarna 

själva styr beställningen av råmaterial och artiklar blir det svårt att konstruera scenarion 

där beställningarna påverkar hur scenariot kommer att utspela sig. Därför är det i detta 
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arbete endast lämpligt att titta på scenariot maskin går sönder, då en maskin kommer att 

erhålla reducerad kapacitet under en begränsad period. 

7.2 Rekommendationer 

Vad gäller vidare arbete med modellen, så kommer det alltid finnas utrymme för 

förbättring, framförallt vad gäller fabriken. Detta då en simulerad fabrik naturligtvis 

aldrig kan avbilda en riktig fabrik helt och hållet, särskilt då den modellerade fabriken 

inte bygger på en verklig fabrik. När det gäller en verklig fabrik finns ju också den 

mänskliga faktorn att ta hänsyn till, något som ytterst svårt att modellera. 

Vad vi annars rekommenderar, om man önskar erhålla en ännu bättre 

verklighetsupplevelse inom produktionsplanering, är att man genomför en omfattande 

studie över vilka kommersiella programvaror som finns på marknaden, jämför dessa mot 

varandra och undersöker om dessa överhuvudtaget går att tillämpa för detta ändamål. 

Man skulle också kunna lägga betydligt mer tid och kraft på att utveckla fabriken, kanske 

låta den byggas utefter en verklig fabrik för att få in ytterligare realism. 

Om laboranterna skulle komma att inse att det inte spelar någon roll hur mycket man 

beställer in eller hur höga lagernivåerna är i förhållande till ett lyckat slutresultat, så 

skulle hela syftet med laborationen vara förlorat, förutsatt att laboranterna skulle utnyttja 

detta. Så länge som beställnings- och lagernivåerna inte överskrider tillgänglig kapacitet 

så spelar det egentligen ingen roll hur mycket man beställer, så länge man inte beställer 

för lite och fortfarande kan leverera enligt beräknad prognos. Därför föreslår vi att ett 

belönings- och bestraffningssystem bör införas för att erhålla ett så lärorikt 

lärandemoment som möjligt. Mer hänsyn måste tas till de ekonomiska aspekterna, det 

måste kosta mer att beställa oftare, samtidigt som det blir dyrt att ha väldigt många 

produkter i lager, vilket ju också bör vara olika för olika produkter, man skulle till 

exempel också kunna införa mängdrabatter vid beställning av vissa artiklar. Ett 

belönings- och bestraffningssystem känns dock som, nästintill, en nödvändighet. 
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BILAGA I 

Denna tabell visar hur många av varje artikel som ska beställas varje vecka enligt den 

ordinarie planen. 

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 
A1 0 839 0 839 0 839 0 839 0 839 0 839 
A2 317 0 317 0 0 0 317 0 0 0 317 0 
A3 0 618 0 618 0 618 0 618 0 618 0 618 
A4 0 646 0 646 0 646 0 646 0 646 0 646 
A5 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 
A6 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 
A7 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 
A8 399 0 399 0 399 0 399 0 399 0 399 0 
B1 319 0 0 0 319 0 0 0 319 0 0 0 
B2 0 624 0 624 0 624 0 624 0 624 0 624 
B3 1134 0 1134 0 1134 0 1134 0 1134 0 1134 0 
B4 0 0 656 0 656 0 656 0 656 0 656 0 
B5 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 
B6 411 0 411 0 411 0 411 0 411 0 411 0 
C1 0 1086 0 1086 0 0 0 1086 0 0 0 1086 
P1 160 0 180 0 200 0 200 0 200 0 160 0 
P2 550 0 600 0 640 0 640 0 500 0 600 0 
P3 450 0 420 0 500 0 400 0 500 0 440 0 
P4 400 0 350 0 300 0 340 0 400 0 380 0 
I1 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 
I2 0 1229 0 0 0 1229 0 0 0 1229 0 0 
I3 0 910 0 0 0 910 0 0 0 910 0 0 
I4 0 7685 0 0 0 7345 0 0 0 7425 0 0 
RM1 2687 0 2687 0 2687 0 2687 0 2687 0 1763 0 
RM2 6286 0 6286 0 5200 0 6286 0 5200 0 5362 0 
RM3 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 
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Denna tabell visar hur många av varje artikel som ska beställas varje vecka efter att fel 

har uppstått. 

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 
A1 0 839 0 839 0 839 283 839 0 839 0 839 
A2 317 0 317 0 0 0 317 0 0 0 317 0 

A3 0 618 0 618 0 
750 
(132) (284) 618 0 618 0 618 

A4 0 646 0 646 0 
800 
(154 (178) 646 0 646 0 646 

A5 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 
A6 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 0 1301 
A7 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 455 0 
A8 399 0 399 0 399 0 399 0 399 0 399 0 
B1 319 0 0 0 319 0 0 0 319 0 0 0 

B2 0 624 0 624 0 
990 
(366) 0 624 0 624 0 624 

B3 1134 0 1134 0 1134 (18) 1134 0 1134 0 1134 0 
B4 0 0 656 0 656 (308) 656 0 656 0 656 0 
B5 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 
B6 411 0 411 0 411 0 411 0 411 0 411 0 
C1 0 1086 0 1086 0 0 0 1086 0 0 0 1086 
P1 160 0 180 0 200 0 200 0 200 0 160 0 
P2 550 0 600 0 640 (640) 640 0 500 0 600 0 
P3 450 0 420 0 500 0 400 0 500 0 440 0 
P4 400 0 350 0 300 0 340 0 400 0 380 0 
I1 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 9262 0 
I2 0 1229 0 0 0 1229 0 0 0 1229 0 0 
I3 0 910 0 0 0 910 0 0 0 910 0 0 
I4 0 7685 0 0 0 7345 0 0 0 7425 0 0 
RM1 2687 0 2687 0 2687 0 2687 0 2687 0 1763 0 
RM2 6286 0 6286 0 5200 0 6286 0 5200 0 5362 0 
RM3 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 3091 0 
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