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Sammanfattning 
Examensarbetet föddes i samband med att det för närvarande saknas konkret 
marknadsföringsmaterial för Kommunikation, Transport och Samhällsprogrammet (KTS) vid 
Linköpings Universitet. Önskan var att ett marknadsföringsmaterial för investerare samt 
gymnasieelever skulle skapas. Därmed har examensarbetet delats upp i två delar – ett spel för 
gymnasieelever och ett demonstrationsobjekt för potentiella investerare. Demonstrationsobjektet är 
i grunden en laboration för doktorander/KTS4 och bygger på ett forskningsprojekt inom 
robustoptimering, där laborationen skall påvisa att ett optimum ej behöver vara robust - exempelvis 
att ett kostnadsminimum ej behöver sammanfalla med ett variansminimum. I spelet för 
gymnasieelever får spelaren möjlighet att bekanta sig med olika logistiska begrepp och leva sig in i en 
logistikers vardag.  
 
I rapporten beskrivs samtliga bakomliggande teorier och därefter delas rapporten upp i två delar, den 
ena delen behandlar SCTemplate (laboration för doktorander/KTS4) och den andra LogiFuel (spel för 
gymnasieelever). Vardera del inleds med en beskrivning av delen följt av en presentation av 
användargränssnittet och den bakomliggande modellen. De båda delarna avrundas med en 
presentation av resultaten. I slutet av rapporten dras slutsatser och varje del diskuteras allmänt och 
utifrån de specificerade frågeställningarna. För att kunna föra en bredare diskussion kring arbetet har 
även en del med frågor och svar sammanställts. 
 
För laborationen har en modell och ett användargränssnitt skapats. Den bakomliggande 
arenamodellen till laborationen är kapabel att påvisa att ett optimum inte behöver vara robust. 
Detta visas i grafer som visar systemets vinst och varians. I spelet har Wagner-Whitinalgoritmen 
implementerats, för att kunna utvärdera spelarens ageranden mot en optimal partiformningsplan. 
Vidare har även miljöbegreppet inkorporerats genom att låta spelaren se de utsläpp som genereras 
beroende på agerande. 
 
  



  



Abstract 
The Institution of Technology and Science has for several years requested a simulation model in 
order to promote the KTS-department for potential students, scientists and entrepreneurs. This has 
resulted in a Master Thesis which consists of two parts. Part one is designed for the potential 
students and part two for the scientists.  For the students the LogiFuel-game will be presented, which 
is designed in a way that students can recognize and relate to an everyday logistician problem. At the 
end of the simulation run the player will be evaluated based on the Wagner-algorithm. Even though 
the player has made the right decisions during the game, he/she will be encouraged to find another 
optimal solution. In part two which is named SCTemplate, the scientists will be introduced to find a 
robust optimum in a supply chain. In order to find a robust optimum they are able to align several 
predetermined parameters’.  
 
The report describes all of the underlying theories after which the report is divided into two parts. 
Each part gives the reader an overview of the user interface and model, and is ended with a 
presentation of the results from the applied methods and/or test runs depending on part. A 
discussion is conducted about each part in the end of the report and conclusions are drawn. The 
discussions are at first general but (and then) aimed towards the issues stated at the beginning of the 
report. In order to keep a wider discussion there is also a part with answers and questions. 
 
For the laboration a model and a user interface have been created which are capable to demonstrate 
that an optimum does not need to be robust. This is depicted in graphs showing the systems profit 
and variance. Thenceforth the Wagner-Whitinalgorithm is implemented in the game in order to 
evaluate the player´s acting towards an optimal plan. Furthermore the environmental concept has 
been incorporated by allowing the player to see hers/his generated emissions. 
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TABELL 16 - SAMMANSTÄLLNING AV MTBF, MTTRM, MTTRV OCH PERCENT FAIL 1 HOS SUPPLIER I PROCESS 2 64 

TABELL 17 - SAMMANSTÄLLNING AV PROCESSING TIME MEAN (PTM) OCH SETUP TIME MEAN (STM) HOS SUPPLIER I PROCESS 1 

OCH GÄLLANDES PRODUKT 1 OCH 2 64 

TABELL 18 - SAMMANSTÄLLNING AV PROCESSING TIME MEAN (PTM) OCH SETUP TIME MEAN (STM) HOS SUPPLIER I PROCESS 2 

OCH GÄLLANDES PRODUKT 1 OCH 2 64 

TABELL 19 - SAMMANSTÄLLNING AV BATCHSTORLEKEN OCH PERCENT FAIL 2 HOS SUPPLIER I PROCESS 2 65 

TABELL 20 - SAMMANSTÄLLNING FÖR PARAMETRARNA DECOUPLING POINT (DEC) FÖR PRODUKTERNA ETT OCH TVÅ HOS SUPPLIER 

RÅMATERIALSLAGER OCH FÄRDIGVARULAGER 65 

TABELL 21 - SAMMANSTÄLLNING FÖR PARAMETERN ORDER QUANTITY (OQ) FÖR PRODUKTERNA ETT OCH TVÅ HOS SUPPLIER 

RÅMATERIALSLAGER OCH FÄRDIGVARULAGER 65 

TABELL 22 - CCD OCH RESULTAT FÖR MY FACTORY (MF) OCH TOTALEN 67 

TABELL 23 - CCD OCH RESULTAT FÖR HELA KEDJAN (TOT) 70 

  



  



Inledning 

Det här kapitlet skall presentera examensarbetets bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar, 
disposition, metod samt teoretiska referensram.  
 



 

  
Sida 2 

 
  

Inledning 

Bakgrund  
När anställda vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) har varit i kontakt med 
omvärlden, har de ofta fått frågan: ”Skulle inte ni kunna visa några exempel på vad ni arbetar med, 
vad ni har gjort och kraften i de metoder som ni använder?”. Dock har de kunnat leverera det som 
har efterfrågats men inte i form av pedagogiska spel. 
 
Denna ständigt återkommande fråga har lett till att det har efterfrågats marknadsföringsmaterial för 
KTS och därav födseln av detta examensarbete – Simulation Games in Quantitative Logistics. 
 
Från början var det menat att examensarbetet skulle bestå av tre spel – Ett för gymnasieelever, ett 
för studenter som läser Kommunikation, transport och samhällsprogrammets (KTS) fjärde och femte 
år och ett för doktorander vid ITN, som även skulle kunna användas som demonstrationsobjekt för 
intressenter och investerare. Dock insågs det tidigt att tre spel skulle bli för mycket och således 
sammanslogs spelet för KTS och doktoranderna till en laboration som behandlar robust optimering. 
 
Här presenteras de två delarnas namn och målgrupp: 
 

 SCTemplate – laboration för doktorander/KTS4 men även fungera som 

marknadsföringsmaterial till intressenter och investerare 

 LogiFuel – marknadsföringsmaterial riktat till gymnasieelever. 

Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att visa utomstående vad KTS- studenter använder 
för verktyg och analytiska metoder i sin utbildning, samt att demonstrera vad en examinerad KTS- 
student besitter för kunskaper och inom vilket område KTS- studenterna är specialiserade. 
 
Syftet med SCTemplate är att det ska fungera som en laboration för KTS4 och doktorander. Samt att 
användas som marknadsföringsmaterial riktat till intressenter och finansiärer.  
 
Syftet med LogiFuel är att väcka gymnasieelevers intresse för fortsatt utbildning och då speciellt vid 
Kommunikation, transport och samhällsprogrammet, genom att låta dem spela ett iögonfallande och 
lärandespel, där spelaren introduceras för olika logistikbegrepp och har möjlighet att pröva sina 
logistiska förmågor. 

Frågeställningar 
SCTemplate 
Vilka lärandemål finns i laborationen? 
Hur ska ett komplext system förmedlas på ett enkelt sätt? 
Hur ska logistikbegreppet komma att vara en naturlig del av laborationen? 
 
LogiFuel 
Vilka lärandemål finns i spelet? 
Hur ska ”logistikteori” förmedlas via spelet? 
Hur ska logistikbegreppet komma att vara en naturlig del av spelet? 
 
Frågeställningarna diskuteras i kapitlet Slutsats och diskussion.  
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Avgränsningar 
Här presenteras några av de avgränsningar som har gjorts för SCTemplate och LogiFuel. 

SCTemplate (laboration för doktorander/KTS4) 

Det som skall kunna modelleras är en hel försörjningskedja d.v.s. från leverantör till kund. Dessutom 
skall samtliga element kunna modelleras på samma detaljnivå.  
 
En akademisk modell av en försörjningskedja ska byggas. Detta innebär bl.a. att arenalogiken inte 
behöver avspegla verkligheten. Exempelvis är enkla försörjningskedjor mycket sällsynta – frågan är 
om det finns över huvud taget. Dessutom medför simuleringsverktyget att informationsflödet kan se 
annorlunda ut än i verkligheten.  
 
Det finns en hel uppsjö av systemparametrar som skulle kunna modelleras, dock har vi begränsat oss 
till de parametrar som har känts mest naturliga till den detaljeringsgrad som satts upp. 
 
För laboranten skall en färdigmodellerad försörjningskedja presenteras. Laboranten har då möjlighet 
att justera begränsade delar av försörjningskedjan.  
 
För investerarna ska en demo presenteras som bygger på laborationen d.v.s. laborationsresultaten. 
Detta för att påvisa styrkan med simulering.  

LogiFuel (spel för gymnasieelever) 
Spelet ska utformas på så sätt att gymnasieeleverna kan relatera och känna igen sig i olika 
problematiker. Spelaren utvärderas utifrån optimallösningsmetoden Wagner & Whitin, och således 
underlättas utvärderingsförfarandet. 
 
Spelaren ska agera i ett befintligt system och systemet ska ge spelaren den information som denne 
behöver för att kunna fatta beslut. 
 
Det bör noteras att de nämnda avgränsningarna är övergripliga . De mer ingående avgränsningarna 
har utelämnats pga. att dess omfattning och komplexitet. Det kan kort sägas att examensarbetarna 
har valt att modellera i den detaljnivå som ansätts tillräcklig och sedan sett till att modellerna har 
fungerat. 

Metoder & Nyckelord 
Detta examensarbete består av två delar, där den ena delen är en laboration och den andra delen ett 
spel. Dessa tillsammans innefattar övergripande: Gaming & Learning (G&L), Optimering, Robust 
optimering, Simulering, Arena Templates, Försöksplanering (CCD), Korsad försöksplanering, Latin 
Hypercube Sampling (LHS) och Logistik. För en ingående beskrivning av hur de olika delarna skapats, 
hänvisas läsaren till kapitlet Metod/Arbetssätt. Det kan nämnas att Robust optimering befattar 
någonting annat än det, som det syftas på i den här rapporten. I denna rapport avses att optimera på 
sådant sätt att även systemets varians beaktas istället för att optimeringen endast innefattar vinsten. 
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Disposition 
Utifrån examensarbetets natur faller det naturligt att dela upp rapporten i två delar, där den första 
delen kommer att behandla SCTemplate och den andra LogiFuel. De båda delarna föregås av en 
teoretisk referensram, som beskriver de metoder och verktyg som använts i examensarbetet. Varje 
del inleds med en generell beskrivning. Därefter beskrivs användargränssnittet och sedan den 
bakomliggande modellen. Varje del avslutas sedan med en resultatdel. Rapporten avslutas med en 
sammanfattning och diskussion för de båda delarna och följs åt av A&Q (Answers & Questions).  
 
Huvudtanken är att fetmarkerade ord refererar till rapportdelar och rubriker medan ord skrivna 
kursivt är nyckelord och förklaring till dessa återfinns i referensramen. Fet och kursiv används också 
allmänt för att betona begrepp och dylikt. 
 



 

 

Teoretisk referensram 

Häri presenteras de teorier och metoder som ligger till grund för examensarbetets olika delar.  
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Gaming & Learning 
Antalet undervisare som intresserar sig för datorernas samt spelens inverkan på elevers inlärning 
ökar runt om i världen. Detta bekräftas även av forskningskretsar, där spel är ett hett 
forskningsområde (Sandford et al., 2005). Vidare har flertalet undersökningar börjat ställa frågan om 
att eventuellt tillämpa eller anpassa skolundervisningen efter spelandet. Denna anpassning har gjorts 
i exempelvis i Tumba, i Botkyrka kommun utanför Stockholm 2003 (Selander et al., 2008). 
Testgruppen var ett tjugotal gymnasieelever vars motivationsnivå var låg. För att motivera eleverna 
fick de under större delen av skoltiden spela olika speltitlar. Ett framgångsrikt spel under projekttiden 
var World of Warcraft, vilket år 2008 hade 11 miljoner utövare. Spelet utvecklade en acceptans hos 
gymnasieeleverna och även integrerade det svenska språket såväl som det engelska. Dessutom fick 
eleverna flerfaldigt mer träning i det engelska språket gentemot traditionella gymnasieelever. 

Ur lärandesynpunkt, vad är det som gör datorspel så användbara? 
Det som gör datorspel användbara ur lärandesynpunkt är att de erbjuder saker som verkligheten ej 
kan erbjuda såsom (Selander et al., 2008): 
 

 Hastigheten i ett spel kan vara hög, fastän att den reella risken förknippad med detta är låg 

 Spelaren kan göra misstag utan att världen brister, utan att föras ut till spelaren fysiskt 

 Reaktionssnabbheten kan tränas, prestationer kan höjas och koordinationen förbättras 

 Spel har ofta väldefinierade och tydliga målsättningar 

 Svårigheter i spel kan ofta delas upp och lösas genom flera överkomliga delproblem som 

fortfarande är en del av ett större sammanhang.  

 Datorspel är grafiskt dynamiska, engagerande och har ofta en suggestiv narration 

 Möjligheten till omedelbar återkoppling genom livfull illustration av såväl positiva som 

negativa konsekvenser av spelarens handlande. Detta ger mycket goda möjligheter för att 

presentera instruktioner.  

Att det finns tydliga mål är en väsentlig del av spelandet, eftersom spelaren då har en klar bild av vad 
han/hon ska göra. Sedan går det att dela upp målet i två delar: identifiera och efterstäva.  
 
Engagerande spel som har en suggestiv narration skapar ett åtagande hos spelaren som i sin tur 
identifierar sig med karaktären. En stark samhörighet med karaktären är något att eftersträva 
eftersom spelet då genast blir mer intressant.    
 
Möjligheten till omedelbar återkoppling ger användaren feedback om vad som gick fel och hur detta 
kan åtgärdas.  
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Vilka lärmöjligheter kan spel erbjuda? 

James Paul Gees har undersökt om varför barn var betydligt mer tillmötesgående att lära sig saker 
genom tevespel än genom traditionell klassrumsundervisning. Utifrån detta identifierade James 22 
stycken lärprinciper som rörde spel som ett interaktivt system. De lärprinciper han kom fram till var 
(Selander et al., 2008): 
 

 Att spelaren är aktiv och kritisk i sitt lärande(Active Critical Learning) 

 Att man agerar i en skyddad miljö och utforska den(Psychosocial Moratorium) 

 Att man blir medveten om sin kompetens(Self-Knowledge, Achievement) 

 Att man får öva mycket och koncentrerat(Practice respective Concentrated Sample) 

 Att det finns utmaningar på den egna kompetensnivån(Regime of Competence) etc. 
 
Dessa lärprinciper går sedan att brytas ned till (Gee, 2005): 

Identifiering 
Ingen djupinlärning äger rum såvida inte spelaren skapar ett åtagande/engagemang i sig själv i det 
långa loppet. Vidare är ett bra datorspel ett spel som får spelaren att identifiera sig med exempelvis 
en spelkaraktär. Detta kan åstadkommas genom att spelaren antingen erhåller en tilldragande 
karaktär såsom Solid Snake i Metal Gear Solid-spelet eller får bygga en karaktär från grunden såsom i 
Elder Scrolls 3: Morrowind. Oavsett vilken av dessa karaktärer spelaren väljer att spela kommer 
spelaren att blir fängslad av den virtuella spelmiljön/spelvärlden där denne kommer att leva, lära och 
agera genom sin nya identitet.  
 
Interaktion  
Till skillnad från böcker kan spel ge feedback, med andra ord det händer ingenting i spelet såvida inte 
spelaren väljer att agera eller tar ett beslut. Vid exempelvis ett beslutstagande erhåller spelaren 
feedback från spelet i form av nya problem. I ett bra spel är ord och handling placerade i ett 
interaktivt relationssammanhang mellan spelaren och spelmiljön.    
 
Produktion 
Spelare är inte bara utövare (läsare) utan även producenter (skribenter). Även på den lättaste nivån 
har spelaren möjlighet att påverka spelmiljön utifrån sitt agerande och beslutstagande. Exempelvis i 
World of Warcraft skapar varje spelare sin unika virtuella karriär i en värld som delas av många. På en 
högre nivå har spelaren möjlighet att modifiera (skriva) exempelvis en spelmiljö med hjälp av en 
editor.  Sådana modifieringar sträcker sig från att bygga nya skateboard-parker i Tony Hawk-spelet till 
att bygga nya spel.  
 
Risktagande  
Bra datorspel minskar konsekvenserna av ett misslyckande genom att spelaren får starta vid sista 
sparningen/checkpointen. Därmed uppmuntras spelaren att ta risker, utforska och att pröva på nya 
saker. Vid exempelvis ett slutboss-/bossbemötande använder spelaren till sin hjälp sina 
misslyckanden för att finna bossens spelmönster och på så sätt erhålla feedback om hur framgång 
skall uppnås. I skolan tillåts risktagande, misslyckanden och utforskning betydligt mindre än i spel.  
 
Anpassning 
Spelare kan oftast på ett eller annat sätt anpassa ett spel till sin unika spelstil och lärande. Sedan 
inkluderar många spel olika svårighetsgradsnivåer men det är de spel som tillåter spelaren att lösa 
problem på flera skiljaktiga sätt som är bra. Till exempel i rollspel avgörs spelgången utifrån spelarens 
sätt att välja sitt unika utpräglade kännetecken till sin karaktär.  
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Makt/inverkan 
Tack vare föregående principer erhåller spelaren en känsla av påverkan och kontroll, vilket resulterar 
i en riktig känsla av ägandeskap över vad de gör. Detta ägandeskap är ovanligt i skolor.  
 
Välordnade problem 
Forskare har kommit fram till att elever som får ströva fritt i en komplex problemmiljö tenderar att 
finna kreativa lösningar till komplexa problem. Dock är den kreativa lösningen ej allmänt tillämpbar 
på liknande problem eller lättare problem. I början av bra datorspel möts spelaren av enklare 
välordnade problem vars lärdomar kan tillämpas senare i spelet för att lösa komplexare problem.       
 
Utmaning och konsolidering 
Bra spel erbjuder spelarna att lösa ett antal utmanande problem tills spelarna bokstavligen har 
lösningarna i ryggmärgen. Därefter ställs spelarna inför ett nytt problem (exempelvis en boss) där 
spelarna får revidera sin strategi/lösning och hitta en ny varefter den nya integreras/konsolideras 
med de gamla. Konsolideringen kommer sedan att tillämpas upprepade gånger tills nästa nya 
utmaning. Denna cykel kallas för ”Cycle of Expertise”.  Emellertid får oftast inte den svagare eller den 
bättre eleven i skolan tillräckligt med konsolideringar respektive utmaningar.  
 
”Precis i tid” och ”på begäran” 
Människor är väldigt dåliga på att hantera många ord utanför sammanhang/kontext varför 
skolböcker är ineffektiva. Spel däremot ger nästan alltid verbal information till spelaren antingen i 
”precis i tid” – vilket betyder att spelaren får informationen när den behövs eller ”på begäran” – när 
spelaren vill ha informationen och kan sedan använda den till något bra. På detta sätt borde skolan 
fungera.  
 
Meningssammanhang 
Människor är dåliga på att förstå ett ords betydelse när de endast får tillgång till en definition som 
består av andra ord. Vidare hävdar färsk forskning att vi människor endast lär och begriper nya ords 
betydelser då de kan kopplas till handlingar, bilder, eller dialoger.  På detta sätt relateras orden in i 
ett sammanhang och inte bara verbalt. Sedan kan ett ord ha olika betydelser beroende på vilket 
sammanhang det placeras i. I spel sammankopplas ord med händelser, bilder med mera och visar hur 
dessa varierar.  Detta borde skolan beakta istället för att lära ut ord för ord.  
 
Behagligt frustrerande 
Tack vare lärprinciperna är bra spel utmanande men genomförbara, vilket ökar motivationsnivån hos 
spelarna. Dock är oftast skolan för lätt eller för svår för somliga elever – även i samma klassrum.  
     
Systemtänkande 
Spel uppmuntrar spelare att tänka i termer av förhållanden än isolerade händelser, fakta och 
förmågor. Exempelvis i spelet World of Warcraft måste spelaren tänka på vilka konsekvenser dennes 
handling(ar) medför i spelvärlden och på andra spelare.  Detta systemtänkande är essentiellt för varje 
individ i vår värld. 
 
Utforska, lateralt tänkande, revidera mål 
Spel uppmuntrar spelare att kombinera lateralt och linjärt tänkande och att inte förflytta sig för 
snabbt förrän grundlig utforskning har gjorts. Därefter tillämpas dessa vid reviderandet av målet. 
 
Intelligenta verktyg och fördelad kunskap  
Den virtuella spelkaraktären kan liknas som ett intelligent verktyg som styr i ett spel. Karaktären har 
bland annat förmågor och kunskaper som spelaren får låna. Exempelvis behöver inte spelaren 
kunskapen om hur soldaterna skall röra sig eller inta för formationer i strid som denne kontrollerar i 
spelet Full Spectrum Warrior. Dock måste spelaren veta när och var varje formation ska beordras för 
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att skydda soldaterna. Vidare är de kunskaper som krävs för att spela spelet fördelade mellan 
spelaren och soldaterna.  
 
Tvärfunktionella lag 
I spelet World of Warcraft spelar oftast utövarna i lag där den varje enskilde har sin unika förmåga 
(magiker, krigare eller druid etc.) Dock måste varje utövare bemästra sin specialitet (funktion) 
eftersom varje förmåga kräver sin unika spelstil varefter spelaren måste ha kunskap om de övriga 
spelarnas specialiseringar för att på så vis kunna integrera och koordinera ihop varandras 
specialiseringar (tvärfunktionell förståelse).    
 
Prestation före kompetens 
Bra spel använder sig av grundregeln – prestation för kompetens, vilket menas att spelaren kan utan 
tillräcklig kompetens uträtta/prestera med hjälp av bland annat speldesignen, support av andra 
spelare och spelkaraktären. Detta är oftast motsatsen till hur skolan lär.   
 
Att få agera i en skyddad miljö tillåter spelaren att experimentera, engagera, illustrera, manipulera 
utan att för den skull medföra påtagliga konsekvenser i det verkliga livet . Vid ett eventuellt omspel 
har spelaren troligen erhållit en respons från spelet i form av feedback vilket spelaren kan använda 
sig av för att uppnå det uppsatta målet.  Med hjälp av en allt bättre respons uppmuntras spelaren att 
fortsätta sitt lärande. Sedan finns det även spel som bjuder in användaren i en virtuell värld som kan 
upplevas som verklig.  Dock finns det en risk för misslyckande om spelaren ignorerar systemet och 
finner temat mer intressant.  
 
Interaktionen är en grundpelare i speldesign. Därför är det viktigt att speldesignern försöker förutse 
de ageranden som en spelare kan tänkas göra i sitt spelande. Huruvida målen har uppnåtts med 
speldesignen kan dock inte utvärderas för än en spelare väljer sina handlingar efter det gränssnitt, 
regler och mål som speldesignern har satt upp.  

Datorspelstyper 

Vidare går det att dela upp spelen i datorspelskategorier, vilka är (Selander et al., 2008): 

 Simuleringar och hjälpmedel – spel med ett bestämt syfte och direkt nytta i yrkesmässig 
träning 

 Pedagogiska spel eller lärspel – mer eller mindre spelliknande datorprogram för 
faktapresentation, ofta avsedd för skolelever 

 Nöjesspel – action-, strategi-, rollspel etc. 
 
Simuleringsspel finns i alla olika former såsom flyg-, bil- och tågsimulatorer. Det de har gemensamt 
är att de tjänar ett bestämt syfte såsom utbildning av professionella piloter, bil- och lokförare.  
 
Det finns olika typer av pedagogiska spel såsom serious games och edutainment. Edutainment spel 
förbinder lärande och underhållning, vars syfte är att underlätta lärandet med hjälp av underhållning. 
Sedan talas det ofta om att edutainment spel är kontextoberoende och är av typen one-player-spel. 
Däremot är serious games lämpade för bestämda kontexter och där undervisaren har en central roll. 
Vidare är serious games forskningsbaserade vilka har uttalade och klara lärandemål, vars 
användningsområde är exempelvis inom undervisningsinstitutioner.  
Det som gör pedagogiska spelen mindre attraktiva gentemot nöjesspel är att de präglas av ett starkt 
explicit faktainnehåll samtidigt som de oftast är beklämmande tråkiga. Därtill skall informationen 
nötas in under tvingande spelmiljöer. Emellertid finns det nöjesspel som faller under den 
pedagogiska kategorin vilka är SimCity och Civilization etc.    
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Nöjesspelen som egentligen går under namnet datorspel är utformade för att spela för nöjes skull 
och påträffas i många genrer, vilket gör dem till intressanta inlärningsverktyg. De genrer som finns är 
av typen:  
 

 Strategispel 

 Actionspel 

 Rollspel 

 Äventyrsspel 

 Fordonssimulatorer 

 Konstruktionsspel osv. 

Didaktisk design för serious games – pedagogiska spel 

Enligt germansk-skandinaviska traditioner definieras ordet didaktik som ”teorier om mål, syfte, 
planering, innehåll och utvärdering av undervisning och lärande”. Medan orden didaktisk design 
definieras som ”den process, där inramningen, planeringen, organiseringen och arenan för 
undervisningen och lärande utformas mot bakgrund av teorier och det kontextuella förhållandet i 
praktiken.”  Vilket i serious games sammanhang kopplar designen mot spelets pedagogiska kontext 
som det är avsatt för samt mot spelets konstruktion (det som byggs in i spelet). För att sedan skapa 
en didaktisk design för serious games erfordras det att följande teoriaspekter beaktas (varav några 
kommer att presenteras mer ingående)(Selander et al., 2008): 
 

 Konstruktivitiska, erfarenhetsorienterade och sociala lärande teorier 

 Formellt och informellt lärande 

 Didaktiska kategorier som lärar- och elevpositioner 

 Relationer och roller 

 Spel- och lekteori 

 Olika pedagogiska riktningar som Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) med 
fokus på samarbetsprocesser 

 Projektpedagogik med fokus på problemställning, produktion och självständiga 
arbetsprocesser 

Lärande 

Lärande utifrån serious games perspektiv kommer lärande att ses som en process i ett socialt område 
med ömsesidighet och relationer. Sedan går det att dela upp lärande i två kategorier, informellt och 
formellt lärande. Det formella lärandet äger rum i skolan, där dess aktiviteter är ett mål för lärandet 
medan det informella lärandet avser äga rum utanför skolan och är då ett medel i form av erhållen 
kunskap och skicklighet i samband med aktiviteter såsom att kunna spela datorspel, chatta med 
mera.  Kortfattat sagt är det informella lärandet en förutsättning för att exempelvis barn ska veta hur 
de ska leka för att leka. Vidare förekommer det lärandehierarkier bland exempelvis barn, där de mest 
erfarna sitter bakom tangentbordet följt av de oerfarna som ser på och lär (Selander et al., 2008). 

Pedagogiska perspektiv 

CSCL och projektpedagogik är olika pedagogiska perspektiv som utgör byggstenar inom den 
didaktiska designen. Projektpedagogiken fokuserar på den lärandes produktion och aktiva 
deltagande medan CSCL är ett forskningsperspektiv med fokus på att undersöka hur elevernas 
samarbete kan vara givande för lärandet. Detta har Neil Mercer studerat vars fokus låg på dialogen i 
lärprocessen och dialogens roll på det slutliga resultatet. Det han kom fram till med avseende på det 
slutliga resultatet var att den lärprocess som sker kring spel ofta har ett stort värde för reflektionen 
och sedermera för läranderesultatet. Vidare har Kurt Squires undersökt spelet Civilization 3 i 
undervisning och kommit fram till att med hjälp av spelet skapas det dynamiska lärmöjligheter. Detta 
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eftersom spelet engagerar och väcker till diskussion som sedan tvingar eleverna att reflektera och 
resonera (Selander et al., 2008). 

Lekteori 

Inom utvecklingspsykologisk forskning har lek under många år betraktats som ett medel för barns 
lärande och utveckling. Enligt Huzinga är inte enbart lek förbundet med barn utan likaledes med hela 
människans tillvaro. Vidare definierar han begreppet lek som ”en frivillig handling eller verksamhet, 
vilken utspelas inom vissa bestämda rumsliga och tidmässiga gränser”.  Sedan är leken i sig själv ett 
mål som utförs efter fasta regler men som även styrs av känslor såsom spänning och glädje (Selander 
et al., 2008). 
 
Med avseende på lekperspektivet har projektet Barns uppväxt med interaktiva medier – i ett 
framtidsprojekt undersökt barns vardagsliv med digitala medier. Syftet med projektet var bland 
annat identifiera vad barn särskilt lägger vikt vid med aktiviteter som datorspel och chatt med mera. 
Detta utfördes som en teoretisk reflekterad undersökning av barn i skolor och i hem med mera. 
Undersökningsresultaten påvisar att barn lägger stor vikt vid leken som en lustbetonad aktivitet och 
kan således vara en drivkraft i serious games (Selander et al., 2008):  
 

 Handling – att göra något själv och att styra 

 Utmaning – att ställas inför problem som ska lösas 

 Reifikation – att skapa, producera och experimentera 

 Socialisering – att kommunicera och ingå i gemenskaper 

 Prestation – att få erkännande och åtnjuta respekt 

 Självtolkning – att undersöka och prova sin identitet (inklusive kön) 

 Njutning – att ingå i sinnligt och kroppsligt njutbara situationer 

Datorspelteori 

Undervisningsspel/lärande spel är en genre som har uppkommit utifrån antagandet att det finns 
potentialer att tillämpa spel i ett undervisnings- och lärandeperspektiv. Dock går det ej att påvisa 
vilka potentialer det är tal om när det kommer till lärande i förhållande till vem, vad, var, när och 
varför eftersom forskningsområdet inom datorspel är relativt nytt. Trots detta har forskarna dragit 
slutsatsen -datorspel underlättar lärande. Vidare har forskaren Paul Gee, som har studerat 
datorspelens lärandepotential kommit fram till olika karakteristiska drag i speldesignen som är av 
intresse i ett lärandeperspektiv. Dessa återfinns under Vilka lärmöjligheter kan spel erbjuda? 

Lärarens roll 

Lärarens roll i relation till serious games är viktig eftersom det är läraren som utvecklar nya 
positioner och undervisningsfunktioner åt eleverna. Vidare har flertalet studier konstaterat då spel 
har använts i undervisning att läraren har alltför ofta varit inaktiv eftersom denne finner bland annat 
eleverna som engagerade och aktiva. Varefter eleverna har kritiserat den bristande medverkan. 
Utifrån detta bör serious games utvecklas för såväl elever som lärare (Selander et al., 2008). 
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Människa – system interaktion 
I detta kapitel beskrivs övergripande de olika teoretiska områden som bör beaktas vid skapandet av 
nya system som en människa kan interagera med. Dessa områden behandlar människans förmåga att 
tolka signaler och som då har inverkan på hur människan väljer att agera gentemot systemet 
(Norman, 2001). 

Kognitiv psykologi 
Kognitiv psykologi är det område inom psykologin som studerar människans intellektuella funktioner. 
De är uppdelade i fyra huvudkategorier, vilka är uppfattnings-, minnes-, tanke- och språkprocesser 
(Norman, 2001). 
 
Uppfattningsprocesser  
Uppfattningsprocesser bearbetar selektivt (baseras på tidigare erfarenheter, behov och känslor) 
intrycken från omvärlden med hjälp av hörsel, seende, smak, lukt och känsla. Vi uppfattar objekt i 3D, 
ser skillnad på ljust/mörkt, färger, känner lukt av blommor och hör bullret från spårvagnar. Helt 
enkelt den process som gör att vi människor förbinder exempelvis en bild på en duva till en 
frihetskänsla. Alla kopplar givetvis inte en duva till frihet utan kanske till något de älskar, hatar eller 
till en speciell lukt.  
 
Minnesprocesser 
All slags nyinlärd information lagras antingen som korttids- respektive långtidsminne. I 
långtidsminnet lagras bland annat läs- och språkkunskaper medan i korttidsminnet lagras information 
som behövs för stunden såsom matematikuppgifter. 
 
Tankeprocesser 
Resonering, analysering, problemlösning är tankeprocesser och som är ett värdefullt verktyg för 
bland annat ingenjörer då det ställs höga krav på matematikkunskaper. Kortfattat sagt, hur vi 
människor går till väga när vi resonerar, analyserar eller löser ett problem.  
 
Språkprocesser 
Denna process beskriver bland annat hur skrift, tal och grammatik är uppbyggt i ett språk. Vi 
människor erhåller, producerar verbal såväl som skriven information. Här bearbetas språket mellan 
exempelvis två individer.  
  
Vidare utgör huvudkategorierna en vital del vid framställningen av ett tekniskt system. Det tekniska 
systemet skall utformas efter den tilltänkta målgruppen.  

Affordance 
Affordance refererar till förståelse samt de aktuella egenskaperna hos objektet. Dessa egenskaper 
talar om för användaren om hur objektet möjligtvis kan användas till. En kortare definition är, 
objektets funktioner talar om för oss vad det kan användas till. Exempelvis talar musmattan om för 
dig – placera din mus på mig. Eller handduken – torka dig på mig (Norman, 2001). 

Visibility 
Visibility tydliggör ett objekts funktion genom att relevanta delar blir synliga för användaren. En bra 
visibility är kylskåp, vilka lyser då de är öppna.  
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Feedback 

Feedback skickar tillbaka information till användaren om vilken händelse som verkligen hände. 
Kortfattat sagt, ger varje händelse en omedelbar och klar effekt. Det finns tre typer av feedbacks, 
visual, auditory och tactile: 
 
Visual feedback 
Exempel på visual feedbacks kan vara en mobiltelefon vars bakgrundsbelysning dämpas då 
knapplåset aktiveras. En annan visual feedback kan vara en huvudströmbrytare som bryter eller slår 
på strömmen och det blir mörkt respektive ljust.  
 
Auditory feedback 
Exempel på en auditory feedback är det klick-ljud som uppkommer vid låsning av en dörr, då ljudet 
bekräftar låsningen eller en mikrovågsugn som jämrar då maten är klar. 
  
Tactile feedback 
En bra tactile feedback interaktion överensstämmer med en användares förväntade respons, 
exempelvis om en användare har tryckt på en ringklocka så förväntar sig vederbörande en ljudsignal. 
Men om ljudsignalen istället hade ersatts av en farande boxningshandske hade det varit en mindre 
bra tactile feedback (Norman, 2001). 
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Logistik 
Definitionen av begreppet ”Logistik”, varierar inom handel samt industri. Denna variation beror på 
att logistik har flera infallsvinklar, d.v.s. vilket är objektet i frågan . Dock finns det en vedertagen 
definition som syftar till att göra rätt saker i samtliga avseenden. Vidare kommer ett antal olika 
definitioner att nämnas nedan, varav de två första är mer passande till LogiFuel (spelet för 
gymnasieeleverna) medan den sista definitionen passar mer i samband med laborationen för 
doktoranderna/KTS4. 
 
”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt 
kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Lumsden, 2007 s.22). 
 
”Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syftet att 
tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, d.v.s. ge en god kundservice, låga 
kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” (Lumsden, 2007 s.23) 
 
Enligt ovanstående definitioner av logistik är den mer allmängiltiga att erbjuda kunderna det de 
efterfrågar till låg kostnad – dvs. produkten av nedanstående definition. 
 
”Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements and controls 
the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point origin and the point of consumption in order to meet customers’ 
requirements. Logistics management activities typically include inbound and outbound transportation 
management, fleet management, warehousing, materials handling, order fulfillment, logistics 
network design, inventory management, supply/demand planning, and management of third party 
logistics service providers. To varying the degrees, the logistics function also includes sourcing and 
procurement, production planning and scheduling, packaging and assembly, and customer service. It 
is involved in all levels of planning and execution – strategic, operational, and tactical. Logistics 
management is an integrating function which coordinates and optimizes all logistics activities, as well 
as integrates logistics activities with other functions, including marketing, sales, manufacturing, 
finance, and information technology.” (Lumsden, 2007 s.24) 
 
Av den sistnämnda definitionen kan vi utläsa att logistiska aktiviteter och logistiskt tänkande inte 
bara innefattas i alla företagsfunktioner utan även över hela försörjningskedjan. Det som har kommit 
till på senare tid är strävan efter att skapa s.k. hållbara logistiksystem, där det strävas efter att 
systemet skall tillgodose dagens behov utan att för den delen äventyra framtida generationers 
behov. Med andra ord har logistikerns vardag berikats med socialt- och miljömässigt ansvarstagande, 
men som för den delen även har visat sig att kunna ge företaget flertalet fördelar såsom ökad 
lojalitet hos konsumenterna, nya konsumentgrupper, ökad tillgång till kapital genom exempelvis 
tillgång till fler finansiärer, goodwill och brand image för att bara nämna några.  (Björklund, 2008) 
Sålunda utgör logistik grunden för dagens och framtidens samhälle. 
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Simulering 
Vi börjar med en definition från Shannon (1975): 

”Simulering är en process där en modell designas av ett verkligt system, för att kunna utföra 
experiment i syfte att förstå systemets beteende eller utvärdera olika strategier (utifrån vissa 
kriterier) i syfte att styra systemet.” 
 
I folkmun betyder detta att det skapas en virtuell verklighet av ett begränsat område exempelvis en 
vattenfylld bassäng med en rymdfärja. I bassängen kan kosmonauten tillsammans med ingenjörer 
lära sig vad materialen och kosmonauterna utsätts för, vilka de kritiska momenten är, experimentera 
och finna lösningar till de problem som kan uppstå – dvs. att få kännedom om systemet och att ta 
fram strategier för hur de ska agera i skarpt läge. 
 
Med ovanstående exempel som undantag sker dock de flesta simuleringar med någon form av 
mjukvara. Detta kommer naturligt eftersom det dels blir mer kostnadseffektivt och dels mer 
tidseffektivt att exempelvis modellera en maskinpark och sedan experimentera med modellen, än att 
experimentera direkt med den verkliga maskinparken. Exempelvis skulle de metoder som används 
för att identifiera ett system kunna vara katastrofala för företaget ur produktionssynpunkt. Dessutom 
kanske det skulle ta olidligt lång tid att märka av de effekter som följd av de förändringar som gjorts. 
 
När det gäller befintliga system används simulering för att analysera och utveckla systemen - Frågan 
”vad händer om…” ligger ofta i fokus. Simulering kan även användas för ännu ej utvecklade system 
för att undersöka om de fungerar som planerat. 

Simuleringstyper 

Statisk och dynamisk simulering 

I den statiska simuleringen saknar tiden betydelse. Exempelvis kan en lämplig inköpskvantitet 
fastställas givet en efterfrågan. Till skillnad från den statiska simuleringen beror dynamisk simulering 
av tiden. (Kelton et al., 2007) 

Deterministisk och stokastisk simulering 

En deterministisk modell har inga ingående slumpmässiga element. Allt som ingår i modellen är 
förbestämt och utförs exakt på samma sätt i varje simulering. Stokastiska modeller däremot, har 
åtminstone ett element med slump. En stokastisk modell kan exempelvis vara en kassa i en 
matvarubutik, där kunderna ankommer enligt ett slumpat mönster till kassan, krävandes olika 
betjäningstider. En modell med både stokastiska och deterministiska element kan också skapas. 
Exempelvis skulle ankomsterna kunna vara förutbestämda enligt historiska observationer i 
kassaexemplet. (Kelton et al., 2007) 

Diskret och kontinuerlig simulering 

I en kontinuerlig modell kan systemets tillstånd förändras kontinuerligt över tiden. Ett exempel på ett 
kontinuerligt system är problemet med den klassiska vattentanken som fylls på och tappas ur 
samtidigt - Vattennivån förändras då kontinuerligt över tiden. I en diskret modell kan systemets 
tillstånd endast förändras vid specifika tidpunkter. Exempelvis en foderspridare som endast är aktiv 
vid vissa tidpunkter på dygnet.(Kelton et al., 2007) 
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De olika stegen i en simuleringsstudie 

Då det fastställs att det ska utföras en simuleringsstudie, bör följande steg utföras: (Kelton et al., 

2007) 

 Förstå systemet – Det är viktigt att modelleraren har en insikt i hur systemet fungerar. 

 Ha klara mål – Var realistisk! Det är viktigt att veta vilka svar en simuleringsstudie kan ge svar 
på. 

 Formulera modellrepresentationen – Vilken detaljeringsnivå ska systemet modelleras med? 
Vad måste modelleras noggrant och inte?  

 Översätt till simuleringsmjukvara – Gör en konceptuell modell och översätt den i en 
simuleringsmjukvara. En konceptuell modell är en skiss över det verkliga systemet som visar 
systemets relationer och indata. 

 Verifiera – Fungerar modellen som skaparen har tänkt sig? 

 Validera – Presterar modellen likadant som verkligheten? 

 Designa experiment – Sätt upp experiment som ska ge svar på dina frågor. 

 Utför experimenten 

 Analysera resultaten – utför statistiska analyser på simuleringens utdata. 

 Få insikt – Vad betyder resultaten från analysen? Stämmer resultaten? Vad är slutsatsen? 
Har det mätts rätt saker och på rätt sätt? 

 Dokumentera 

Simuleringsverktyget Arena 
Arena klarar av att hantera simuleringstyper och kombinationer av dessa. Arena ger användaren 
möjlighet att modellera från lågnivåmodellering i programmeringsspråken Visual Basic och C/C++ till 
högnivåmodellering genom fabriksfärdiga moduler från så kallade bibliotek eller (mallar, Arena 
templates) och dessutom har användaren möjlighet att skapa egna mallar. I varje modelleringsnivå 
bemöts användaren av samma grafiska gränssnitt, för att lättare kunna känna igen sig bland dessa 
hierarkier. (Arena Template Developer’s Guide, 2006) 

Arenas koncept 

En modell byggs genom att kombinera olika moduler från olika mallar, förse dem med data och 
specificera entitetsflödet modulerna emellan. Varje modul definierar den logik som ska användas när 
en entitet kommer in i modulen. I en simulering i Arena styrs alla händelser av de entiteter som 
skapas i modellen. För att visa användaren vad som händer i en modul har vissa moduler någon form 
av animering. Under en simulering kan data från modellen samlas in och sedan användas för att 
analyseras.(Kelton et al., 2007) 
 
Arena använder sig av: 
  

 Entiteter – är objekt som rör sig omkring i en modell, ändrar status och påverkar eller blir 
påverkade av andra entiteter och ändrar systemets status. Detta leder till att 
simuleringsmodellens utdata påverkas. En entitet kan bestyckas med olika attribut. Dessa 
attributvärden kan sedan exempelvis tala om för modellen vad den ska utföra eller hur den 
ska utföra ett visst moment. Oftast utgör entiteterna en produkt eller dylikt och därmed 
brukar det vara lämpligt att använda entiteterna i modellens animering. Dock kan det finnas 
s.k. spökentiteter eller logiska entiteter som inte representerar något speciellt, men som tar 
hand om vissa modelloperationer ex. styr någon logik oberoende av de ”riktiga” entiteterna.  

 Attribut – individualiserar entiteterna och kan ändras. Ett attribut kan liknas vid en post-it 
lapp med en viss färg (som kan representera attributnamnet) och en text (ett attributvärde 
som brukar vara unikt för varje entitet). Attribut kan sedan tala om för modellen vad den ska 
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utföra eller hur den ska utföra ett visst moment. Ett attribut kan även liknas vid en lokal 
variabel där sikten för variabeln endast omfattar den entitet som den är knuten till eller som 
mest till den logik som entiteten för tillfället löper igenom. 

 Globala variabler – specificerar det hela eller delar av systemets uppträdande. En global 
variabels värde kan ändras och läsas av alla entiteter och är således inte knutna till en 
specifik entitet.  

 Resurser – kan vara en maskin, en arbetare eller dylikt. En entitet tar resurser i anspråk och 
släpper dem när exempelvis arbetet är utfört. 

 Köer – När en entitet av någon anledning inte kan fortsätta sin vandring genom modellen, 
måste den placeras i en kö. Genom att placera entiteter i köer, kan även ordningen i kön 
ändras. 

 Statistiska ackumulatorer – När en händelse inträffar i simuleringen, har detta en effekt på 
systemets utdata. Denna effekt registreras i en statistisk ackumulator. Många av dessa är 
redan inbyggda i Arena, men användaren har möjlighet att även skapa egna statistiska 
ackumulatorer för datainsamling. 

 Händelser – En simulering i Arena är helt och hållet händelsestyrt. En händelse är något som 
händer någon gång i den simulerade tiden, som kan ändra variabler, attribut eller statistiska 
ackumulatorer. En ändelse kan exempelvis vara att en entitet skapas, utför en instans i 
logiken eller lämnar systemet.  

 

 
Figur 1 - En enkel arenamodell med animerad resurs, kö och entitet. 

 

Arena och Visual Basic Script (VBS) 

Både en model och en simulering kan styras eller utföras med Visual Basic. Olika VB- script kan köras 
under en simulering. Antingen kan scripten startas av en entitet eller av att simuleringen är i ett visst 
stadie. Ett VBA- (Visual Basic for Applications) projekt i arena är sammansatt av olika moduler. Dessa 
moduler är: Arena objektet, kodmoduler, klassmoduler och formulär. 
Arena Objektet – består av två delar. Den ena delen heter ”Logic” och kan inte kommas åt av en 
vanlig användare och den andra delen heter ”ThisDocument” vilken kan ändras av en vanlig 
användare. (Arena Online Help) 
 

 Kodmoduler – innehåller användardefinerade funktioner, subrutiner och varabler som kan 
refereras till från andra VBA moduler. 

 Klassmoduler – Dessa liknar kodmoduler, men kan närmare liknas vid objekt istället för en 
samling av funktioner. 

 Formulär – Användaren kan skapa egna formulär som kan visa information eller be 
användaren att mata in information. 

 
Arenaobjektet: This Document kan bl.a. innehålla följande moment, för att kunna köra kod under 
olika stadier i simuleringen: (Arena Online Help) 
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 Public Sub ModelLogic_DocumentOpen() – Körs när modellen öppnas. 

 Public Sub ModelLogic_RunBeginSimulation() – Körs före första replikationen. 

 Public Sub ModelLogic_EndSimulation() – Körs efter den sista replikationen. 

 Public Sub ModelLogic_RunEnd() – Körs efter den sista replikationen och SIMAN är 
oåtkomlig. 

 
Det är endast arenaobjektet som kan ändras i samband med utvecklandet av egna mallar. 

Arena Templates 

Arena ger användaren möjlighet att skapa egna modulbibliotek med egentillverkade moduler. Dessa 
nyskapta moduler kan naturligtvis variera i komplexitet och kan kombineras med Arenas 
standardmoduler. De nya modulernas logik byggs upp med hjälp av arenas standardmoduler och 
konserveras sedan i en representativ modul. Modulen kan förses med ett användargränssnitt, där 
användaren kan mata in olika värden (operander) och välja (switcha till) den logik som modulen ska 
använda sig av vid körning. (Arena Template Developer’s Guide, 2006) 

Arena Output Analyzer 

Arena Output Analyzer är ett verktyg i arenapaketet som kan användas för att utföra analyser på den 
insamlade data som en simulering kan ge. Exempelvis kan olika datamängder jämföras i ett t-test. 
(Kelton et al., 2007) 

Verifiering & validering 

Verifiering innebär att det kontrolleras att modellen fungerar som skaparen har tänkt sig. Detta kan 
göras genom att kontrollera om modellen fungerar som den konceptuella modellen (En konceptuell 
modell är en skiss över det verkliga systemet som visar systemets relationer och indata) med 
bekväma inputs och sedan pröva modellen med extrema inputs. (Kelton et al., 2007) 
 
Valideringsprocessen innebär att frågan ”Presterar modellen likadant som verkligheten?” dvs. om 
modellens utdata är samma som det verkliga datat? (Kelton et al., 2007) 

 

Kopplade lager 
Tanken bakom kopplade lager är att erhålla lägre kostnader vid bibehållen kapacitet genom att 
optimera en stor del av ett företags lagerhållning än endast för en operation.  Vilket uppnås genom 
att distributions- och produktionskedjans lagerhållning ses som en enhet med en central 
lagerstyrning.(Lumsden, 2007). 
 
Själva begreppet kopplade lager beskriver relationerna mellan de olika lagren i en kedja. De olika 
lagren i kedjan är oftast beroende av varandra men på olika sätt. Exempelvis kan det vara framåt i 
flödet (vertikalt) mot kunden eller mellan lager på samma nivå (horisontellt) eller en kombination av 
dessa.  Vertikalt kopplade lager innebär till exempel att det framförvarande lagret är beroende av att 
efterföljande lager lägger en beställning då framförvarande lägger en beställning. Medan horisontellt 
kopplade lager är sammankopplade lager på samma organisatoriska nivå. Fördelen med horisontellt 
kopplade lager är att om brist uppstår i ett regionlager kan material hämtas från ett annat 
regionlager och på så sätt utjämnas regionala efterfrågefluktuationer. (Lumsden, 2007)(Olhager, 
2000). 
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Partiformering/partiformning 
Partiformning är gruppering av artiklar. Grupperingarna tjänar syftet att få exempelvis transporter 
eller operationer att fungera så effektivt som möjligt med att få igenom produkter/material i ett 
nätverk. Denna effektivitet skapas genom att stoppa och dela upp flödet i en konstant eller 
varierande storlek (batch). Dock är det efterfrågan som styr mängden material eller antalet 
produkter som ska tillverkas eller transporteras och därmed finns det en mängd olika 
partiformningar. Det de olika partiformningarna har gemensamt är strävan efter att reducera 
totalkostnader varefter deras fokus skiljer dem åt (Lumsden, 2007). Exempelvis om det är en 
volymprodukt som ska produceras och efterfrågan är konstant och hög, talar detta för en 
flödesproduktion och enorma batchstorlekar (pappersindustri). Eftersom efterfrågan är konstant i 
exemplet ovan lämpar sig partiformningen EOQ (Economic Order Quantity). [referens]: Sedan finns 
det olika typer av partiformningsmetoder – där en av dessa är Wagner-Whitin. 
 

Optimeringslära 

Definitionen av ordet optimering kommer ursprungligen från latinets ”optimus”, som betyder ”det 
bästa”.  Dock används ordet optimeringslära inom skolväsendet.  
 
Optimeringslära är en del av den tillämpade matematiken, där matematiska modeller samt metoder 
används för att finna den bästa lösningen på ett problem utifrån givna förutsättningar.  Vidare 
används optimeringsmodeller för att analysera och beskriva tekniska och ekonomiska 
beslutsproblem med avsikten att finna potentiella lösningar till en problemställning.  Förutsättningen 
för att få användning av optimeringsmodeller är att det finns variabler som styr eller påverkar 
problemställningen .  För att erhålla bästa möjliga lösning justeras variablerna utifrån det mål som 
specificeras.  Målet i sin tur beror av variablerna och formuleras med hjälp av en målfunktion som 
antingen kan maximeras eller minimeras beroende på det tilltänkta ändamålet. Sedan begränsas 
variabelvärdena av ett flertal bivillkor.  En ytterligare förutsättning för att en optimeringsmodell skall 
kunna tillämpas krävs det att målet, begränsningarna kan uttryckas kvantitativt (Lundgren et al., 
2003).  

Optimering – Wagner – Whitinalgoritmen 

Wagner-Whitinalgoritmen är en optimeringsmetod som fastställer partistorlekar framåt i tiden men 
även med avseende på alternativa partier bakåt i tiden dvs. hur lagerstyrningen vid en leverans i en 
given tidsperiod borde utformas bakåt i tiden för att uppnå en kostnadsminimering. Förutsättningen 
för detta är att lagret skall vara tomt innan ett parti kan ankomma eller produceras. Underförstått 
räknas ej säkerhetslagret med i lagernivåerna.  Nackdelen med denna metod är att den ej går att 
tillämpa i verkligheten eftersom de som sköter partiformningen ej har vetskap om den exakta 
efterfrågan (Lumsden, 2007)(Olhager, 2000).  
 
Algoritmen har följande utseende: 

 

   i = 1,… m 

TKQ = Totalkostnad 

S = Ordersärkostnad 

m = Ordertäckningstid 
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C =Detaljens värde i lagret  

I = Kalkylräntan för detaljen samt kostnaden för att hålla lager uttryckt i en andel av varans värde i 

procent    

I*C = Lagerhållningskostnad (kapitalkostnaden) 

 
Wagner-Whitinalgoritmen ser ut enligt följande:  
 
I den första perioden placeras en beställning där ordersärkostnaden adderas in i den totala 
kostnaden. Till kostnaden adderas även lagerhållningskostanden för varje extra period som 
beställningen avses täcka in. Detta tillvägagångssätt upprepas tills avbrottskriteriet uppfylls. 
Avbrottskriteriet avbryter partiexpansionen när lagerhållningskostnaden är större eller lika med 
ordersärkostnaden eftersom det då är ekonomiskt ointressant att öka på partiet. En optimal 
partistorlek erhålls då ordersärkostnaden är lika med lagerhållningskostnaden. 
 

T- test 
T-test är en hypotesprövning. Inom statistiken innebär detta att två stycken stickprov jämförs, för att 
undersöka om det ligger en statistisk skillnad dem emellan. Ett stickprov kan innehålla många olika 
observerade värden (mätvärden) på exempelvis någon form av effekt. Ordet hypotetsprövning 
kommer från att det sätts upp en hypotes (nollhypotesen ) som prövas. Denna hypotes är i 
grunden ett påstående om att exempelvis de två stickproven är lika, men kan också knytas an till att 
en person exempelvis inte ljuger. Om testet inte visar någon skillnad stickproven emellan, kan inte 
nollhypotesen förkastas (personen ljuger inte). Om det däremot är en statistiskt signifikant skillnad 
mellan stickproven, förkastas nollhypotesen (personen ljuger). Hypotesprövningar innefattar även en 
signifikansnivå som anger sannolikheten att nollhypotesen förkastas om den trots allt är sann – 
exempelvis kan signifikansnivån sättas till 95 % och detta innebär att i 5 % av fallen förkastas 
nollhypotesen trots att den är sann. (Blom, 1989) 

Paired t-test vs. Two-Sample t-test 
Fördelen med att använda paired t-test är att det ej kräver att det ska föreligga oberoende mellan två 
alternativs samtliga observationer för att erhålla en statistisk giltighet. Således går det att använda 
CRN (Common Random Numbers). Nackdelen med paired t-test är att antalet stickprov blir hälften av 
antalet körningar som resulterar i färre frihetsgrader som i sin tur påverkar konfidensintervallets half-
width till det sämre. Fördelen med two-sample t-test är att antalet frihetsgrader ej minskas som i 
paired. Dock kräver two-sample t-test att det föreligger oberoende mellan två alternativs samtliga 
observationer, vilket utesluter användandet av CRN. (Kelton et al., 2007)  
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Latin Square, Latin Hypercube 
En latinsk kvadrat skapas genom utplacering av siffror eller bokstäver i en kvadrat, på sådant sätt att 
endast en typ av siffra eller bokstav får förekomma på endast en rad och kolumn. En latinsk kvadrat 
kan närmast liknas med ett helt vanligt sudoku, dock har den latinska kvadraten en mer praktisk 
tillämpning i vetenskapliga sammanhang och kallas då för Latin Hypercube. Anledningen till att den 
latinska kvadraten i vetenskapliga sammanhang byter namn, är att det knyts variabler till raderna och 
kolumnerna används då som experiment. Att kvadraten blir en hyperkub beror på att siffrorna i en 
kolumn representerar en punkt i ett flerdimensionellt rum.(Box et al., 1978) 
 
Exempel på tillämpning av Latin Square: 
Bokstäver eller siffror kan här representera olika experiment. I grund och botten är syftet att 
eliminera s.k. blocking variables – variabler som på något sätt kan störa utfallen av experimenten. Ett 
lättbegripligt exempel ges av George E.P. Box, där det skall utföras ett test av fem olika 
gödningsmedel på ett potatisfält för att sedan observera avkastningen. Den blockerande faktorn som 
ska elimineras är markmiljöns inverkan – olika markfuktighet m.m. Elimineringen förväntas ske 
genom utplaceringsmönstret av testområdena och de statistiska resultaten blir således tillförlitligare 
(en mindre standardavvikelse experimenten emellan). 
 

Gödningsmedel: 1 2 3 4 5 

 
Figur 2 - Latin Square/Latin Hypercube 

 

Latin Hypercube Sampling 

Att sampla betyder att ta stickprov. Exempelvis måste en fysisk ljudvåg samplas för att sedan kunna 
sparas digitalt. I detta fall används ofta ett fast samplingsintervall/samplingsfrekvens. Dock finns det 
andra samplingstillämpningar exempelvis i simuleringar, där det kan vara intressant att sampla en 
fördelning. För att visa vad LHS är för något, jämförs LHS med en ”vanlig” samplingsmetod där det 
samplas slumpartat. 
 
I den vanliga samplingen missas oftast fördelningens extrempunkter och det behövs många sampels 
för att kunna bestämma fördelningens form. Detta leder till att många simuleringar måste utföras 
och standardavvikelsen kommer därför vara relativt stor. Om däremot fördelningen delas upp i ett 
antal lika stora delar och det i dessa delar väljs ett slumpat sampel, representeras den samplade 
fördelningen på ett bättre sätt och dessutom med färre sampel. Standardavvikelsen minskar därför 
avsevärt. 
 
För att tydliggöra ovanstående exempel kan det nämnas att LHS ofta refereras till som stratified 
sampling. Detta innebär att testgruppen delas upp i ett antal kategorier och sedan plockas ett 
specifikt antal på ett slumpat sätt inom varje kategori. Genom detta uppnås ovanstående effekt. 
(Drew, 2005)(Box et al., 1978) 
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Screening 
I en simuleringsmodell kan det i slutändan finnas många olika faktorer som kan tänkas påverka 
systemets prestation, men oftast är det antal faktorer som faktiskt påverkar prestationen relativt få - 
Här talas det ofta om totalt sett upp mot hundratals eller tusentals faktorer. För att då minska 
antalet experiment i en försöksplanering (CCD) och på så sätt kartläggningstiden, gäller det att sålla 
ut de faktorer som påverkar respektive inte påverkar systemets prestation. Det kan exempelvis 
nämnas att det för en enkel 2k factorial med 800 parametrar skulle ge ett stort antal experiment – 
ungefär 6*10280 stycken dvs. en sexa och 280 stycken nollor. (Sanches et al, 2009) 
 
De faktorer som sedan används i försöksplaneringen är naturligtvis de som har en inverkan på 
systemets prestation. Att sålla ut de faktorer som inte påverkar systemets prestation, refereras ofta 
till som Screening. (Sanches et al., 2009)  
 
Det finns många olika typer av screeningsmetoder varför alla inte kan beskrivas i detta kapitel. Det 
allmänna som dock kan nämnas är att metoderna är empiriska (bygger på erfarenheter snarare än 
teori) och kompletteras i vissa fall med hypotestester m.m. (Sanchez et al., 2009) 

Full Sequential testing (factor-by-factor) 
En parameter/faktor ändras i taget (till sitt låga respektive höga värde) och därefter undersöks om 
det finns en statistiskt signifikant skillnad i systemets uppträdanden. På detta sätt erhålls resultat 
snabbt, huruvida en parameter/faktor ska förkastas eller behållas. Dock lämpar sig den här metoden 
endast om antalet parametrar/faktorer är få till antalet. Ett lågt faktorvärde innebär att 
parametervärdet påverkar systemets prestation negativt och ett högt parametervärde positivt. 
(Sanchez et al., 2009)(Cheng, 1997)(Bettonvil et al., 1996) 

Sequential Bifurcation (SB) 
Denna metod lämpar sig där antalet faktorer är många, men antalet faktorer som har signifikant 
inverkan på systemets uppträdande är få. Dessutom måste riktningen och magnituden för varje 
faktors inverkan vara känd i förväg; detta för att kunna gruppera flera faktorer utan att deras effekter 
tar ut varandra. SB antar även att en metamodell är en hyfsad approximation av det system som 
undersöks. Denna modell approximerar endast linjära samband och är till för att påvisa den 
gemensamma effekten av en specifik grupp. (Sanchez et al., 2009) (Cheng, 1997)(Bettonvil et al., 
1996) 
 
Initialisering: 
 

1. Gruppera ett antal faktorer som påverkar systemet i samma riktning. Rangordna gärna även 
grupperna i stigande eller sjunkande ordning. 

2. Skapa en last-in-first-out (LIFO) kö för grupperna. Lägg in grupperna i kön. 
 
Så länge som kön inte är tom, utför: 
 

1. Ta ut en grupp från kön. 
2. Undersök en grupp och om gruppen visar sig vara signifikant för systemets uppträdande 

delas gruppen upp i två grupper (förutsatt att gruppen innehåller fler än en faktor), varefter 
steg 2 utförs för vardera grupp. Om en grupp däremot visar sig vara insignifikant klassas alla 
ingående faktorer i gruppen som insignifikanta och förkastas. 
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Försöksplanering 
Genom att framställa och utföra en försöksplanering kan ett systems beteende undersökas. En 
försöksplanering talar om hur olika kontrollfaktorer ska justeras, för att på ett relativt snabbt sätt 
erhålla information om systemets natur via uppsatta responsfaktorer - dvs. hur responsfaktorerna 
påverkas beroende på kontrollfaktorernas inställning. En försöksplanering kan se ut på en mängd 
olika sätt, men det gemensamma syftet är att ge laboranten ett underlag för hur undersökningen ska 
utföras – dvs. på vilket sätt kontrollfaktorerna ska ändras. (Sanchez et al., 2007) (Sanchez et al., 2009) 
 
När de system som undersöks är små och relativt enkla, saknar dock en försöksplanering någon 
mening och oftast väljs det istället att automatisera kartläggningen av systemet med hjälp av 
optimerande algoritmer och på så sätt kan det erhållas ett högupplöst resultat av systemets 
beteende. Dock kan de system som man önskar att undersöka vara allt för omfattande och komplexa 
- och således det antal kontrollfaktorer som påverkar responsfaktorerna vara många. Att då 
automatisera kartläggningen skulle det i vissa fall med superdatorer innebära processtider upp mot 
tusentals år och mer. Detta har i sin tur lett till att olika sorters försöksplaneringar tagits fram som 
väsentligt kortar ned undersökningstiden, men fortfarande kan ge en tillfredsställande bild av 
systemets beteende. (Sanchez et al., 2007)(Sanchez et al., 2009) 
 
Eftersom datorkraften fortfarande idag är undermålig, kan det skönjas att försöksplaneringsområdet 
har anor en bra bit bakåt i tiden. Därav följer att det finns många olika typer av 
försöksplaneringstyper och hybrider av dessa som alla lämpar sig till olika typer av system och 
förutsättningar. Några försöksplaneringstyper är: 2k factorial, m k factorial, R3FF ortogonal arrays, 
R4FF och R5FF. (Sanchez et al., 2007)(Sanchez et al., 2009) 

2k factorial, m k factorial, fraktionall design och composite design 

2k factorial lämpar sig exempelvis till parametrar med binära värden. Siffran 2 i 2k factorial talar om 
att kontrollparametrarna (k) har två stycken inställningsmöjligheter – exempelvis 0 och 1.  
 

 
Figur 3 - Illustration av olika factorials 
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I fallet mk factorial har kontrollparametrarna (k) m stycken inställningar. Hur denna design kan 
illustreras lämnas till varje läsares fantasi. Antalet experiment kan enkelt beräknas genom att sätta in 
antalet parametrar och möjliga parametervärden. Nedan illustreras några exempel: (Sanchez, Susan 
M. et al., 2007)(Sanchez, Susan M. et al., 2009) 
 

 21 ger 2 körningar – vilket kan liknas vid att tända eller att släcka en lampa 

 22 ger 4 körningar – vilket fortsatt från föregående liknelse skulle innebära att det finns två 

lampor som tänds och släcks i kombinationerna: 0/0 ; 1/1 ; 0/1 ; 1/0 

 31 ger 3 körningar – det kan här tänkas att en lampa kontrolleras med en dimmer och 

inställningarna exempelvis blir 0%, 50% och 100% 

 32 ger 9 körningar – och det kommer at få rattas mycket med dimmrarna. 

Men vad händer om en av de två lamporna är i ett annat rum och vi bara är intresserade av 
ljusstyrkan i ett av rummen? 
 
Detta innebär att det inte finns en relation mellan ljusstyrkan i det observerade rummet och den 
andra lampan och vi kan då ta bort en lampa från experimenten. Exempelvis kan då 32 (mk factorial) 
skrivas om till 32 – 1 och kallas då för fraktionell design. Antalet körningar sjunker då från 9st till 3st. 
Det finns även andra sätt att reducera antalet körningar exempelvis genom att substituera flera 
parametrar med en och samma parameter. Styrkan med fraktionell design uppenbarar sig då m och k 
är stora. (Sanchez et al., 2007)(Sanchez et al., 2009) 
 
Anledningen till att m och k tenderar till att bli stora har att göra med att det ofta tenderar att bli 
många kontrollparametrar som ingår i experimentet tillsammans med att en hög upplösning 
eftersträvas för att kunna erhålla en duglig bild av systemets beteende. Detta kommer dock till 
kostnaden av antalet körningar och därmed tid. (Sanchez et al., 2007) (Sanchez et al., 2009) 
 
Dock finns det möjlighet till att reducera antalet körningar och fortfarande erhålla en tjänlig 
upplösning på resultatet, genom att kombinera olika designtyper – s.k. Composite Designs. (Sanchez 
et al., 2007)(Sanchez et al., 2009) 

CCD (Central Composite Design) 

CCD är en sammanslagning av två stycken designtyper, nämligen 2k factorial och en stjärndesign med 
tillhörande centerpunkt. Genom att kombinera dessa två typer av design, ger denna försöksplanering 
även information om responsfaktorernas mittenvärden som annars hade gått förlorade om endast 2k 
factorial hade används. CCDn ger 15 körningar medan alternativet mk factorial, där m = 5 och k = 3, 
ger 125 körningar. (Sanchez et al., 2007)(Sanchez et al., 2009) 

 
Figur 4 - Illustration av Central Composite Design  



 

  
Sida 25 

 
  

Teoretisk referensram 

Taguchis metod 
Taguchis metod är till för att förbättra kvaliteten på tillverkade produkter. Vanligtvis specificeras 
kvalitet som att produkten uppfyller specifikationerna gällandes toleranser, att det inte uppkommer 
defekter eller att kunden är nöjd. Taguchi däremot, inför ett helhetstänkande och relaterar kvalitet 
till kostnad. Helhetstänkandet innebär att inte bara den egna produktionen beaktas, utan att även 
kunden och marknaden i stort ska beaktas.(Dean, Edwin B., 1991) En kund kan både vara nästa 
process i ledet eller den slutliga kunden.(Bergman, Bo, 1992) Taguchi definerar kvalitet som: “The 
quality of a product is the (minimum) loss imparted by the product to the society from the time 
product is shipped” (Dean, 1991) 
 

Den genererade kostnaden enligt Taguchi, är relaterad till omarbetning, slöseri med resurser under 
tillverkningen, garantikostnader, kundens kostnader i form av pengar och tid som går åt I samband 
med en trasig produkt, kundklagan och slutligen marknadsandelsförluster för företaget. För att 
beskriva detta ställer Taguchi upp en kvadratisk förlustfunktion. Taguchis förlustfunktion förmedlar 
att mindre variationer minskar kostnaderna samt förlusterna - Så fort en produkts kvalitetsfaktor 
(tolerans, sämre ingående stålprodukt eller dylikt) avviker innebär detta en förlust. Taguchi ser 
snålhet inom produktion som stöld från den slutliga kunden. Den besparing som företaget gör 
innebär alltid en större kostnad för kunden och denna kostnad är alltid större än besparingen. 
Taguchis filosofi är att, genom att konstant förfölja och förtrycka varians, uppnå en hög kvalitet och 
minskade kostnader.(Dean, 1991)(Bergman, 1992) 
 
För att råda bot på kvalitetsbrister hävdar Dr. Taguchi att produkter och processer ska göras robusta 
mot de störningar de kommer att utsättas för redan i utvecklingsfasen. Taguchi delar upp arbetet i 
tre delar (Dean, 1991)(Bergman, 1992): 
 

 Systemkonstruktion – Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att konstruktionslösningar är väl 
genomtänkta. Detta eftersom systemstrukturen begränsar produktens 
tillförlitlighetsegenskaper. Resultatet från systemkonstruktionen är en 
preliminärkonstruktion. Om denna inte belastas med störningar kan den tillgodose kundens 
krav på funktion, men behöver inte tillgodose kundens krav på kvalitet. 

 Parameterbestämning – Efter att systemdesignen är avklarad påbörjas parametersättningen. 
Syftet är att hitta målvärden för parametrarna. Parametrarna väljs så att de målvärden för 
produktens egenskaper uppfylls, att produkten under tillverkning och användning blir så 
okänslig för störningar som möjligt, samt att kostnaden minimeras. Här använder sig Taguchi 
av orthogonal arrays (försökspalnering), som effektiv metod för att hitta parametersättningar 
nära optimum. 

 Toleranssättning – När parametersättningen inte lyckas reducera variationen är den sista 
fasen toleranssättningen. Tanken är att specificera snävare toleranser på de parametrar som 
påverkar variationen negativt. Detta moment innebär ofta anskaffande av nya och dyra 
komponenter. 
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Här beskrivs Taguchis metod övergripande (Dean, 1991): 
 

1. Bestäm den kvalitetskarakteristik som ska optimeras 
Oftast är detta en parameter vars variation har en stor inverkan på produktens kvalitet. 

2. Identifiera störningsfaktorerna och försöksmiljön 
Störningsfaktorer är de faktorer som inte går att kontrollera eller för dyra att ändra. 

3. Identifiera kontrollparametrarna och deras olika nivåer 
Detta gäller de parametrar som tros ha en signifikant påverkan på 
kvalitetskarakteristiken. Här bestäms även experimentregionen (responsytan). 

4. Framställ matriserna till experimenten (ortogonal arrays) och definiera dataanalysen 
Tag fram matriser både för de kontrollerbara och okontrollerbara parametrarna. För att 
undersöka hur kontrollfaktorerna är motståndiga för störningsfaktorerna korsas de båda 
matriserna (crossed designs). 

5. Utför experimenten och samla in indata 
6. Analysera utdata och bestäm optimala nivåer 

Hitta den parametersättning som presterar bäst. För detta använder Taguchi en statistisk 
mätning av responsen kallad signal-to-noise ratio – dvs. hur stor del av signalen utgörs av 
brus undersöks. 

7. Förutspå resultaten för de optimala nivåerna och verifiera dessa genom experiment 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metod/Arbetssätt 

Detta kapitel beskriver hur de steg som utförts i examensarbetets två delar.   
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SCTemplate 
Efter att spelet för gymnasieelever (LogiFuel) var avklarat, diskuterades det med handledaren om vad 
som skulle vara lämpligt som laboration för KTS4 och doktorander. Detta mynnade i sin tur ut i 
SCTemplate, där laboranten har möjlighet att undersöka ett system med avseende på vinst och 
varians.  

Steg 0 – Mål och speltyp 
Nedan presenteras den kravspecifikation som togs fram i samråd med handledaren: 
 
Med SCTemplate är det meningen att det för laboranten ska presenteras ett färdigt system, en 
försörjningskedja, däri laboranten kan undersöka systemparametrarna, utföra en enkel screening, 
kunna utföra en enkel försöksplanering (CCD) med störningar (LHS) i systemet och slutligen utföra en 
analys av den utdata som modellen ger (Robust optimering). 
 
Under examensarbetet har examensarbetarna valt att definiera tre kategorier av system som kan 
implementeras i Arena. Kategorierna är uppsatta för att kunna föra en diskussion kring systemtyp 
och interaktivitet. De tre kategorierna presenteras nedan och med kravspecifikationen som grund 
kan laborationen placeras under punkt 2: 
 

 Bygga och förändra en systemstuktur – exempelvis påvisa skillnader mellan centralisering 
och decentralisering 

 En klar systemstruktur där spelaren endast kan ändra systemparametrar - till exempel 
ändra batchstorlekar i olika delar av en produktionskedja 

 Spelaren agerar i ett befintligt system – exempelvis placera en order interaktivt 
 
Bygga och förändra en systemstuktur ger spelaren fria händer att utforma sin egen struktur. Dock 
kräver denna utformning stor kunskap och vana om Arenaprogrammet och således begränsas 
målgruppen.  
 
En klar systemstruktur där spelaren endast kan ändra systemparametrar tillåter spelaren att ändra 
exempelvis en batchparameter och får reda på ett systems beteende.  
 
Spelaren agerar i ett befintligt system ger information/underlag för spelaren och som fattar beslut 
utifrån denna information.  
 
SCTemplate hamnar för övrigt under spelkategorin serious game. Dock har det eftersträvats att ge 
laborationen inslag av underhållning – tanken är samtidigt att förmedla metoderna och filosofin på 
ett mindre komplext sätt.  
 

 Tydligt mål – Vid uppstarten av laborationen ska ett explicit och tydligt mål presenteras för 
laboranten. Detta för att laborantens och laborationens mål skall överensstämma. Sedan är 
det upp till läraren om denne väljer att tillämpa dagboksidén, se SCTemplate – Om 
SCTemplate - Spelidé. 

 Suggestiv narration – För att väcka och fånga laborantens intresse bör exempelvis 
dagboksidén appliceras, där användaren får ta del av informationen i form av anteckningar.  

 Identitet/samhörighet – Det är svårt att skapa samhörighet mellan laboranten och 
exempelvis traineen pga. att det ej är något spel. Dock kan en viss samhörighet uppnås med 
hjälp av dagboken och dess anteckningar.  

 Feedback – Ett resultatsformulär erhåller laboranten efter en avslutad körning. 
Resultatsformuläret visar ändringarnas effekter och vilka ändringar som har gjorts.  En 



 

  
Sida 29 

 
  

Metod/Arbetssätt 

ytterligare implementerad feedback är de olika färgkodade boxarnas formulär som innehåller 
en bild av den tryckta färgboxen. Med färgbox menas process- (grön) och 
distributörmodulerna (orange) etc.     

 Affordance – Användargränssnittets olika färgkodade boxar talar om för användaren att 
trycka på dessa.  

 Visibility – Det överskådliga och förenklade användargränssnittet ger en bra och tydlig 
visibility. En knapps position i förhållande till de andra knapparna talar om knappens 
funktion.  

Steg 1 – Litteraturstudie 

För att sätta oss in i problematiken utfördes en omfattande litteraturstudie inom olika relevanta 
områden – experimentell design, Taguchis metod m.fl. Tidigare arbeten (bl.a. Persson, 2003) inom 
området lästes även för att ta del av de framgångar och misstag som tidigare gjorts. Dessutom var 
detta också viktigt för att få en uppfattning om hur fin detaljeringsgrad systemet skulle modelleras 
med, för att kunna se olinjära samband i systemets utdata. 

Steg 2 – Beslut om modelleringssätt 
Inför modellerandet bestämdes det att Arenas möjlighet till makandet av egna moduler och 
egenutformade gränssnitt (Arenamallar/Arena templates/modulbibliotek) skulle vara passande i 
skapandet av systemet. Att skapa egna mallar har fördelar och nackdelar. 
 
Fördelar med Arena templates: 
 

 Mindre logiker kan byggas, verifieras och sedan sammanfogas till en större delmodell. 

 Olika modellsektioner/logiker kan konserveras och sedan genom ett användargränssnitt välja 
att använda vissa av dessa logiker till simuleringen.  

 Modellerandet blir funktionsbaserat både inom mallen och mallar emellan. (Det byggs 
funktioner som sedan ordnas i en specifik följd för att erhålla det beteende som önskas i 
systemet) 

 Det är relativt enkelt att vidareutveckla en mall – en modell, genom att konstruera ytterligare 
nya logiker för existerande- och icke existerande funktioner – en oönskad funktion kan 
ersättas med önskad funktion. 

 Att kunna välja ut den logik/funktioner som ska vara aktiv(a) medför att all logik kan latent 
vara närvarande i en och samma modell under körning. 

 
Nackdelar med Arena templates: 
 

 Verifieringen av en hel mall försvåras i och med att allt inom en mall utförs omedelbart. 
Detta resulterar i att övervakningen av variabler och köer blir undermålig och en lång 
tankeprocess följer om vad som kan ha gått snett om mallen inte fungerar som den är menad 
till. 

 Som följd av ovanstående punkt blir även verifieringen av flera mallar i synergi svår att 
utföra. 
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Steg 3 – Modellering och verifiering 

Modulerna – Process, Inventory Type 1, Inventory Type 2, Supplier, Customer och Distributor - 
byggdes och verifierades, sattes samman till en part och verifierades varefter modellen utökades till 
tre parter med källa och sänka och även den sammanställningen verifierades. Dessutom skapades ett 
gränssnitt till varje modul, för att kunna styra modulernas beteenden. (Modulgränssnittet är inte det 
gränssnitt som presenteras vid modellens uppstart, utan det som visas då användaren dubbelklickar 
på arenamallarna i Arenas modellfönster, se bilaga E - I.) Dessa moduler sparades i ett 
modulbibliotek – en Arena Template. 

 
Naturligtvis var gången betydligt krokigare än ovan. Exempelvis modellerades alltsammans till en 
början för en produkttyp och sedan till två produkttyper. Och då det modellerades in möjlighet till 
produktbortfall i samband med lastning, utlastning och transport, insågs det att det lager som då 
användes var tvunget att vara mer komplext och fulländat varför modellen kompletterades med två 
förfinade lagertyper.  Detta är bara ett fåtal exempel på avstickare. 

Steg 4 – Användargränssnitt 
Efter att en fungerande försörjningskedja erhållits, framställdes ett övergripande användargränssnitt, 
däri användaren enkelt kan ändra systemparametrarna i modellen.  Detta innebar både arbete rent 
grafiskt, men även mycket programmering i Visual Basic Script (VBS). Förutom en enkel inmatning av 
systemparametrarna ger även gränssnittet dels möjlighet till valida inmatningar av parametervärden 
(en felkontroll) och dels möjlighet till ytterligare funktioner som autonomering av monotona 
inmatningar (LHS) och rena simuleringsinställningar som antalet replikationer m.fl.  
 
Från början var tanken att användaren skulle använda sig av de gränssnitt som skapats i samband 
med modulbyggandet (bilaga E - I), men det insågs att detta skulle bli för omständigt för användaren. 
Således sattes teorier Människa-system interaktion, för att göra det så bekvämt för användaren som 
möjligt. 
 
Det grafiska gränssnittet (utformat i arenaprojektets formulärmodul) har utformats för att 
användaren ska kunna på ett enkelt och tilltalande sätt ändra systemparametrar. Det nya 
användargränssnittet var tänkt att presentera den bakomliggande modellen på ett så enkelt sätt som 
möjligt och också förmedla en mental bild av systemet till användaren.   

Steg 5 – Screening/parameter för parameter & Statistisk analys 

Inför detta steg var det nödvändigt att hitta en hyfsad grundinställning för modellen. Detta gjordes 
genom att höja efterfrågan för de båda produkterna i syfte att flöda systemet och hitta ungefärlig 
maximal output för sunda parameterinställningar. Med sunt menas här exempelvis att processtider 
inte är oändligt korta eller vice versa. När systemet flödas uppenbarar sig även flaskhalsar. Varje 
parameter justerades för att finna det parametervärde som gjorde att parametern blev bindande. 
Sedan valdes en parametersättning som medförde att utnyttjandegraden för resurserna var 87 %. 
Dock låg utnyttjandegraden för transporterna kring 30 %. Anledningen till den låga 
utnyttjandegraden är att lastbilarna måste köra tomma till den part som önskar transport. En önskan 
var här att endast transporttiden och tiderna för lastningsmomenten ska ha en inverkan på 
systemets prestation. Om utnyttjandegraden skulle ligga kring 90 %, betyder det att 
transportresursernas tillgänglighet skulle vara styrande. 
 
Efter att en grundinställning fastställts undersöktes varje parameters effekt (och effektens riktning) 
på systemets prestation – olika parametervärden för respektive parameter prövades. När ett spann 
som påverkade systemets prestation för en parameter hittades, bestämdes parameterns respektive 
high- och low- värden. För att kunna urskilja förändringar (och deras riktning) i modellens prestation, 
var det tvunget att utföras 100 replikationer för varje high- och low- värde. När alla parametrar hade 
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gåtts igenom kunde en full sequential screening utföras - dvs. en parameter i taget sattes till sitt high- 
och low- värde och data samlades in från simuleringarna och jämfördes genom ett t-test. T- testet 
ger svar på frågan om det föreligger någon statistisk skillnad mellan de två datamängderna. T- teste 
utfördes i Arena Output Analyzer. En sammanställning av screeningen återfinns i Resultat – 
SCTemplate - Screening. 

Steg 6 – Applicering av försöksplan (CCD och LHS) 
De parametrar som medförde en signifikant skillnad i systemets prestation delades upp i två grupper, 

enligt Taguchis filosofi. 

 Kontrollparametrar – parametrar som går att ändra och påverka – till CCD 

 Störningsparametrar – parametrar som är svåra att påverka s.k. miljöfaktorer – till LHS 
 
De parametrarna med störst signifikans valdes ut. Dock valdes enbart en av två likadana parametrar 
ut dvs. vid fallet mellan Customer Process 2 Product 1 och Customer Process 2 Product 2 valdes den 
parameter med störst signifikans. Detta gav ett bredare område för ändringarna. Samma procedur 
gjordes för störningsparametrarna, dock med skillnaden att fem stycken valdes ut istället för tre. 
 
Eftersom det skulle utföras en CCD, beståendes av en full factorial och en stjärndesign, togs det fram 
parametervärden för varje enskild parameter motsvarande low (-1) medium-low (-1/2) zero (0) 
medium high (+1/2) och highvärde (1). När det gäller störningsfaktorerna togs det fram 5 stycken 
nivåer för varje parameter och dessa sammanställdes i en Latin Hypercube. Hyperkuben har här 
funktionen att ge en konsist applicering av störningsfaktorerna på systemet och från experiment till 
experiment – här ses hyperkubens kolumner som experiment. Med andra ord samplas 
störningsfördelningen med hjälp av den latinska hyperkuben.  
 
När försöksplanen och parametrarnas nivåer var fastställda kunde försöksplanen genomföras, korsad 
med en autonomerad LHS, se figur.5. Med korsad menas att varje rad i CCD:n kördes för de fem 
kolumnerna i LHS:en – dvs. att det utfördes fem replikationer eller experiment per 
parametersättning. Taguchi skulle här till skillnad från oss använda sig av ortogonala arrayer både för 
systemparametrarna och störningsfaktorerna och sedan korsa dessa.  
 

 

Figur 5 - Vänster: CCD- matris; Höger: LHS- matris 
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Steg 7 – Analys av utdata 

För varje rad i CCD:n erhålls från steg 6 ett medel för vinsten och variansen, se tabell 22. För att 
sedan erhålla en graf för hur en viss parameter påverkar systemets prestation, grupperas alla 
parametersättningar där den sökta parametern har ett specifikt värde (exempelvis -1 och +1) och 
medel för medelvinsten och medelvariansen beräknas – varje rad i CCD:n består redan av ett medel 
av fem experiment. 
 

LogiFuel – Stegen till ett lärande logistikspel 
Här beskrivs de moment i skapandet av lärandespelet LogiFuel. 

Steg 0 – Undersökning av Arenas möjligheter och begränsningar 
För att ett spel skall vara ett spel, måste det för spelaren kunna presenteras en miljö och möjlighet 
till interaktivitet mellan spelare och system. Därav var det en god idé att undersöka Arenas 
möjligheter till dessa två områden. 
 
Hantering av bildobjekt (miljö): 

 Arena har officiellt stöd för hantering av flera sorters bildformat, men det enda som kan 
hanteras med någon form av framgång är bitmapsbilder (.bmp). Arena har dock stöd för 
vektorgrafik i dwg- format, men intrycket är att den skapade bilden måste vara skapad i 
avsett program och inte konverterad till dwg- format från något annat vektorgrafikprogram. 

 Då bildobjekt överlappar varandra kan det bli riktigt problematiskt att markera ett specifikt 
bildobjekt i efterhand. 

 Arena har en tendens att skala om bildobjekt vilket förvränger bildobjektets kvalitet. 
 
Formulär (interaktivitet): 
 

 Via formulär har användaren möjlighet till att fatta beslut. 

 Variabler i spelet kan ändras via formulär. 

 Arena kan visa variabelvärden 

 Entiteten kan representera objekt i spelet. 

 Resursbilder kan användas för att visa statusen för olika objekt 
 
Därefter gjordes en brainstorming som resulterade ibland annat en enkät för gymnasieelever, vars 
syfte var att få en inblick i vad gymnasieeleven uppfattar logistik som. Denna enkät och 
sammanställning återfinns i bilaga A. 

Steg 1 – Vilken teori/metod/modell är det som skall 
visas/spelas/lösas ut? 
Vid valet av metod gäller det att utvärdera olika metoder utifrån vilket sammanhang de kan sättas in 
i, så att gymnasisterna upplever spelet som ett edutainmentspel trots att det är ett serious game 
spel. För att sedan väcka målgruppens intresse erfordras det ett grafiskt tilltalande spel. Dock får 
varken temat eller systemet ta i överhand eftersom att ett dominerande system upplevs av spelaren 
som tråkigt medan ett dominerande tema resulterar i att spelaren hellre fokuserar på miljön än den 
bakomliggande tanken. Sedan bör det även poängteras att spelutvecklarnas mål inte alltid 
överensstämmer med spelarens. Exempelvis kan spelarens mål vara att upptäcka ett spels 
begränsningar/möjligheter och således fallerar det lärande målet.  Men för att fånga spelarens 
intresse samtidigt som det är lärande erfordras det en balans mellan tema och system. Denna balans 
kan endast spelaren skönja.  
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Nedan kommer ett antal metoder som uppkom i samband med brainstormingen att presenteras: 
 

 Bygga och förändra en systemstuktur – exempelvis påvisa skillnader mellan centralisering 
och decentralisering 

 En klar systemstruktur där spelaren endast kan ändra systemparametrar - till exempel 
ändra batchstorlekar i olika delar av en produktionskedja 

 Spelaren agerar i ett befintligt system – exempelvis placera en order interaktivt 
 
Anledningen till uppdelningen var för att diskutera kring varje dels möjlighet och begränsning, vilka 
är: 
 
Bygga och förändra en systemstuktur ger spelaren fria händer att utforma sin egen struktur. Dock 
kräver denna utformning stor kunskap och vana om Arenaprogrammet och således begränsas 
målgruppen. 
 
En klar systemstruktur där spelaren endast kan ändra systemparametrar tillåter spelaren att ändra 
exempelvis en batchparameter och får reda på ett systems beteende. Detta beteende kan vara svårt 
för en gymnasieelev att utröna huruvida det är bra eller dåligt i och med att kompetens saknas inom 
området.  
 
Spelaren agerar i ett befintligt system ger information/underlag för spelaren och som fattar beslut 
utifrån denna information. Vidare tillåter systemet spelaren att utforska dess begränsningar och 
möjligheter utan att för den skull kritiseras. Sedan sker interaktiva moment under spelets gång vilket 
uppmuntrar till bland annat aktivt tänkande.   
 
Det punkt 1 och punkt 2 har gemensamt är bristen på interaktivitet varefter temat är försumbart 
eftersom det är effekten av den ändring som gjorts som är av intresse.  

Steg 2 – Hur kan spelidén skapas som uppfyller steg 1? 
Med utgångspunkt från punkt 3 i steg 1 (Spelaren agerar i ett befintligt system) erfordras det en 
spelidé som fångar en spelares intresse och som får denne att bekanta sig indirekt med 
Arenaverktyget. Därefter skall spelet förmedla på ett naturligt och underhållande sätt en teoretisk 
bakgrund som gör spelaren införstådd i olika logistiska begrepp. Sedan skall en återkoppling göras i 
slutet av spelet baserat på spelarens ageranden under spelet. 
 
I Arena bör det byggas upp en trivsam miljö. Detta görs genom att lägga in bildobjekt i arena som 
sedan manipuleras vid olika händelser. Miljön kompletteras sedan med diverse indikatorer, antingen 
integrerade i miljön eller utanför. Dessa indikatorer kan ge spelaren indikationer om status och 
riktning för spelgången – dvs. ger spelaren feedback om spelarens ageranden, men även ge underlag 
för framtida beslut. I slutet av spelomgången bör spelarens ageranden utvärderas för att denne ska 
kunna förbättra sitt agerande inför kommande spelomgångar. Dessutom kan utvärderingen fungera 
som återkoppling till den teori som föreligger och således styrka minnet (minnesprocessen). Denna 
feedback har valts att både ge positiv och negativ feedback. Exempelvis kan det sägas att: ”det där 
gjorde du bra eftersom … men fundera lite på det här … så kanske det kommer att gå smidigare” 

Steg 3 – Utforma spelidén med hjälp av spelteori (som i 
referensramen) 
Efter steg 2 påbörjades en omfattande litteraturstudie som behandlar Gaming & Learning, Människa-
system interaktivtet etc. Utifrån den nyinförskaffade informationen inleddes utformningen av 
spelidén som senare utvecklades till LogiFuel – (beskriv LogiFuel ”säljande” beskriv de delar LogiFuel 
innehåller (vad tvingas spelaren att tänka på för att prestera bra i spelet)) Ett spel där spelaren 
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bekantar sig med logistiska begrepp som Samlastning, Lagerhållning, Partiformning och Miljö i en 
trevlig miljö. I spelet har spelaren möjlighet till hjälp, samlastningsförfrågningar och coaching som 
vägleder spelaren att ta steget mot en mer ekonomisk och en miljövänligare tillvaro. 
 
Vid utvecklandet av LogiFuel beaktades exempelvis: 

Underhållande spel 

För att fånga spelaren har en lockande berättelse utformats, vilken är:   

”Du är en av tre utvalda som har fått förfrågan att ersätta den nuvarande Logistikplaneraren, vars 
primära uppgift är att tillgodose LogiFuel-macken med drivmedel. Tjänsten tillfaller den person som 
är enligt de högt uppsatta, av det rätta virket. För att kunna utröna om du är av det rätta virket har 
de till sin hjälp det prestigefyllda spelet, LogiFuel, där dina färdigheter som logistikplanerare ställs på 
prov. Personen i fråga som får högst poäng i spelet, kommer att titulera sig själv som Logistics 
planner. Dock bör det även nämnas att Lucie och Bo (dina motståndare) har mångårig erfarenhet 
inom området. 
 
Antar du utmaningen med chansen att stiga i graderna men framförallt att blir ihågkommen som 
rookien som slog veteranerna på deras hemmaplan?” 
 
Syftet med utmaningen är att spelaren ska aktivera vinnarinstinkten och föreställa sig själv som en 
vinnare samtidigt som pressen ligger på veteranerna. Men för att spelaren ska identifiera sig, känna 
samhörighet med karaktären och att spelet ska vara underhållande har olika samlastningsformulär 
utformats vilka dyker upp under spelet. De olika samlastningsformulären innehåller anekdoter som 
riktar sig till spelaren.  

Tydligt mål 

För att spelarens och utvecklarnas mål ska sammanfalla presenteras målet explicit i uppstarten av 
spelet, vilken är:  
 
”För att vinna spelet skall du hålla dig till en strategi som klarar av att möta efterfrågan samtidigt 
som antalet transporter och mängden lagrat drivmedel placeras på en rimlig nivå.  Vidare finner du 
under hjälp-menyn längst upp till höger all den hjälp/information du behöver för att spela spelet. 
Emellertid finns det även en Coaching-knapp som återfinns längst ner till vänster som ger 
nödvändiga/viktiga tips under alla veckans dagar. När du känner dig redo för att starta spelet trycker 
du på kör-knappen.” 
  
Därefter är det upp till spelaren att efterstäva målet utifrån egenutformad plan.   

Feedback 

Möjligheten till omedelbar återkoppling som ger användaren feedback om vad som gick fel och hur 
detta kan åtgärdas finns implementerade i LogiFuel på ett flertal ställen under spelet såväl som efter.  
Exempelvis meddelas användaren vid en kvantitetsbeställning som överstiger 40 ton eller när 
lagernivån överstiger 50 ton att den tänkta beställningen ej kan göras. På samma sätt går det ej att 
använda I.C.E-knappen då lagernivån överskrider 36 ton. När spelomgången är avklarad bedöms 
användaren utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet talar 
om hur spelarens ekonomiska handlande förhåller sig mot den optimala. Visar det sig att beställd 
kvantitet överstiger den totala efterfrågan poängteras det tydligt i resultatfönstret i och med att det 
genererar högre lagerhållningskostnader. Ur miljösynpunkt utvärderas de sammanlagda 
transporternas miljöpåverkan och som sedan graderas enligt en tregradig skala: miljövän, 
miljömedveten och miljöbov. För att lyckas uppnå miljövän-resultatet erfordras det strategiska 
samlastningar.   
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Enligt visibilitybeskrivningen faller även beställningsknapparna under visual feedback-kategorin.   
Vidare får likaledes användaren feedback då en beställning läggs i form av att formuläret stängs ner, 
lastbilstransporten lossar den efterfrågade kvantiteten och dygnet övergår till dag.  

Visibilities 

En av många implementerade visibilities i LogiFuel är beställningsknapparna. Beställningsknapparna 
tänds om användaren matar in en kvantitet större än noll ton. Om istället noll ton matas in i 
beställningsrutan tänds ”ingen-beställning-tack” knappen samtidigt som beställningsknappen 
slocknar. Sedan har användaren till sin hjälp en hjälp-meny vars knappar illustrerar gränssnittet. Dock 
återfinns en kompletterande text som talar om för användaren att klicka på det objekt som är av 
intresse. 

Uppfattningsprocesser  

Även detta har legat till grund vid utformningen av LogiFuel som riktar sig till gymnasieelever. Den 
tilltänkta målgruppen är i ”körkortsstadiet” och väl bekanta med bensinmackar. Bensinmacken i 
LogiFuel omsvärmas av ett ordnat trafikkaos i en gemytlig pastellfärgad omgivning som ger spelaren 
en euforisk känsla av att denne snart kan vara en av dessa trafikanter som fyller upp dieseltanken 
och tar bron över till Paradisön. Med denna beskrivning vill författarna av detta examensarbete 
förmedla ett verklighetstroget och ett iögonfallande spel som spelaren kan identifiera sig (exempelvis 
med samlastningsformulären som nämndes under tydligt-rubriken) med och således uppnå en 
glädjande känsla hos spelaren.  

Minnesprocesser 

All slags nyinlärd information lagras antingen som korttids- respektive långtidsminne.  
Förhoppningarna är dock att LogiFuel ska lagras i långtidsminnet eftersom det är ett utbildningsspel 
vars syfte är att göra spelaren införstådd i logistikproblematiken. Till exempel representeras miljön av 
ett grönt blad som skiftar från levande till död beroende på spelarens beställningsstrategi, vilket i sin 
tur har större chans att lagras i långtidsminnet. Korttidsminnet däremot används bland annat vid 
bestämmandet av partistorleken.   

Tankeprocesser 

För att spelaren i LogiFuel ej ska behöva lägga slumpmässiga och oigenomtänkta beställningar har 
personen i fråga till sin hjälp samlastningsförfrågningar och coaching som vägleder spelaren att ta 
steget mot en mer ekonomisk och en miljövänligare tillvaro. Dock erfordras det avsevärt mer 
tankeverksamhet för att erhålla en optimallösning.  

Språkprocesser 

I LogiFuel har skriftspråket hållits på en sådan nivå att en gymnasist begriper dess adekvata innehåll.  

Steg 4 – Implementera allt i Arena 
Tack vare Steg 0 - Undersökning av Arenas möjligheter och begränsningar kunde spelet 
implementeras i Arena. Eftersom kunskap inom området Människa-Systeminteraktion var med i 
bakfickan, utvärderades alla delar i Steg 0 utifrån detta.  
 
Övergripande sett, är spelet uppbyggt av en modelldel (dvs. logik i Arenas modellfönster) och en 
programmeringsdel skriven i Visual Basic Script (VBS). Modelldelen hanterar trafiken i spelet och 
många av de variabler som finns medan programmeringsdelen består av alla spelets formulär och 
implementerar spelarens beslut i modelldelen. Dessutom styr programmeringsdelen vissa objekt i 
spelet exempelvis alla bildobjekt och vissa variabler som inte styrs via modelldelen. Om det ska talas 
om någon verifiering, så kan det nämnas att den gick till på det viset att det under uppbyggnadens 
gång kontrollerades genom körningar om allt uppträdde som önskat.  
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Metod/Arbetssätt 

Steg 5 – Testa & Förbättra 

Spelet testades vid flertalet tillfällen – bl.a. av oss utvecklare och utomstående. De utomstående 
hade olika utbildningsbakgrunder. Denna mångfald var avsiktlig, för att observera olika angreppssätt. 
 
Testerna gick till enligt följande: 
Försökspersonerna fick sätta sig vid en dator och spela spelet utan direkt inverkan av en moderator. 
Dock fick moderatorerna bryta in då det upptäcktes uppenbara brister i den givna informationen (i 
spelet). Dessa brister noterades och olika lösningar på problemen utvärderades muntligen mellan 
moderatorerna varefter de senare implementerades. Försökspersonerna fick endast hjälp då det 
rörde bristande information i spelet eftersom moderatorernas avsikt var att minimera 
påverkandegraden för att erhålla ett så rättvist och kritiskt resultat som möjligt. Vidare 
uppmuntrades försökspersonerna att tänka högt utan att för den delen kritiseras, vilket genererade 
fler spontana idéer och tankar. Dock erfordras det att testgruppen finner exempelvis samhörighet vid 
testningen för att undvika ”dumförklaringsstämpeln”.  Men eftersom att en del av testpersonerna 
saknade samhörighet poängterades det att vid oklarheter har spelutvecklarna misslyckats med att 
förmedla den avsaknade informationen.  

Steg 6 – Klart 
Efter testkörningarna 1 & 2, prövades LogiFuel i skarpt läge. Gymnasieelever som sökt till KTS och SL 
(Samhällets Logistik) i första och andra hand – den faktiska kunden, fick möjlighet att spela LogiFuel i 
samband med en besöksdag vid Linköpings tekniska högskola i Norrköping den 21 maj 2010. De 
sökande fick sitta i grupp eller om så önskades enskilt och spela spelet. Moderatorerna uppmuntrade 
till diskussion inom grupperna, peppade grupperna och fanns till hjälp under hela speltiden. Efter 
varje körning, lättade stämningen, resultaten förbättrades och tävlingsandan slog in.  
 
Efter att ha prövat LogiFuel i skarpt läge och erhållit mycket bra respons från deltagarna, fastställdes 
spelet som klart. 
 

 



 

  

SCTemplate 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av SCTemaplate och sedan beskrivs användargränssnittet och 
den bakomliggande modellen. Här finner även läsaren konceptuella modeller av modellens olika 
delar.
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SCTemplate 

Om SCTemplate 
SCTemplate är en akademisk modell av ett i verkligheten icke existerande system. Syftet med 
SCTemplate är att skapa en applikation som kan manipuleras i för att erhålla en diskussionsgrund 
kring olika parametersättningar med avseende på medel av vinst och systemets varians. Modellen är 
sammansatt av egentillverkade moduler som alla är samlade i ett modulbibliotek. Varje modul i 
biblioteket kan ställas in på olika sätt exempelvis för en eller två produkter, men den slutliga 
användaren är inte menad att komma i kontakt med något annat än det skapade 
användargränssnittet. Anledningen till att ett gränssnitt har tillverkats, är att användaren ska kunna 
handskas med modellen på ett enkelt sätt och dessutom minska risken för fel.  

Spelidé 
SCTemplates spelidé är att användaren skall med hjälp av Taguchi-filosofin och metoderna SB, CCD, 
LHS ta fram ett besultsunderlag gällande vinst och varians i en försörjningskedja. Eftersom 
SCTemplate vars syfte är att användas som laboration är det svårt att tillämpa identitets- och 
samhörighetskänslan som i spelet LogiFuel. Således har examensarbetarna förslaget att laborationen 
skall presenteras för användaren i dagboksform: 
 
Dag 1: 
YEEEEES, jag fick traineetjänsten på koncernen SCTemplate Aero Dynamics och börjar redan nästa 
vecka.  
 
Dag 8:  
Nu har jag precis genomgått en introdutionsdag och har fått uppdraget att åka mellan olika företag i 
koncernen SCTemplate Aero Dynamics och lära mig dess funktioner.  
 
Dag 60: Firmafestinbjudan 
Efter två månaders tjänstgöring i koncernen har jag blivit inbjuden till den årliga firmafesten som 
äger rum i morgon, där jag kommer att få sitta bredvid ett flertal toppchefer! =) 
 
Dag 62: 
Tyvärr glömde jag skriva i dagboken igårkväll p.g.a att jag blev inbjuden till en efterfest där jag hade 
en intressant diskussion med Peter (en av toppcheferna) angående mina förbättringsförslag. 
Morgonen efter (idag) ringde Peter upp mig och bad mig utveckla förbättringspotentialerna i 
koncernen varefter de ska presenteras för Agda (koncernens vd) vid årsstämman om cirka 3 
månader. Och jag som trodde han var salongsberusad och inte skulle ta mina förslag seriöst. Men vad 
ska jag nu göra, vad har jag gett mig in på, hur skall jag presentera förslagen? I och för sig skulle jag 
kunna modellera upp SCTemplate Aero Dynamics och använda mig av Taguchi-filosofin. Som tur är 
har jag haft en bra universitetslärare (Adam) som poängterade vikten av robust optimering och dess 
användningsområde.    
 
Dag 97:  
Har börjat inse hur mycket arbete som är kvar av modellen. Undrar om jag hinner klart innan 
årsstämman.  
 
Dag 120: 
Nu har jag fått kläm på hur CCD och LHS fungerar i modelleringssammanhang. LHS:en är helt 
underbar, förkortar simuleringstiden avsevärt. Tur att jag fick tipset av Adam. 
 
Dag 130: 
Modellen är klar! Yes, nu återstår bara finliret 
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SCTemplate 

 
Dag 151: I morgon gäller det 
Är riktigt nervös nu inför morgondagen. Hoppas att ingen ställer någon svår fråga eller att jag tappar 
bort mig i presentationen. 
 
Dag 152:  
En hyfsad dag. Trots att Agda (koncernens vd) poängterade att en vinst är en vinst och ingenting 
annat och att det ligger i företagets intresse att alltid sträva efter högsta vinst och att mina resultat 
omfattade för många ändringar och att jag skulle komma tillbaka med färre. Emellertid fick jag tyst 
på henne då jag förtydligade att mina resultat med en hög vinst resulterade i hög varians och att 
mina resultat kan användas som beslutsunderlag och att det är upp till beslutstagarna att fatta 
besluten – med andra ord Agda, Peter och resten av toppcheferna. De förstod mitt resonemang och 
ville att jag skulle banta ner faktorerna till 3 stycken.  
 
Med denna dagsboksnarration vill examensarbetarna fånga användarens intresse och att det är upp 
till denne att ta fram 3 av de mest signifikanta faktorerna.  

Laborationsupplägg 
Examensarbetarna tycker att det är viktigt att laboranten underhålls under laborationen. Detta 
uppnås genom att bädda in de förekommande metoderna i ett underhållande sammanhang. En 
moderator har då även lättare att föra en diskussion om metoderna. Labbupplägget i sig bör ha 
samma eller liknande gång som resultatsdelen – dvs. screening – CCD och LHS – Utförande av 
experiment – sammanställning av outputs - diskussion. 

Demonstrationsupplägg 

Vid ett demoupplägg bör följande delar beaktas: 
 

 Understryka styrkan med simulering – att det är endast med simulering som vinst och varians 
kan visas samtidigt och även separerade från varandra (på ett enkelt sätt). 

 Påvisa skillnaden mellan suboptimering och helhetsoptimering. 

 Visa robust optimering/robust konstruktion 

 Visa skillnaden mellan Taguchis metod och de metoder som använts i denna del. 

 Föra en diskussion kring de olika filosofierna (Taguchi och vår). 

 En karismatisk, sympatisk och entusiastisk centralfigur bör förmedla ovanstående. 
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Användargränssnitt 
Användargränssnittet är speciellt utformat för att snabbt ge användaren en mental bild över den 
försörjningskedja som det ska laboreras med. Användargränssnittet ger även användaren på ett 
enkelt och överskådligt sätt möjlighet till att ställa in alla systemparametrar. Genom att klicka på 
önskad modelldel, visas ett formulär där de systemparametrar som tillhör den delen av modellen 
finns tillgängliga för ändring. På detta sätt avlastas även laboranten från att leta i Arenas variabellista 
med nog så kreativa variabelnamn. 
 
Användaren har även möjlighet att genom en knapptryckning återställa samtliga systemparametrar, 
samtliga parametrar inom en specifik modelldel i varje formulär eller en specifik parameter.  
 
När alla inställningar är gjorda har användaren möjlighet att bestämma antalet replikationer som ska 
utföras och om animeringen ska vara påslagen eller inte. Antalet replikationer har mening då en 
screening utförs eller om störningsparametrarna sköts manuellt (Manual LHS). Om användaren dock 
väljer att autonomera störningsparametrarna (Autonomate LHS) sätts antalet replikationer till 5 
stycken eftersom en replikation används för att simulera en kolumn i LHS-matrisen. Om användaren 
väljer att skriva in LHS-parametrarna manuellt dvs. genom inmatning i formulären, måste antalet 
replikationer sättas till 1, se figur 6 i övre högra hörnet. Något som användaren dock inte kan ändra i 
något formulär är replikationslängden - som standard är satt till 183 dagar med 7 dagars 
uppvärmningstid. 
 
Efter varje simulering möts användaren av ett resultatformulär (som tillhör användargränssnittet), 
där medel för vinsten och variansen för respektive part och totalen presenteras. Dessutom visas 
också de parametrar som har ändrats inför simuleringen, så att användaren kan kontrollera att de 
inställningar som gjorts stämmer. Om användaren ändrar en störningsfaktor visas inte denna ändring 
i resultatsformuläret. Detta har sina fördelar – detta talar indirekt om för användaren att fel sorts 
parameter inför simuleringen har ändrats. Detta gäller dock endast om LHS:en har autonomerats 
inför simuleringen. 
 
Användargränssnittet är fullspäckat med teorier kring Människa-system och interaktion. Användaren 
möts av formulär som är grafiskt knutna till startformuläret, jämför gärna exempelvis figur 6 och figur 
7. Olika färgkodningar används för att tala om för användaren om det inmatade parametervärdet är 
giltigt eller ej, se figur 8. Dessutom varnas användaren i samband med övergripande förändringar – 
dvs. om en och samma parameter ändras, som kan nås från flera håll i användargränssnittet 
exempelvis batchstorleken, notifieras användaren om att denna ändring gäller för en hel part och 
användaren måste godkänna denna ändring, se figur 8.  
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Startformuläret 

Här presenteras försörjningskedjan för användaren som då har möjlighet att gå in i 
modellens/försörjningskedjans olika delar och ändra systemparametrar, initialisera samtliga 
parametrar, autonomera störningsfaktorerna och slutligen starta simuleringen. 
 

 
 

 

 
Figur 6 - Startformulär 
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Supplierformuläret 

För ingående beskrivning av denna modul hänvisas läsaren till kapitlen: SCTemplate – 
Modellbeskrivning – Försörjningskedjans parter – Källa och SCTemplate – Modellbeskrivning – 
Moduler – Modul – Supplier. 
 
I formuläret har användaren möjlighet att ställa in processtiden (parametervärdet multipliceras med 
orderkvantiteten) för de lagerorder som genereras i leverantörens råmaterialslager. 
 

 
Figur 7 - Formulär för källans inställning 
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Lagerformulären 

Lagerformuläret visas då användaren klickar på något av lagren i startformuläret. Dock gäller de 
inställningar som gjorts för det specifika lager som det har klickats på i startformuläret. Samtliga 
lagerformulär har samma utseende varför samtliga funktioner och möjligheter kan presenteras 
genom referenser till en och samma formulärbild. 
 
Som kan utläsas i figur 8, kan många parametrar ställas in, antingen genom att skriva in önskat 
parametervärde eller genom att trycka på pilarna intill rutorna som ändrar parametervärdet med ett 
bestämt steg (givetvis passande steg för respektive parameter). Om användaren vill ställa tillbaka 
parametern till sitt ursprungliga värde, används knappen Ini för detta, alternativt Reset All- knappen 
om samtliga parametrar önskas att anta sitt ursprungliga värde. 
 
Vissa av parametrarna i formulären har dessutom olika former av kontroller som ska förhindra att 
användaren matar in olämpliga värden. Alternativt ombeds användaren att använda samma 
parameterinställning på samtliga ställen i en part. Exempel på en sådan kontroll i lagerformulären för 
parterna färdigvarulager visas i figur 8. I detta fall måste orderkvantiteten vara en multipel av 
produktionsbatchsstorleken (5) dvs. 5, 10, 15, … 100, 105, 110, … och inte någonting där emellan (83). 
Därav har rutan med giltig orderkvantitet grön bakgrund (vänster i figur 8) och rutan med ogiltig 
orderkvantitet röd bakgrund (höger). När användaren har gjort sina inställningar stängs formuläret 
genom att trycka på OK- knappen.   
 

 
Figur 8 - Lagerformulär med exemplifierad fältsvalidering 
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Processformulären 

Processformuläret visas då användaren klickar på någon av processerna i startformuläret. Dock gäller 
de inställningar som gjorts för den specifika process som det har klickats på i startformuläret.  
Samtliga processformulär har liknande utseende varför samtliga funktioner och möjligheter kan 
presenteras genom referenser till en och samma formulärbild. Skillnaden mellan den första- och 
andraprocessen i varje part är parametern Percent fail 2 inte uppträder i den förstaprocessen. 
 
I processformuläret har användaren möjlighet att ändra processtider, ställtider, genomsnittlig tid 
mellan att processen går sönder och hur lång tid det tar att återställa processen m.fl. 
 
Som synes kommer det upp en varningsruta då produktionsbatchsstorleken försöks att ändra från 5 
till 10 enheter. Detta eftersom produktionsbatchstorleken måste vara samma på samtliga ställen i en 
och samma part. Genom att kasta ett varningsformulär informeras användaren om att ändringen 
egentligen innebär flera ändringar. Genom en knapptryckning kan användaren nu utföra ändringen 
på hela det berörda området alternativt mata in en ny batchstorlek som kommer att gälla för den 
berörda parten. Om batchstorleken ändras gör användaren rätt i att kontrollera 
färdigvarulagerformulären om orderkvantiteten är giltig. 
 
 

 
Figur 9 - Processformulär där användaren ombeds att godkänna en ändring av batchstorleken 
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Distributörformulären 

Distributörformuläret visas då användaren klickar på något av distributörblocken i startformuläret 
och uppträder likadant för varje distributör. Dock gäller de inställningar som gjorts för den specifika 
distributör som det har klickats på i startformuläret.   
 
Här har användaren möjlighet att ställa in antalet transportresurser, deras lastningskapacitet, 
leveranstyp för att bara nämna några. 
 
För att modellen skall fungera korrekt, måste lastkapaciteten vara lika med eller större och dessutom 
multiplar av den lastkapacitet som matas in i kundformuläret som föregår parterna My Factory och 
Customer. Om de inmatade kapaciteterna överrensstämmer i distributörformuläret och 
kundformuläret, har inte den avancerade leveranstypen någon effekt på leveranserna. 
 

 
Figur 10 - Distributörformulär med radioknappar 
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Kundformulären 

Det finns två olika typer av kundmoduler där den ena fungerar som ett gränssnitt mellan två parter 
(vänster del i figur 11) och den andra har funktionen att generera efterfrågan (höger). 
 
I interfacet sker en uppdelning av lagerordern från råmaterialslagret.  Mer specifik information ges i 
kapitlen: SCTemplate - Användargränssnitt – Distributörmodulen och SCTemplate - 
Modellbeskrivning – Moduler – Modul - Customer. 
 
I de kundmoduler som tillhör sänkan, kan användaren specificera hur mycket som ska beställas, hur 
kvantiteten ska variera, hur ofta beställningar ska ske och vilken produkt eller vilka produkter som 
ska beställas. Parametern Order Sizing anger kvantiteten i en delorder (gäller alla kundmoduler). 
Demand Resolution, används för att avrunda den genererade kvantiteten så att ett jämnt antal 
delordrar skapas.  
 

 

 
Figur 11 - Höger: kundmodul som interface, Vänster: kundmodul som efterfrågegenerator 
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Resultatformuläret 

Resultatformuläret kastas efter simuleringens slut och presenterar för användaren den totala vinst 
och vinstens varians, såväl som varje parts vinst och vinstvarians, se figur 12. Utöver detta visas också 
vilka parametrar som har ändrats inför simuleringen. Exempelvis visar nedanstående 
resultatsformulär att processtiden för produkt 1 i leverantörens förstaprocess har ändrats (Product 1: 
SP1P1 – Supplier Process 1 Product 1) och att produktionsbatchstorleken i My Factory har ändrats 
(Batch Size: F – My Factory). Just för denna körning ändrades även Mean Time Between Faliures 
(MBTF) i kundens andraprocess, men denna visas inte eftersom det är en störningsparameter. 
Kodningen kan vara svår att tolka, men tillsammans med ”Name:” ges ofta en tillräcklig beskrivning. 
 

 
Figur 12 - Simuleringsresultatet kastas i slutet av experimenten 

  



 

  
Sida 48 

 
  

SCTemplate 

Modellbeskrivning 
Här beskrivs modellen i olika steg - varje steg på en allt mer detaljerad nivå. De figurer som 
presenteras är konceptuella modeller av den faktiska modell som finns i Arena. Syftet är att beskriva 
modellen övergripande och på ett så lättbegripligt sätt som möjligt. Först beskrivs vad det är som har 
modellerats och sedan de beståndsdelar som skapat. För att läsaren ska förstå figurerna, presenteras 
en legend här nedan i figur 13. Helt ifyllda knoppar representerar parter medan halvt ifyllda knoppar 
representerar arenamoduler från det egenskapta modulbiblioteket (se Arena Templates). 
 

 
Figur 13 - Legend (parter och moduler) 

 

Försörjningskedjan 

Försörjningskedjan som har modellerats består av en fabrik som har en leverantör och en kund. 
Transporterna mellan parterna sköts via distributörer som har tillgång till transportresurser. För att 
systemet skall fungera rent praktiskt, har försörjningskedjan kompletterats med en källa och en 
sänka. Sänkan tjänar dels syftet att skapa ett behov – en pulleffekt och dels att ta hand om de 
entiteter som lämnar försörjningskedjan medan källan å andra sidan försörjer leverantören med 
material. Figur 14 beskriver försörjningskedjan och dess materialflöde. 
 

 
Figur 14 - Konceptuell modell över försörjningskedjan 
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Förutom ett materialflöde har försörjningskedjan även ett informationsflöde. Detta flöde går i 
motsatt riktning till materialflödet och består av ordrar. Figur 15, innefattar även informationsflödet. 
 

 
Figur 15 - Konceptuell modell över försörjningskedjan med informationsflöde 

 

Försörjningskedjans parter 

Här beskrivs försörjningskedjans alla parter. Syftet är att visa vilka moduler (halvfyllda knoppar) som 
ingår i varje part och hur kommunikationen sker internt och externt mellan parterna.  
 
Först några notiser: 
 

 Alla färdigvarulager är inkorporerade i distributörmodulerna av modelltekniska skäl. Detta 
har dock ingen negativ påverkan på modellens prestation. Genom att kombinera dessa två 
minskar det totala antalet genererade entiteter i modellen, samt att logiken i modulerna blir 
lättare att konstruera och överblicka i Arena. Dock har en särskiljning av färdigvarulagret ur 
distributörmodulen gjorts i användargränssnittet eftersom det ger en mer naturlig avbildning 
av verkligheten. 

 My Factory och Customer (parterna) representeras bakåt i kedjan med Customermoduler – 
dvs. deras råmateriallager skickar lagerordern till tillhörande customermodul, där den styckas 
upp och omvandlas till kundorder.  Inkommande material passerar även det 
Customermodulen. Därav är i5 i figur 17, figur.20… kundordrar. Jämför gärna figur 17, 18 och 
19. Där i4 i figur 19 konverteras i en kundmodul till kundorder som kommer in i i1 i figur18 
och eftersom färdigvarulagret i figur 17 är samma som i figur 18, blir i5 en kundorder. 

 En generell anledning till varför en modul kan agera på olika sätt, är att de olika 
inställningsmöjligheterna ibland delar på gemensamma logiker eller funktioner. 
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Källa 

Källan ligger egentligen utanför systemgränsen och är till för att modellen skall vara körbar. Denna 
återvändsgränd är lösningen på frågan ”Vem försörjer försörjaren?”. Det måste någon gång göras en 
avgränsning – dras en systemgräns. 
 
Källan försörjer leverantören med råmaterial. Detta går till på följande sätt: Leverantörens 
råmaterialslager skickar en beställning till Suppliermodulen – informationsflöde (motsvarar i1 i figur 
16 och i4 i figur 17). Beställningen omvandlas sedan till råmaterial och skickas till leverantören – 
materialflöde (motsvarar m1 i figur 16  och figur 17).  
 

 
Figur 16 - Konceptuell modell för källan 

 

Supplier 

Leverantören består av ett råmaterialslager, två processmoduler och ett färdigvarulager.  Ur 
färdigvarulagret plockas produkter för leverans (i5 och m3 i figur 17). När lagernivån når lagrets 
beställningspunkt, skickas en lagerorder till råmaterialslagret (i1) varvid produktion startas – material 
för en batch skickas till processblocket (m2). Dock kan det bara skickas material om processblocket 
visar signal till detta (i2). Denna signal är i sin tur beroende av nästkommande processblocks signal 
(i3) .  För mer ingående detaljer om signaleringen hänvisas läsaren till kapitlet Modellbeskrivning - 
Moduler – Modul - Process.  Efter att en batch är färdigproducerad i de båda processmodulerna, 
skickas den till färdigvarulagret (m2).  
 

 
Figur 17 - Konceptuell modell för leverantören 
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Distributor 

Distributörmodulen innehåller som tidigare nämnts föregående parts färdigvarulager. För att koppla 
två bilder samman, motsvaras i2 i figur 18 av i1 i figur 19 och i1 i figur 18 av i5 i figur 19. Kundordern 
(i1 i figur 18) plockas om möjligt ur lagret, skickas för leverans (m2) och slutligen levereras (m1). 
Leveransen går till på så sätt att entiteten (kan även vara flera entiteter som sammanslagits till en 
entitet) gör anspråk på en transportresurs som kommer och hämtar entiteten och transporterar den 
till sin destination. Distributören har stöd för att kunna skicka till två stycken kunder. 
 

 
Figur 18 - Konceptuell modell för distributören 

 

My Factory 

Den egna fabriken är modellerad i samma detaljeringsnivå som de andra parterna (Supplier och 
Customer). Till skillnad från leverantörens uppbyggnad, har My Factory (figur 19) en annan typ av 
råmaterialslager (gäller även Customer). Lagertypen 2 har en annan typ av beställningsmekanism 
som klarar av att hantera gods som blivit skadat och fördärvat någon gång under lastning, transport 
alternativt urlastning. Med andra ord är inte beställningsmekanismen i lagret känslig för att det 
kommer in en annan kvantitet än vad som beställts.  
 

 
Figur 19 - Konceptuell modell för den egna fabriken (My Factory) 

 

  



 

  
Sida 52 

 
  

SCTemplate 

Customer 

Kunden är en kopia av My Factory.  
 

 
Figur 20 - Konceptuell modell för kunden 

 

Sänka 

Sänkan är till för att skapa efterfrågan och ta hand om de entiteter som inte längre tjänar något syfte 
i modellen. Precis som källan ligger sänkan vid systemgränsen.  Viktigt är att Customermodulerna är 
inställda i en annan mode, så att de genererar kundorder av sig själva – den ena för produkttypen 1 
och den andra för produkttypen 2. Genom att använda sig av en modul för varje produkt ökar 
inställningsmöjligheterna för efterfrågan, då medelvärde och standardavvikelse för kvantitet och 
beställningsfrekvens kan ställas in för respektive produkttyp. 
 
Eftersom distributören innehåller kundens färdigvarulager, skickas kundordrarna (i1 och i2 i figur 21) 
direkt till färdigvarulagret, där de plockas och skickas utan transport tillbaka till Customermodulerna 
(m1). 
 

 
Figur 21 - Konceptuell modell över sänkan 
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Moduler (Arena templates) 

Varje part är uppbyggd av ett flertal olika moduler (se exmpelvis figur 17 - 20). Varje modultyp 
(exempelvis Process) är en del av en Arena template (modulbibliotek) och har alltid samma 
inställningsmöjligheter som vilken annan modul i samma kategori. Detta beskrivs närmare i den 
teoretiska referensramen tillhörande SCTemplate. Kategorierna är: Supplier, Process, Customer, 
Distributor Inventory 1 och Inventory 2. Dessa representeras av halvfyllda knoppar i föregående 
kapitel och i detta kapitel. Härefter beskrivs varje modul med en konceptuell modell. 
 

Modul - Supplier 

Figur 22 är en konceptuell modell av suppliermodulen. Inkommande entiteter (kundordrar) bär med 
sig information om vad det är för produkttyp och hur mycket av produkttypen som efterfrågas. I 
modulen behandlas sedan entiteten utifrån denna information, för att sedan skickas tillbaka till det 
lager den kom ifrån -informationsflödet har konverterats till ett materialflöde. 
 

 

Figur 22 - Konceptuell modell över suppliermodulen 
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Modul – Inventory type 1 & 2 

In till lagret skickas kundordrar, lagerordrar (beroende på om lagret agerar råmaterialslager eller 
färdigvarulager), faktiskt material och signaler från processmodulerna. Ut ur lagret skickas lagerorder 
och material. När en order kommer in till lagermodulen undersöks det, om det är möjligt att 
tillgodose ordern eller om det åtminstone går att skicka vidare en batchstorlek av ordern till 
produktion alternativt distribution. Denna kontroll utförs i samband med att en signalentitet från 
processmodulerna inkommer. På så sätt får lagret klartecken att skicka material till produktion. Om 
något av villkoren inte uppfylls, stannar entiteterna och väntar på att lagernivån skall uppdateras. 
Därefter upprepas samma procedur tills att villkoren är uppfyllda. Resterande del av ordern väntar på 
nästa signalentitet, för att sedan genomgå denna procedur. 
 
Beroende på vald lagertyp har lagret olika beordringsmekanismer. Dock är det en cyklisk 
lagernivåkontroll som utgör basen i de båda koncepten. Anledningen till de kompletterande 
variationerna är att hindra överflödiga ordergenereringar då lagernivån ligger under orderpunkten. 
 

 Lager av typen 1 använder sig av en fiktiv lagernivå som alltid är större eller lika med den 
faktiska lagernivån, detta eftersom den fiktiva lagernivån räknar in den skickade 
beställningen i samband med utskicket. Detta medför att lagernivån fiktivt sett hamnar 
ovanför kundorderpunkten och inga nya beställningar görs förrän den fiktiva lagernivån åter 
har sjunkit till beordringspunkten. Naturligtvis sänks den fiktiva lagernivån i samband med 
plockning ur lagret, men i villkoret om det går att plocka ur lagret kontrolleras den reella 
lagernivån. I det långa loppet klarar inte denna lagertyp av om de inkommande kvantiteterna 
inte alltid överrensstämmer med de beställda. Den reella lagernivån går i botten och den 
fiktiva lagernivån fastnar ovanför beställningspunkten - lagret hamnar då i ett stadie där inga 
beställningar genereras. 

 Lager av typen 2 räknar ut hur många delleveranser lagerordern kommer att levereras med. 
Detta används sedan dels för att kunna generera en ny order innan den hela förra ordern har 
kommit in till lagret och dels för att stoppa genereringen av ordrar då lagernivån ligger under 
orderpunkten samtidigt som en order redan har skickats från lagret.  

 
Eftersom lagret räknar antalet leveranser per order fungerar lagret vidare även om det har uppstått 
materialbortfall. Det enda som skulle kunna sätta lagret ur spel är om hela leveranser försvinner. 
 

 
Figur 23 - Konceptuell modell för lagertyperna 
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Modul - Process 

Genom processmodulen flödar material som bär på information om vilken typ materialet är. Det är 
alltid en batchstorlek som inkommer och lämnar processmodulen. I modellen representeras en batch 
av en entitet som i själva verket består av flera entiteter. Antalet ingående entiteter i en batch 
bestäms i en systemparameter. Själva genereringen av entiteterna sker i det föregående lagret – 
lagernivån är en variabel och det material som skickas från lagret är entiteter, där en entitet 
representerar ett stycke material. Det första som händer med den representativa entiteten är att 
den styckas upp i dess beståndsdelar dvs. batchen separeras i separatemodulen (standard 
arenamodul), varefter den första passerar vidare till processen och resterande ställs i en kö. Entiteten 
som har passerat kan tvinga processen till en omställning om den föregående entiteten som 
producerats har varit av en annan typ. Vidare tvingar entiteten processen att behandla entiteten. 
Sedan plockas nästa entitet ur kön och uppför sig på samma sätt.  
 
Det intressanta är när den näst sista entiteten är färdig. Vad som händer härifrån och framåt beror på 
om det är den första processmodulen eller den andra som avses i en parts produktion varför det 
måste det talas om för modulen om den är den första eller den andra i följd. Detta refereras i 
templaten som en kommunikativ respektive icke kommunikativ processmodul (en kvarleva från 
modellens unga dagar, då det endast var den första efter råmaterialslagret som kunde skicka 
signaler).  
 

 I den första processmodulen: Den näst sista entiteten kopieras och kopian skickas ned till en 
matchmodul där den inväntar kopian av den näst sista entiteten från den efterföljande 
processen. När båda entiteterna finns i matchmodulen skickas den ena iväg och talar om för 
råmaterialslagret att nytt material ska skickas in till den första processen. 

 I den andra processmodulen i ordningen, kopieras den näst sista entiteten och skickas till det 
första processblocket. 

 

Dessutom finns det en annan modellteknisk anledning till att tala om för modulen om den är den 
första eller den andra i följd och det har att göra med den slutliga batchningen.  När alla delentiteter 
har färdigprocesserats, slås de samman åter igen till en representativ entitet. Dock är batchningen 
temporär om batchen ska vidare till nästa processmodul (kommunikativ) och permanent om den ska 
skickas in till färdigvarulagret i distributörmodulen (icke kommunikativ). Fördelen att i slutet göra en 
permanent batch är bl.a. att lagernivån endast uppdateras en gång då det endast är en entitet som 
skickas vidare. 
 

 
Figur 24 - Konceptuell modell över processmodulen 
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Modul - Distributor 

Distributören består dels av ett lager av typ 1 och dels av en leverans logik. Eftersom lagret beskrivs 
på annat håll, riktas koncentrationen på leveranslogiken. 
 
Anledningarna till att modellen skulle innefatta en eller flera distributörer var dels att ha möjligheten 
att kunna leverera till flera kunder och dels för att kunna optimera transporterna. Vad gäller 
möjligheten till leverans till flera kunder, så är detta fullt möjligt, men har inte utnyttjats i den modell 
som byggts. En äkta optimering av transporterna är näst intill omöjlig att modellera in i Arena. Med 
äkta, menas att det givet vissa omständigheter alt. förutsättningar hittas ett optimalt sätt att utföra 
leveransen(-er) – här avses samlastning och ruttplanering. Det ”minst” arbetsamma är, att sätta upp 
ett antal praxis där det ena är intuitivt bättre än det andra. I distributörmodulen har användaren 
möjlighet att välja mellan Basic Delivery och Advanced Delivery, där Basic innebär att leverans sker 
omgående efter lagerplock förutsatt att lastbilen har ankommit till färdigvarulager och Advanced 
innebär att flera ordrar alt. orderdelar sammanslås innan leverans sker. Hur detta går till beskrivs 
övergripande i figur 25. Något ruttnätverk/transportnätverk finns inte med i modellen och således 
utförs ingen ruttplanering.  
 
I samband med lastning och urlastning kan varorna skadas. Detta speglar sig i att kvantiteten skrivs 
ned. När lastbilen har lämnat färdigvarulagret kan den drabbas av förseningar som i sin tur kan 
drabba produktionen hos mottagaren. 
 

 
Figur 25 - Konceptuell modell över distributörmodulen 
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Modul - Customer 

Kundmodulen kan uppträda på två olika sätt beroende på inställning av användaren, men också på 
var modulen är placerad i kedjan. Skillnaden mellan de olika sätten ligger i om modulen endast ska 
omvandla lagerorder till kundorder och passa vidare materialflödet till råmaterialslagret eller om 
modulen ska generera efterfrågan. 
 

 Customermodulen som interface: Eftersom distributörmodulen alltid måste skicka varor till 
en kund, används kundmodulen som en representativ modul för bakomvarande parts 
produktion/företag. Dessutom har kundmodulen möjlighet att dela upp en lagerorder till 
flera suborder vilket i sin tur ger möjlighet till att använda den avancerade leveranspraxis 
(advanced delivery) som implementerats. I figur 27 visas försörjningskedjan med de 
customermoduler som agerar interface mellan distributörmodulerna och råmaterialslagren. 

 Customermodulen som efterfrågegenerator: I sänkan har customermodulen till uppgift att 
skapa efterfrågan. Modulen agerar här självständigt utan påverkan från någon annan del av 
modellen, se figur 28.  

 

 
Figur 26 - Konceptuell modell för kundmodulen 

 

 
Figur 27 - Kundmodulen som interface i försörjningskedjan 

 

 
Figur 28 - Kundmodul som sänka 



 

 

  



 

 

SCTemplate – Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras de resultat från stegen 5 – 7 i metodbeskrivningen (Metod/Arbetssätt). En 
eventuell laboration bör ha samma upplägg och struktur som denna del av rapporten. Resultaten är 
endast demonstrativa – dvs. att de har tagits fram för att påvisa att modellen är kapabel att visa 
olinjära samband. Den framtida användaren har själv möjlighet att hitta en grundinställning för 
modellen och sedan utföra alla dessa steg (5 - 7). Det kan nämnas att det endast är Taguchis filosofi, 
men inte hans metoder som använts för att erhålla resultaten. 
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Screening och T- test 
För att undersöka om det föreligger någon statistisk skillnad har data från simuleringen jämförts i 
Arena Output Analyzer. De parametrar som har en signifikant inverkan på systemets prestation har 
makerats med gul färg i tabellerna. M.D står för Mean Difference och Sig. för signifikans. Vidare har t-
testerna delats upp i tre delar, customer, my factory och supplier. Uppdelningarna tjänar syftet att 
läsaren enkelt kan ta del av de olika parameterinställningarna hos respektive del. Exempelvis under 
Customer-rubriken nedan visas kundens samtliga parameterinställningar och dess inverkan på den 
totala, kundens, fabrikens och leverantörens vinst. En negativ vinst på -12300 (se Customer Process 
1) betyder inte att det måste vara negativt eftersom det beror på vilket tal som subtraheras med 
vilket (High–Low alt. Low-High) – det viktiga är om parametern är signifikant eller inte.  
 
Genom att utgå från en annan grundparametersättning i modellen kan andra resultat erhållas. Detta 
har sedan inverkan på vilka parametrar som sedan går vidare till CCD:n och LHS:en. Notera dock att i 
detta fall får användaren själv ändra LHS- parametrarna inför varje experiment om inte användaren 
programmerar en egen eller ändrar den existerande LHS- funktionen i Arenaobjektet. 
 
Vi antog att det förelåg oberoende mellan de stickprov som jämfördes. Därför utfördes ett two-
sample t-test. 

Customer 
Här presenteras resultaten för de parametrar som hör till parten Customer. Det som kan läggas 
märke till, är att många av parametrarna har en statistiskt signifikant inverkan på systemets 
uppträdande. Anledningen till detta är att kunden antagligen styr de bakomvarande parterna. 
 

Tabell 1 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos CUSTOMER i process 1 

 

Tabell 2 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos CUSTOMER i process 2 
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Tabell 3 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos CUSTOMER i process 1 och 
gällandes produkt 1 och 2 

 

Tabell 4 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos CUSTOMER i process 2 och 
gällandes produkt 1 och produkt 2 

 

Tabell 5 - Sammanställning av Batchstorleken och Percent fail 2 hos CUSTOMER i process 2 

 

 

Tabell 6 – Sammanställning för parametern Order Quantity (Oq) för produkterna ett och två i CUSTOMERs 
råmaterialslager och färdigvarulager 
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Tabell 7 - Sammanställning för parametern Decoupling point (Dec) för produkterna ett och två i CUSTOMERs 
råmaterialslager och färdigvarulager 

 

 

My Factory 

Här presenteras resultaten för de parametrar som hör till parten My Factory. 

Tabell 8 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos My Factory i process 1

 

 

Tabell 9 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos My Factory i process 2 

 

 

Tabell 10 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos My Factory i process 1 och 
gällandes produkt 1 och 2 
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Tabell 11 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos My Factory i process 2 och 
gällandes produkt 1 och 2 

 

Tabell 12 - Sammanställning av Batchstorleken och Percent fail 2 hos My Factory i process 2 

 

Tabell 13 - Sammanställning för parametern Order Quantity (Oq) för produkterna ett och två i My Factorys 
råmaterialslager och färdigvarulager 

 

Tabell 14 - Sammanställning för parametrarna Decoupling point (Dec) för produkterna ett och två i My Factorys 
råmaterialslager och färdigvarulager 

 

 

  



 

  
Sida 64 

 
  

SCTemplate – Resultat & Analys 

Supplier 

Här presenteras resultaten för de parametrar som hör till parten Supplier.  
 
Tabell 15 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos SUPPLIER i process 1 

 

Tabell 16 - Sammanställning av MTBF, MTTRm, MTTRv och Percent fail 1 hos SUPPLIER i process 2 

 

Tabell 17 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos SUPPLIER i process 1 och 
gällandes produkt 1 och 2 

 

Tabell 18 - Sammanställning av Processing Time Mean (PTM) och Setup Time Mean (STM) hos SUPPLIER i process 2 och 
gällandes produkt 1 och 2 
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Tabell 19 - Sammanställning av Batchstorleken och Percent fail 2 hos SUPPLIER i process 2 

 

Tabell 20 - Sammanställning för parametrarna Decoupling point (Dec) för produkterna ett och två hos SUPPLIER 
råmaterialslager och färdigvarulager 

 

Tabell 21 - Sammanställning för parametern Order Quantity (Oq) för produkterna ett och två hos SUPPLIER 
råmaterialslager och färdigvarulager 
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Parametrar som input till CCD och LHS - Suboptimering 

Här presenteras de parametrar som senare användes I CCD och LHS:en i samband med 
suboptimeringen av My Factory. Vissa val av CCD- och LHS- parametrarna kan tyckas vara opassande 
eftersom de inte framstår som de absolut mest signifikanta exempelvis My Factory: Batch Size. 
Anledningen till detta val är att få en spridning av parametrarna i My Factory.  
 
CCD: 

 My Factory: Process 1 MTTR mean 

 My Factory: Batch Size 

 My Factory: Process 2 Product 1 Production Time mean 
 
LHS: 

 Customer: Process 1 Percent Fail 1 

 Customer: Process 2 Percent Fail 1 

 Customer: Process 2 Percent Fail 2 

 Customer: Process 1 MTBF mean 

 Customer: Process 2 MTBF mean 
 

Parametrar som input till CCD och LHS – Helhetsoptimering 
Här presenteras de parametrar som senare användes I CCD och LHS:en i samband med 
helhetsoptimeringen. Vissa val av CCD- och LHS- parametrarna kan tyckas vara opassande eftersom 
de inte framstår som de absolut mest signifikanta exempelvis Customer: Batch Size. Anledningen till 
detta val är att få en spridning av parametrarna i Customer. Anledningen till att LHS- parametrarna är 
de samma som I suboptimeringen är att de gäller för hela systemet i båda fallen.   
 
CCD: 

 Customer: Process 1 Product 2 Production Time mean 

 Customer: Batch Size 

 Customer: Process 2 Product 2 Production Time mean 
 
LHS: 

 Customer: Process 1 Percent Fail 1 

 Customer: Process 2 Percent Fail 1 

 Customer: Process 2 Percent Fail 2 

 Customer: Process 1 MTBF mean 

 Customer: Process 2 MTBF mean 
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Experiment 1 - Suboptimering av My Factory 
Här presenteras resultaten av suboptimeringen av My Factory. I tabell 22 presenteras CCD:n för 
experimentet . Varje siffra gällande vinsten och variansen är ett medel av 5 experiment eftersom 
CCD:n har korsats med en LHS.  
 
För att skapa nedanstående grafer (figur 29 m.fl.) krävs det att summera exempelvis samtliga -1 
rader för respektive parameter och beräkna medel av vinst och varians. Om det för parametern F1 
eller A (F1 = A) söks medel och varians för parameterns -1- inställning, summeras vinsten respektive 
variansen på raderna R1, R3, R5 och R7. Sedan görs samma sak för parameterns andra inställningar  
(-1/2, 0 , ½, +1) och detta skapar i sin tur exempelvis figur 29:s  medelvinst- respektive 
varianspunkter. Därefter görs en regressionsanalys för att erhålla en kurva som överensstämmer 
med punkternas trend.  
 
Tabell 22 - CCD och resultat för My Factory (MF) och totalen 

 

 

 
Figur 29 - Fabrikens vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringar av MTTRm (Mean Time To Repair 
mean) 
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Utifrån figur 29 sammanfaller vinstmaximum och variansminimum vid suboptimerandet av fabriken 
med avseende på MTTRm (Mean Time To Repair mean). Dock erhålls ett totalvariansmaximum och 
ett totalvinstminimum för hela kedjan vid maximerandet av vinsten hos fabriken (se figur 30).   
 

 
Figur 30 - Hela systemets vinst (vänster) och varians (höger) vid parameterändringen av MTTRm 

 

 
Figur 31 - Fabrikens vinst (vänster)  och varians (höger) vid parameterändringen av Batch Size 

 
Enligt figur 31 erhålls vinstmaximum med en lägre varians vid suboptimerandet av batchstorleken. 
Men utifrån helhetssynen erhålls variansminimum på bekostnad av totalvinsten (se figur 32).   
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Figur 32 - Hela systemets vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av Batch Size 

 

 
Figur 33 - Fabrikens vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av P2PtimeM (Process 2 Processing 
Time Mean) 

I figur 33 är vinsten mer eller mindre linjär medan variansen tenderar att kraftigt sjunka vid en ytterst 
liten vinstminskning. Men vid en helhetssyn skiftar den totala variansen från hög till låg och vice 
versa (se figur 34). Dock går det att utläsa att totalt variansminimum erhålls på bekostnad av total 
vinst.  
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SCTemplate – Resultat & Analys 

 
Figur 34 - Hela systemets vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av P2PtimeM 

  

Experiment 2- Helhetsoptimering 
Samma förfarande som i experiment 1 utfördes i experiment 2 för att erhålla nedanstående figurer. 
 
Tabell 23 - CCD och resultat för hela kedjan (Tot) 
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SCTemplate – Resultat & Analys 

 
Figur 35 - Hela systemets vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av Customer Batch Size 

Vid helhetsoptimering med avseende på kundens batchstorlek kan det utläsas i figur 35 att 
vinstmaximum uppnås med en lägre varians. Dock sammanfaller ej vinstmaximum och 
variansminimum.      
 

 
Figur 36 - Hela systemets vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av Process 1 Production Time 
Product 2 

I figur 36 och 37 kan det utläsas att variansminimum och vinstmaximum sammanfaller.    
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SCTemplate – Resultat & Analys 

 
Figur 37 - Hela systemets vinst (till vänster) och varians (till höger) vid parameterändringen av Process 2 Production Time 
Product 2 

 

Sammanfattning och slutsats 
Utifrån figurerna kan slutsatsen dras att det förekommer olinjära samband i modellen. Dock bör det 
poängteras att examensarbetarnas grundinställning bör beaktas som en utgångspunkt för fortsatt 
laborerande av modellen. Grundinställningen har en stor inverkan på vilka parametrar som blir 
signifikanta i screeningen och som sedan går vidare till försöksplanen (CCD) och LHS:en. Genom att 
hitta en bättre grundinställning kan en större spridning av parametrarna över försörjningskedjan 
erhållas. Emellertid kan sökandet efter en ny och bättre grundinställning vara ett examensarbete i 
sig. Detta nämns dock inte för att förmedla hur komplex modellen är, fastän den är det, utan för att 
påvisa de möjligheter som modellen erbjuder. Den modell som har byggts må inte vara den bästa 
eller mest flexibla, men har härmed visat sig tjänlig för dess syfte.
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LogiFuel 

I detta kapitel beskrivs LogiFuel. Först ges läsaren en introduktion om vad LogiFuel är för något, vad 
det är tänkt att LogiFuel ska förmedla m.m. Sedan beskrivs LogiFuels spelgränssnitt följt av 
spelplanen och resultattavlan. Sist beskrivs den bakomliggande modellen. 
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Om LogiFuel 

Inledning & användningsområde 
Läsaren kan säkert leva sig in i rollen som gymnasieelev som står inför ett val av fortsatt utbildning. I 
alla kataloger målas vackra och utsiktsfulla bilder upp av de olika utbildningarna utan att gymnasisten 
för den skull har någon aning om vad det egentligen är. Till slut väljs någon utbildning ut, utan att för 
den delen veta om utbildningen motsvarar förväntningarna. För att ge dig som sökande en bild av 
den utbildning har skolan nu anordnat en besöksdag som du väljer att gå på, för att känna efter om 
ditt val motsvarar dina förväntningar. Helt plötsligt infinner du dig i en sal fylld med okända ansikten 
och en figur som byter mellan olika PowerPoint- slides. När du sedan far hemåt och lugnet lagt sig 
inser du, att du inte förstod riktigt vad det handlade om. 
 
Detta är inte precis något drömscenario. Och en anledning till detta kan tänkas vara att varje individ 
befinner sig i en främmande miljö bland främmande människor tillsammans med att de sökande 
saknar koppling till de begrepp som figuranterna använder sig av, för att förklara vad utbildningen 
innefattar.  
 
Genom att tillföra ett inslag av spel i denna tillvaro kan det leda till att deltagarna kopplar bort 
stressen och finner ro i tillvaron. Individerna bryter isen mellan varandra lättare om de aktiveras och 
har ett gemensamt tydligt uttalat mål. 
 
LogiFuel är ett lärandespel som är anpassat för gymnasieelever, som framförallt ska användas i 
ovanstående sammanhang dvs. besöksdagar. Dock kan spelet även användas i samband med andra 
pr- sammanhang såsom mässor eller dylikt.  
 
Spelaren har i LogiFuel möjlighet att sätta sig in i olika parters problem i ett logistiknätverk och på så 
sätt få en förståelse för en logistikers vardag. Tanken är att det på så sätt ska ges en liten inblick i vad 
utbildningen kretsar kring.  

 
Spelet behandlar på ett lättsamt och enkelt sätt många begrepp, såsom logistik, miljö, ekonomi, 
optimering, samlastning, transporter och helhetssyn m.fl. Spelet har ett lekfullt gränssnitt och kan 
användas som diskussionsunderlag kring utbildningen - Moderatorerna kan lätt, genom association 
till spelet förklara olika delar av logistik och således utbildningen.  

Hur är LogiFuel uppbyggt? 
Vid en första anblick uppfattar spelaren LogiFuel som ett tilltalande och enkelt spel. Detta tack vare 
spelets grafiska design och den till synes enkla problemställningen. Detta ska ge spelaren ett ökat 
självförtroende och bidrar till att denne vågar ge sig an spelandet och således väcker spelaren sin 
vinnarinstinkt. Hade spelet å andra sidan uppfattats som fyrkantigt i bemärkelsen mindre tilltalande 
och komplext – exempelvis om det hade presenterats för spelaren att ”För att vinna spelet måste 
spelaren erhålla ett totalkostnadsminimum”, hade edutainment inslaget fallerat.  
 
LogiFuel sätter in spelaren i en problemställning som till en början kan uppfattas som enkel, men som 
senare, efter att spelaren börjar utforska de faktorer som inverkar på resultatet, uppfattas som 
komplex. Denna insikt väcker till diskussion spelare emellan och mellan spelare och moderatorer. Här 
har moderatorn möjlighet att be spelarna beskriva hur de har uppfattat problemet och således 
indirekt fått spelarna att strukturera upp problemställningen.  
Från spelarens inställning ”Nu ska jag få högst poäng!” till frågan ”Hur får man högst poäng?” Istället 
för att presentera för spelaren - ”För att vinna spelet måste spelaren erhålla ett 
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totalkostnadsminimum”. Detta kan inte spelaren relatera till eftersom spel oftast utrycker ett bra 
agerande i form av höga poäng. 
 
LogiFuel är ett serious game spel men med målet att det ska uppfattas som ett edutainment spel. 
Dock är det svårt att på ett underhållande sätt förmedla ett explicit faktainnehåll. Således är det upp 
till spelarna huruvida det är ett edutainment eller serious game-spel. Spelet har många infallsvinklar, 
där den ena tillåter spelaren att räkna medan en andra låter spelet användas som ett 
diskussionsunderlag. Detta uppmuntrar till socialt umgänge där de olika spelarna kan använda sig av 
kritiskt tänkande. Exempelvis på diskussioner kan vara samlastningarnas för- och nackdelar  
 
Idén bakom det lekfulla gränssnittet och den suggestiva narrationen, är att spelaren ska känna att 
spelet inte är komplext, tråkigt och således behålla intresset och koncentrationen  
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Användargränssnitt 
I denna resultatdel kommer LogiFuel-spelet att presenteras utifrån speltillverkarnas perspektiv. 
Tanken är att presentera spelet i den ordning som spelaren möter spelet med reservation för vissa 
utstickare såsom hjälp-meny med flera.    

Välkomstformulär 

Det första spelaren möts av vid uppstarten av spelet är nedanstående välkomstformulär (se figur 38). 
Välkomstformulärets syfte är att förklara hur spelaren skall agera för att vinna spelet, i detta fall för 
att får jobbet som leveransplanerare. Vidare har spelaren om denne så önskar en coachingfunktion, 
vars syfte är att vägleda spelaren under spelets samtliga veckodagar. Funktionen framträder i form 
av en knapp och återfinns längst ner till vänster i figur 38. En aktiverad coaching-knapp har 
nedanstående blåa utseende medan en avaktiverad illustreras av en grå. För att spelaren ska blir 
införstådd i spelproblematiken finns en hjälp-knapp till hands som innehåller den nödvändiga 
informationen. När spelaren känner sig införstådd i problematiken fyller personen i fråga in sitt namn 
(exempelvis Peter) i textboxen efter Hej-meddelandet och trycker på ”Start”-knappen för att starta 
spelet.   
 

 
Figur 38 - Välkomstformulär 
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Hjälp-meny 

I detta formulär kan spelaren trycka på det objekt denne vill ha mer information om. De objekt 
spelaren har till sitt förfogande är miljö, efterfrågan, I.C.E, aktuell placering, lagernivå, score (poäng), 
ekonomi, vem är Arne?, vem är Håkan? och slutligen samlastning. Vidare är själva 
formulärgränssnittet avbildat efter spelgränssnittet eftersom spelaren lätt ska kunna orientera sig.  
När spelaren trycker på ett objekt öppnas ett nytt formulär innehållande områdesspecifik 
information.  Om spelaren exempelvis trycker på miljöobjektet (se röd ram i figur 39) visas 
nedanstående miljöformulär (se figur 40). 
 

 
Figur 39 - Hjälpmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 40 - Miljöformulär 
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Samlastningsformulär 

Efter att spelaren har tryckt på ”kör”-knappen i välkomstformuläret möts han/hon av Håkans 
samlastningsförfrågan (figur 41). Här har spelaren en möjlighet att vara miljömedveten under 
förutsättning att beställningen underskrider 27 ton. Dock kan denna oförväntade 
samlastningsförfråga ställa till det för spelaren om han/hon hade tänkt beställa en kvantitet större än 
26 ton. Ifall spelaren väljer att beställa en kvantitet över 26 ton kommer dennes beställning att ha en 
mer negativ miljöpåverkan än om han/hon hade valt att samlasta. Under spelets gång kommer 
antingen tre eller fyra samlastningsformulär att visas för spelaren huruvida vederbörande väljer att 
samlasta eller ej. Tre formulär kommer att visas om spelaren väljer att beställa mer än 24 ton efter 
samlastningsformulär nummer två (se figur 42) varefter samlastningsformulär nummer tre aldrig 
kommer att visas (se figur 43). Därefter visas samlastningsformulär nummer fyra oberoende av 
tidigare beställningar (se figur 44). 
 

 
Figur 41 - Samlastningsformulär nummer ett 

 

 
Figur 42 - Samlastningsformulär nummer två 

 

 
Figur 43 - Samlastningsformulär nummer tre 
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Figur 44 - Samlastningsformulär nummer fyra 

 

Beställningsformulär 
Då spelaren har beaktat och klickat sig förbi samlastningsformuläret möts spelaren av ett 
måndagsbeställningsformulär (figur 45). I formuläret visas en beställningsblankett vilken är upptill 
spelaren att fylla i eller ej. För att hjälpa spelaren i sin tankeprocess (se referensram) finns hjälp 
respektive coaching till hands. När spelaren känner sig redo att beställa matar denne in en bestämd 
kvantitet varefter Skicka Beställnings-knappen aktiveras (samtidigt som Ingen Beställnings-knappen 
avaktiveras).  Om spelaren matar in en kvantitet större än 40 ton eller en totalkvantitet som 
överstiger tankvolymens 50 ton visas ett ”Hoppsan”-meddelande (figur 46) respektive ett 
utrymmesmeddelande (figur 47). Dock visas utrymmesmeddelandet först när spelaren trycker på 
Skicka Beställningsknappen.  
 

 
Figur 45 - Beställningsformulär 
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Figur 46 - "Hoppsan"- meddelande 

 

 
Figur 47 - Utrymmesmeddelande 

 

Coachingformulär 
Coachingformuläret är till för att uppmuntra spelaren till att resonera till vilken beställningsstrategi 
som bör användas. Med andra ord, väcka en tankeprocess hos spelaren. I formuläret 
rekommenderas spelaren av coachingen att nuvarande beställning bör täcka åtminstone åtta ton. 
Sammanlagt har spelaren till sin hjälp sju stycken coachningar under spelet, vilka ändras från dag till 
dag. Exempelvis ser måndags- och fredagscoachningen ut enligt figur 48 respektive 49. 
 

 
Figur 48 - Måndagens coachingformulär 
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Figur 49 - Fredagens coachingformulär 
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Spelplanen 
Efter att spelaren har lagt en beställning börjar själva spelet. Spelet inleder med att skifta dygnet från 
dag till kväll, varefter den lossande tankbilen ankommer. När tankbilen sedan har lämnat macken blir 
det återigen dag i spelet och trafiken börjar tätna (se figur 50). Då dagen har förflutit möts spelaren 
av beställningsformulär nummer två (tisdagsbeställningen) varpå spelet fortsätter enligt ovanstående 
förfarande under samtliga veckodagar tills resultattavlan visas.  
 
Till spelarens hjälp finns även en spelpanel till förfogande vilken kontinuerligt visar spelets status. 
Panelen består i sin tur av en prognosruta, ekonomiruta, miljöruta med mera, vilka kommer att 
beskrivas mer i detalj i detta kapitel. Kapitlet avslutas sedan med en resultattavla och dess innehåll.  
 

 
Figur 50 - Spelplanen 
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Miljörutan 

Utifrån spelarens beställningsbeteende registreras de utsläpp som genereras i samband med 
leveranserna (se figur 51). De registrerade utsläppen har tagits fram med hjälp av NTM-Calc. I NTM-
calc har den största lastbilen (lastbil 60 ton) med den miljövänligaste motorn valts.  
 
I miljörutan återfinns all slags information som är relevant i samband med leveranserna såsom 
utsläppens omfattning typ av leverans, om det är samlastning eller ej. Detta indikerar för spelaren 
hur han/hon har presterat eller presterar under spelet. Dessutom finns det en miljöranking, vilken 
visar spelaren hur det i sammantaget ser ut.  Miljörankingen är sedan indelad i tre kategorier, 
miljövän, miljömedveten och miljöbov varav miljöväns utmärkelse är att föredra.     
 

 
Figur 51 - Miljörutan 

 

Ekonomirutan 
Ekonomirutan talar om för spelaren hur vederbörande har presterat eller presterar under spelet 
(figur 52). De kostnader som räknas med är ordersärkostnader och lagerhållningskostnader, vilka 
summeras till en totalkostnad. En ordersärkostnad uppkommer vid varje enskild beställning och är 
satt till 160 kr medan en lagerhållningskostnad beräknas fram i slutet av varje dag (innan 
beställningsformulären visas) genom att multiplicera lagerhållen kvantitet med 5 kr.   
 

 
Figur 52 - Ekonomirutan 
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Prognosrutan 

Prognosrutan visar de olika dagarnas efterfrågan och en integrerad tidslinje (figur 53). Tidlinjen tjänar 
syftet att på ett enkelt och naturligt sätt visa spelaren var någonstans vederbörande befinner sig i 
spelet. Detta åskådliggörs med hjälp av en svart entitet som vandrar mellan de olika veckodagarna.  
 

 
Figur 53 - Prognosrutan 

 

Lagernivå- och lagerutvecklingsrutan 

Lagernivårutan illustrerar den nuvarande lagernivån i spelet (figur 54 till vänster). Således får 
spelaren en klar uppfattning om den nuvarande lagernivån klarar av att möta dagsbehovet. Det är 
med hjälp av denna indikator spelaren avgör när det är dags för en I.C.E-beställning. Men för att 
hjälpa utövaren ytterligare i sitt beställande har en lagerutvecklingsruta utformats (figur 54 till 
höger). Lagerutvecklingsrutan talar om för spelaren över hur lång tid lagernivån klarar sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Score-rutan 

I Score-rutan visas spelarens aktuella poängställning i spelet och som indikerar för spelaren hur 
han/hon förhåller sig mot sina motståndare (figur 55). För att erhålla höga poäng erfordras det av 
användaren att följa Wagner-Whitinalgoritmen (vilket har tidigarenämnts). Om algoritmen efterföljs 
fullt ut aktiveras muliplikatorn 5x.         

 

 
 
 

          

Figur 54 - Lagernivårutan (till vänster) och lagerutvecklingsrutan (till höger) 

Figur 55 - En stjärna tänd (till vänster) och fyra stycken stjärnor tända (till höger) 
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Aktuell placering 

I ”aktuell placerings”-rutan visas användarens (Peters) aktuella placering gentemot övriga deltagare 
(se figur 56). Deltagarna Lucie och Bo har sedan tidigare spelat spelet och därmed visas deras 
respektive slutpoäng. När spelaren överstiger exempelvis Bosses 290 000 poäng övertar denne 
Bosses andra plats och bronsringen ersätts med en silverring. I bästa fall kan silverringen bytas ut 
mot ett guld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

Figur 56 - En tredje plats (till vänster), en andra plats (i mitten) och en första plats (till höger) 
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Resultattavlan 
Resultattavlan samlar in all information om hur spelaren har agerat under spelomgången och jämför 
sedan den insamlade datan med den optimala (figur 57). I figur 57 illustreras placering, score, 
miljöranking, ekonomi etc. Under ekonomidelen jämförs spelarens totalkostnad gentemot de 
optimala. Vidare får spelaren en helhetsbedömningskommentar vilken ger feedback på spelarens 
spelomgång. I detta fall har spelaren Peter beställt mer än den efterfrågade kvantiteten vars strategi 
passar situationer med osäkerhet. Men trots denna smärre kritik uppmuntras spelaren för sitt 
samlastningsutnyttjande. Det är denna typ av konstruktiv kritik som har implementerats i spelet för 
att spelaren så småningom ska kunna hitta en optimallösning.  
 
 

 
Figur 57 - Resultattavlan 
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Modellbeskrivning 
I detta kapitel kommer först LogiFuel-modellens helhetsperspektiv att presenteras och därefter 
kommer en mer detaljerad beskrivning av de olika delarna att utföras följt av en fråga. I figur 58 
(helhetsbilden) illustreras modellens samtliga delar, vilka är indelade i färger. Varje färg utgör en viss 
logik i systemet. Vidare kommer modellbeskrivningen att ha följande upplägg: 
 
Del 1 – Ankommande fordon 
Del 2 – Nätverket 
Del 3 – Korsningen 
Del 4 – Övriga nätverket 
Del 5 – Trafikljussystemet 
Del 6 – Dieselracken  
Del 7 – Stjärnsystemet 
Del 8 – In Case of Emergency (I.C.E) 
Del 9 – Beställningslogiken 
Del 10 – Tidsaxeln 
 

 
Figur 58 - En helhetsbild av modellens samtliga logiker 
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Del 1 – Ankommande fordon 

Allmänt 

I denna del (figur 59 till vänster) av modellen skapas entiteterna, vilka sedan representerar lastbilar 
respektive bilar.  För varje specifik dag ankommer ett visst antal lastbilar samt bilar i ett förutbestämt 
mönster. Under exempelvis måndagen skall det tankas motsvarande nio ton. Entiteterna som skapas 
under måndagen (de gula boxarna som är omslutna av röda ramar i figur 59 till höger) tilldelas en 
tankningskvantitet om 20 liter eller 500 liter. En entitet som har blitivt tilldelad en kvantitet om 500 
liter respresenterar en lastbil som i modellen illustreras av en stor vit entitet medan en entitet som 
har tilldelats 20 liter representerar en bil som i modellen illustreras av en liten vit entitet. Efter 
sorteringen åker entiteterna in i olika delar av LogiFuel- nätverket för att tanka. För att sedan få mer 
liv i nätverket har svarta entiteter skapats och skickats in i nätverket.  
 

 

 
 
 
 

 
 

Mer detaljerad information 

Under måndagen skapas 60 stycken entiteter (den gula boxen som omsluts av den svarta ramen i 
figur 59 till höger) med en viss tidsförskjutning mellan varje entitet. Därefter tilldelas 30 stycken av 
dessa 60 en kvantitet om 20 liter som ska tankas vid ett speciellt rack. De entiteter som ej tilldelas 
kvantiteter i modellen representerar de svarta entiterna i modellen och tjänar syftet att skapa liv i 
modellen.  Efter skapandet och tilldelningen färdas entiteterna genom den ljusblåa delen av 
modellen in i den västra delen av korsningen. Ovanstående förfarande gällande tilldelningen gäller 
även för den rosafärgade delen, som representerar den nordliga delen.  I den grönfärgade rutan 
(sydliga delen av korsningen ) ankommer 48 entiteter varav 12 är  lastbilar med en tilldelad kvantitet 
om 500. Vidare tilldelas även entiteter som passerar de mörkblå rutorna som mynnar ut i den 
vertikalt belägna vägen som ligger i anslutning till macken (figur 60).  Tillsammans utgör lastbilarna 6 
ton (12*500(ljusgrön)) och bilarna 2 ton (30*20(blå)+30*20(rosa)+10*20(blå söder)+30*20(blå norr), 
med en sammalagd kvantitet om 8 ton. För att råda bot på problemet med att för många tankande 
entiteter samtidigt infinner sig i modellen används excelfiler vid tilldelningen. Vid till exempel 
tilldelningen av lastbilar(rosa) får var fjärde entitet siffran 2, som i  sin tur tillskrivs kvantiteten 500.   
Detta tillvägagångssätt används vid samtliga tilldelningar och som sker fortlöpande under spelets alla 
dagar.  

Figur 59 - Ankomstlogiker 
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Del 2 – Nätverket 

I del 2 kommer de olika delarna i nätverket att beskrivas. Först kommer själva nätverket att beskrivas 
och sedan följt av korsningen.  

Allmänt 

De skapade entiteterna i del 1 inkommer antingen till korsningen (figur 62) eller till den vertikala 
vägen som ligger till höger om macken (figur 60). Sedermera skiljs en del av de olika entitetstyperna 
åt vid ingången till macken, där de tankande fordonen åker in för att tanka och de övriga åker vidare. 
Men för att erhålla en mer verklighetstrogen modell har även ett antal icke tankande bilar fått i 
uppgift att besöka tvätthallen eller den kulinariska gourmetrestaurangen.  
 

 

 

 

 

 
Figur 61 - Logiken för den norra delen av korsningen 

 

Mer detaljerad information 

De entiteter som passerar figur 59 högra rosa utgång anländer till den norra delen av korsningen (se 
röd ram i figur 61 ) och kommer in i en sortering. Sorteringen skiljer de icke tankande och de 
tankande åt, där de tankande väljer högerfilen och övriga väljer den mittersta eller den vänstra filen.  
Därefter slumpas en del av de icke tankande bilarna in i de tankande bilarnas körfält för att på så vis 
få en mer naturlig verklighetsavbildning. Efter sorteringen åker de högersvängande till en 
trafikljuskontroll. Om trafikljuskontrollen visar grönt(varibeln Farg = 3) och det finns ett par 
framförvarande entiteter, utför de bakomvarande en lättare inbromsning för att förhindra en 
påkörning och en eventuell whiplash-skada hos de framförvarande. Ifall  trafikljussignalen har ett 
annat variabelvärde än 3, visas rött ljus och entiteterna påbörjar decelerationsförfarandet. För att 
erhålla en naturlig inbromsning har det skapats decelerationslänkar. Varje deceletationslänk har sin 
unika transporttid som minskar i samma takt som länkarnas längd minskas för varje steg närmre 
entiteterna kommer trafikljuset. Detta gäller dock ej de sista åtta länkarna(närmast trafikljuset) 
eftersom de utgör kön. Således har de sista åtta länkarna lika långa länkar men med en minskad 
restid. Vidare innehar de åtta sista länkarna en länkkontroll till den framförvarande länken. Visar det 
sig att den främre länken är upptagen hamnar entiteten i länkens kö vilket ger upphov till köbildning 
vid rödljus. Då det är köbildning och rödljussignalen slår om till grönt accelererar entiteterna och 
korsar korsningen för att återigen sorteras. Även denna gång skiljs de icke tankande och de tankande 
åt, där de tankande svänger av mot macken medan resterande fortsätter sitt resande. Dock väljer en 
del av de resterande att besöka tvätthallen och således svänger de av mot de macken.  

Figur 60 - Den vertikala vägens logik 
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Varför minskad restid på länkarna? 

Den minskade restiden avlöser problemtet med upphinnande fordon men även problemet med 
stillastående fordon som är påväg att accelerera. Om länkarna hade haft samma restid hade de 
stillastående fordonen sett ut att ha vuxit ihop med varandra då de erhållit grönt ljus.    
   

Del 3 – Korsningen 

Allmänt  

I figur 62 (till vänster) illustreras korsningens samtliga ruttnätverk (fyra stycken) , där varje färgruta 
representerar följande: 
 

 Orange – inkommande entiteter österifrån  

 Grön – inkommande entiteter söderifrån 

 Rosa – inkommande entiteter norrifrån 

 Blå – inkommande entiteter västerifrån 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emellertid har varje ruttnätverk två ingångar varav den ena används av endast icke tankande 
entiteter och den andra av en blandning av tankande och icke tankande (förklarades ovan). De icke 
tankande entiteterna som anländer exempelvis till den övre av de två rosa ingångarna ( se röd ram 
till vänster i figur 62) kommer från figur 62 (till höger) rosa utgång (se svart ram i figur 62). I figur 62 
(till höger) återfinns ytterligare färgade utgångar, vilka även de är kopplade till olika delar av 
nätverket för att ge liv i modellen. Sedan har en mer detaljerad beskrivning utelämnats p.g.a. att det 
är oerhört tidskrävande och redundant.  

Används den orange-färgade rutten i figur 62 av tankande entiteter? 

Den orangefärgade rutten används ej av tankande entiteter eftersom att det är strängt förbjudet att 
utföra U-svängar i denna korsning. Således används den enbart av icke tankande entiteter. 

Figur 62 - Vänster: Korsningens samtliga logiker. Höger: Skapar icke tankande entiteter 
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Del 4 – Övriga nätverket 

Allmänt 

Efter avslutad tankning anländer entiteterna antingen till den övre eller den nedre rutten (figur 63) 
beroende på vilket rack denne lämnar. Sedan tillämpas högerregeln i stortsett hela mackområdet för 
att entiteterna ska veta i vilken ordning de ska släppa förbi varandra. Dock förekommer en del 
vänsterregler för att modellen ska flyta på smidigare.   
 
Den detaljerade beskrivningen utlämnas i denna del eftersom den endast behandlar ett stort närverk 
av rutter med tillhörande regler och ruttider med mera. Dessutom skulle det vara alldeles för 
tidskrävande och redundant.   
 

 
Figur 63 - Rutter som sammanbinder de olika racken 
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Del 5 – Trafikljussystemet 

Allmänt 

Trafikljussystemet är ett fyrfasigt trafikljussystem som tjänar syftet att få en organiserad tillvaro i det 
annars myllrande nätverket. De entiteter som inkommer till korsningen får snällt vänta tills grönt ljus 
visas för dessa. Dock förekommer gulljuskörningar eftersom det ger ett mer naturligare trafikflöde. 
På grund av gullljuskörningarna har det modellerats in en säkerhetstid i modellen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer detaljerad information 

En entitet skapas (se figur 64 grön ram) som saknar tilldelad siffra och således uppfylls inget av 
villkoren och entiten åker ner till trafikljus 1 där den sedan skriver in siffran 1 i variabeln Farg. 
Därefter dupliceras entiteten (se figur 64 röd ram) varav den översta ändrar den röda resursbilden till 
svart under en viss tid och sedan förkastas, samtidigt som den nedre entiteten skiftar resursfärgerna i 
ordningen gult, grönt för att sedan dupliceras (se figur 64 svart ram) ännu en gång.  Den övre 
entitetskopian skiftar ljuset från gult till rött under tiden den andra entiteten tillskrivs attributvärdet 
1 och uppfyller villkor 1. Sedan skrivs siffran 2 in i variabeln Farg och säkerhetstiden börjar ticka. Efter 
säkerhetstiden tilldelas entiteten attributvärdet 2 och sålunda uppfylles villkor 2 och trafikljus 2 
ändrar färg.  

Varför dupliceras den inkommande entiteten två gånger vid 
trafikljussignalerna? 

Den första kopian tjänar syftet att slå om det röda ljuset till svart till dess att det blir rött igen medan 
den andra kopian fyller gulljuskörningsfunktionen. Om andra kopian tas bort kommer fordonen i 
korsningen att påbörja inbromsningen långt senare. Detta hade kunnat avhjälpts med en längre 
säkerhetstid istället för att skapa ytterligare en kopia i modellen. Dock hade dettta inneburit bland 
annat längre köer, längre väntetider och en mer krävande modell till följd av den längre 
säkerhetstiden. 
 

 

Figur 64 - Trafikljussystemet 
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Del 6 – Dieselracken 

Allmänt 

De entiteter som anländer till racken delas upp i två grupper, en tankande och en icke tankande 
grupp. Den tankande gruppen tilldelas då ett tankningsrack och väljer därefter första lediga pump 
medan övriga tar av mot tvätthallen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mer detaljerad information 

De inkommande entiteterna till racken delas först upp i tankande och icke tankande (se figur 65). De 
icke tankande åker in till tvätthallen samtidigt som de övriga fortsätter vidare mot ännu en sortering. 
Denna sortering delar sedan upp fordonstyperna efter Lastbil och Bil, varav Bil passerar den övre 
delen medan den nedre av Lasbil. Därefter sker tilldelning av rackval för varje specifikt fordon. För 
bilarna tilldelas siffrorna 1-4, vilka representerar rack 1-4. Om en bil erhållit siffra 1 anländer denne 
till ovanstående submodell (figur 66, som påträffas i figur 65 röda ram). Vid ingången till 
submodellen görs en länk-/pumpkontroll av den första pumpen. Visar det sig att pumpen är 
upptagen fortgår entiteten till nästa pump. När entiteten anlänt till den lediga pumpen utförs en 
lagernivåkontroll. Om lagernivån är lika med eller överstiger den efterfrågade kvantiteten får denne 
påbörja tankningsprocessen. Tankningsprocessen är sedan indelad i flera moment. I det första 
momentet ersätts den tankande entiteten av en resursbild för att illustrera den berörda entiteten 
eftersom den ej längre färdas på en transportlänk. Efter resursbildsbytet tas resursen(pumpen) i 
anspråk under en förutbestämd tid. Efter utförd tankning ersätts den vita entiteten av en svart 
entitet som lämnar pumpen och kopieras. Den kopierade entiteten skickas då vidare till 
stjärnsystemet för poängräkning (se figur 67 under rubrik 5).  

Varför tilldela siffrorna 1 – 4? 

Siffrorna 1-4 tilldelas genom en excel-fil för att förhindra för många entiteter på samma ställe. 
Tillvägagångssättet med excel-tilldelningen sker löpande på ett flertal ställen i modellen såsom vid 
ingången till restaurangen, racken med mera för att förhindra krockar i möjligaste mån. Om excel-
tilldelningen hade ersatts av decide-moduler finns risken att en och samma händelse inträffar 
upprepade gånger. Den upprepande händelsen kan få katastrofala följder eftersom krockrisken blir 
då överhängande stor men även att tankande entiteter lämnar racken p.g.a. upptagna pumpar. Detta 
hade inneburit ett misslyckande av den enkla orsaken att verklighetsavbildningen hade fallerats 
totalt.     

Figur 65 - Dieselracken 

Figur 66 - Tankningsstation 1 
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Del 7 - Stjärnsystemet 

Allmänt 

Stjärnsystemet är utformat på så sätt att det sorterar ut agnarna från betet vilket i detta fallet menas 
med att den som håller sig till den optimerade algoritmen erhåller poängövertag gentemot den som 
beställer inkonsekvent. För att aktivera muliplikatorerna(stjärnorna) 2x-5x krävs det av spelaren att 
agera enligt Wagner-Whitinalgoritmen, i annat fall bestraffas spelaren av stjärnbortfall.  
 

 

Figur 67 - Stjärnsystemet 

Mer detaljerad information 

Under spelets första dag, möts spelaren av ett beställningsformulär, där han eller hon har möjlighet 
att lägga en beställning. Om spelaren väljer att lägga en beställning skapas en entitet med den 
beställda kvantiteten under rubrik 1 (se röd ram i figur 67). Den nyskapta entiten jämförs sedan med 
Wagner-Whitinalgoritmens optimala beställning. Visar det sig att den beställda kvantiteten 
överensstämmer med Wagner-Whitinbeställningen (18  ton) fortgår entiteten vidare för att sedan 
dupliceras ett antal gånger varav den översta entiteten tas i anspråk, aktiverar multiplikatorn 2x 
(stjärna nummer 1) och sedan läggs in i en hold-modul. De duplicerade entiteterna däremot skickas 
in under rubrik 2,3,4 batchmoduler. Efter att den första dagen har fortlöpt visas beställningsformulär 
nummer två för spelaren. Om spelaren väljer att placera ännu en beställning skapas ytterligare en 
entititet men nu under rubrik 6 (se grön ram i figur 67), som skickar signalen ”släpp” till samtliga 
hold-moduler i stjärnsystemet och skriver in siffran 1 i varibeln FEL. Släpp-signalen tvingar hold-
modulerna att släppa sina respektive entiter vilket i sin tur nollställer multiplikatorn (stjärnorna 
släcks).  
 
Huruvida spelaren hade valt att hoppa över beställningsformulär två och beställt en av de två rätta 
kvantiteterna i beställningsformulär tre hade en entitet skapats under rubrik 2 (se svart ram i figur 
67). Då hade den skapta entiteten erhållit en av de två godkända kvantiteterna och passerat förbi 
kvantitetskontollen, för att sedan dupliceras två gånger varav den översta entiteten anländer till 
batchmodulen för batchning (sammanslagning) med rubrik 1 duplicerade entitet. Därefter släpps den 
sammanslagna entiteten av batchmodulen som sedan tillskrivs attributvärdet 0( variabeln FEL = 0) 
och uppfyller sålunda ej villkor 1 och tas då i anspråk, aktiverar multiplikatorn 3x (stjärna nummer 2) 
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och sedan placeras i hold-modulen. Vidare har de duplicerade entiteterna från rubrik 2 erhållits av 
batchmodulerna under rubrik 3 och 4. Ovanstående förfarande fortlöper på samma sätt tills samtliga 
stjärnor har tänts(multiplikator 5x), under förutsättningen att Wagner-Whitinalgoritmen har 
efterföljts. 
 
Rubrik 5 tjänar syftet att multiplicera de tankande entiteterna med motsvarande erhållen 
multiplikator dvs har multiplikatorn x3 förvärvats passerar de tankande entiteterna genom denna. 
Vidare har den uppmärksamme upptäckt att det finns två vita boxar under rubrik 5, där den översta 
passeras av bilar medan den nedre av lastbilar.  
 

Varför finns det två ingångar under rubrik 3? 

Eftersom att det finns två optimala beställningar under rubrik 2 (se figur 67), switchas/aktiveras 
tillhörande ingång under rubrik 3 beroende på vilken optimalbeställning spelaren lägger. Låt säga att 
spelaren placerar en beställning om 24 ton under rubrik 2, då aktiveras den nedre ingången. Denna 
switchning utförs med hjälp av vba-kod.  
 

Del 8 – In Case of Emergency (I.C.E) 

Allmänt 

Under spelets gång har spelaren möjlighet att använda I.C.E-leveransknappen. I.C.E-knappen tjänar 
syftet att snabbt fylla på lagernivån då spelaren har missbedömt efterfrågan samtidigt som 
lagernivån börjar sina. Dock medför en I.C.E-beställning en större miljöpåverkan än en vanlig 
transport i och med att den går utanför det vanliga transportschemat. Sedan går det endast att 
trycka in knappen en gång under spelets gång.   
 

 
Figur 68 - I.C.E-knappens logik 

 

Mer detaljerad information 

Då spelaren trycker in I.C.E-knappen skapas en entitet (se röd ram  i figur 68) som aktiverar den 
blinkande lampen i spelet, skickar en släpp-signal till stjärnsystemets hold-moduler, tillskriver siffran 
1 i variabeln Fel, uppdaterar lagernivån med 14 ton, skriver in de utsläpp och kostnader transporten 
har åsamkat och avslutningsvis deaktiverar den blinkande lampan.  
 

Varför finns denna knapp med i spelet? 

Tanken bakom knappen var att öka antalet beställningsmöjligheter för att på så sätt få ett mer 
levande spel.   
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Del 9 – Beställningslogiken 

Allmänt 

Vid varje beställning skickas en fylld tankbil som lossar den efterfrågade kvantiteten hos LogiFuel-
macken. Efter lossningen övergår kvällen till dag.  
 

 
Figur 69 - Beställningslogiken 

 

Mer detaljerad information 

En entitet skapas varje gång spelaren skriver in en kvantitet större än 0 ton och trycker på 
beställningsknappen(se figur 69 rubrik 1 ). Den nyskapta entiteten passerar först genom en 
kvantitetskontroll. Kvantitetskontrollen förkastar entiteten om den innehåller en kvantitet större än 
40 ton eller om den sammanlagda kvantiteten(beställd kvantitet + nuvarande lagernivå) överstiger 
50 ton. Denna kontroll utförs även i formuläret vilket gör denna kvantitetskontroll överflödig.  
När entiteten har klarat sig förbi kontrollen fördröjs den ett tag för att sedan dupliceras. Den övre 
entiteten tilldelas då en svart entitetsbild som representerar en fylld tankbil. Därefter ser spelaren en 
tankbil som tar sig fram i spelet för att sedan lossa den efterfrågade kvantiteten vid 
lossningsstationen. Efter lossningen uppdateras tillhörande kostnader och miljöutsläpp och kvällen 
övergår till dag. Det som möjliggör övergångarna mellan dag och kväll är det som finns under rubrik 2 
i figur 69.    

Vad hände med den duplicerade entiteten? 

Den duplicerade entiteten mynnar ut i spelet i form av en förbikörande bil i samband med 
leveransen. Bilen fyller funktionen att dra ut på lastbilens lossningstid vilket i detta sammanhang kan 
låta lite märkligt. Men hade inte den förbikörande bilen tagits med hade den lossande lastbilen 
studsat mot bensinmacksväggen. Denna studsning uppkommer pga. av att Arena är ett händelsestyrt 
program och som då visar tankbilens ankomst och avgång. Tiden där emellan registreras av Arena 
men visas inom loppet av en bråkdelssekund.   
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Del 10 – Tidsaxeln 

Allmänt 

Tidsaxeln fyller funktionen att visa spelaren hur långt spelet har förflutit men även hur långt in på 
dygnet spelet har kommit. Med hjälp av tidsaxeln får spelaren uppfattningen om den nuvarande 
lagernivån kommer att klara av den kvarvarande kvantitetsefterfrågan. Exempelvis om lagernivån 
ligger på 2 ton efter att det endast har förflutit halva tisdagen indikerar det för spelaren att denne 
bör utnyttja en I.C.E-beställning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mer detaljerad information 

En entitet skapas vid en viss tidpunkt (se röd ram i figur 70) och tilldelas en vit entitetsbild som sedan 
kommer att förflytta sig från tidsaxelns söndag till måndag, varefter den hamnar i en hold-modul. 
Därefter väntar entiteten på en signal från spelaren som då har beställningsformulär nummer två 
framför sig. När spelaren har klickat sig förbi beställningsformuläret hoppar modellen igång och 
entitet nummer två skapas (se blå ram i figur 70) som då skickar en släpp-signal till hold-modulen. 
Den släppta entiteten börjar då fortsätta sin femtimmarsvandring men nu mellan tidsaxelns måndag 
till tisdag tills den hamnar i nästa hold-modul.  

Används femtimmarsvandringar konsekvent över samtliga delar av 
tidsaxeln och varför? 

Tidsaxeln i spelet visar endast den tid då tankande entiteter besöker modellen vilket de gör under en 
femtimmarsperiod per dag. Således används en femtimmarsdag konsekvent över tidsaxelns samtliga 
dagar. Dock används likaledes femtimmarsdagen vid bestämmandet av ankomstmönstret i modellen. 
I del 1 under ankommande entitets-stycket nämndes det att det skapades bland annat 60 stycken 
respektive 48 stycken entiteter under måndagen. Utifrån antalet ankommande entiteter bestäms 
ankomstmönstret. Ankomstmönstret beräknas fram genom att först subtrahera bort en timme från 
femtimmarsdagen och sedan dela exempelvis 60 entiteter med 240 (4 timmar = 240 min) vilket blir 4 
(240/60=4).  Med andra ord skapas en ny entitet var fjärde minut fram till dygnets fjärde timme 
varefter det tar cirka en timme för entiteterna att lämna modellen.  

Figur 70 - Tidsaxelns logik 



 

 

  



 

 

LogiFuel – Resultat & Analys 

Det kan vara svårt att lägga hand på vad som utgör resultatet, men det kan tänkas att 
användargränssnittet och modellen – dvs. att spelet utgör en del av resultatet (som redan är 
beskrivet i föregående kapitel) och den andra delen, är hur väl spelet har lyckats förmedla logistiska 
begrepp och problematiker till spelaren. Därför läggs fokus på de testkörningar som utförts under 
examensarbetstiden i detta kapitel.  
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Testkörning 1 – Studenter vid KTS- programmet 

Vilka utgjorde testgruppen? 
KTS- studenter i slutet av sin utbildning.  

I vilket stadie var spelet vid testet? 
Spelet var i stort sett klart dvs. spelbart, men hade lite brister. Bristerna kunde exempelvis vara att 
coachingen inte precis var en coaching utan mer åt teorihållet, några av bildobjekten var preliminära 
osv. 

Hur gick testet till? 
Två stycken datorer riggades och de frivilliga testpersonerna fick möjlighet att spela spelet. 
Moderatorerna var passiva tills frågor eller fel uppkom. Det behövdes inte påpeka att testpersonerna 
skulle tala fritt om sina intryck.  

Testets resultat 

Generellt var det positivt med fin miljö och underhållande rörelser. Dock upplevdes det att det var 
allt för mycket och dessutom liten text i välkomstformuläret. Det dåvarande poängsystemets brister 
uppdagades - att om spelaren mötte den totala efterfrågan i spelet, men hade gjort fel i den första 
beställningen, fick samtliga samma poäng. Det fanns helt enkelt inte något mått på hur bra spelaren 
hade spelat om inte denne exakt hade följt optimum. Det framkom även att säkerhetslagret kunde 
utnyttjas för att få en bättre lösning än optimum (den använda algoritmen Wagner-Whitin räknar 
inte med säkerhetslager) – det fanns alltså tre stycken optima istället för två som tänkt. Detta ledde 
till att säkerhetslagret togs bort och efterfrågan ändrades. 

Testkörning 2 – Studenter vid Linköpings universitet 
Testkörningarna utfördes utsprida efter testkörning 1 till 20 maj 2010, med tyngdpunkten i maj 
månad. Syftet var att inskaffa synpunkter om spelets grafiska utformning, information och för att 
upptäcka eventuella brister i programmeringskoden. Mot tyngdpunkten i maj hade gränssnittet 
förfinats och en ny poängsättning implementerats varför testkörningarna i maj var en kontroll av de 
ändringar som gjorts. 

Vilka utgjorde testgruppen? 
Testgruppen bestod av femton studenter vid Linköpings universitet med olika utbildningsbakgrunder. 
Dessa fick i uppgift att kritiskt granska LogiFuel.  

I vilket stadie var spelet vid testet? 
Spelet var i spelbart skick dvs. att spelaren kan spela spelet utan inblandning av moderator.  

Hur gick testet till? 
Försökspersonerna fick sätta sig vid en dator och spela spelet utan direkt inverkan av en moderator. 
Dock fick moderatorerna bryta in då det upptäcktes uppenbara brister i den givna informationen (i 
spelet). Dessa brister noterades och olika lösningar på problemen utvärderades muntligen mellan 
moderatorerna varefter de senare implementerades. Försökspersonerna fick endast hjälp då det 
rörde bristande information i spelet eftersom moderatorernas avsikt var att minimera 
påverkansgraden för att erhålla ett så rättvist och kritiskt resultat som möjligt. Vidare uppmuntrades 
försökspersonerna att tänka högt utan att för den delen kritiseras, vilket genererade fler spontana 
idéer och tankar. Dock erfordras det att testgruppen finner exempelvis samhörighet vid testningen 
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för att undvika dumförklarings-stämpeln.  Men eftersom att en del av testpersonerna saknade 
samhörighet poängterades det att vid oklarheter har spelutvecklarna misslyckats med att förmedla 
den avsaknade informationen.  

Testets resultat 
Testet visade några fel i programmeringen som hade uppstått på grund av ändrad poängsättning. 
Detta fel visade sig i resultatrutan. Sedan poängterades det av flertalet personer att spelet gav ett 
imponerande helhetsintryck. Dock poängterades det även bristen på information om när 
samlastningsformulären skulle dyka upp. En annan var att det var svårt att få en förståelse huruvida 
bra eller dåligt spelaren i fråga förhåller sig gentemot medlet. Vidare kommer ett antal kommentarer 
att citeras: 
 
”En modern och rolig ”uppfinning”.  Avsaknaden av en tabell som visar miljöutsläppen per ton” 
”I.C.E-knappen borde vara mer synlig, Lagom fart på spelet. ” 
”Ett gediget spel som på ett underhållande sätt förmedlar dess innehåll (logistik) ” 

Testkörning 3 – Gymnasieelever (Skarpt läge) 
Efter testkörningarna 1 & 2, prövades LogiFuel i skarpt läge. Gymnasieelever som sökt till KTS och SL 
(Samhällets Logistik) i första och andra hand – den faktiska kunden, fick möjlighet att spela LogiFuel i 
samband med en besöksdag vid Linköpings tekniska högskola i Norrköping den 21 maj 2010.  

Hur gick testet till? 
De sökande fick sitta i grupp eller om så önskades enskilt och spela spelet. Moderatorerna 
uppmuntrade till diskussion inom grupperna, peppade grupperna och fanns till hjälp under hela 
speltiden.  

Testets resultat 
Efter varje körning, lättade stämningen, resultaten förbättrades och tävlingsandan slog in. Sedan 
lämnade gymnasieeleverna synpunkter, kommentarer och åsikter, varav några kommer att citeras 
nedan: 
 
”Enkelt och roligt spel, gav en insikt i vad utbildningen handlar om. Bra förklaring av vad logistik 
innebär. Fin och rolig design (snygga bilar). Lite förvirrande med att det fanns två stycken hjälp-
knappar. Kanske bara en ruta istället för två. Bra och tydlig förklaring av spelet med.”  
 
”Kommentarer OPTIMUM 1 och 2 – Kunde varit tydligare. Alltså att det skulle synas bättre, bra att 
veta om man ska spela spelet igen. Men om ni inte hade påvisat optimum 1 respektive 2. Hade jag 
inte fattat att det fanns 2 rätta strategier. Annars roligt spel!” 
 
”Roligt enkelt spel där man förstår lite mer om vad logistik innebär. Var lite svårt att förstå vad det 
var man skulle göra genom texten i början. Skulle vara bra om man förstod tydligare att siffrorna på 
varje dag var efterfrågan.” 
 
”Roligt och intressant spel. Skulle kunna vara mer informativt när man gör ingen-beställning, alltså 
att det måste stå 0 (noll) i rutan. Kul att titta på. Roliga meddelanden. Finurligt upplagt. Ni var 
hjälpsamma, glada och peppiga.” 
 
”Man får bra förståelse för logistik. Bra gränssnitt. Roligt. Missförstånd ”nu har du missat något -
firmafest”



 

 

  



 

 

Slutsats & Diskussion 

I kapitlet slutsats och diskussion kommer examensarbetarna att svara på de frågeställningar som har 
ställts i början av examenstiden.  
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SCTemplate 
Om SCTemplate ska falla under en spelkategori, hamnar den under serious games. Eftersom 
SCtemplate behandlar ett forskningsområde och har ett uttalat och tydligt lärandemål, vars 
tillämpningsområde är inom undervisning, där läraren har en central roll. SCTemplate faller även 
under punkt 3 i Metod – LogiFuel – Steg 1, vilket innebär att spelaren eller snarare laboranten 
behöver kompetens inom området. 
 
Vad gäller Gaming och Learning samt MSI i SCTemplate, innefattas följande: 
 

 Tydligt mål – Om läraren i fråga väljer att använda dagboksidén eller inte ska det vid 
uppstarten av laborationen tydligt redogöras för laboranten vad målet är med laborationen. 

 Identitet/samhörighet/suggestiv narration – För att fånga laborantens intresse bör 
exempelvis dagboksidén tillämpas. Detta för att laboranten skall finna laborationen 
intressant och eventuellt känna samhörighet. Givetvis är detta långsökt, men med bara med 
ett annorlunda upplägg kan intresse väckas.  

 Visibility – En tydlig och bra visibility i SCTemplate är det överskådliga användargränssnittet 
som är en avbildning av den bakomliggande modellens försörjningskedja, där gränssnittets 
knappar tydligt visar dess funktioner. En knapps position relaterad till andra knappars 
position talar om knappens funktion. 

 Feedback – Efter en avslutad körning erhåller laboranten ett resultatsformulär, vilken talar 
om för denne vilka ändringar som har gjorts och ändringarnas resultat. En annan bra 
feedback är användargränssnittets formulär. Exempelvis om laboranten väljer att trycka på 
processmodulen öppnas processmodulsformuläret innehållandes en processbild, vilken 
förtydligar feedbacken.   

 
Modellen är kapabel att producera ett diskussionsunderlag gällandes ett systems uppträdande med 
avseende på vinst och varians. De resultat som presenterats i resultatsdelen för SCTemplate är 
endast demonstrerande. Mycket arbete återstår fortfarande då modellens grundinställning har 
inverkan på stegen 5 – 7 (Screening, CCD) i kapitlet Metod/Arbetssätt. 
 
Någon direkt slutsats om resultaten går inte att dra – Modellen är fiktiv och grundinställningen är 
fiktiv. Dock visar graferna både på robusta och icke robusta optima.  
 

 Med ett robust optimum innebär att en högre vinst kan erhållas och att variansen för den 
högre vinsten minskar. 

 Med ett icke robust optimum menas att en högre vinst även medför en högre varians. 
 

Resultaten beror som tidigare sagt på grundinställningen, men den beror även på 
screeningsmetoden samt de spann som parametrarna varieras inom. Dessa delar har en inverkan på 
den responsyta som betraktas eller snarare hur stor del av responsytan och var på responsytan som 
betraktas. De grafer och således den ”visuella” optimeringen utgör med stor sannolikhet inte några 
globala optima utan snarare lokala eller i närheten av något av dessa. Som synes kan eventuella 
optima skönjas utanför grafernas gränser. Detta beror till stor del på just grundinställningen och 
spannet på parametrarna. 
 
Huvudtanken med denna del är att understryka styrkan med simulering som verktyg. Vid simulering 
kan framtagandet av vinst och varians tas fram på ett smidigt sätt – speciellt när det gäller variansen. 
Dock optimerar företagen oftast med avseende på vinst, utan att tänka på hur stabilt systemet 
kommer att vara i det optimat.  
Examensarbetarna vill med denna del påvisa att det kan finnas både bra och mindre bra samband 
mellan varians och vinst i ett system och att modeller av systemen kan användas för att generera ett 
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bredare beslutsunderlag för beslutsfattarna. En bredare beslutsgrund kan hjälpa beslutsfattarna att 
gå i önskad riktning. I slutändan dock, är det givetvis upp till beslutsfattarna att fatta besluten.  
 

Vilka lärandemål finns i laborationen? 
Laboranten ska inse styrkan med simulering – att genom simulering kan även varians enkelt tas fram 
för ett system. Laboranten ska bekantas med olika försöksplaneringar och olika samplingsmetoder. 
Skillnader mellan suboptimering och helhetsoptimering ska påvisas. Laboranten ska bli medveten om 
att ett vinstmaximum inte behöver sammanfalla med ett variansminimum. 

Hur ska logistikbegreppet komma att vara en naturlig del av 
laborationen? 
Exempelvis med ”dagbokskonceptet” kan olika logistikbegrepp komma naturligt. I dagboken kan en 
diskussion föras kring olika logistikbegrepp och på så sätt inspirera laboranten. 

Hur ska ett komplext system förmedlas på ett enkelt sätt? 
Ett enkelt användargränssnitt är ett steg i rätt riktning. Dessutom bör avancerade beräkningar 
utelämnas och ersättas med de verktyg som antagligen skulle användas i en realisation av dagboken 
– dvs. t-testet görs i Excel eller Arena Output Analyzer, en eventuell regression i Excel (trendlinje) osv. 
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LogiFuel 
Vid utformandet av LogiFuel har examensarbetarna ständigt haft Gaming och Learning och MSI i 
åtanke. Vissa delar i LogiFuel relaterade till Gaming och Learning och MSI, har begränsats av Arena 
medan andra har varit upp till kreativiteten hos utvecklarna.  
 
Av den respons Vi har fått från testkörningarna kan det konstateras att logistikbegreppen har 
integrerats in i en välkomnande och trevlig miljö. Under den sista testkörningen upplevde 
moderatorerna att spelet även utgjorde ett bra diskussionsunderlag - Spelarna ställde frågor om 
spelet och relaterade dem samtidigt till utbildningen. Vad spelarna har lärt sig av spelet vet vi 
egentligen inte, men frågor kring olika begrepp och teorier kom upp varefter de förklarades. 
Förklaringarna var enkla, övergripande och sådana att spelarna förstod hur de skulle agera i spelet. 
 
Vi tycker att vi har lyckats i utformandet av spelet. Givetvis finns det skavanker och frågetecken, men 
egentligen är ingenting fulländat. Mycket beror även på vem eller vilka som utvecklar ett spel – 
samma idé kan se helt olika ut från utvecklare till utvecklare. 
 
Vidare förs diskussionen kring de frågeställningar som presenterats i inledningen till denna rapport. 
 
 

Hur ska ”logistikteori” förmedlas via/i spel(et)? 
Det som verkar lättast är att sätta in spelaren i en miljö som i punkt 3 i Metod – LogiFuel – Steg 1. 
På detta sätt kan spelaren få en inblick i flera teorier/metoder på en och samma gång, utan att 
spelaren behöver en bred teoretisk grund. Det kan tyckas att presenterandet av flera teorier på en 
och samma gång blir stökigt, men under den sista testkörningen lades det märke till att spelaren 
frågar om en sak, spelar vidare och sedan frågar om nästa sak. Detta kan knytas an till lärprinciperna i 
Gaming och Learning - information kan ges på begäran och i tid. I något enstaka fall hände det dock 
att någon spelare beaktade samtliga teorier samtidigt.  
 
LogiFuel innehåller bl.a:  
 

 Utmaning och konsolidering och meningssammanhang – Spelaren tror att spelet är enkelt 
men inser snabbt att det är svårare än det ser ut. Efter ett antal spelomgångar förbättras 
resultaten i form av högre poäng och spelaren fortsätter sin jakt efter optimallösningarna. 
Dessa spelomgångar upprepar problematiken samtidigt som spelaren konsoliderar den givna 
informationen och kan placera informationen i olika meningssammanhang. En av 
nyckelfaktorerna till detta är stjärnsystemet som talar om för spelaren huruvida denne har 
gjort rätt eller fel. Detta kan även placeras under behagligt frustrerande som motiverar 
spelaren till fortsatt spelande. 

 

 Intelligenta verktyg och fördelad kunskap och prestation före kompetens – Det bästa med 
LogiFuel är att spelet inte kräver några förkunskaper utan information ges på begäran och i 
tid. Dock erfordras det kunskaper för att erhålla höga poäng. Vidare går det att tillämpa 
prestation före kompetens varefter spelaren lär sig spelet med hjälp av speldesignen – att de 
tankande entiteterna passerar tankningsstationerna och förblir vita då det saknas drivmedel i 
cisternen.  

 

 Anpassning – I LogiFuel finns det två optimallösningar varav den ena är svårare att hitta och 
som tillåter spelaren att lösa problematiken på två sätt.  
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 Systemtänkande – Med samlastningsförfrågningarna tvingas spelaren att tänka i ett större 
perspektiv. 

 
Genom att sätta in de olika teorierna i ett underhållande sammanhang och att information ges på 
spelarens villkor, kan logistikteori förmedlas i spel. 

Vilka lärandemål finns i spelet? 
Målen är att spelaren ska bli införstådd med olika problematiker gällandes logistik. I LogiFuel 
förmedlas bl.a. samlastning, beställningspunkt (lagerstyrning), miljö, koordinering m.fl. Tanken är att 
spelaren ska inse att det finns många områden som måste samspela för att erhålla goda resultat.  
 
Att spelet innefattar många olika logistiska begrepp medför även att en bred diskussion kan föras 
med spelarna. Det är dock upp till moderatorn, hur diskussionen ska vridas – om diskussionen ska 
befatta logistikteorin ren och skärt eller om den även ska inkorporera information om en utbildning. 

 

Hur ska logistikbegreppet komma att vara en naturlig del av spelet? 

En suggestiv narration har skrivits för att fånga spelarens intresse samt att denne kan identifiera sig 
med spelkaraktären. Dessutom tvingas inte spelaren att läsa igenom allt om denne inte vill. Därför 
har hjälp-menyn utformats som finns tillgänglig då spelaren väljer att erhålla den efterfrågade 
informationen. Den efterfrågade informationen kommer då att relateras till det spelaren efterfrågar. 
Således är det större chans för spelaren i fråga att koppla en trevlig bild till ett logistikbegrepp. Dock 
kan inte examensarbetarna peka på vad spelaren kommer att lära sig och hur mycket. Detta styrks 
även av forskaren Paul James Gee. Emellertid har forskarna enats om att spel är lärande. Men utifrån 
testgruppernas utlåtanden såsom:  
 
”Enkelt och roligt spel, gav en insikt i vad utbildningen handlar om. Bra förklaring av vad logistik 
innebär. Fin och rolig design (snygga bilar). Lite förvirrande med att det fanns två stycken hjälp-
knappar. Kanske bara en ruta istället för två. Bra och tydlig förklaring av spelet med.”  
    
”Man får bra förståelse för logistik. Bra gränssnitt. Roligt. Missförstånd ”nu har du missat något -
firmafest” 
 
Kan slutsatsen dras att försökspersonerna uppfattar LogiFuel som ett spel mer än ett explicit 
faktainnehåll som förmedlas. Således kan examensarbetarna placera LogiFuel under edutainment-
kategorin. Dock bör det nämnas att de utförda testerna är ett sample av många, dvs. att spelet kan 
uppfattas av andra försökspersoner som ett serious games-spel.  
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Förslag till framtida utvecklingsmöjligheter 

LogiFuel 

 

 Placeringskorten kan finjusteras, vilket menas att motståndarnas poäng bör ändras så att 
spelaren lättare kan ta sig förbi till andraplats och detta någonstans i mitten av spelveckan 
istället för slutet. Dessutom skulle placeringsövergången kunna koordineras med poängen 
och dagombytet (kvällsbeställningen) alt. införa en cyklisk kontroll exempelvis intervaller om 
en timme (simuleringstid) införas. Dock blir modellen mer krävande i det senare alternativet. 

 

 Poängtilldelningen är ett öppet moment som i princip aldrig känns fulländat. Om en bättre 
och smidigare poängsättning hittas är denna varmt välkommen. Dock bör det noteras att en 
uppfräschning av poängsystemet kan vara bökig att implementera i den existerade koden. 

 

 Villkoren och därmed feedbacken i resultatformuläret kan påökas avsevärt. Vilka 
möjligheter som finns är många, allt för många för att alla nämnas här. 

 

 Idén i LogiFuel skulle kunna utvecklas (större perspektiv m.m.) eller föras över till ett annat 
system. I detta system (ett grundsystem) skulle användaren kunna applicera olika principer 
och erhålla information om olika outputs, gärna fler än bara vinst och kostnad. 

 

SCTemplate 

 

 För modellen borde det hittas en ny grundparametersättning. Detta innebär många 
arbetstimmar och erfordrar närmast ett enmansexamensarbete. 

 

 En SB borde utföras och inte en Full Sequential (Factor-by-Factor), så att samband mellan 
olika parametrar kan finnas. Detta är även viktigt för att erhålla en god avbild av responsytan. 

 

 En fullständig laboration bör skapas.  
 

 Den bakomliggande idén till laborationen bör vara så pass enkel att dess adekvata innehåll 
förstås utan att för den skull äventyra syftet med laborationen.  
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AOQ 
Tanken med AOQ är att examensarbetarna vill förmedla sina idéer och tankar kring olika saker som 
på ett naturligt sätt inte kunde läggas in löpande i rapporten. Frågorna är uppdelade i kategorierna: 
SCTemplate, LogiFuel och sist allmänna frågor kring arbetet. 
 

Frågor relaterade till SCTemplate 

Varför finns valet att välja mellan en och två produkter i modellen? 

Till att börja med skapades en modell för enbart en produkt eftersom den bakomliggande 
modelleringen för en produkt är en bra utgångspunkt vid utformningen av logiken för två produkter. 
När enproduktsmodellen började ta form övergick arbetet sedan till att formge tvåproduktsmodellen 
och varför valet med två produkter valdes var för att erhålla ställtider och en ökad komplexitetsgrad 
etc. Givetvis går det att modellera in ställtider in i enproduktsmodellen i form av exempelvis 
underhåll i nuvarande modell. Men då återkommer den ständiga frågan - hur skall detta modelleras, 
tolkas och kommer denna förändring påverka andra faktorer i modellen. För att belysa 
problemet/problemen med att modellera in bland annat ställtider, kommer det här att ges tre 
exempel. 
 
Det byggs en ny logik som sammanfogas med existerande logiker i modulen, skapar tillhörande set av 
variabler dvs. parametrar och infogar dessa i samtliga (arena template och startformuläret) 
användargränssnitt.  
 
Andra exemplet är att lägga till ett avbrottsschema för resursen i processblocket. Dock kan detta 
medföra ett enormt arbete för att kunna ändra ett avbrottsschema via ett användargränssnitt.  
 
Tredje sättet är att använda sig av MTBF (Mean Time Between Failures) och ändra den så att 
processen går sönder oftare – vilket då skulle kunna motsvara ställtiden. Detta medför i sin tur att 
den parametern blir en blandning mellan en störningsfaktor och en processparameter. Vilket i sin tur 
innebär att ingen vidare analys av MTBF är möjlig – faktorn blir fördärvad.  
 
Med ovanstående resonemang vill examensarbetarna illustrera hur mycket arbete varje liten ändring 
kan innebära. Varje del kan tolkas på en mängd olika sätt och dessutom modelleras på många olika 
sätt. 

Varför är kedjan modellerad med två lagertyper? 

Eftersom de olika lagertyperna fyller olika funktioner i kedjan. Den största anledningen till att det 
finns två olika lager, är för att lagertyp 1 inte klarar av att den inkommande kvantiteten skiljer sig från 
den beställda. Därav förekommer denna lagertyp efter de delar i modellen där kvantiteten i 
materialflödet inte kan påverkas av yttre faktorer. Lagertyp 2 ser varje delorder som en styck och 
bortser från den faktiska kvantiteten. En annan anledning är att lagertyp 1 överblickar över 
inkommande kundorder medan lagertyp 2 är mer ett närsynt lager. För att illustrera denna skillnad 
kommer här att ges ett exempel. 
 
Låt säga att initiallagren och beställningspunkterna hos de båda lagertyperna ligger på 100 stycken 
produkter respektive 30 stycken och att varje inkommande kundorder omfattar 10 produkter. Om 
antalet inkommande order under en kort tidsperiod uppgår till 14 stycken (14*10=140 stycken 
produkter) och att lagren lägger beställer om 70 stycken produkter, kommer lagertyp 1 ha gjort två 
stycken beställningar under denna period medan lagertyp 2 en.  
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I ett verkligt scenario med en periodtid på 14 dagar kan detta liknas som att:  
 
Om en kund i dag 1 vill ha 70 produkter och sedan nästa dag efterfrågar ytterligare 70 produkter, 
skickar lagertyp 1 två stycken lagerordrar. Lagertyp 2 däremot skickar en order till att börja med och 
om produktionen hinner tillverka de produkter som hör till den första ordern genereras även en till 
lagerorder exempelvis i dag 7.  

Varför måste ett flertal parametervärden vara multiplar av andra 
parametervärden?  

Om en kundorder med 10 stycken produkter inkommer till produktionen måste produktionens 
batchstorlek vara antingen 1, 2 eller 5 i annat fall blir det en rest. Exempelvis en batchstorlek på 3 
resulterar i en rest på 1 (10-3*3=1) som inte kan plockas. Detta kan uppfattas av läsaren som ett 
smärre problem och som kan lösas genom att invänta nästa order så att antalet går upp till 11 (1+10). 
Dock innebär denna ”lösning” att modellen tenderar att låsa sig. 

Hur programmerar jag min egen LHS? 

Öppna SCTemplate och stäng ned startformuläret genom att trycka på krysset uppe i högra hörnet. 
Öppna VBA- editorn genom att trycka på Alt och F11 (Alt+F11). Frågan är hur stor LHS som ska 
användas. I standardutförande har modellen en inbyggd 5x5-matris som LHS. Om storleken på denna 
ändras, måste även antalet replikationer ändras. Det kan tilläggas att det är antalet kolumner i 
matrisen som styr antalet replikationer. Antalet replikationer ändras i Arenaobjektet ThisDocument 
på raderna 80 och 81. Det är alltså variabeln g_NrReplications och modellmetoden 
m.NumberOfReplications som ska ändras till en tillbörlig siffra exempelvis 6 om en 6x6-LHS-matris 
ska implementeras. Under User Specified Functions i ThisDocument hittas en funktion som heter 
SetLHSParameters (rad 594). Varje case i casesatsen representerar en kolumn i LHS:en. Om det som i 
exemplet ska implementeras en 6x6-matris, måste casesatsen utökas med case 6 och dessutom 
måste en extra rad läggas till i alla case eftersom 6x6-matrisen innebär att 6 stycken variabler ska 
ändras från replikation till replikation. Som synes tilldelas arenadefinierade variabler värden 
(s.VariableArrayValue(s.SymbolNumber("vCR1PFail")) = 1). För en lekman kan det tyckas bli svårt att 
hitta de variabler som ska ingå i den nya LHS:en, men det finns en bakväg för detta. På så sätt slipper 
användaren att i Arenas variabellista, som för den delen ibland innehåller mycket kreativa 
variabelnamn. Bakvägen går ut på att hitta sökt variabel i något av formulären: UFCustomer, 
UFDistributor, UFInventory och UFProcess. 
 

1. Klicka på inmatningsboxen för den sökta variabeln i formuläret och notera följande: 
Formulärsnamn (exempelvis UFProcess3) och textboxens namn (exempelvis TextBox9).  

2. Gå sedan till ThisDocument och scrolla ned till funktionen SetAllParameters. Funktionen 
är uppdelad i sektioner (Inventory Modules, Process Modules osv.). I varje sektion finns 
undersektioner som behandlar specifika lagermoduler, processmoduler m.fl. Dessa är 
With-satser och kan exempelvis se ut som följande: With UFProcess3 … (Inskrivning av 
texboxarnas värden till arenavariablerna ) … End With.  

3. Hitta den withsats som motsvarar det formulärnamn som antecknats (exempelvis With 
UFProcess3) och i denna hittas även det textboxnamn som antecknas. Kopiera den rad 
som innehåller det rätta textboxnamnet och klistra in raden i LHS-funktionen (i varje 
case).  

4. Ändra sedan det som står på höger sida om likhetstecknet (exempelvis .TextBox9.value) 
till önskat värde (i varje case).  

5. Stegen 1 – 4 görs för samtliga variabler som ska ingå i LHS:en.   
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Frågor relaterade till LogiFuel 

Hur kopplar jag excelfilerna till LogiFuel? 

Följ nedanstående steg: 
 

1. Öppna LogiFuel 
2. Stäng ned välkomstformuläret (krysset i högra hörnet) 
3. Gå in i Advanced Process- templaten (under Project Bar). Om denna inte syns; klicka i 

Project Bar under Meny>View. 
4. Tryck på datamodulen File. 
5. Under Operating System File Name hittas namnen på filerna och antagligen felaktiga 

adresser till dessa. 
6. Klicka på en adress, klicka på knappen med tre prickar på och klicka vidare till filens plats. 
7. Antingen repeteras steg 6 för alla filer eller så kopieras adressen förutom filnamnet och 

klistras över adresserna (ej filnamnen) för de kvarvarande filerna.  
 

Vilka skärm- och grafikinställningar ska användas för att få bästa 
spelupplevelse? 

Innan spelet startas bör bildförhållandet sättas till 4:3 och upplösningen sättas till 1280x1024 
bildpunkter.  Anledningen till att detta bör göras innan spelet startas är för att Arena ska skala bilden 
rätt. Anledningen till detta val av bildförhållande och upplösning är för att spelet även ska kunna 
visas på en projektor exempelvis i en monter. 

Hur fungerade poängtilldelningen under testkörning 1 och 2? 

Under testperioden av LogiFuel framkom det att alla de som hade missat den första beställningen (18 
ton) och därmed förlorat möjligheten att få aktiverade stjärnor och samtidigt klarat av efterfrågan 
erhöll samma poäng. Detta oberoende av beställningsstrategi. Dock erhålls poängskillnader då 
stjärnsystemet aktiveras eller då efterfrågan ej möts. Lösningen på detta problem är synnerligen 
komplicerat. Emellertid har examensarbetarna ett förslag på hur den nuvarande poängtilldelningen 
kan förbättras genom att komplettera den med en bonuspoäng i slutet av spelet. Bonusen på 
exempelvis 30 000 tilldelas då spelaren har erhållit en av optimallösningarna med totalkostnaden 830 
kronor. För varje krona som överstiger de 830 kommer sedan att dras från de 30 000 med en viss 
faktor förutsatt att den beställda kvantiteten överstiger 79 ton. Sedan bör det likaledes poängteras 
att bonusen ej kan vara negativ. Problemet med denna typ av poängsättning är att den uppfattas 
som orättvis eftersom spelaren straffas oerhört hårt redan efter den första beställningen. Men då 
återkommer frågor såsom - Hur ska en mer ”rättvis” poängtilldelningen gå till?  Var någonstans i 
spelet ska spelaren få poäng och varför? Alla dessa frågor har inget enkelt svar och än mindre vid 
logikbyggandet.       

Hur fungerade poängtilldelningen under testkörning 3? 

Under testkörning 3 tilldelades bonuspoäng. Tilldelningen sker enligt följande: 

Oavsett om stjärnorna har tänts eller ej kommer de spelare som har erhållit en lägre totalkostnad än 
1330 kr och har beställt mer än 79 ton att få bonuspoäng. Bonusen på maximala 30 000 poäng 
tilldelas till de som lyckas hitta en av optimallösningarna (830 kr). Vidare kommer ett 
beräkningsexempel att illustreras: 
 
Låt säga att en viss person har beställt 80 ton och har totalkostnaden 1200 kr. Då kommer denne att 

få en bonus på 7800 poäng ( ). 
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Maximal bonus: 30 000 

Antalet steg: stycken 

Bonusavdrag per steg: 

    = 60 poängavdrag/steg  

Poängtilldelningen under testkörning 3 gav positiv respons eftersom olika partiformningsstrategier 

resulterade i skilda poäng. Dessutom uppmuntrades poängskillnaderna till diskussion om huruvida 

övriga deltagare hade beställt och varför. 

Varför finns miljörutan med i LogiFuel? 

Miljörutan finns med i spelet pga. samlastningarnas inverkan på miljön samt att företagen blir allt 
mer miljömedvetna. Denna medvetenhet är ett resultat av bland annat ekonomiska, juridiska och 
informella styrmedel (Björklund, 2009). 

Vad skiljer testkörningarna grafiskt sett? 

Det grafiska ändrades i samband med att testpersonerna i test nr. 1 upplevde att det var allt för 
mycket text att läsa i välkomstformuläret. Välkomstformuläret ändrades och när vi redan igång 
passade vi på att rätta till de saker som vi och andra uppfattade som störande. Exempelvis 
uppdaterades ramarna, prognosrutan, miljörutan och samtliga formulär. För att se lite av det gamla 
gränssnittet hänvisas läsaren till bilaga B. 

Vad är tanken bakom samlastningarna? 

Tanken bakom samlastningarna var att väcka spelarens intresse om vilka fördelar samlastningar kan 
ge ur ett miljöperspektiv men även ur ett kostnadsperspektiv. Exempelvis låg fyllnadsgraden på 
lastbilarna år 2001 på cirka 30-70% beroende på transportuppdrag. Dessa siffror påvisar att det finns 
möjlighet att minska miljöpåverkan från vägtransporterna. Dock går utvecklingen inom 
transportstrukturen mot mindre sändningsstorlekar, snabbare leveranser och tätare tidsfönster 
vilket ur miljösynpunkt är mindre bra (Blinge, 2001) 
 

Allmänna frågor 

Varför har matematiska beräkningar utelämnats i rapporten (Taguchis 
statistiska metoder, t-test m.m.)? 

Anledningen till detta är att examensarbetarna vill förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. En 
annan bakomliggande faktor är att många beräkningar som oftast appliceras i en del metoder (LHS, 
Taguchi) är att de inte behövs i examensarbetarnas tillämpningar. I detta examensarbete har filosofin 
i metoderna/områdena använts, men inte de beräkningar som kan utföras på dem. Ta till exempel 
Latin Square där kvadraten kan tolkas som en simulering och med avancerade manuella beräkningar 
tas simuleringsresultatet fram. Detta tjänar oss intet eftersom detta inte utförs i examensarbetet. 
Eller Taguchis metoder till exempel, där vi endast utnyttjar hans filosofi med uppdelningen av 
faktorerna i två grupper och tanken med ett robust system och hur detta kan undersökas genom en 
korsad försöksplanering - En ingående förklaring i den applicerade matematiken skulle vara 
överflödig och rikta koncentrationen åt fel håll. Kort sagt har den teoretiska referensramen riktats åt 
att förklara metoderna på ett sätt, så att läsaren begriper deras funktion snarare än de avancerade 
beräkningar som kan utföras.  
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Behöver man Arena-verktyget för att spela spelet? 

Eftersom spelet är utformat i Arena och innefattar många moduler erfordras det en full-version av 
Arena för att spela spelet.  

I förhållande till vanligt förekommande arenamodeller, hur stort är 
LogiFuel respektive SCTemplate? 

Det är en svår fråga att svara på men för att ge en fingervisning om huruvida stort/komplext LogiFuel 
och SCTemplate egentligen är har följande sammanställning gjorts: 
 
LogiFuel 

 3000 rader kod 

 27 stycken formulär 

 Över 2000 moduler med olika inställningar som är sammankopplade med olika delar i 
modellogiken. 

 
SCTemplate 

 9000 rader kod 

 24 stycken formulär 

 Ett okänt antal moduler eftersom modulerna ligger i en mängd olika submodeller. 

 200 variabler som kan ändras via användarformuläret. 
 
Totalt sett har LogiFuel och SCTemplate tagit i anspråk cirka 5 månader respektive 4 månader av vår 
examensarbetstid.  
  

Är inte sänkan sänka och källa? 

Källan genererar material och sänkan genererar efterfrågan. Det kan tyckas att sänkan är en källa och 
vice versa – detta beror givetvis hur man ser på saken.  
 

Hur kommer det sig att konceptuella bilder har använts i 
modellbeskrivningen av SCTemplate men inte i LogiFuel? 

Eftersom SCTemplate består av väldigt många dellogiker som är uppdelade i en mängd olika 
submodeller var det enklast att beskriva SCTemplate med hjälp av konceptuella bilder. Fördelen med 
de konceptuella bilderna är att de på ett enkelt sätt förklarar SCTemplates komplexitet på ett 
lättbegripligt vis. 

Vad skulle ni göra annorlunda om ni fick göra om LogiFuel/SCTemplate? 

Om tidsramen hade hållits hade bl.a. följande punkter påverkats: 
 
LogiFuel 
De införskaffade kunskaperna hade givetvis minskat vilket hade resulterat i en stelare spelmiljö och 
lägre detaljeringsgrad som i sin tur hade lett till ett tråkigare spel.  
 
SCTemplate 
SCTemplate delen hade påverkats negativt i och med att mycket av den programmering som 
användes vid utformandet av SCTemplate erhölls från LogiFuel.  
Screeningsarbetet hade utförts på ett annorlunda sätt men på bekostnad av modellverifieringen. 
Eftersom ”screeningen” tog en månad att göra.   
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Vilka lärdomar har ni erhållit under examensarbetstiden? 

Det är en hel del men den viktigaste/största lärdomen är projekttidsuppskattningen. Exempelvis 
gjordes antagandet att tre spel skulle göras på mindre än 4 månader inklusive testperiod och 
rapportskrivning. Denna tidsuppskattning grundades helt på oerfarenhet av spelbyggande varefter 
en alldeles för optimistisk tidsplan skapades. Kontentan i det hela är att rådfråga exempelvis experter 
inom det område som examensarbetet avser att täcka och därefter skapa en rimlig tidsplan.  
  
En annan viktig lärdom är det viktiga samspelet mellan två individer som ska utföra ett 
examensarbete där båda parter känner delaktighet och motivation under hela projekttiden. Annars 
tenderar den part som känner sig försumbar och omotiverad ingen tilltro till arbetet och som i sin tur 
påverkar arbetsgången till det sämre.  Denna lärdom är extremt viktig då examensarbetstiden 
överskrids. 
  
Tredje lärdomen är att inte försöka överbevisa någon eftersom det tenderar att komplicera till saker 
och ting. I detta fall syftar examensarbetarna på det en anställd lärare en gång sade i början av 
examensarbetet – att skapa en korsning i Arena är i stort sett omöjligt.  
 
En fjärde lärdom är att oavsett hur mycket tid man än sitter med en viss modellogik finns det 
förbättringsmöjligheter. Men att det är upp till var och en att avgöra när en acceptabel modellogik 
har erhållits eftersom det finns oändligt många sätt att modellera på. För att ge en fingervisning om 
hur mycket tid som har lagts ned på exempelvis lagrena i SCTemplate har 6 stycken lagerlogiker 
förkastats.   
 

Vilket problem är det konstigaste ni har stött på under examenstiden? 

Det i särklass konstigaste problemet är ruttiderna. För att illustrera problemet kommer här att ges en 
liten förklaring. Låt säga att vederbörande har dragit en rutt mellan två punkter (punkt a och b) och 
satt ruttiden till 5 minuter. I normalfallet kommer den anländande entiteten som ska passera mellan 
punkterna att vandra från punkt a till punkt b på 5 minuter. Men istället för att börja vid punkt A 
började entiteten sin vandring mellan punkterna varefter den passerade den kvarvarande sträckan 
på 5 min. I ett större sammanhang där flera rutter är sammankopplade som i LogiFuel kan det liknas 
som hoppande entiteter med ovanligt långa ruttider. Till en början misstänktes det att datorernas 
hårdvaror var undermåliga i förhållande till spelkraven eftersom cpu-användningen låg på mellan 35 
och 70%. Dock löstes problemet men resulterade i ett omfattande arbete. Arbetet innebar att 
samtliga rutter i LogiFuel fick dras om.  Vidare har examensarbetarna än idag (24 maj) inte kunnat 
utröna vad som låg bakom ruttproblemet.  Emellertid misstänks Arena-buggar. 

Vilka råd/tips vill ni ge till dem som sitter med liknande Arena-modeller. 

Att börja skissa upp vad som ska ingå och därefter skapa mindre och enklare modeller som sedan 
sätts ihop för att bygga en större och komplexare modell. Eftersom det är enklare att ta bort dellogik 
samtidigt som verifieringsutförandet underlättas.  

Varför är modellbeskrivningarna så ingående? 

Anledningen till detta är att ge läsaren och framför allt användaren en inblick i hur saker och ting 
fungerar i modellerna och hur dessa är relaterade till varandra. Detta är viktigt för användaren, då 
denne ska ändra en parameter, programmera en egen LHS, felsöka eller undersöka om modellen 
passar användarens användningsområde.  
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I detta kapitel återfinns de referenser som det refereras till i rapporten.  



 

  
Sida 116 

 
  

Referenser 

Arena Online Books: Arena Template Developer’s Guide (2006) Utgiven av ARENDG-RM001C-EN-P 

 
Arena Online Help: Automating Arena (VBA/ActiveX)>VBA>ThisDocumentEvents 
 
Bergman, Bo (1992). Industriell försöksplanering och robust konstruktion. Studentlitteratur. ISBN 91-
44-36861-5 
 
Bettonvil, Bert och Kleijnen, Jack P.C (1996). Searching for important factors in simulation models 
with many factors: Sequential bifurcation [www]  
< http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VCT-3T7HK9P-1B-
2&_cdi=5963&_user=650414&_pii=S0377221796001567&_orig=search&_coverDate=01%2F10%2F1
997&_sk=999039998&view=c&wchp=dGLbVtb-
zSkzS&md5=a57d2b9be8c4c5e66130756a7b7b3768&ie=/sdarticle.pdf > Senast besökt 24 maj 2010 
 
Björklund, Maria (2008). Den logiska logistikern [www] < http://www.iei.liu.se/logistik/tets33-
hallbara-logistiksystem/skyddad-avdelning/filarkiv_ht09/Litteratur/1.121941/Bjrklund_2008_.pdf > 
Senast besökt 1 juni 2010 
 
Björklund, Maria (2009)  Transporter och miljö [www] <http://www.iei.liu.se/logistik/tets33-hallbara-
logistiksystem/skyddad-avdelning/filarkiv_ht09/Litteratur/1.121946/Bjrklund_2009_.pdf > 
Senast besökt 31 maj 2010 
 
Blinge, Magnus (2001) Möjliga åtgärder inom logistikområdet för att sänka transportsektorns 
miljöpåverkan [www] < http://www.iei.liu.se/logistik/tets33-hallbara-logistiksystem/skyddad-
avdelning/filarkiv_ht09/Litteratur/1.121942/Blinge_2001_.pdf > Senast besökt 31 maj 2010 
 
Blom, Gunnar (1989). Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur fjärde 
upplagan. ISBN 91-44-03594-2 
 
Box, George E.P. et al. (1978) Statistics for experiments, An introduction to design, data analysis, and 
model building 
 
Dean, Edwin B. (1991) Taguchi approach to design optimization for quality and cost: An overview 
[www]  
<http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2F
citeseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.80.1572%26rep%3Drep1%26type%
3Dpdf&rct=j&q=taguchi+method+International+Society+of+Parametric+Analysts&ei=GzD9S-
uwLYX7_Aa0htykBA&usg=AFQjCNHlNl-Fd6fbiPUCmAzi4X_v6bHIxw> Senast besökt 26 maj 2010 
 
Gee, James Paul (2005). Good video games and good learning [www] 
< https://www.umt.edu/ce/fire/documents/Pre-workGoodVideoGamesandGoodLearning.pdf > 
Senast besökt 23 maj 2010 
 
 
Kelton, David et al. (2007). Simulation with Arena. McGraw-Hill fjärde upplagan. ISBN 978-0-07-
110685-6 
 
Lumsden, Kenth (2007). Logistikens grunder. Studentlitteratur 2:3 upplagan. ISBN 978-91-44-02873-6 
 
Lundgren, Jan et al. (2003). Optimeringslära. Studentlitteratur andra upplagan. ISBN 91-44-03104-1 
 



 

  
Sida 117 

 
  

Referenser 

Montgomery, Douglas C. Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons. Tredje upplagan. 
CIP 90-12678  
Norman, Donald (2001). The Design of Everyday Things. MIT Press edition fjärde upplagan. ISBN 0-
262-64037-6 
 
Olhager, Jan (2000). Produktionsekonomi. Studentlitteratur första upplagan. ISBN 109144006748 
 
Persson, Fredrik et al. (2003) Finding the important factors in large discrete-event simulation: 
Sequential bifurcation and its applications [www] < http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=10461 > Senast 
besökt 26 maj 2010 
 
Russel, C. H. Cheng (1997). Searching for important factors: Sequential Bifurcation Under Uncertanty 
[www]< http://delivery.acm.org/10.1145/270000/268491/p275-
cheng.pdf?key1=268491&key2=5906074721&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=89441582&CFTOKEN=22
034864 > Senast besökt 24 maj 2010 
 
Sanchez, Susan M. (2000). Robust Design: Seeking the best of all possible worlds [www]  
< http://delivery.acm.org/10.1145/520000/510394/p69-
sanchez.pdf?key1=510394&key2=8059864721&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=91417188&CFTOKEN=
50802059 > Senast besökt 24 maj 2010 
 
Sanchez, Susan M. et al. (2007). Work smarter, not harder: Guidelines for designing simulation 
experiments. [www] < http://delivery.acm.org/10.1145/1360000/1351562/p84-
sanchez.pdf?key1=1351562&key2=2913835721&coll=GUIDE&dl=ACM&CFID=91441797&CFTOKEN=9
4128710 > Senast besökt 23 maj 2010 
 
Sanchez, Susan M. et al. (2009). Two-Phase Screening Procedure for Simulation Experiments [www] 
 < http://delivery.acm.org/10.1145/1510000/1502790/a7-
sanchez.pdf?key1=1502790&key2=1485074721&coll=GUIDE&dl=ACM&CFID=91441797&CFTOKEN=9
4128710 > Senast besökt 24 maj 2010 
 
Sanches, Susan M. et al. (2009).Better than a petaflop: The power of efficient experimental design. 
[www] < http://www.informs-sim.org/wsc09papers/007.pdf > Senast besökt 24 maj 2010 
 
Sandford, Richard et al. Games and Learning (2005) [www] 
< http://steinerweb.org.uk/pdf/games_and_learning.pdf > Senast besökt 31 maj 2010 
 
Selander, Staffan et al. (2008). Didaktisk design I digital miljö – nya möjligheter för lärande. Liber AB 
första upplagan ISBN 978-91-47-09328-1 
 
 
Shane S. Drew (2005).  Some large deviations results for latin hypercube sampling. [www] < 
http://delivery.acm.org/10.1145/1170000/1162824/p673-
drew.pdf?key1=1162824&key2=2004835721&coll=GUIDE&dl=ACM&CFID=91441797&CFTOKEN=941
28710 > Senast besökt 23 maj 2010 
  
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

Bilagor 

I det här avsnittet visas de bilagor som det refereras till i texten.  
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Bilaga A – Enkät och sammanställning 

 

 

Serie 1 visar medelvärdet för hur mycket logistik som gymnasieeleverna tror sig att företaget 
befattar sig med. Gymnasieeleverna fick svara på en skala mellan 0 – 5, 0 motsvara ingenting alls och 
5 mycket. Serie 2 visar hur många som trodde sig att ”logistik” förekom i företagen. Totalt sett var 
det 20 stycken tillfrågade, varav vissa inte deltog. 
 
Av fråga 5 i formuläret framgick det tydligt att gymnasieeleverna förknippar logistik med transporter. 

0
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Bilaga B – Exempel på LogiFuels föregående gränssnitt   
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Bilaga C – Exempel på LogiFuels föregående gränssnitt 
forts. 
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 Bilaga D – SCTemplate modellen  
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Bilaga E – Modulernas gränssnitt
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Bilaga F – Modulernas gränssnitt forts. 
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Bilaga G – Modulernas gränssnitt forts.
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Bilaga H – Modulernas gränssnitt forts.
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Bilaga I – Modulernas gränssnitt forts. 
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Bilaga J – Wagner-Whitin 
Nedan kommer optimeringsalgoritmen Wagner – Whitin som användes under LOGIFUEL-delen att 
beskrivas i två delar. Den första delen behandlar spelarens optimala beställningsstrategi medan den 
andra delen behandlar Arnes optimala beställningsstrategi utifrån spelarens beställningar.    
Tabell 1 

 

Utifrån tabell 1 ser vi följande: 

I period 1 beordras en kvantitet om 8 ton, vilket resulterar i en ordersärkostnad, 
lagerhållningskostnad som uppgår till 160 respektive 0 och dessa återfinns under Ordersärkostnads- 
respektive Lagerhållnings-rubriken.  Eftersom avbrottskriteriet ej är uppfyllt fortskrider 
partiformningen med att täcka in ytterligare en period. Detta förfarande pågår ända till period 5, 
varför siffran 180 är rödmarkerad under Lagerhållnings-rubriken. Vidare fås siffrorna under Opt. 
ingående lager-rubriken från förra periodens totalkostnad, med undantag för efterföljande dagars 
första period. Mer om det i tabell 2. 
Tabell 2 

 

För att en beställning i denna period ska beordras erfordras det ett noll-lager vid ingången av period 
2 samtidigt som föregående periods efterfrågan (behov) har täckts. I detta fall är valet trivialt i och 
med att det endast finns en ordertäckningstid(m) i period 1 på en period. Således blir 
ingångskostnaden (Opt. ingående lager) för dag 2 i period 2, 160. Siffran 160 fås från första tabellens 
(tabell 1)Totalkostnad i period 1. Sedan upprepas samma tillvägagångssätt för dag 2 som för dag 1 
tills avbrottskriteriet avbryter pariformningen i period 7.    
 
Tabell 3 

 

Återigen används samma förfarande som ovan men med den lilla skillnaden att det nu finns två 
valalternativ, där vi utifrån tabell 3 kan utläsa att det Opt. ingående lagret är satt till 210 av den enkla 
anledningen att den är mindre än 320 (min(210, 320)=210). Siffran 320 hittas under dag 2 och har en 
ordertäckningstid på en period samtidigt som dag 1 har en ordertäckningstid på två perioder, med en 
tillhörande kostnad på 210.  Därefter fortskrider metoden till period 7. På samma sätt utförs 
förfarandet för dag 4 till 8, vilka visas i tabell 4 till 8.  
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Tabell 4 

 

Tabell 5 

 

Tabell 6 

 

Tabell 7 

 

Tabell 8 

 

Tabell 9 

 

I tabell 9 illustreras en sammanställning av samtliga perioders ordertäckningstider. De 
ordertäckningstider som är av intresse är de som täcker in period 1 till 8, dvs. totalkostnaderna 885, 
830, 835, 890 (den sista diagonalen).  Av dessa fyra väljs den med lägst totalkostnad, nämligen 830 
(en av de rödmarkerade).  Totalkostnaden 830 används sedan som utgångspunkt för partiformningen 
och går till enligt följande: 
 
Steg 1, Värdet 830 i period 7 avser att täcka in två perioders ordertäckningstid, dvs. behovet för 
period 7, 8 och uppgår till 22 (11+11 =22). 
 
I steg 2 sker partiformningen bakåt i tiden genom att utgå från det som ger ett noll-lager vid 
ingången till period 7  (775). Från detta värde subtraheras ordersärkostnaden (eftersom en optimal 
partistorlek erhålls då ordersärkostnaden är lika med lagerhållningskostnaden), vilket ger en 
totalkostnad på 615 (775-160=615). I tabell 4 påträffas detta värde på två ställen, där den ena 
medför en partibeordring i period 5 med två perioders ordertäckningstid, medan den andra i period 
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3 innefattar en ordertäckningstid om fyra perioder. På samma sätt sker framtagningen av 
partiformningen bakåt i tiden för period 5 och 3.  Sedan upprepas detta ända till period 1.   
 
Sammanfattningsvis erhålls två optimallösningar, vilka omfattar tre respektive fyra beställningar.  
Den med tre beställningar har beordringsmönstret, 18 (8+10=18) i period 1, 40 (14+10+9+7=40) i 
period 3 och 22 (11+11=22) i period 7. Beordringsmönstret för optimallösningen med fyra 
beställningar skiljer sig först i period 3 gentemot den med tre beställningar, dvs. i period 3 beställs 24 
(14+10=24), i period 5, 16 (9+7=16) och i period 7 samma som ovan, 22 (11+11=22). 
 

I tabell 10 illustreras en sammanställning av Arnes beställningsstrategi, vilken visar att Arne i 
ingången till period 1 beställer en kvantitet som täcker in 2 perioder. Därefter anpassar han sig efter 
huruvida stor beställning spelaren begär. Överstiger spelaren 24 ton kommer Arne att beställa en 
kvantitet som täcker 4 perioder istället för 2.  Sedermera fortskrider beställningsstrategin med en 2-
perioders ordertäckningstid i ingången till period 5 och 7.    
 
Tabell 10 

 

För den intresserade återfinns Arnes fullständiga Wagner-Whitin-beräkning i tabell 11.  
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Tabell 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


