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Sammanfattning (på svenska) 

På grund av ökad konkurrens måste företag öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för företag att öka sin 
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Genom en allmän diskussion om hur de beskrivna teorierna påverkar ett produktionssystems 

förmåga att ta tillvara på begränsad kapacitet och hantera varierande efterfrågan av artiklar nås en 

ökad förståelse för hur en modell kan se ut. De slutsatser som dras i arbetet är att partiformning 

och beläggning som sker för att optimera flödet kan öka effektiviteten i resursutnyttjandet. Ett sätt 

att optimera flödet är att belägga den resurs som anses vara kritisk först, beläggningen av den 

kritiska resursen styr därefter beläggningen av övriga produktionssystemet. Fler slutsatser som 

dras i arbetet är att en modell för partiformning och beläggning av artiklar med varierande 

efterfrågan i ett produktionssystem där kapacitetsbrist råder bör vara dynamisk. Ett sätt att skapa 

en dynamisk modell är att beläggning och partiformning sker parallellt, det vill säga att 

partistorleken för en artikel påverkar beläggningen av en resurs, vilket i sin tur bör påverka 
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Nyckelord 

Partiformning, Partistorlek, Partistorleksbestämning, Beläggning, Kritisk resurs, Flaskhals, 

Beläggningsgrad, Batch storlek 



 

Abstract (in English) 

Due to increased competition, companies must increase their competitiveness. One way for 

companies to increase their competitiveness is to utilize the resources they possess in a 

more efficient manner. How a producing company runs its production affects how 

efficiently they use their systems of production, inventory and personnel. A company can 

control its production by choosing how they determine their lot sizes and coating their 

articles that are using the production system. The purpose of this work is to increase 

understanding of how a model of lot size determining and coating of articles with varying 

demand in a production system whit lack of capacity might look like. 

This paper is a case study where the lot size determining and coating of articles in one 

production system is analyzed. Qualitative research has been conducted to reach a deep 

understanding of the problem. In this paper, theories of flow, planning, lot size determining 

and coating are described. Empirical data mentioned in the work are descriptions of the case 

study production system, the articles produced in the system and the planning process of the 

company. The analysis examines how well the various theories fit for planning, lot size 

determination and coating of the case study production system. 

To reach a better understanding of how a model might look like a general discussion of 

how the described theories are affecting a production system's ability to take advantage 

of limited capacity and deal with fluctuating demand of articles was conducted. The 

conclusions of this work is that the when lot size determining and coating is done to 

optimize the flow, a higher efficiency of resource utilization might be reached. A 

method for optimizing the flow is to coat the resource that is considered to be the 

critical one first, coating of the critical resource then control the coating of the other 

resources in the production system. More conclusions drawn in this work is that a 

model of lot size determining and coating of articles with varying demand in a 

production system where the capacity is limited should be dynamic. One way to create 

a dynamic model is to coat and determine lot size in parallel, that is, the batch size of 

an item affects the occupancy of a resource, which in turn should affect the lot size for 

the remaining items. 
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På grund av ökad konkurrens måste företag öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för 

företag att öka sin konkurrenskraft är att utnyttja de resurser de besitter på ett mer 

effektivt sätt. Hur ett producerande företag styr sin produktion påverkar hur effektivt 

de utnyttjar sitt produktionssystem, lager och personal. Ett företag kan styra sin 

produktion genom att välja hur de partiformar och belägger de artiklar som utnyttjar 

ett produktionssystem.  Syftet med det här arbetet är att öka förståelsen för hur en 

modell för partiformning och beläggning av artiklar med varierande efterfrågan i ett 

produktionssystem där kapacitetsbrist råder kan se ut. 

Arbetet är en fallstudie där partiformning och beläggning av artiklar i ett 

produktionssystem analyseras. Kvalitativ forskning har bedrivits för att nå en djup 

förståelse för problemet. I arbetet beskrivs teorier om flöden, planering, 

partiformning och beläggning. Empirisk data som nämns i arbetet är beskrivningar av 

fallstudiens produktionssystem, de artiklar som produceras i systemet och 
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varierande efterfrågan av artiklar nås en ökad förståelse för hur en modell kan se ut. 

De slutsatser som dras i arbetet är att partiformning och beläggning som sker för att 

optimera flödet kan öka effektiviteten i resursutnyttjandet. Ett sätt att optimera flödet 

är att belägga den resurs som anses vara kritisk först, beläggningen av den kritiska 

resursen styr därefter beläggningen av övriga produktionssystemet. Fler slutsatser 

som dras i arbetet är att en modell för partiformning och beläggning av artiklar med 

varierande efterfrågan i ett produktionssystem där kapacitetsbrist råder bör vara 

dynamisk. Ett sätt att skapa en dynamisk modell är att beläggning och partiformning 

sker parallellt, det vill säga att partistorleken för en artikel påverkar beläggningen av 

en resurs, vilket i sin tur bör påverka partistorleken för resterande artiklar.   

 

 

 

 

 

  



 

 

Summary 

Due to increased competition, companies must increase their competitiveness. One 

way for companies to increase their competitiveness is to utilize the resources they 

possess in a more efficient manner. How a producing company runs its production 

affects how efficiently they use their systems of production, inventory and personnel. 

A company can control its production by choosing how they determine their lot sizes 

and coating their articles that are using the production system. The purpose of this 

work is to increase understanding of how a model of lot size determining and coating 

of articles with varying demand in a production system whit lack of capacity might 

look like. 

This paper is a case study where the lot size determining and coating of articles in 

one production system is analyzed. Qualitative research has been conducted to reach 

a deep understanding of the problem. In this paper, theories of flow, planning, lot 

size determining and coating are described. Empirical data mentioned in the work are 

descriptions of the case study production system, the articles produced in the system 

and the planning process of the company. The analysis examines how well the 

various theories fit for planning, lot size determination and coating of the case study 

production system. 

To reach a better understanding of how a model might look like a general discussion 

of how the described theories are affecting a production system's ability to take 

advantage of limited capacity and deal with fluctuating demand of articles was 

conducted. The conclusions of this work is that the when lot size determining and 

coating is done to optimize the flow, a higher efficiency of resource utilization might 

be reached. A method for optimizing the flow is to coat the resource that is 

considered to be the critical one first, coating of the critical resource then control the 

coating of the other resources in the production system. More conclusions drawn in 

this work is that a model of lot size determining and coating of articles with varying 

demand in a production system where the capacity is limited should be dynamic. One 

way to create a dynamic model is to coat and determine lot size in parallel, that is, the 

batch size of an item affects the occupancy of a resource, which in turn should affect 

the lot size for the remaining items.  
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Förord 

Det här arbetet har gjorts som ett sista steg i vår utbildning till företagsingenjörer vid 

Linnéuniversitetet. Under arbetets gång har vi fått mycket ny kunskap och fått 

chansen att implementera teorier i praktiken.  

Vi vill börja med att tacka alla på företaget som har varit involverade i arbetet. 

Framför allt vill vi tacka logistikchefen som var vår handledare och som utformat 

uppgiften vi fick. Vi vill även tacka produktionschefen som gav oss chansen att 

utföra arbetet på företaget. 

Ett stort tack till vår handledare Göran Lundgren som har gett oss stöd och råd på 

vägen genom arbetet.  Vi vill även tacka vår examinator Tobias Schauerte samt våra 

opponenter Erik Malmström och Nikki Wackerberg som kritiskt granskat vårt arbete.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs varför partiformning och beläggning är viktig. I 

kapitlet redovisas även arbetets syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

I dagens industri blir konkurrensen bland företag hårdare och hårdare. Miles 

(2010) skriver att kraven på företag ökar i och med den globala 

konkurrensen. Han menar att med den hårdnande konkurrensen ökar kraven 

från kunderna inom både produktkvalitet och kundvärde. Hur väl ett företag 

klarar av konkurrensen, att ge kunden ett högt värde till ett 

konkurrensmässigt pris samtidigt som kvaliteten på produkten är hög, avgör 

om företaget blir framgångsrikt eller inte. Även Porter (1986) visar på att 

ökad konkurrens tvingar företagen att utvecklas i alla funktioner. Detta 

medför att företag som vill bli framgångsrika måste arbeta med att bli mer 

effektiva med att utnyttja de resurser de har till förfogande för att skapa ett 

värde som kunden är beredd att betala för.  

Kunderna vill få mer värde för det kapital de betalar vilket leder till att 

företagen måste utveckla en strategi som gör att kunderna väljer dem. Pizam 

(2011) skriver att det finns två generella huvud strategier, lågkostnads 

strategi och differentierings strategi. Båda dessa strategier ska ge företaget 

en konkurrens fördel i branschen. Använder sig företaget av differentierings 

strategi måste produkten ha ett kundvärde som konkurrerande produkter inte 

har. Att använda differentieringsstrategi medför att företaget i första hand 

inte konkurrerar med de priskänsliga kunderna. Väljer företaget 

lågkostnadsstrategi vill företaget vinna konkurrensfördelar genom att vara 

ett billigt alternativ samtidigt som produkterna håller den kvalitet som 

kunden förväntar sig. Ett företag som vill konkurrera med ett lågt pris måste 

ha effektiva processer och alltid vara kostnadsmedvetna. 

Vilken strategi ett företag än väljer av dessa strategier är det av stor vikt att 

vara kostnadseffektiv eftersom konkurrensen inom branschen och den nisch 

företaget väljer kan vara hård. För ett företag som vill vara ett 

lågkostnadsalternativ är det nödvändigt att de arbetar med 

kostnadseffektivitet inom alla områden. Enligt Barnett (1992) måste alla 

företag sträva efter att var kostnadseffektiva och producera så stort värde 

som möjligt för de pengar som kunden är beredd att betala. Detta kan göras 

genom så effektiv användning som möjligt av de resurser ett företag förfogar 

över exempelvis människor, utrustning, tid, pengar och material. Därför är 
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det viktigt för företag att arbeta med ständiga förbättringar som 

effektiviserar områden som materialinköp, organisationen, leverantörer, 

flödet i produktionen och produktionsplanering. 

Även Ohlager (2000) menar att företag idag måste ha en mer effektiv och 

ekonomisk produktionsverksamhet för att klara av kraven från kunder när 

konkurrensen hårdnar på marknaden. Företagen måste producera de 

produkter marknaden kräver och att göra det på rätt sätt, det vill säga så 

kostnadseffektivt som möjligt. Ohlager (2000) delar in 

produktionsekonomin i tre områden där förbättringar kan göras för att 

utveckla ett effektivt företag.  

1. Översikt och strategi 

2. Produkter och processer 

3. Planering och styrning 

Produktionsplanering och styrning i ett företag är av stor vikt för att hålla 

produktionskostnaderna nere. Produktionsplanering görs främst för att se till 

att företaget kan leverera de produkter kunden efterfrågar i rätt tid men är 

också viktig för att se till att den kapacitet som finns på företaget utnyttjas på 

rätt sätt. Enligt Lumdsen (2006) måste ett företag kunna styra sina 

materialflöden på ett effektivt sätt för att kunna leverera sina produkter i rätt 

tid och till en låg kostnad. Att vara logistisk effektiv innebär att ha effektiva 

materialflöden.  

Hur ett företag gör inplanering av nya order kallas orderplanering. Styrning 

av orderutsläpp är en vital del i produktionsplanering skriver Jonsson och 

Matsson (2003). Det finns två principiella skäl till att släppa ut en order för 

tillverkning, det ena skälet är att det finns ledig kapacitet det andra är om 

behov av produkten finns. Styrning av orderutsläpp görs främst för att 

företaget ska kunna ta kapacitets- och materialbehovshänsyn, samtidigt som 

verkstadsplaneringens effektivitetsmål ska uppfyllas menar Jonsson och 

Mattsson (2003). Vidare menar de att orderplaneringens huvuduppgift är att 

bestämma kvantiteter och tidpunkter för varje produkt eller artikel så 

effektivt som möjligt med avseende på kapitalbildning i materialflödena, 

leveransservice till kund och resursutnyttjande i den egna verksamheten.  

En del i produktionsplanering är partiformning och kösystem. Enligt 

Lumdsen (2006) styckas flödet av material upp i ett antal partier för att få ett 

nätverk av operationer och/eller transporter att fungera så effektivt som 

möjligt. Vid partiformning ska optimering av partistorleken ske och den 
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baseras på ekonomiska krav. Vid beräkning av optimal partistorlek vill 

företagen först och främst balansera lagerhållningskostnaden och kostnad för 

beordring av produktion. Det finns flera olika metoder att beräkna den 

optimala partistorleken, Lumdsen (2006) menar att med en mer avancerad 

metod kan företagen sänka de totala kostnaderna för partiformning. Däremot 

är dessa kostnader en liten del av tillverkningskostnaderna och det gäller att 

avväga enkelheten i en metod med de ekonomiska vinningarna. 

Partiformning görs för att minska orderkostnaderna, det vill säga balansera 

ställkostnaderna och lagerhållningskostnaderna. Kösystem görs främst för 

att se till att flaskhalsar i produktionen ska vara belagda.  

1.2 Problem diskussion 

Det finns en uppsjö av olika partiformnings metoder som är till för att 

bestämma ett partis storlek. Mattson och Jonsson (2003) skriver att i 

allmänhet bestäms orderkvantiteten för att minimera summan av 

ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden. Författarna menar att det 

finns åtta olika huvudmetoder för att utforma ett parti. 

 Enligt behov 

 Bedömd orderkvantitet 

 Ekonomisk orderkvantitet 

 Varianter av ekonomisk orderkvantitet  

 Bedömd behovstäckningstid 

 Ekonomisk behovstäckningstid 

 Silver-Meals metod 

 Lägsta totalkostnad 

Alla dessa metoder är till för att optimera partistorleken för att sänka 

summan av ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden. Men hur kan ett 

företag utforma sina partistorlekar när andra aspekter tas i beaktning. 

Produktionsprocesserna idag är komplexa, ofta utnyttjas samma resurser för 

att producera en mängd olika produkter eller artiklar. Dessa resurser är ofta 

begränsade och måste producera så att efterfrågan på alla produkter eller 

artiklar tillgodoses. Finns då en flaskhals, det vill säga en resurs som är 
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belagd till 100 %, kan det bli omöjligt att optimera summan av 

ordersärkostnaderna och lagerhållningskostnaderna genom att använda 

någon av partiformningsmetoderna. Greasley (1999) skriver att om 

produktionen styrs av en flaskhals ska inte partistorleken bestämmas av en 

partiformningsmetod utan den ska utformas för att optimera flödet i 

produktionscykeln 

Även Lumdsen (2006) menar att företag upplever det som ett komplext 

problem att dimensionera och organisera resurser. Han skriver att om företag 

försöker att utnyttja varje enskild resurs maximalt skapar det problem i 

flödet eftersom det nästan alltid finns en flaskhals som styr outputen från 

systemet. Lumdsen (2006) beskriver ett styrningssystem Drum-Buffer-Rope 

som ska effektivisera flödet i produktionssystemet och fördelarna som kan 

uppnås av systemet är: 

 Högre leveranssäkerhet 

 Kortare ledtider 

 Ökad output utan ytterligare resurser behöver tillföras 

 Ökad kostnadseffektivitet 

 Reducerad lagernivå 

 Stabilare produktionsplanering 

 Ökad produktivitet 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en modell för partiformning och beläggning se ut för ett 

produktionssystem med varierande efterfrågan av artiklar där kapacitetsbrist 

råder? 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur en modell för partiformning 

och beläggning av artiklar med varierande efterfrågan i ett 

produktionssystem där kapacitetsbrist råder kan se ut. Vi vill öka denna 

förståelse genom att analysera flödena i ett produktionssystem samt hur väl 

olika teorier om planering, partiformning och beläggning matchar dessa 
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flödens karaktär. Genom att diskutera hur företaget i fallstudien kan använda 

sig av de analyserade teorierna vill vi nå ett resultat som visar på hur en 

modell för partiformning och beläggning av artiklar med varierande 

efterfrågan i ett produktionssystem där kapacitetsbrist råder kan se ut. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att endast undersöka ett av produktionssystemen på företaget. 

Detta val gjorde vi eftersom det är endast det valda produktionssystemet 

som är intressant för vår forskningsfråga. 

Valet av partistorlekar för artiklar är avgörande för hur mycket produkter i 

arbete (PIA) och därmed bundet kapital som finns i ett produktionssystem. I 

detta arbete har vi avgränsat oss till att undersöka hur valet av partistorlekar 

för artiklar i ett produktionssystem påverkar det bundna kapitalet på 

färdiglagret och kommer därför inte ta någon hänsyn till PIA. 

I arbetet kommer vi inte att titta på hur partiformningen påverkar beställning 

av material samt utleverans av färdiga produkter. Vi kommer därför inte ta 

hänsyn till lagerhållningskostnader för råmaterialet samt ordersärkostnader 

och kvantitetsrabatter vid inköp. I arbetet tar vi inte någon hänsyn till om 

färdigvarulagret har kapacitet att lagerhålla de nya partistorlekarna. 

Partiformning och beläggning av artiklar i ett produktionssystem är en del i 

ett större planeringsarbete. Om förändringar i en del av planeringsarbetet 

görs kan det påverka resterande planering, vi har avgränsat oss från att 

undersöka hur förändringar i partiformning och beläggning påverkar: 

 Säkerhetslagret 

 Val av producerad artikel för planeringsperiod 

 Affärssystem som används vid planering 

Det finns en uppsjö av partiformningsmetoder och planeringsmodeller. I vårt 

arbete har vi valt att endast presenteras och analysera företagets empiri mot 

de vi anser vara mest lämpade för företaget samt flitigt använda i dagens 

industri. 

Prognoser för efterfrågan av företagets artiklar uppdateras regelbundet. 

Dessa prognoser har vi använt för att skapa förståelse för det 

produktionssystem som undersöks. När vi har skapat denna förståelse har vi 
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avgränsat oss till att använda endast en prognos för efterfrågan av företagets 

artiklar under 2012.  

Eftersom efterfrågan som produceras i produktionssystemet varierar från 

planeringsperiod till planeringsperiod anser vi att det är svårt att jämföra en 

ny modell för paristorleksbestämning och beläggning med företagets gamla i 

form av kronor. I arbetet kommer vi därför endast via teori och vår 

argumentation visa på varför den nya modellen har fördelar gentemot den 

gamla. Detta betyder att vi inte kommer att försöka visa på hur mycket 

företaget kan tjäna på att använda vårt forskningsresultat. 
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2. Metodik 

I detta kapitel beskrivs vetenskapliga metoder för forskning samt hur dessa 

metoder har använts för att nå ett resultat. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att kunna bedriva en bra forskning idag är det viktigt att forskaren kan 

skilja på de olika vetenskapliga förhållningssätten. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) finns det en rad olika typer av vetenskapliga 

förhållningssätt; hermeneutisk, positivism, empirinära ansatser, kritisk teori, 

feminism och postmodernism.  De olika förhållningssätten har både likheter 

och skillnader med varandra. Skillnaden mellan de olika förhållningssätten 

kan vara hur de uppfattar människan, världen, filosofin, vetenskapen och 

vad som betraktas som kunskap. Det är extremt viktigt att veta vilket 

vetenskapligt förhållningssätt som valts för att på ett kritiskt sätt kunna 

granska den kunskapen som har producerats under forskningen. 

2.1.1 Positivism & Hermeneutik 

Positivism har sina rötter från den franske sociologen Auguste Comte. Patel 

och Davidsson (2011) skriver att Comte menade att det går att få fram 

kunskap som var positiv och utvecklande för mänskligheten. Han sa också 

att kunskapen som togs fram skulle vara realistisk, tillgänglig och bygga på 

iakttagelser som var logiska. Några kännetecken för positivismen är 

vetenskaplig monism och reduktionism. Vetenskaplig monism bygger på att 

forskare skall försöka bygga upp kunskap utifrån generella formler och 

lagar, som beskriver orsak-verkan samband. Dessa lagar skall sedan byggas 

upp på ett neutralt, formellt och logisktsätt. Sedan skall forskaren ur teorin 

deduktivt härleda hypotesen. Det andra kännetecknet inom reduktionism är 

enligt Patel och Davidson (2011) när forskaren reducerar ner helheten av 

problemet i mindre delar och studerar delarna var för sig. Slutligen gäller det 

att inom positivismen hålla ute sina yttre relationer till forskningsobjektet, 

d.v.s. att forskarens egna åsikter och tankar inte ska påverka 

forskningsresultatet. 

Hermeneutik sägs vara raka motsatsen till positivismen. Enligt Patel och 

Davidson (2011) är hermeneutik ett vetenskapligt förhållningssätt där 

forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grunderna. Hermeneutiken 

används främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Inom 
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hermeneutiken används inte någon speciell metod eller teori utan mer av 

tankegångar. Patel och Davidsson (2011) skriver att inom hermeneutiken 

anses egna tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har 

vara en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet.  Hermeneutiken 

försöker också till skilland från positivismen se helheten i problemet och 

inte dela upp problemet i mindre delar. I hermeneutiken pendlar forskaren 

mellan del och helhet för att på så vis lättare få en förståelse av 

helhetsproblemet. Hermeneutisk forskning har tydliga drag från abduktion 

just för att forskaren pendlar mellan del och helhet, men också mellan olika 

synvinklar när det gäller att tolka intervjuer och texter. Forskaren läser eller 

lyssnar då först på helheten och går sedan in på detaljnivå för att senare 

återgå till helheten. 

2.1.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

I vårt arbete använder vi oss av det hermeneutiska förhållningssättet. För att 

kunna nå en ökad förståelse för hur hela produktionsysytemet fungerar var 

vi tvungna att gå in på detaljnivå på olika delar inom produktionssystemet. 

Den kunskap vi fick på denna nivå användes för att skapa förståelse för 

helheten. Först och främst undersökte vi hur produktionsflödet såg ut d.v.s. 

hur relationerna mellan maskiner och produkterna är, resursernas prestanda 

data (kapacitet, ställtider m.m.) och begränsningar i systemet och hur de 

påverkar flödet. För att lösa problemen måste vi gå tillbaka till helheten för 

att skapa en lösning med hjälp av den detaljerade förståelsen av 

produktionssystemets delar. Vår förförståelse för problemet och kunskap 

som tillhandahålls under arbetets gång har vi använt för att nå ett resultat. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskarens uppgift är att ta fram teorier som ska ge kunskap om 

verkligheten. Patel och Davidsson (2011) menar att teoriuppbyggnaden 

bygger på data och informationsinsamling av den del av verkligheten som 

skall studeras. Vidare skriver Patel och Davidsson (2011) att forskarens 

arbete är att relatera teori och verklighet. Detta kan göras med hjälp av tre 

olika begrepp deduktion, induktion och abduktion. 

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 

Deduktion är enligt Patel och Davidsson (2011) när tas fram för att sedan 

genererar hypoteser från den framtagna teorin. Författarna menar att 
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forskaren redan innan har ett antagande av vilket resultat forskningen eller 

undersökningen kommer ge sedan testas detta i verkligheten eller empiriskt 

för att bevisa eller motbevisa teorin. Forskaren har redan på förhand bestämt 

vilken information som ska samlas in och på vilket sätt den skall samlas in 

utifrån en redan bestämd teori eller modell. Genom att arbeta mer deduktivt 

anser Patel och Davidsson (2011) att objektiviteten i forskningen kan styrkas 

eftersom arbetet bygger på en befintlig teori. 

Induktion är i motsats till deduktion när forskaren bygger på med teori 

utifrån den insamlade empiriska datan för att utforma en teori. Patel och 

Davidsson (2011) menar att den utformade teorin i ett induktivt arbetssätt 

kommer präglas av forskarens egna idéer och föreställningar. Riskerna med 

ett induktivt arbetssätt är att forskaren inte vet något om teorins generalitet, 

därför att den empiriska datan som är insamlad bygger på ett specifikt fall. 

Därför måste forskaren se till att den teorin som utformats är generell. 

Abduktion beskrivs av Patel och Davidsson (2011) som en kombination av 

Deduktion och Induktion. Forskaren börjar med att utforma en hypotes 

utifrån sitt forskningsföremål. Alltså byggs teorin utifrån empirin på ett 

induktivt sätt och sedan i nästa steg används ett deduktivt arbetssätt. Då 

testas denna hypotes på nya fall för att sedan kunna utveckla teorins- eller 

hypotesensgeneralitet. Fördelarna med abduktion är enligt Patel och 

Davidsson (2011) att forskaren inte blir låst på samma sätt som om arbetet 

enbart utförs deduktivt eller induktivt. Det finns såklart även risker med 

abduktion. Forskaren kan redan från början ha erfarenheter eller kan ha gjort 

tidigare forskning som bidrar till valet av forskningsobjekt och teoretiskt 

underlag, som utesluter andra teoretiska tolkningar. Patel och Davidsson 

(2011) anser att om forskaren inte är tillräckligt öppen för nya teorier finns 

risken att hypotesen bekräftas direkt i den deduktiva fasen och aldrig 

utvecklas eller utvidgas. 

2.2.2 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Vi har använt oss av ett abduktivit angreppssätt. Vår forskning började med 

att vi besökte företaget ett flertal gånger för att samla empirisk data om det 

produktionssystem som är vårt forskningsobjekt. Data som samlades in 

ämnade att ge oss inblick i hur flödena i produktionssystemet fungerade 

samt hur val av partistorlekar och beläggning av artiklar påverkar flödet. 
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När förståelse för produktionssystemet var skapad sökte vi efter teorier om 

planeringsmodeller, partiformnings metoder, beläggnings principer och 

flöden som vi anser passa den karaktär produktionssystemet har. 

Genom analys och diskussion av företagets sätt att partistorleksbestämma 

och belägga artiklar gentemot de funna teorierna har vi försökt skapa 

förståelse för hur implementering av dessa teorier påverkar företagets 

arbetssätt. 

Ur analys och diskussion om implementering av teorier har vi dragit 

slutsatser och funnit resultat. Dessa slutsatser och resultat ämnar öka 

förståelsen för hur en modell för partistorleksbestämning och beläggning av 

ett produktionssystem där efterfrågan varierar och kapacitetsbrist råder. 

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Fallstudie och survey undersökning 

Fallstudie är enligt Halvorsen (1992) en uppläggning där endast en eller 

några få enheter undersöks t ex en familj, ett företag eller ett lokalsamhälle. 

Forskaren väljer inte undersökningsenheten med tanke på att 

generaliseringar skall göras utan istället tar forskaren hänsyn till sina 

analytiska syften. Patel och Davidson (2011) skriver att informationen 

samlas in med t ex intervjuer, observationer samt enkäter. Kombinationen av 

olika typer av datainsamlingsmetoder gör det möjligt att få en bättre bild av 

det undersökta fallet. Denna typ av undersökning gör det möjligt enligt 

Halvorsen (1992) att samla in data från många variablar. Dessutom börjar 

forskaren väldigt sällan med att testa olika hypoteser. Ofta finns inte ens 

någon klar problemformulering att utgå ifrån. 

Survey undersökning beskrivs av Patel och Davidson (2011) som 

undersökningar på en stor avgränsad grupp medhjälp av intervjuer eller 

frågeformulär. Den här typen av undersökning används när frågorna vad, 

var, när eller hur skall besvaras. Patel och Davidson (2011) skriver att det är 

viktigt att se till undersökningens generaliserbarhet vid en 

surveyundersökning om det är så att forskaren inte kan undersöka alla 

indiver eller situationer. Däremot om det finns resurser för att undersöka 

hela populationen kallas detta totalundersökning och i de fall då en miniatyr 

av populationen väljs ut kallas det att generalisera från stickprovet till 

populationen. 
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2.3.2 Vår undersökningsmetod 

Vi har undersökt ett produktionssystem för att kunna gå in djupare och öka 

förståelsen för partistorleksbestämning och beläggning. Vi har valt att 

använda ett undersökningsobjekt eftersom vårt mål har varit att förstå hur 

flera olika variabler påverkar utformningen av en modell för partiformning 

och beläggning. 

2.4 Datainsamling 

Patel och Davidsson (2011) skriver att det finns många olika sätt forskaren 

kan få fram svar på de frågor som finns. De vanligaste metoderna för att få 

in information är olika dokument, intervjuer, observationer, enkäter samt 

tester och prov. Fortsättningsvis skriver Patel och Davidsson (2011) att det 

inte finns någon metod som skulle vara bättre än någon annan. Istället skall 

den metod väljas som bäst kommer ge svar på de frågor som forskaren har.  

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är enligt Christensen m.fl. (2010) data som kommer direkt från 

källan. Primärdata tas ofta fram när det inte finns tillräckligt med 

sekundärdata, om sekundärdata är opålitlig eller föråldrad. Primärdata 

samlas in med hjälp av olika metoder t ex enkäter, intervjuer, observationer 

samt olika experiment och det är undersökaren själv som samlar in all data.  

Även med primärdata så finns det fördelar och nackdelar. En av fördelarna 

med primärdata är att informationen som samlas in bara är information som 

är nödvändig för att lösa problemet. Eftersom undersökaren själv samlat in 

materialet så vet han/hon att informationen är aktuell och pålitlig. 

Nackdelarna med primärdata är att det tar tid att få fram informationen och 

att det kan vara dyrt att få fram informationen.  

Sekundärdata beskrivs av Christensen m.fl. (2010) som den data som redan 

har skaffats fram och som finns tillgängligt i en organisation, det kan vara 

allt från försäljningssiffror till produktionsstatistik. Sekundärdata är väldigt 

användbar i början av ett arbete, eftersom dessa data redan finns och är enkel 

att få fram så blir det enklare att förstå det som ska undersökas. Det finns 

både för- och nackdelar med sekundärdata, de största fördelarna är att det 

går snabbt och att det är billigt att få tag på informationen som behövs. 

Nackdelarna med sekundärdata kan vara att data som behövs till 

undersökningen inte finns eller att det bara finns delar som är användbara. 
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2.4.2 Intervjuer 

När en intervju används som datainsamling finns det enlilgt Patel och 

Davidsson (2011) en rad viktiga aspekter att ta hänsyn till. Först och främst 

är det viktigt att tala om syftet med intervjuen och hur det insamlade 

materialet kommer användas.  

Patel och Davidsson (2011) menar att vid framtagning av frågorna till 

intervjuen måste intervjuarna beakta graden av standardisering och 

strukturering. Standardisering handlar om hur mycket ansvar intervjuaren 

skall ha i fråga om utformning och i vilken ordning frågorna ställs. Låg grad 

av standardisering fås genom att frågorna formuleras under intervjun och 

frågorna ställs i den ordning som passar intervjuen. I motsats till låg 

standardisering fås en hög om frågorna ställs likadant till alla personer som 

intervjuas och i exakt samma ordning. 

När det gäller grad av strukturering skriver Patel och Davidsson (2011) att 

det är fråga om vilket utrymme som den intervjuade personen skall få. Det 

vill säga att fritt tolka frågorna utifrån sina egna erfarenheter. Lägre grad av 

strukturering innebär större utrymme att fritt tolka frågorna. 

2.4.3 Observationer 

Patel och Davidsson (2011) beskriver två typer av observationer. Den ena 

används då forskaren redan från början vet vad som skall observeras och då 

skapa ett observationsschema. Den andra metoden bygger på att forskaren 

har ett utforskande syfte och därför vill samla in så mycket information som 

möjligt. I det fallet är det inte lämpligt att använda observationsscheman. 

Det som skiljer de båda metoderna åt enligt Patel och Davidsson (2011) är 

graden av strukturering. En strukturerad observation kräver att forskaren vet 

vad som skall observeras och därför kan oftast ett obserationsschema skapas 

för att underlätta observationen. En ostrukturerad observation skiljer sig från 

den strukturerade på det viset att observatörens syfte med observationen är 

att registrera och ta in så mycket information som möjligt. Anledningen är 

för att forskaren har i uppgift att genom observationen lösa problem. Patel 

och Davidsson (2011) skriver att en ostrukturerad observation används då 

forskningen har hunnit så långt att forskaren har god kunskap både teoretiskt 

och empiriskt i arbetet. 
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2.4.4 Vår datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av både sekundär- och primärdata. Primärdata har samlats 

in genom observationer av produktionsflödet och intervjuer. Observationer 

har skett som rundvandringar med produktionsledaren där han har beskrivit 

tillverkningsprocesserna. 

Vi har valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer för att samla data om 

hur planeringsprocessen ser ut idag och de variabler som påverkar 

partiformning och beläggning av produktionsystemet. Vi menar att 

ostrukturerade intervjuer ger oss en bättre möjlighet att samtidigt som 

intervjuen pågår öka vår egen kunskap genom att ställa följdfrågor. 

Under arbetesgång har dessa intervjuer gjorts: 

 Intervjuer med produktionsledaren för data om tillverkningsprocesser 

 Intervjuer med planeraren för data om planeringsprocessen 

 Intervjuer med logistikchef för att förstå data om variabler som 

påverkar planeringsarbetet 

Sekundärdata har vi tilldelats från forskningsobjektets databaser, i form av 

Excel filer med de olika variblar som påverkar partibestämning och 

beläggning av produktionssystemet så som prognoser, artikelpriser och 

ställkostnader m.m., se bilagor och empiri. Data har överlåtits av 

logistikchefen som hämtat den ur företagets databaser. 

2.5 Dataanalys 

2.5.1 Kvalitativ och kvantitativ dataanalys 

Kvalitativ dataanalys beskrivs av Patel och Davidson (2011) som ett sätt 

att bearbeta textmaterial från en datainsamling, exempelvis intervjuer och 

observationer. En viktig sak att tänka på vid kvalitativ dataanalys är enligt 

Patel och Davidson (2011) att göra löpande analyser under arbetets gång till 

skillnad från kvantitativa där analysen görs när allt material är insamlat. 

Patel och Davidson (2011) menar att det inte finns någon modell för hur 

bearbetning på ett kvalitativt sätt skall gå till utan det är upp till varje 

forskare att välja ett sätt att analysera den insamlade datan. Det är dock 
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viktigt att tänka på att beskrivningen görs på ett sätt som gör det enklelt att 

förstå texten. 

Kvantitativ dataanalys används enligt Patel och Davidson (2011) genom 

att på ett statisktiskt sätt ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Det 

finns två typer av statistik deskriptiva statisktiken och hypotesprövande 

statistik. Patel och Davidson (2011) menar att den deskriptiva statistiken 

används för att i siffror beskriva det insamlade materialet det kan göras 

genom exempelvis tabeller och diagram. 

2.5.2 Vår dataanalys 

Inledningsvis har samanställning och bearbetning av empirisk data gjorts för 

att få en förståelse för produktionssystemet. Bearbetning av data om 

efterfrågan för specifika artiklar, vilka resurser en artikel utnyttjar samt 

schemalagd tid för varje enskild resurs har gett oss vilken beläggningsgrad 

de olika resurserna har.  

Analys av bearbetad och obearbetad data har gjorts emot valda teorier. 

Teorierna som använts har valts med hjälp av vår förförståelse om 

problemet. I analysen har vi använt vår egen kunskap för att förstå 

karaktären på olika parametrar som avgör hur väl en viss teori passar 

produktionssystemet. 

Analysen har pågått under hela arbetet. För att skapa en djup förståelse för 

hur partiformning och beläggning kan ske har data om produktionssystemet 

analyserats kontinuerligt. Analysen har skett kontinuerligt för att vi ska 

kunna tränga djupare in i problemet genom att hitta mer adekvat litteratur 

som belyser vårt problem på ett nytt sätt. 

2.6 Urval 

Bryman och Bell (2005) skriver att när forskaren har frågor som måste 

besvaras för att undersökningen skall vara genomförbar används ofta 

intervjuer eller enkäter. Först ska frågorna tas fram och om det är många 

personer som behöver frågas ut fungerar det inte med intervjuer och enkäter, 

det tar helt enkelt för lång tid och det kan vara så att alla inte svarar. För att 

lösa det här problemet görs ett urval av de totala personerna som ska 

tillfrågas. Halvorsen (1992) skriver att eftersom hela populationen inte 

behöver intervjuas kan informationen samlas in snabbare samt att det blir 

mycket billigare att skaffa fram informationen. Ibland är det omöjligt att 
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göra något annat än urval, det sker när populationen är oändlig eller när 

populationen är okänd. 

Christensen m.fl. (2010) skriver att det finns två olika sätt ett urval kan göras 

på, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  

2.6.1 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval    

Ett sannolikhetsurval skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för alla 

undersökningsobjekt i registret att komma med i undersökningen. Har ett 

register tagits fram där ett urval skall göras bör dessa kriterier vara uppfyllda 

för att få ett relevant urval. Kriterierna enligt Christensen m.fl. (2010) är: 

 

Figur I 

När urvalet görs så får inte en person uteslutas då en annan person väljs. 

Christensen m.fl. (2010) skriver att det finns även ett antal olika 

sannolikhetsurvalsmetoder som är:  

 Obundet slumpmässigt urval (OSU) – Denna metod kan användas 

när ett urval skall göras och det finns stora populationer. Först skall 

alla i populationen tilldelas ett nummer därefter skall ett nummer 

väljas ut från en slumptalstabell. I ett OSU så ska alla i urvalet haft 

lika stor chans att komma med. 

 Systematiskt urval – I denna metod ska enheterna i urvalet ges varsitt 

nummer. Därefter räknas urvalskvoten, formeln för att räkna ut 

urvalskvoten är urvalets storlek dividerat med populationens storlek.  

 Stratifierat urval – När den här metoden används anses resultatet av 

urvalet påverkas av en speciell egenskap som enheterna har. För att 

undvika detta delas populationen in i olika grupper som även kallas 

strata. Grupperna är uppdelade beroende på vilka egenskaper 

enheterna har.  

 Klusterurval – Även i denna metod delas populationen i grupperna 

upp för att sedan göra ett urval. Populationen delas in i grupper 

beroende på deras unika samhörighet. Sedan görs ett slumpmässigt 

urval.  

Förekomst Storlek Tillgänglighet Mätbarhet 
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 Flerstegsurval – Först så väljs huvudgrupper ut för att sedan göra ett 

obundet slumpmässigt urval bland dessa grupper. Denna process 

fortsätter sedan tills det finns tillräckligt med kluster för att kunna 

göra ett urval. Bland klusterna väljs sedan enheterna med hjälp av ett 

obundet slumpmässigt urval. Christensen m.fl. (2010).  

Skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är att vid 

användandet av icke-sannolikhetsurval så har inte alla personer samma 

chans när det är dags att göra urvalet. Anledningen är att forskaren själv 

väljer ut de personer den anser kan hjälpa till i undersökningen. Enligt 

Christensen m.fl. (2010) finns det olika metoder för att göra icke-

sannolikhetsurval. Dessa är: 

 Strategiskt urval – I denna metod så väljer undersökaren själv vilka 

personer i populationen som ska vara med i urvalet. 

  Kvoturval – Kvoturval är när en undersökning skall göras som 

måste uppfylla vissa kvoter. Uppsökande urval – Denna metod 

används för att få kontakt med en person som ingår i populationen 

forskaren är intresserad av.  

 Självurval – Denna metod används när en person själv beslutat sig 

för att gå med i en undersökning.  

 Bekvämlighetsurval – Denna metod bygger på att en population har 

blivit tillfrågade att delta i en undersökning och sedan har 

undersökningen gjorts på de personer i populationen som tackat ja.  

 Påstana urval – Forskaren väljer ut de personer eller enheter som är 

intressanta för undersökningen. Det finns inga kvoter som måste 

uppfyllas. 

2.6.2 Vårt urval 

Vid valet av forskningsobjekt fanns ett flertal alternativ. Anledningen till att 

forskningsobjektet valdes var att det fanns ett intressant problem att lösa, 

samtidigt som det utlovades stor hjälp och uppbackning under forskningen. 

I det forskningsobjekt som valdes rådde det kapacitetsbrist och passade 

därför in på problemformuleringen. Det var anledningen till att 

produktionssystemet valdes framför något annat. 
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Valet av personer som intervjuades gjordes med hänsyn till deras 

arbetsuppgifter, alltså beroende på vilket kompetensområde den intervjuade 

personen har. Det valdes att göra observationer av flödet eftersom det skulle 

öka förståelsen för vilka resurser som artiklarna utnyttjar. 

2.7 Sanningskriterier 

2.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar enligt Patel och Davidson (2011) om hur väl ett 

mätinstrument kan undvika slumpensinflytande vid mätningar. När en 

mätning görs erhålls både det ”sanna värdet” och ett ”felvärde”. Desto högre 

tillförlitlighet som mätinstrumentet innehar desto mindre blir felvärdet. Patel 

och Davidson (2011) skriver om hur olika typer av undersökningar har 

variationer i tillförlitligheten. Om forskaren använder sig av strukturerade 

observationer eller standardiserade intervjuer gäller det att den som 

intervjuar och observerar är väl tränade eftersom de måste göra bedömningar 

över de svar de får in under en intervju eller över de observationer de gör. 

Om den som intervjuar eller observerar har erfarenhet kan tillförlitligheten 

beräknas vara högre än om intervjuen utförs av en oerfaren person. 

Forskaren kan få problem med reliabiliteten i en intervju om den som 

intervjuas tror sig förstå vilka svar som förväntas av den intervjuade. Detta 

kallas för intervjuareffekt och för att undvika den krävs det att intervjuaren 

är tränad. Används istället en enkät är det svårt att bestämma 

tillförlitligheten i förväg. Istället menar Patel och Davison (2011) att 

bedömningen av tillförlitligheten måste göras i efterhand. Det är då viktigt 

att forskaren kollar upp på vilket sätt personerna som deltagit i 

enkätundersökningen har svarat. Har de hoppat över vissa frågor?, Markerat 

flera alternativ?, Har vi missat några alternativ? Ett sätt att öka 

tillförlitligheten på en enkät kan vara att testa enkäten på en grupp som 

motsvarar den tänkta gruppen. 

Validiteten i ett arbete är hög om forskningen har bedrivits och 

dokumenterats på ett korrekt sätt så att forskaren kan svara på sin 

frågeställning. Validitet är enligt Bryman och Bell (2005) hur väl forskaren 

har utformat sin forskning så de slutsatser som tas är trovärdiga och att det 

resultat som forskningen leder fram till kan stödjas. Det finns inget samband 

mellan hög tillförlitlighet och hög validitet. Ett bra sätt att testa om 

forskningen har hög validitet är om en annan student eller forskare som 
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använder sig av samma metoder skulle komma fram till samma resultat. Yin 

(2009) skriver att validitet kan ökas vid data insamlingen genom att använda 

flera olika källor. När analyserna av data sker skall forskaren matcha 

mönster, motivera och visa varför valda modeller använts i forskningen. 

Inre validitet är enligt Ruane (2005) en fråga om utformningen av 

forskningen är kapabel att upptäcka orskakssamband. Med andra ord handlar 

inre validitet om hur väl forskaren kan visa att förändringar i en enhet beror 

på ändringar av en annan. Patel och Davidsson (2011) menar att inre 

validitet handlar om hur väl den teori forskaren valt ut stämmer överens med 

det som är ämnat att forska kring. Sedan är det forskarens uppgift att 

översätta de olika begrepp som används i teorierna till frågor i en intervju. 

Yttre validitet beskrivs av Ruane (2005) som hur bred en undersökning är, 

det vill säga om den går att använda på andra grupper eller fall. Den yttre 

validiteten beror på hur urvalen, mätningar och val av data har gjorts. Ruane 

(2005) skriver att när den yttre validiteten har greppats skall forskaren kunna 

göra om samma experiment med nya ämnen och med nya uppsättningar men 

ändå få liknande resultat. Detta är ett sätt att styrka forskningens 

generaliserbarhet. 

2.7.2 Vår syn på sanningskriterier 

Genom att göra ett strategiskt urval för intervjuer har vi försökt öka 

tillförlitligheten. Vi har valt att intervjua personer på företaget inom det 

kunskapsområde som vi har behövt information inom. När ett strategiskt val 

av intervjuobjekt görs ökar möjligheten att få grundlig och korrekt 

information. 

Sekundär data som används i arbetet är framtagen från företagets databas. 

Eftersom företaget bygger sin planering på samma data anser vi att det är 

dessa data vi bör använda. Eftersom företaget har vinning av att resultatet i 

arbetet bygger på korrekta data har vi ingen anledning att se dessa data som 

icke tillförlitliga. 

För att få en hög validitet i arbetet har flera olika teoretiska källor använts. 

Dessa källor har valts eftersom de har en hög relevans för forskningsfrågan 

samt att de är erkända och etablerade i forskningssammanhang. Vid val av 

modeller för att analysera de empiriska data som används i arbetet, visas 

varför denna modell väljs framför en annan. 
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Vi har försökt att skapa validitet för arbetet genom att dokumentera varför 

empirisk data från företaget analyseras mot en viss teori. I analysen har vi 

till exempel gjort en enkel flödesanalys samt matchat produktionssystemet 

mot en planeringsmodell. Denna analys är främst gjord för att visa läsaren 

varför de teorier som den fortsatta analysen bygger på är valda. 

När vi diskuterar analysen och kommer med egna åsikter och påståenden 

försöker vi visa på vilka grunder dessa är gjorda genom att argumentera för 

dem. Även om dessa försök att öka validiteten är gjorda betyder inte det att 

andra forskare nödvändigtvis kommer till samma resultat som vi. Eftersom 

vårt vetenskapliga angreppssätt är hermeneutiskt spelar vår förförståelse för 

problemet roll hur vi tolkar både emperi och teorier. Genom att visa läsaren 

av arbetet på vilka grunder vi tar specifika beslut vill vi att de ska kunna 

förstå hur vi tänker, har de en annan förförståelse om problemet kan de anse 

att vi drar fel slutsatser. Vi menar dock att validiteten i vårt arbete skapas 

genom att tydligt dokumentera på vilka grunder vi tar specifika beslut. 

Eftersom syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur en modell för 

partiformning och beläggning av artiklar i ett produktionssystem med 

varierande efterfrågan och där kapacitetsbrist råder kan se ut menar vi att 

andra företag än det i vår fallstudie kan dra nytta av resultatet. Även om 

andra företag inte kan använda den modell som genereras i resultatet kan de 

dra nytta av den förståelse för problemet som vi försöker skapa. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs teorier om flöden, planering, partiformning och 

beläggning av ett produktionssystem. 

3.1 Balanserat flöde 

Ett balanserat flöde är enligt Segerstedt (2008) när arbetet är jämt fördelat på 

resurserna. Fördelen med ett balanserat flöde är att få en jämn och hög 

beläggningsgrad så att ett optimalt kapacitetsutnyttjande möjliggörs. 

Segerstedt (2008) skriver att i varje produktionsanläggning finns det en 

resurs som på något sätt hindrar mängden produkter som systemet kan 

tillverka. Denna resurs kallas för trång sektion eller flaskhals. För att minska 

den obalans som finns i en produktionsanläggning kan antal skift varieras på 

de olika resurserna. Segersted (2008) menar att en produktionsanläggning 

som tillverkar en blandad produktmix ofta har problem att balansera 

resursernas utnyttjandegrad. En flaskhals beskrivs av Segerstedt (2008) som 

en resurs vars beläggningsgrad är över 100 %.  Finns en flaskhals i systemet 

hindrar den produktionen av de produkter som efterfrågas. 

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Ett balanserat flöde kännetecknas av jämn beläggningsgrad av 

resurserna som flödet utnyttjar 

 En flaskhals är en resurs vars beläggningsgrad är över 100 % 

3.2 Planeringsmodeller 

3.2.1 Nettobehovsplanering 

Nettobehovsplanering bygger enligt Mattsson och Jonsson (2003) på 

tidpunkter för inplanering av nya leveranser. Leveranserna kan komma från 

underleverantörer eller från den egna produktionen. Planeringen görs med 

hjälp av beräkningar av när i tiden nettobehovet uppstår, d.v.s. när 

lagertillgången blir negativ.  

För att undvika att brist av produkter uppstår införs ofta säkerhetslager eller 

säkerhetstid. Mattsson och Jonsson (2003) delar in nettobehovsplaneringen i 

två delar; planering av oberoende materialbehov och planering av produkter 
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som är beroende av flera delprodukter. Vid planering av oberoende 

materialbehov benämns metoden som tidsfasad beställningspunkt, vilken 

kan liknas med det traditionella beställningspunktssystemet. 

Matsson och Jonsson (2003) skriver att vid planering av produkter som är 

beroende av flera komponenter bryts behovet ner i flera lager. I 

huvudplaneringen för produkten bestäms vilka kvantiteter som skall 

tillverkas av varje komponent och när produktion av dessa måste påbörjas 

för att kunna leverera produkten i tid. Huvudprodukten i planeringen, 

planeras utifrån prognoser medan underliggande produkters orderstart 

baseras på tillverkningsorder från överliggande strukturnivå. 

Segerstedt (2008) skriver att partiformning i denna planeringsmodell oftast 

sker med en partiformningsmetod som ämnar balansera ordersärkostnader 

och lagerhållningskostnader. Vidare menar han att beläggning av produkter i 

produktionssystemet bestäms av när produkten behövs för vidare produktion 

eller leverans till kund. Detta medför att nettobehovsplanering inte anpassar 

planering av produktion till brister i kapacitet. 

Segerstedt (2008) menar att nettobehovsplanering är lämpligt när:  

 Det finns produkter i produktionen som är beroende av varandra 

 Tillverkningsprogram för slutprodukterna uppdateras rullande, det 

vill säga att efterfrågan av produkter är varierande 

För att systemet sedan skall fungera ordentligt krävs det att: 

 Det finns ett strukturregister som visar hur sambanden mellan 

artiklar ser ut 

 Rätt lagernivåer finns registrerade 

 Ledtider för de egentillverkade produkterna finns i register 

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Nettobehovsplanering passar när efterfrågan varierar 

 Nettobehovsplanering passar inte när kapacitetsbrist råder 
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3.2.2 Cyklisk produktion 

Enligt Olhager (2000) kan cyklisk produktion liknas vid planering av tåg- 

och flygtrafik. Med andra ord är principen den att varje artikel produceras 

vid ett visst tidsintervall, t ex en gång i veckan, varannan vecka eller vart 

tredje skift. För att utnyttja fördelarna med den här planeringen bör det 

cykliska mönstret inte ändras allt för ofta. Utan endast när stora förändringar 

av efterfrågan sker. Hur ofta en produkt skall produceras under ett år 

bestäms utifrån den ekonomiska orderkvantiteten eller optimala cykeltiden 

för varje produkt och den prognostiserade efterfrågan. Olhager (2000) menar 

att cyklisk planering inte behöver användas för alla produkter som ska 

produceras, istället kan kapacitetsutrymme reserveras i det cykliska 

produktionsmönstret för andra planeringsmetoder, som lämpar sig bättre för 

dessa typer av produkter. Tabell I nedan visar ett exempel på cyklisk 

planering. 

 

Vecka  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

             

ProduktA   A       A   

             

ProduktB     B     

             

ProduktC    C     C    

Tabell I 

Olhager (2000) menar att cyklisk produktion kan användas när flera 

produkter utnyttjar samma produktionssystem. Om alla produkter inte 

utnyttjar samtliga resurser i produktionssystemet måste utnyttjandegraden av 

resurserna anpassas efter den resurs som har högst beläggning av produkter. 

 

Resurs Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 Period 7 
        

P18 A B C D A B C D A 
                                     

R42 C  A B C  A B C  A 
                                     

S41 B D      A   B D      A    B D 
                                     

T1 A   B C D  A   B C D   A  B C 

Tabell II. 
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Tabell II visar att resurs P18 är kapacitetsmässigt begränsad och bildar 

därmed en flaskhals. Enligt Olhager (2000) är det viktigt att övriga resurser 

med högre kapacitet i flödet anpassar och underordnar sin produktion till 

den maskin som har lägst kapacitet, d.v.s. flaskhalsen.  

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Cyklisk planering är inte anpassad för att hantera variationer i 

efterfrågan 

  Cyklisk planering anpassar planeringen efter begränsningar av 

kapacitet 

3.2.3 OPT/TOC-planering  

OPT (Optimized Production Technology) / TOC (Theory Of Constrains) är 

en planeringsmodell som bygger på att styrning av flaskhalsar och/eller 

kritiska resurser ska styras så att produktionssystemet utnyttjas optimalt, 

skriver Ohlager (2000). OPT utvecklades i början av 1980-talet och var då 

ett programvarupaket för att optimera flödet, med tiden har konceptet som är 

inbyggt i programvaran utvecklats till en egen teori, TOC.  

Filosofin i TOC är att öka antalet färdiga produkter, samtidigt som 

kostnaderna för maskiner, lokaler och andra operationella kostnader hålls 

nere, skriver Drury (2007). I denna teori ligger fokus på att kunna producera 

den efterfrågan företaget har med så lite investeringar som möjligt. Istället 

för att göra nya investeringar ska de resurser som redan finns tillgängliga 

utnyttjas på ett optimalt sätt för att efterfrågan ska tillfredsställas. 

Enligt Ohlager (2000) bygger OPT/TOC på nio regler. 

1. Balansera flödet, inte kapaciteten 

2. Begränsningar i produktionssystemet styr utnyttjandegraden av en 

icke-kritisk resurs 

3. Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak 

4. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela 

systemet 

5. En sparad timme i en icke-flaskhals är betydelselös 
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6. Flaskhalsar styr både materialflöde och lager i systemet 

7. Försörjningspartiet bör inte alltid vara lika med produktionspartiet 

8. Ett produktionsparti skall variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och i tid 

9. Prioritet kan endast sättas genom analys av systemets samtliga 

begränsningar. Ledtiden är en funktion av planeringen 

Enligt denna teori ska partistorlekar utformas så att materialflödet balanseras 

genom produktionssystemet, skriver Ohlager (2000). I flaskhalsar, där 

kapaciteten är begränsad, bör partistorlekarna vara stora för att minska 

ställtiden i denna resurs. I icke kritiska resurser kan partistorlekarna vara 

mindre om detta gynnar flödet i systemet. Ställtid enligt denna teori ses 

endast som en kostnad om den påverkar antalet färdiga produkter, det vill 

säga om utnyttjandegraden av en resurs är låg ska partistorlekarna vara små 

och antal ställ många för att optimera materialflödet i produktionssystemet 

med fokus på flaskhalsen. 

Vid beläggningsplanering ska noggrann analys av produktionssystemet ha 

gjorts. Produktionssystemet delas upp i två delar, den kritiska delen som 

innefattar operationer i flaskhalsen samt efterföljande operationer, och den 

icke kritiska delen. För ett optimalt materialflöde krävs att den kritiska delen 

planeras noggrant med hänsyn till kapacitetstak. När den kritiska delen av 

systemet är belagd, ska den icke kritiska delen bakåtplaneras utan hänsyn till 

kapacitet, på ett sätt så att den stödjer planeringen för den kritiska delen, 

skriver Ohager (2000). När denna planering görs är Drum-Buffer-Rope 

metoden en adekvat metod. 

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 TOC planering är anpassad för att hantera variationer i efterfrågan 

 TOC planering passar vid kapacitetsbrist 

3.2.3.1 Drum-Buffer-Rope 

Mukheerje och Kachwala (2009) skriver att Drum-Buffer-Rope är en metod 

som används vid partiformning och beläggning. Metoden kan användas när 

ett körschema utformas som ska fokusera på att balansera flödet, istället för 

kapaciteten i ett produktionssystem. Metoden används för att optimera flödet 

i ett system och minimera PIA. Enligt denna metod ska flaskhalsen i 
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produktionssystemet fungera som en trumma som håller takten för hur de 

övriga resurserna ska producera. En buffert bör alltid finnas framför 

flaskhalsen för att skydda denna resurs mot störningar eftersom en förlorad 

timme i flaskhalsen är en förlorad timme för hela systemet. Körschemat 

fungerar som kommunikation inom systemet för att koordinera aktiviteterna 

så att flaskhalsen utnyttjas optimalt.  

Drum 

När ett företag synkroniserar produktionen är det flaskhalsen som håller 

takten, menar Mukheerje och Kachwala (2009). Körschemat ska utformas 

runt denna resurs som drar (pull) flödet från produktionen innan denna 

resurs och trycker (push) flödet vidare. 

Buffer 

I nästan alla produktionssystem händer oväntade saker som stör 

produktionen så att en resurs inte kan arbeta med full kapacitet. För att 

skydda en resurs från störningar i andra resurser i systemet kan buffertar 

användas. Mukheerje och Kachwala (2009) skriver att enligt Drum-Buffer-

Rope är det endast nödvändigt med buffert framför flaskhalsen. Det är 

endast denna resurs som måste skyddas från störningar eftersom de andra 

resurserna har högre kapacitet och kan arbeta ikapp. 

Rope 

Kommunikation mellan flaskhalsen och de övriga resurserna är en kritisk 

faktor enligt denna metod, skriver Mukheerje och Kachwala (2009). 

Framförallt är det kommunikationen mellan flaskhalsen och de resurser som 

finns innan i produktionen som är viktigast eftersom de senare resurserna 

styrs av materialflödet från flaskhalsen. Kommunikationen med de tidigare 

resurserna kan ske genom ett dagligt produktionsschema som styrs av 

flaskhalsen.  

Hutchin (2001) beskriver fem steg ett företag bör använda när de vill 

implementera Drum-Buffer-Rope. 

1. Hitta flaskhalsen som gör att systemet inte kan producera vad 

företaget kräver av det 

2. Utnyttja flaskhalsen till fullo. Att utnyttja flaskhalsen till fullo 

innebär att företaget måste se till att flaskhalsen utnyttjas maximalt 

innan de väljer att köpa in mer kapacitet. En utökning av utnyttjandet 
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av flaskhalsen kan innebära att företaget ökar antal skift, utnyttjar 

övertid eller ändrar en policy vilket leder till ökad kapacitet 

3. Underordna övriga resurser gentemot flaskhalsen. Vid underordning 

av övriga resurser gentemot flaskhalsen ska övriga resurser i 

systemet arbeta för att flaskhalsen ska kunna utnyttja sin fulla 

kapacitet, vilket innebär att de övriga resurserna inte kan producera 

till sin fulla kapacitet 

4. Höj kapaciteten i flaskhalsen. När företaget har sett till att 

flaskhalsen utnyttjas till 100 % kan de tillföra kapacitet till denna 

resurs. Det är då viktigt att företaget vet att det finns en efterfrågan 

för deras ökade produktion 

5. Om den initiala flaskhalsen är borta bör företaget göra om processen 

igen för att hitta den nya flaskhalsen. Görs ny identifikation av 

flaskhals leder det till att förtaget arbetar med ständiga förbättringar. 

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Partiformning med hjälp av Drum-Buffer-Rope passar när val av 

partistorlekar påverkar hur väl flaskhalsen i systemet kan utnyttjas 

 Partiformning med Drum-Buffer-Rope passar vid varierande 

efterfråga 

 Drum-Buffer-Rope passar som partiformningsmetod när 

kapacitetsbrist råder i ett produktionssystem 

 Passar när flödet av artiklar till en flaskhals påverkas av hur 

produktionssystemet beläggs 

 Drum-Buffer-Rope passar som beläggningsmetod när kapacitetsbrist 

råder i ett produktionssystem 

 Passar som beläggningsmetod för varierande efterfråga 

3.2.3.2 Släpp av ny order 

När ett företag använder sig av Drum-Buffer-Rope skriver Shutb (2002) att 

input output control i bufferten framför flaskhalsen kan vara ett sätt för dem 

att bestämma när en ny order ska släppas. Släpp av ny order ska ske så att 

flaskhalsen alltid har material att bearbeta. När företaget vet kapaciteten på 
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flaskhalsen och bufferten framför den kan ledtiden för att en ny order måste 

anlända till bufferten beräknas.  

3.2.3.3 Ställtider 

Enligt Drum-Buffer-Rope metoden kan ett företag räkna ut hur mycket tid 

de har att ställa en resurs utan att det påverkar summan av färdiga varor som 

produceras i produktionssystemet. Detta kan enligt Shutb (2002) beräknas 

genom att företaget drar av den tid det tar att producera ett behov i en resurs 

från den tid en resurs beräknas vara tillgänglig.  

Finns det ingen ledig ställtid eller om den lediga ställtiden är mindre än den 

minsta möjliga ställtiden för att kunna producera det behov som finns är 

resursen en flaskhals. Finns det ledig ställtid kan den användas för att ställa 

oftare för att minska partistorleken och PIA, görs inte detta är resursen ändå 

outnyttjad skriver Shutb (2002). 

3.3 Partiformning EOQ-modeller 

Enligt Olhager (2000) behöver ett producerande företag alltid veta hur 

mycket material som ska köpas in och hur mycket som ska produceras varje 

gång. För att få fram denna information görs en planering som kallas 

materialplanering. När material köps in kallas storleken på inköpet för 

orderkvantitet, i produktionen kallas storleken på materialet för 

orderkvantitet, partistorlek, satsstorlek eller batchstorlek.  

Olhager (2000) fortsätter med att det finns flera olika modeller att välja av 

som alla är till för att finna den optimala balansen mellan ordersärkostnader 

och lagerhållningskostnader. Vid val av modell finns det vissa parametrar 

som behövs definieras. Parametrar som kan vara avgörande för val av 

modell är om leveransen är successiv eller momentan, om efterfrågan är 

konstant eller varierande m.m..  

Lumdsen (2006) skriver att EOQ-modellerna är utformade för beräkning av 

partistorlekar när efterfrågan är konstant. Även Ohlager (2000) menar att 

dessa modeller passar bäst då efterfrågan är känd och konstant. 

3.3.1 Ekonomisk orderkvantitet med succesiva inleveranser (EOQ-1) 

En vanligt använd modell hos producerande företag är ekonomisk 

orderkvantitet med successiva inleveranser (EOQ-1). Olhager (2000) 
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förklarar att metoden är passande när utleveranser av artiklar från lagret sker 

samtidigt som det produceras produkter.  

Formeln för att räkna ut optimal orderkvantitet ser ut så här:  

 

QOPT  
√     

      
 

 
  

 

Formel I 

Formeln för att räkna ut totalkostnaden ser ut såhär:  

 

CTOT    
 

 
 

 

 
     

 

 
     

Formel II 

Där 

K = ordersärkostnad (kr) 

D = årlig efterfrågan (st/år) 

H = lagerhållningskostnad (kr/st) 

d = efterfrågan per tidsenhet (st/tidsenhet) 

p = kapacitet i produktionssystem per tidsenhet (st/tidsenhet) 

3.3.2 Ekonomiska orderkvantiteter med restriktioner (EOQ-4) 

Enligt Olhager (2000) kan det uppstå begränsningar i ett produktionssystem. 

Dessa begränsningar kan bli svåra att hantera då det finns ett flertal artiklar i 

produktionssystem som på något vis är beroende av varandra. Olhager 

(2000) menar att begränsningarna för orderkvantiteten av artiklar kan vara 

inom lagerhållning eller ordersärkostnader. Inom lagerhållning kan det 

handla om buffertkapacitetsbegränsningar, budgetrestriktioner för att hålla 

nere kapitalbindning, maximal lagerhållningstid för en produkt. När det 

gäller ordersärkostnader kan det handla om antal ställ som tillåts innan en ny 

flaskhals skapas i produktionen. Antalet ställ kan även begränsas av 

budgetrestriktioner av den totala ställkostnaden på företaget. För att beräkna 
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optimala partistorlekar när någon av ovan nämnda restriktioner råder skriver 

Olhager (2000) att EOQ-4 används för utformning av partistorlekar. 

Formel: 

          ∑  (  )

 

   

 

Formel III 

Då 

             

Där 

Ctot = Totalkostnad 

Cj(Qj) = Relevant kostnad för artikel j 

Qj = Orderkvantitet för artikel j 

g = Villkorsfunktion 

m = Villkorsbegränsning 

Olhager (2000) beskriver en metodik för att lösa problemet som ser ut enligt 

följande: 

1. Minimera      utan hänsyn till villkoret och bestäm    för varje 

artikel separat 

2a. Om villkoret ej är bindande är lösningen tillåten och optimal. Vilket 

betyder att om artiklarnas separat framtagna orderkvantiteter även 

stämmer för det gemensamma problemet. 

2b. Om vilkoret inte stämmer överens med de separat framtagna 

orderkvantitet skall Lagrange-funktionen bildas: 

 

          [            ] 

Formel IV 
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Där 

                         

De optimala orderkvantiterna bestäms sedan genom att partialderivera med 

avseende på          

 

  

  
    

  

   
           

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Modellerna passar bäst när efterfrågan är konstant 

 EOQ-modeller formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder 

 Modellerna ämnar balansera ordersärkostnader med 

lagerhållningskostnader 

3.4 Partiformning Wagner-Whitin 

Wagner-Whitin används som optimeringsmetod enligt Olhager (2000) vid 

partiformning då efterfrågan är känd men varierar från period till period. 

Principen för den här metoden är att se hur länge det är lönsamt att 

lagerhålla en produkt kontra kostnaderna för att lägga en ny order. Olhager 

(2000) skriver att antingen så täcker lagret upp behovet eller beordras en ny 

orderstart. Med detta menas att det produceras inga kvantiteter större eller 

mindre än det kommande behovet. Jämfört med andra optimeringsmetoder 

som EOQ-modellerna är Wagner-Whitin den bästa menar Olhager (2000) 

vid varierande men känd efterfrågan. Nackdelen enligt Olhager (2000) är 

dock att den kräver en hel del beräkningar och används därför sällan i 

praktiken. 

I tabell III beskriver Olhager (2000) hur Wagner-Whitins modell används. I 

exemplet är ordersärkostnaden för att starta en ny order 1000 kr och 

lagerhållningskostnaden är 10 kr per enhet och period. Behovet för de olika 

perioderna är 69, 29, 36, 61, 61, 26, 34 och 67. Den första raden och första 

kolumnen visar hur mycket det kostar att starta produktion i period ett, d v s 

först startar produktionen av 69 artiklar detta kostar då 1000 kr. Vidare i 

kolumnerna räknas lagerhållningen ut för de 29 produkter som efterfrågas i 
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nästkommande period (1290 kr). Därefter beräknas kostnaden för att 

lagerhålla även tredje periodens behov, 1290 + (2*36*10) = 2010 kr. 

Behovet i period tre lagerhålls i två perioder. Om ett behov lagerhålls mer än 

en period måste lagerhållningskostnaden för en period multipliceras med det 

antal perioder behovet lagerhålls. Lagerhållningskostnaden för att även 

producera behovet i period fyra i period ett kostar, (3*61*10) = 1830 kr. 

Eftersom lagerhållningskostnaden då blir större än ordersärkostnaden på 

1000 kr kommer inte period fyras behov att produceras i period ett. Sedan 

går beräkningen vidare på samma sätt i period två. 

 

Order i 

Period: 

Behovet X i period Y (X:Y) 

69:1 29:2 36:3 61:4 61:5 26:6 34:7 67:8 

1 1000 1290 2010 -     

2  2000 2360 -     

3   2290 2900 -    

4    3010 3620 4140 -  

5     3900 4160 4840 - 

6      4620 4960 - 

7       5140 5810 

8        5840 

Tabell III 

För att sedan avgöra hur produktionsplanen skall se ut jämförs 

periodkostnaderna med varandra. Allting börjar bakifrån nettobehovet i 

period åtta kan antingen produceras i period sju för 5810 kr eller i period åtta 

för 5840 kr. Här väljs period sju för en kostnad av 5810 kr. Därefter 

kontrolleras period sex och då jämförs 4140 kr, 4160 kr och 4620 kr.  

Den lägsta kostnaden är 4140 kr därför startar produktionen av behoven för 

period fem och sex i period fyra. På samma sätt ges att behoven i period tre 

och två startas i period ett. Produktionsplanen ser ut enligt tabell IV nedan. 

 

Orderstart i period Perioder ordern täcker Orderkvantitet 

1 1,2,3 134 (=69+29+36) 

4 4,5,6 148 (=61+61+26) 

7 7,8 101 (=34+67) 

Tabell IV 
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I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Wagner-Whitin passar att användas vid varierande efterfrågan 

 Wagner-Whitin formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder 

 Wagner-Whitin ämnar balansera lagerhållningskostnader med 

ordersärkostnader 

3.5 Beläggningsplanering 

Olhager och Rapp (1985) skriver att beläggningsplanering kan användas för 

att bestämma när en produktionsorder ska verkställas. När 

beläggningsplanering görs undersöks om den tillgängliga kapaciteten räcker 

för att producera den efterfrågan som finns för perioden. 

Beläggningsplanering går att dela in i tidsplanering och körplanering. 

3.5.1 Tidsplanering 

Enligt Olhager och Rapp (1985) bestämms när operationer ska utföras samt 

var operationerna ska utföras i tidsplaneringen. Tidsplaneringen kan delas in 

i två steg. I första steget tilldelas resurserna i ett produktionssystem 

operationer från en produktionsorder.  Operationerna tidsbestäms utan att 

hänsyn tas till om tillräcklig kapacitet finns. I steg två analyseras 

beläggningsgraden av resurserna. Är någon resurs överbelagd måste 

operationerna flyttas i tid. Efter att en beläggningsanalys är gjord tas beslut 

om framåt- eller bakåtplanering är lämpligast att använda i tidsplaneringen.  

Tidsplanering är enligt Lumdsen (2006) när operation tillskrivs en viss 

resurs i ett produktionssystem vid en viss tidpunkt. Det betyder att 

tidsplanering är när en resurs beläggs med en specifik artikel och order, vid 

en viss tidpunkt. 

I framåtplanering utgår planeringen från en given starttidpunkt och därefter 

planeras nya operationer in framåt i tiden. Används bakåtplaneringen utgår 

planeringen från när ordern ska vara färdig. När första operationen är belagd 

planeras övriga operationer in bakåt i tiden. Olhager och Rapp (1985) menar 

att hänsyn till ledtider ska tas i både framåt- och bakåtplanering. 
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Olhager och Rapp (1985) skriver att ett Gantt-schema är ett bra verktyg när 

planering sker. När Gantt-schemat är klart fås en bra överblick över den 

planerade produktionen. Ett Gantt-schema kan göras så att tiden är given i 

vecka, dag eller timme. 

 

Aktivitet 1           

Aktivitet 2             

Aktivitet 3           

Aktivitet 4            

Aktivitet 5              

Aktivitet 6           

Aktivitet 7             

Aktivitet 8            

Aktivitet 9            

Aktivitet 10              

 0  5  10  15  20 

    Tid (Veckor)     

Figur II 

3.5.2 Körplanering 

Segerstedt (2008) skriver att förutsättningarna för att få en bra produktion 

utan några köer är väldigt svårt. Olhager (2000) menar att körplanering är 

prioriteringar om hur ordersekvenser ska ordnas vid köbildning. 

Enligt Segerstedt (2008) behöver ett företag ha regler för hantering av köer 

som kan uppstå i ett produktionssystem. Det finns flera regler som kan 

underlätta vid prioriteringar av orderna. 

 Tidigaste färdigdatum för operation – Enligt regeln skall den 

operation som har tidigast färdigdatum planeras in först när denna 

regel följs. 

 Tidigaste färdigdatum för ordern – Används denna regel så 

prioriteras operationer som tilhör den order med tidigast 

färdigdatum. 

 Först in först ut (FIFO – First In First Out) – Används denna 

regel planeras produktionen så att den order som kom in först också 

ska skickas iväg först. 
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 Kortaste operationstid först – Följs denna regel prioriteras order 

med kortast operationstid  

 Minsta orderslack – Enligt denna regel ska ordrar med tidigast 

färdigdatum när hänsyn tas till operationstiden prioriteras 

 Operationer med samma verktyg först – Denna regel är används 

främst när företaget har höga ställtider. Här körs alla produkter med 

samma verktyg först för att sedan byta till ett annat verktyg och 

därefter fortsätta tillverka andra produkter.  

I vår analysmodell kommer vi använda oss av att: 

 Operationer med samma verktyg först passar när företaget har höga 

ställkostnader 

3.6 Analys modell 

3.6.1 Flöde 

 Ett balanserat flöde kännetecknas av jämn beläggningsgrad av 

resurserna som flödet utnyttjar 

 En flaskhals är en resurs vars beläggningsgrad är över 100 % 

3.6.2 Planeringsmodeller 

3.6.2.1 Nettobehovsplanering 

 Nettobehovsplanering passar när efterfrågan varierar 

 Nettobehovsplanering passar inte när kapacitetsbrist råder 

3.6.2.2 Cyklisk planering 

 Cyklisk planering är inte anpassad för att hantera variationer i 

efterfrågan 

  Cyklisk planering anpassar planeringen efter begränsningar av 

kapacitet 
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3.6.2.3 TOC 

 TOC planering är anpassad för att hantera variationer i efterfrågan 

 TOC planering passar vid kapacitetsbrist  

3.6.3 Partiformning 

3.6.3.1 Partiformning med hjälp av Drum-Buffer-Rope 

 Partiformning med hjälp av Drum-Buffer-Rope passar när val av 

partistorlekar påverkar hur väl flaskhalsen i systemet kan utnyttjas. 

 Partiformning med Drum-Buffer-Rope passar vid varierande 

efterfråga 

 Drum-Buffer-Rope passar som partiformningsmetod när 

kapacitetsbrist råder i ett produktionssystem 

3.6.3.2 EOQ-modeller 

 Modellerna passar bäst när efterfrågan är konstant 

 EOQ-modeller formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder 

 Modellerna ämnar balansera ordersärkostnader med 

lagerhållningskostnader 

3.6.3.3 Wagner-Whitin 

 Wagner-Whitin passar att användas vid varierande efterfrågan 

 Wagner-Whitin formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder 

 Wagner-Whitin ämnar balansera lagerhållningskostnader med 

ordersärkostnader 
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3.6.4 Beläggning 

3.6.4.1 Beläggning med hjälp av Drum-Buffer-Rope 

 Passar när flödet av artiklar till en flaskhals påverkas av hur 

produktionssystemet beläggs 

 Drum-Buffer-Rope passar som beläggningsmetod när kapacitetsbrist 

råder i ett produktionssystem 

 Passar för varierande efterfråga 

3.6.4.2 Prioriteringsregler 

 Operationer med samma verktyg först passar när företaget har höga 

ställkostnader 



37 

Martin Gustafsson Bornholm, Gustaf Samuelsson & Robert Pavic 

4. Empiri 

I kapitlet redovisas insamlad data om företagets artiklar, produktionssystem 

och planering. 

4.1 Beskrivning artiklar 

Idag producerar företaget 29 olika artiklar i det produktionssystem som 

undersöks. Artiklarna produceras enbart till en enda kund vars kvalitet och 

leveranskrav är höga. Produkterna kan delas in i tre huvudgrupper 1, 2 och 

3. Indelningen baseras på att artiklarna utnyttjar olika produktionsresurser. I 

de tre huvudgrupperna delas produkterna upp på grund av 

storleksvariationer till 7 delgrupper. Det unika för varje artikel i 

undergrupperna är dess färg. 

 

Huvudgrupp Grupp Artikel 

1 1 A 

2 
2 BC 

3 DE 

3 

4 FG, HI, JK 

5 LM, NO, PQ 

6 RS, TU, VW 

7 XY, ZÅ, ÄÖ 

Tabell V 

Produkterna som har två bokstäver BC, DE, FG osv är egentligen två olika 

artiklar. Artiklarna är identiska, enda skillnaden är att de paketeras med 

olika emballage. 

Data som är specifik för artiklarna kommer att finnas i bilaga I. 

Informationen som visas där är: 

 

Figur III 

  

Artikelstorlek 

Årlig efterfrågan Antal artiklar/stuv 

Stuvlängd  Kalkylpris  
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4.2 Beskrivning produktionsflödet 

Produktionsflödet för de olika artiklarna ser ut enligt nedan: 

 

Figur IV 

Inledningsvis bearbetas artiklarna i resurs 1. När denna bearbetning är klar 

hamnar de i buffert 1 i väntan på att gå vidare till resurs 2.  När en stuv av en 

artikel är färdig i resurs 2 transporteras den till en buffert framför den resurs 

den ska packas i. Detta betyder att artiklar i huvudgrupp 1 ställs i buffert 2 

för att paketeras av resurs 3, artiklar i huvudgrupp 2 ställs i buffert 3 för att 

paketeras av resurs 4 och artiklar i huvudgrupp 3 ställs i buffert 4 och 

paketeras av resurs 5.  

Det är tre flöden som delar samma produktionssystem. Resurs 1 och 2 ska 

producera artiklar till resurs 3, 4 och 5. När exempelvis resurs 1 och 2 

producerar artiklar som ska packas i resurs 3 kan inga artiklar som ska 

packas i resurs 4 och 5 produceras. Hur väl en resurs utnyttjas för att 

tillfredsställa efterfrågan av artiklar är beroende på hur artiklarna som 

utnyttjar produktionssystemet beläggs och partiformas.  

All data för respektive resurs och buffert kommer att visas i en 

värdeflödeskarta för de olika produktgrupperna i bilaga II samt i en tabell i 

bilaga IV och VII. Informationen som visas där hittas i figur V: 

Resurs 

1 

Resurs 

2 
Resurs 

4 

Resurs 

3 

Resurs 

5 

Buffert 1 

Buffert 2 

Buffert 3 

Buffert 4 

Huvudgrupp 1,2 & 3 

Huvudgrupp 1 

Huvudgrupp 2 

Huvudgrupp 3 



39 

Martin Gustafsson Bornholm, Gustaf Samuelsson & Robert Pavic 

 

 

Figur V 

Beläggningen av produktionssystemet har beräknats i bilaga V och 

beläggningen på de olika resurserna visas nedan. 

 

Figur VI 

Idag har företaget en flaskhals i resurs 5 som de har belagt med tre skift till 

skillnad från resurs 1,2,3 och 4 som endast arbetar två skift. Det finns tre 

olika flöden i produktionssystemet. I flödet där artiklar från huvudgrupp 1 

ingår är resurs 1 den kritiska resursen, i flödet där artiklar från huvudgrupp 2 

ingår är resurs 4 den kritiska resursen och i flödet där huvudgrupp 3 ingår 

finns en flaskhals i form av resurs 5. 

Ställkostnader Ställtid 

er 

Kapacitet  

er 

Antal skift  

er 

Buffertkapacitet  

er 

Resurstillgänglighet  

er 

Manfaktor 

er 

Lagerhållningsränta  

er 

Kostnad/mantimme  

er 

Buffertyta 

er 

Resurs 1 

59,33% 

Resurs 2 

55,66% 

Resurs 4 

71,30% 

Resurs 3 
23,99% 

Resurs 5 

112,50% 

Buffert 1 

Buffert 2 

Buffert 3 

Buffert 4 

Huvudgrupp 1,2 & 3 

Huvudgrupp 1 

Huvudgrupp 2 

Huvudgrupp 3 
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4.3 Beskrivning av planeringsprocessen 

Steg 1: Marknadsavdelningen får en prognos av kunden och om ändringar 

behövs göras görs de i affärssystemet Jeeves. 

Den årliga efterfrågan prognostiseras av kunden. Kunden uppdaterar denna 

prognos 1 gång i veckan. 

Varje måndag får företaget en veckoprognos från kunden där förväntade 

leveransstorlekar för veckan fås. Finns artikeln ej i lager planeras produktion 

in under veckan. 

Steg 2: När ändringar i prognosen är gjord tar logistikavdelningen över. 

Logistikavdelningen analyserar om det finns behov av att uppdatera lagret. 

Även i detta steg arbeta företaget med Jeeves. Lagret av de specifika 

artiklarna ska täcka ett visst antal dagar av prognosbehovet. Om lagret för en 

specifik artikel inte täcker detta antal dagar måste lagret uppdateras. 

Steg 3: Ansvaret för steg 3 har planeringsavdelningen. När det är bestämt 

vilka artikellager som måste uppdateras använder sig planeringsavdelningen 

av affärssystemet för att beräkna nettobehovet för en viss artikel. När 

nettobehovet för en viss artikel är bestämt använder sig 

planeringsavdelningen av affärssystemet Jeeves för att planera in 

produktion. Med hjälp av beläggningsverktyg SysBel kan företaget se hur de 

olika resurserna är belagda på längre sikt.  

Företaget beräknar att producera 48 veckor när de gör sin planering.  

 

 Antal skift Sammanlagd tid/vecka 

Resurs 1 2 73 Timmar 

Resurs 2 2 73 Timmar 

Resurs 3 2 73 Timmar 

Resurs 4 2 73 Timmar 

Resurs 5 3 104 Timmar 

Tabell VI 

Om företaget väljer att använda ett fjärde skift beräknar de att den 

schemalagda tiden per vecka är 126 timmar. 
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4.4 Efterfrågan 

Efterfrågan på företaget är stabil med variationer upp till 5 % från år till år 

men kan variera kraftigt från vecka till vecka.  

 

 
Prognos 2012   Prognos 2012    Prognos 2012 

Artikel A 90772  Artikel JK 111743  Artikel TU  3651 
Artikel B-C 104294  Artikel LM 65277  Artikel VW  6219 

Artikel D-E 440673  Artikel NO 8463  Artikel XY  373937 

Artikel FG 388314  Artikel PQ 14054  Artikel ZÅ  33346 

Artikel HI 33256  Artikel RS 29242  Artikel ÄÖ  78121 

Tabell VII 

4.5 Partistorlekar 

I dagens läge delar planeraren den årliga efterfrågan med det antal veckor 

produktionen är igång (48 veckor). Då fås ett riktmärke för hur stora 

partistorlekarna bör vara för att täcka efterfrågan under planeringsperioden, 

som varar en vecka. Används dessa partistorlekar som riktmärken betyder 

det att företaget inte behöver producera samma artikel mer än en gång i 

veckan. Det är dock planeraren som tar ett aktivt beslut om hur stor 

partistorleken för en artikel bör vara. Om efterfrågan för en artikel är hög 

kan planeraren minska partistorleken och producera artikeln flera gånger i 

veckan. Denna uppdelning görs för att företaget inte vill binda kapital på 

lagret samt att lagerplatsen är begränsad. På liknande vis kan planeraren 

välja att öka partistorleken för artiklar med låg efterfrågan. Då behöver inte 

artikeln produceras varje vecka vilket medför lägre ställkostnader. Dock ska 

en artikel aldrig ligga på lager i mer än 4-6 veckor.  

4.6 Körplanering  

När veckans produktion är bestämd beslutar planeraren vilken ordning 

artiklarna ska produceras. Idag utgår han från hur mycket man behöver ställa 

i första linan eftersom denna har dyrast timkostnad när den står still. Därför 

planeras idag artiklar i samma färg in efter varandra. 
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4.7 Ställkostnaderna 

Företaget beräknar sina ställkostnader genom att använda sig av timkostnad 

för resursen samt en kostnad för den personal som ställer. Timkostnaden för 

resursen baseras på företagets avskrivnings regler vilket betyder att 

timkostnaden för resursen beror på hur stor investering som gjordes när den 

införskaffades. 

Den totala ställkostnaden för ett parti av en viss artikel beror på vilka 

resurser artikeln utnyttjar, specifik ställtid för varje resurs samt antal 

personal som ställer i varje resurs. För de olika grupperna betyder detta: 

Grupp 1: Totalställkostnad = (ställtid* timkostnad för resurs 1 + 5 

mantimmar) + (ställtid * timkostnad för resurs 2 +2 mantimmar) + (ställtid 

* timkostnad resurs 3 + 3 mantimmar) 

Grupp 2-3: Totalställkostnad = (ställtid* timkostnad för resurs 1 + 5 

mantimmar) + (ställtid * timkostnad för resurs 2 +2 mantimmar) + (ställtid 

* timkostnad resurs 4 + 1 mantimmar) 

Grupp 4-7: Totalställkostnad = (ställtid* timkostnad för resurs 1 + 5 

mantimmar) + (ställtid * timkostnad för resurs 2 +2 mantimmar) + (ställtid 

* timkostnad resurs 5 + 1 mantimme) 

Data för ställtider, timkostnader och kostnad per mantimme är hämtade ur 

bilaga II och uträkningar för ställkostnaderna finns i bilaga VI. Tabell VIII 

visar ställkostnader för respektive resurs. 

 

 Grupp 1 Grupp 2-3 Grupp 4-7 

Ställkostnad i Resurs 1 (Kr/tim) 3748 3748 3748 

Ställkostnad i Resurs 2 (Kr/tim) 1632 4426 3495 

Ställkostnad i Resurs 3 (Kr/tim) 1360   

Ställkostnad i Resurs 4 (Kr/tim)  835  

Ställkostnad i Resurs 5 (Kr/tim)   538 

Tabell VIII 
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4.8 Släpp av ny order 

En ny order släpps om det finns ordrar i kö och om ledig kapacitet finns i 

resurs 1. 

4.9 Restriktioner i produktionssystemet 

4.9.1 Buffertkapaciteter 

Resurserna i produktionssystemet har varierande kapacitet och utnyttjas av 

olika antal skift. Denna variation medför att systemet är beroende av 

buffertar. Buffertarna i produktionssystemet sätter en övre gräns för hur stort 

ett parti av en artikel kan vara. Uträkningar och siffror på den övre gräns 

buffertarna sätter för ett parti av respektive artikel finns i bilaga IV.  

4.9.2 Ställtid 

Den schemalagda tiden för varje resurs i produktionssystemet är begränsad. 

Tiden som finns för omställningar av resurser i systemet är den schemalagda 

tiden för respektive resurs minus bearbetningstiden för de artiklar som ska 

tillverkas i denna resurs. De partistorlekar företaget producerar påverkar 

antalet ställ i respektive resurs och därmed den sammanlagda ställtiden i en 

resurs. Den lediga ställtid som finns i respektive resurs begränsar valet av 

partistorlekar.  
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5. Analys/Diskussion 

I detta kapitel analyseras empirisk data med hjälp av analysmodellen i kapitel 3. 

Därefter hålls en generell diskussion om hur användbara de analyserade 

teorierna är för företag med produktionssystem där kapacitetsbrist råder och 

efterfrågan av de producerade artiklarna varierar. 

5.1 Flöde 

 Ett balanserat flöde kännetecknas av jämn beläggningsgrad av 

resurserna som flödet utnyttjar. Resurserna i företagets 

produktionssystem har varierande beläggningsgrad. 

 En flaskhals är en resurs vars beläggningsgrad är över 100 %. En 

resurs i företagets produktionssystem har en beläggningsgrad över 

100 %.  

I företagets produktionssystem är flödena obalanserade, menar vi, eftersom 

utnyttjandegarden av resurserna varierar kraftigt. Vi anser att det faktum att 

flödena är obalanserade är viktigt eller rent av avgörande för hur beläggning 

och partistorleksbestämning av artiklarna i produktionssystemet sker. I ett 

balanserat flöde, framför allt ett taktat där alla operationer har samma 

cykeltid, är det betydligt lättare att forma ett parti. Om flödet är taktat och 

kapaciteten av resurserna som ingår i flödet är tillräcklig för att producera 

den efterfrågan som finns, så sätter inte produktionssystemet någon 

begränsning för hur partistorlekarna bestäms utan de metoder som finns 

tillhands går utmärkt att använda. Givetvis kan saker runt omkring 

produktionssystemet begränsa optimering av partistorlekar, så som plats på 

lagret och materialtillgång mm.. I företagets produktionssystem ingår 

resurser med varierande kapacitet, tre olika flöden utnyttjar systemet, 

kapacitetsbrist råder och resurserna utnyttjas av varierande antal skift. Dessa 

omständigheter försvårar användandet av en partiformningsmetod ämnad att 

balansera lagerhållningskostnaderna med ordersärkostnaderna menar vi. Vi 

anser att målet med partistorleksbestämning och beläggning på företaget 

istället bör vara att partiforma och belägga sina resurser på ett sådant sätt att 

den efterfrågan som finns för företagets artiklar kan tillgodoses med de 

resurser de har till förfogande. Om partiformning och beläggning kan utföras 

så efterfrågan tillgodoses med de befintliga resurserna behövs inga 

ytterligare investeringar göras. Att belägga produktionssystemet och 

partiforma artiklarna som produceras i systemet på ett sätt så att inga nya 

investeringar är nödvändiga anser vi vara det mest ekonomiska. Vi vet att 
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optimering av lagerhållningskostnader och ordersärkostnader kan leda till 

stora besparingar men tror ändå att ökad resursutnyttjande av det befintliga 

systemet gagnar företaget ekonomiskt. 

5.2 Planeringsmodeller 

5.2.1 Nettobehovsplanering 

 Nettobehovsplanering passar när efterfrågan varierar. Efterfrågan av 

företagets artiklar varierar från planeringsperiod till 

planeringsperiod. 

 Nettobehovsplanering passar inte när kapacitetsbrist råder. I 

företagets produktionssystem råder kapacitetsbrist. 

Vi anser att nettobehovsplanering är en adekvat planeringsform när 

beläggningsgraden i ett produktionssystem är relativt låg, men har svagheter 

när kapacitetsbrist råder. Att nettobehovsplanering har svagheter när 

kapacitetsbrist råder anser vi bero på att planeringsmodellen inte har en 

strukturerad beskrivning av hur kapaciteten ska utnyttjas på bästa sätt. Vi 

menar att mycket ansvar lämnas till planeraren på företag när det gäller att 

utnyttja den kapacitet som råder på bästa sätt. Om produktionssystemet som 

planeringen gäller inte är komplicerat, det vill säga att det finns endast ett 

flöde och relativt få artiklar i detta flöde, kan mycket väl planeraren utnyttja 

kapaciteten på ett bra sätt. Är produktionssystemet komplext menar vi att det 

behövs metoder och/eller principer för hur planeringen ska ske för att 

utnyttja den kapacitet som finns tillgänglig på bästa sätt. 

5.2.2 Cyklisk planering 

 Cyklisk planering är inte anpassad för att hantera variationer i 

efterfrågan. Efterfrågan av företagets artiklar varierar från 

planeringsperiod till planeringsperiod.  

 Cyklisk planering anpassar planeringen efter begränsningar av 

kapacitet. I företagets produktionssystem råder begränsningar av 

kapaciteten. 

Vi anser att med en renodlad cyklisk planering är det svårt att tillgodose 

variationer i efterfrågan från planeringsperiod till planeringsperiod. Denna 
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svårighet ligger i att cyklisk planering bygger på att produktionen av artiklar 

följer ett förbestämt upprepat mönster. För att kunna hantera stora 

variationer i efterfrågan när cyklisk planering används krävs antingen ett 

stort säkerhetslager eller att luckor i det cykliska planeringsmönstret lämnas. 

Om ett utökat säkerhetslager används så binds mer kapital i färdigvarulagret. 

Om luckor i det cykliska planeringsmönstret lämnas ökar förmågan att 

hantera varierande efterfrågan men planeringen är fortfarande låst.  

5.2.3 TOC planering 

 TOC planering är anpassad för att hantera variationer i efterfrågan. 

Efterfrågan för företagets artiklar är varierande. 

 TOC planering passar vid kapacitetsbrist. Det råder kapacitetsbrist i 

företagets produktionssystem. 

Vi anser att planering enligt TOC passar när kapacitetsbrist råder och 

efterfrågan varierar eftersom teorin bygger på principer för hur resurser med 

kapacitetsbrist ska utnyttjas för att efterfrågan som finns ska kunna 

tillfredsställas. Denna planeringsform kräver mycket arbete, eftersom 

partiformning och beläggning måste ske vid varje planeringsperiod. Men vi 

anser att det är på grund av att partiformning och beläggning uppdateras för 

hur varje enskild planeringsperiod ser ut gör att kapaciteten som finns kan 

utnyttjas optimalt för att tillfredsställa efterfrågan. 

5.3 Partiformning 

5.3.1 Partiformning med hjälp av Drum-Buffer-Rope 

 Partiformning med hjälp av Drum-Buffer-Rope passar när val av 

partistorlekar påverkar hur väl flaskhalsen i systemet kan utnyttjas. I 

företagets produktionssystem påverkar valet av partistorlekar 

resurserna möjlighet att kunna producera den efterfrågan som finns. 

 Partiformning med Drum-Buffer-Rope passar vid varierande 

efterfråga. Efterfrågan av företagets artiklar varierar från 

planeringsperiod till planeringsperiod. 
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 Drum-Buffer-Rope passar som partiformningsmetod när 

kapacitetsbrist råder i ett produktionssystem. I företagets 

produktionssystem finns en resurs som är belagd till över 100 %. 

Drum-Buffer-Rope är inte ett verktyg för att optimera partistorlekar. Drum-

Buffer-Rope bygger på principer som ämnar optimera flödet så att 

resursutnyttjandet i ett produktionssystem blir så fördelaktigt som möjligt. 

Vi menar dock att verktyget kan användas när partistorleksbestämning sker. 

Om partiformning sker med hjälp av Drum-Buffer-Rope flyttas fokus från 

ordersärkostnader och lagerhållningskostnader till resursutnyttjande. Vi 

menar att när partiformning sker med hjälp av detta verktyg så optimeras 

antalet färdiga produkter istället för balansen mellan ordersärkostnader och 

lagerhållningskostnader. I Drum-Buffer-Rope finns ingen formel eller metod 

för hur partistorlekarna ska bestämmas. Verktyget bygger istället på 

principer som ska följas för att utnyttja produktionssystemet så att antalet 

färdiga produkter maximeras. Partiformning med hjälp av detta verktyg 

menar vi måste anpassas till varje unikt produktionssystem och dess 

begränsningar. Vi anser också att anpassningen av partistorlekar till 

produktionssystemet måste ske i samklang med beläggningen av artiklar. 

Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystemet måste ske i 

samklang eftersom utnyttjandet av resurser med kapacitetsbrist styrs av hur 

de beläggs. Beläggningen av en sådan resurs måste ske så att den hela tiden 

har artiklar att bearbeta. Beläggningen av en resurs med kapacitetsbrist styr 

beläggning och partiformning av artiklar som endast utnyttjar de övriga 

resurserna i produktionssystemet. Eftersom partistorlekarna anpassas för att 

få ut så stor del av efterfrågan som möjligt med det produktionssystem som 

finns tillförfogande menar vi att denna metod passar när efterfrågan varierar 

och kapacitetsbrist råder. 

5.3.2 EOQ-modeller 

 Modellerna passar bäst när efterfrågan är konstant. Företagets 

efterfrågan är varierande. 

 EOQ-modeller formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder. Det råder kapacitetsbrist i 

företagets produktionssystem. 

 Modellerna ämnar balansera ordersärkostnader med 

lagerhållningskostnader. Företaget anpassar sina partistorlekar för att 
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minska det bundna kapitalet i färdigvarulagret och för att minska 

ordersärkostnaderna. 

EOQ-modellerna är skapade för att användas vid partiformning när 

efterfrågan är känd och konstant. Vi anser dock att inte någon efterfrågan av 

artiklar är strikt konstant eller varierande. I nästan alla fall av produktion 

kommer efterfrågan av artiklar variera kring en normal, i vissa fall kommer 

variationen att vara stor ibland liten. Vi menar att det är hur denna variation 

påverkar balanseringen av ordersärkostnader och lagerhållningskostnader 

som avgör om ett företag tjänar på att använda denna modell. Om ett 

företags efterfrågan pendlar upp och ner över normalen, där denna pendling 

inte följer ett tydligt mönster som kan anses vara säsongsbetonad, anser vi 

att företaget kan partiforma med hjälp av en EOQ-modell. Vi menar så 

eftersom EOQ-modeller är lätta att använda och för att ett försök att 

optimera partistorlekar alltid kommer att vara just ett försök. 

EOQ-modellerna, förutom EOQ-4, tar ingen hänsyn till vilka begränsningar 

ett produktionssystem har. Använder sig ett företag av en EOQ-modell som 

inte tar hänsyn till begränsningar, så som kapacitet eller buffertstorlek, är det 

viktigt att partistorlekarna kontrolleras mot begränsningarna. Exempelvis 

måste företaget se till att buffertarna klarar av att lagerhålla ett parti som är 

partiformat med hjälp av en EOQ-modell som inte tar hänsyn till 

produktionssystemets begränsningar. Används EOQ-4 tas hänsyn till 

begränsningar i produktionssystemet. Denna modell är dock svår att använda 

då ett produktionssystem producerar ett stort antal artiklar och systemet har 

flera olika begränsningar. Svårigheten att använda denna modell när många 

artiklar produceras och begränsningar finns i systemet är matematiska. Om 

ett företag anser att denna modell kan komma nära en optimal partistorlek 

och dessa partistorlekar kan användas en lång tid kan det vara värt att lösa 

dessa matematiska svårigheter.  

5.3.3 Wagner-Whitin 

 Wagner-Whitin passar att användas vid varierande efterfrågan. 

Företaget har varierande efterfrågan. 

 Wagner-Whitin formar inte partistorlekarna för att optimera 

resursutnyttjandet när kapacitetsbrist råder. I företagets 

produktionssystem råder kapacitetsbrist. 
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 Wagner-Whitin ämnar balansera lagerhållningskostnader med 

ordersärkostnader. Företaget försöker och anser det vara viktigt att 

anpassa sina partistorlekar så att dessa två parametrar hålls nere. 

Wagner-Whitin metoden anpassar helt partistorleken efter variationer i 

efterfrågan. Partistorleken bestäms av hur mycket av en artikel som behövs 

produceras för aktuell planeringsperiod och om efterfrågan i kommande 

planeringsperioder är mer lönsam att producera i den aktuella 

planeringsperioden. Vi menar att Wagner-Whitin metoden inte tar någon 

hänsyn till om kapacitetsbrist eller andra begränsningar finns i 

produktionssystemet. Om denna partiformnings metod används när 

kapacitetsbrist råder måste kontroll ske av partistorlekarna. Kontrollen ska 

se till att partistorlekarna av de producerade artiklarna inte hindrar att 

resurser med knapp kapacitet kan utnyttjas optimalt. Partiformning enligt 

Wagner-Whitin metoden kräver mycket arbete eftersom partistorleken för 

varje artikel inkluderar analys av nettobehovet flera planeringsperioder 

framåt i tiden. Vi anser att denna metod endast ska användas när 

partistorlekarna kan optimeras, det vill säga att inga begränsningar i 

produktionssystemet hindrar produktion av de beräknade partistorlekarna. 

5.4 Beläggning 

5.4.1 Beläggning med hjälp av Drum-Buffer-Rope 

 Passar när flödet av artiklar till en flaskhals påverkas av hur 

produktionssystemet beläggs. Flödet i företagets produktionssystem 

påverkas av hur produktionssystemet beläggs. 

 Drum-Buffer-Rope passar som beläggningsmetod när kapacitetsbrist 

råder i ett produktionssystem. I företagets produktionssystem finns 

en resurs som är belagd över 100 %. 

 Passar för varierande efterfråga. Beläggning med denna metod passar 

när efterfrågan av artiklar varierar. 

Om beläggning av ett produktionssystem sker med hjälp av Drum-Buffer-

Rope finns tydlig beskrivning för hur resurser med kapacitetsbrist ska 

utnyttjas på ett bra sätt. Uppdelning av produktionssystemet ska ske i kritisk 

och icke kritisk del. Beläggning ska först ske i den kritiska delen för att 

säkerställa artikel flödet till den resurs med kapacitetsbrist. När beläggning 

av den kritiska delen är gjord styrs beläggningen av den icke kritiska delen 
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helt av den kritiska delens beläggning. Det faktum att verktyget har en bra 

beskrivning av hur kapaciteten ska utnyttjas för att producera den efterfrågan 

som finns gör att vi tycker att beläggning med hjälp av Drum-Buffer-Rope 

passar när kapacitetsbrist i ett produktionssystem råder och efterfrågan av 

artiklar varierar.  

5.4.2 Prioriteringsregler 

 Operationer med samma verktyg passar när företaget har höga 

ordersärkostander. Företaget anser att deras ställkostnader är höga. 

Att belägga produkter som använder samma verktyg efter varandra kan vara 

fördelaktigt när ordersärkostnaderna är höga jämfört med 

lagerhållningskostnaderna. Användandet av denna prioriteringsregel får inte 

hindra att beläggning av produktionssystem sker så att resurserna utnyttjas 

på ett optimalt sätt när kapacitetsbrist råder. Beläggs artiklar som använder 

samma verktyg efter varandra minskar ställtiden mellan dessa partier. Om 

ställtiden i en resurs med kapacitetsbrist minskar frigörs extra kapacitet. Om 

extra kapacitet kan frigöras i en resurs med kapacitetsbrist genom att 

belägga partier av artiklar som använder samma verktyg är detta en 

användbar regel menar vi.  
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6. Diskussion om hur företaget kan använda 

analyserade teorier 

I detta kapitel diskuteras hur företaget kan använda analyserade teorier 

samt hur det påverkar deras planeringsprocess. 

6.1 Planeringsprocessens tre steg 

Ett införande av TOC planering behöver inte påverka rutinerna i företagets 

planering allt för mycket. Vi menar att det går att kombinera TOC 

planeringens tänk vid beläggning av resurser, partistorlekar och utformning 

av körschema samtidigt som grundidén i nettobehovsplaneringen bibehålls. 

På så vis skulle företaget kunna använda sig av samma steg vid planering 

som de tidigare gjort. 

1. Uppdatera prognos i affärssystemet 

2. Analys av uppdatering av lager 

3. Beräkna nettobehov och belägg produktionssystemet 

Det är i det tredje steget när nettobehovet av artiklar för nästa 

planeringsperiod är fastställt och beläggning av produktionssystemet ska 

utföras förändringar bör göras. Dessa förändringar menar vi bör göras enligt 

TOC filosofin för att kunna öka antalet producerade artiklar utan att nya 

investeringar görs. 

6.2 Tillvägagångssätt i steg 2 

6.2.1 Långsiktig planering 

Drum-Buffer-Rope är ett verktyg som bygger på TOC reglerna och ämnar 

optimera flödet för att öka antalet färdiga artiklar samtidigt som 

produktionskostnaderna hålls nere. I denna metod finns fem steg som 

företag kan följa för att optimera flödet. 

1. Identifiera flaskhals 

2. Utnyttja flaskhals till fullo 

3. Underordna övriga resurser mot flaskhalsen 
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4. Öka kapaciteten i flaskhalsen 

5. Identifiera ny flaskhals 

Vi menar att företaget kan använda dessa steg både på lång sikt, när 

företaget uppskattar sitt framtida kapacitetsbehov, och på kort sikt, när 

beläggning och partistorleks bestämning sker. 

Varje vecka får företaget en uppdaterad prognos gällande den årliga 

efterfrågan för de specifika artiklarna. För att göra en långsiktig bedömning 

om den planerade kapaciteten för resurserna räcker till kan förtaget använda 

denna prognos och gå igenom de två första stegen i Drum-Buffer-Rope 

metoden.  

6.2.1.1 Identifikation av flaskhals 

Första steget i Drum-Buffer-Rope är att identifiera flaskhalsen och/eller 

kritiska resurser. Detta kan göras genom att titta på beläggningsgraden för 

varje resurs. Företagets logistikavdelning kan beräkna beläggningsgraden 

genom att titta på hur många artiklar som ska utnyttja varje enskild resurs 

under planeringsperioden och använda formeln: 

   
  

          
 

Formel V 

Där 

Di = Nettobehovet för grupp i under planeringsperioden 

ti = Antal arbetsveckor för grupp i under planeringsperioden 

ai = Resurstillgänglighet för resurs r 

ki = Resurskapacitet i resurs r vid produktion grupp i 
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Och sedan formlen: 

   
  ∑   

  
 

Formel VI 

Där 

Sr = Schemalagdtid 

Br = Beläggningsgrad för resurs r 

Om vi ser hela 2012 som en planeringsperiod blir nettobehovet för en artikel 

under planeringsperioden den årliga efterfrågan och den schemalagda tiden 

under planeringsperioden för en resurs blir den totala schemalagda tiden 

under året. Använder vi data från prognosen av den årliga efterfrågan samt 

information (se bilaga IV) om hur företaget utnyttjar sitt produktionssystem 

i formeln ovan kan vi identifiera om det finns en flaskhals i systemet samt 

vilka kritiska resurser som styr respektive flöde. 

 

Figur VII 
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Bilden ovan visar beläggningsgraden för resurserna som ingår i 

produktionssystemets flöden. Om 2012 är en planeringsperiod finns en 

flaskhals i resurs 5, eftersom den har en beläggningsgrad över 100 %. Detta 

betyder att företaget inte kan tillfredsställa den efterfrågan som finns för 

artiklar som utnyttjar denna resurs om de planerar att utnyttja resurs 5 enligt 

beskrivning i empirin, det vill säga med tre skift. Övriga flöden i 

produktionssystemet har inte någon flaskhals.  I flöde 1 är det resurs 1 som 

är kritisk resurs eftersom den har högst utnyttjandegrad, i flöde 2 är resurs 4 

den kritiska resursen. 

6.2.2 Utnyttja flaskhalsen till fullo 

Steg två i Drum-Buffer-Rope metoden är att utnyttja flaskhalsen till fullo för 

att kunna producera den efterfrågan som finns för företagets artiklar. Att öka 

utnyttjandet av flaskhalsen kan göras på flera sätt bland annat genom, 

övertid, ökat antal skift och ändringar av policys. Ett företag måste anpassa 

sitt sätt att utnyttja flaskhalsen till den efterfrågan som finns menar vi. Om 

utnyttjandegraden av en resurs är precis över 100 % kan det räcka med att 

företaget använder sig av övertid. Om efterfrågan däremot konstant är över 

100 % och övertid inte fungerar kan företaget utöka med ett skift för att se 

till att flaskhalsen kan producera den önskade efterfrågan. Detta är en 

bedömningsfråga som måste bedömas från fall till fall. 

 

Resurs 5 utan 

Helgskift 

 Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

    

Antal timmar 

   

Grupp 4  533313 48 85,00% 240 54,46 

Grupp 5  87830 48 85,00% 240 8,96 

Grupp 6  39112 48 85,00% 240 3,99 

Grupp 7  485404 48 85,00% 240 49,57 

TOTALTID  ∑   
   

116,99 

SCHEMALAGDTID        104,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
       112,50% 

SLACKTID        ∑   
   

-12,99 

       

Tabell IX 
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Om vi använder tidigare uträknad utnyttjandegrad av flaskhalsen som 

exempel, är beläggningsgraden 112,5 %. Enligt tabell IX saknas 13 timmars 

produktionstid i veckan i flaskhalsen när ställtid inte är inkluderad. I detta 

fall menar vi att övertid i långa loppet inte räcker till utan företaget kan tjäna 

på att utöka med ett helg skift. Om resurs 5 utnyttjas med ett helg skift får vi 

enligt tabell X en utnyttjandegrad på ca 93 % och en slacktid på 9 timmar i 

veckan. För företaget betyder detta att de kan producera den efterfrågan som 

finns för artiklar som utnyttjar resurs 5. 

 

Resurs 5 inkl. 

Helgskift 

 Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 4  533313 48 85,00% 240 54,46 

Grupp 5  87830 48 85,00% 240 8,96 

Grupp 6  39112 48 85,00% 240 3,99 

Grupp 7  485404 48 85,00% 240 49,57 

TOTALTID ∑   
    

116,99 

SCHEMALAGDTID        126,00 

UTNTTJANDE 

GRAD 
       92,86% 

SLACKTID       ∑   
   

9,00 

Tabell X 

För företaget kan det innebära vissa komplikationer att införa ett helg skift 

om de endast gör så på resurs 5. Problemet ligger i att om resurs 5 ska ha 

material att bearbeta under ett helgskift måste bufferten framför resursen 

innehålla en viss mängd artiklar som räcker hela skiftet. För att bufferten ska 

räcka hela skiftet krävs det att artiklar från grupp 4 eller 7 finns i den 

eftersom bufferten kan buffra en större mängd av dessa artiklar. Problemet 

skapas när efterfrågan på dessa artiklar under en planeringsperiod är så lågt 

att nettobehovet inte täcker ett helgskift. Detta kan ofta lösas när beläggning 

av produktionssystemet görs eller genom att producera en större mängd än 

vad nettobehovet för planeringsperioden är, vilket betyder att 

lagerhållningen av just dessa artiklar ökar.  

6.3 Planering på kortsikt 

När uppdatering av prognos, identifikation av flaskhals på långsikt och 

beslut om högre utnyttjandegrad av flaskhals har tagits kan beläggning av 
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produktionssystemet påbörjas. Vi anser att det är i detaljplaneringen Drum-

Buffer-Rope gör sig bäst. Eftersom metoden inte beskriver exakt vad som 

ska göras utan bygger på väl definierade och logiska principer för att nå ett 

mål, blir metoden flexibel och anpassningsbar till varje enskilt 

produktionssystem. För att ett företag ska kunna anpassa metoden till just 

deras produktionssystem är det viktigt att analysen av flödena i systemet är 

grundligt utförd. Analysen bör vara grundlig för att förstå hur specifika 

faktorer påverkar utnyttjandet av flaskhalsen. När förstålelsen för systemet 

väl är skapad ter det sig logiskt hur produktionen ska styras för att nå de mål 

som ska uppnås. Det är på grund av denna flexibilitet vi tycker att denna 

metod passar företaget bra vid beläggning av produktionssystem och 

partistorleksbestämning. 

6.3.1 Identifikation av flaskhals 

Först steget för företaget vid beläggning av produktionssystemet är att 

identifiera flakhals och kritiska resurser. Här kan de använda sig av samma 

metod som vid identifikation av flaskhals på lång sikt men beräkningarna 

ska ske med de bestämda nettobehoven för nästkommande planeringsperiod. 

Om företaget gör detta identifieras flaskhalsar och/eller kritiska resurser för 

nästkommande planeringsperiod, vilket är kritiskt för att vidare beläggning 

ska kunna ske på ett optimalt sätt. Uppdatering av kritiska resurser och 

flaskhalsar anser vi ha stor betydelse eftersom efterfrågan av företagets 

artiklar varierar vilket kan leda till att de kritiska resurserna skiftar mellan 

olika planeringsperioder. Det är flödet där resursen med högst 

beläggningsgrad under planeringsmetoden ingår som bör optimeras menar 

vi, vidare ska alla andra resurser i produktionssystemet underordnas 

beläggningen av denna resurs. 

6.3.2 Utnyttja flaskhals till fullo 

När identifikation av kritiska resurser och/eller flaskhalsar i 

produktionssystemet under nästkommande planeringsperiod är klar bör 

företaget kontrollera att hela nettobehovet kan produceras med de resurser 

som är inplanerade under planeringsperioden. Om beläggningsgraden på 

någon av resurserna är över 100 % betyder det att nettobehovet ej kan 

tillfredsställas om inte mer kapacitet skjuts till. Det finns flera metoder för 

att utnyttja en flaskhals till fullo bland annat att öka antal skift som utnyttjar 

resursen, beordra övertid eller ändra en policy som gör att kapaciteten ökar. 

På kort sikt menar vi att övertid eller förändring av policy är det som är mest 
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lönsamt. Om företaget utökar med ett skift för att tillfredsställa en kortsiktig 

förändring i efterfrågan betyder det att de behöver utöka antalet anställda 

vilket medför högre långsiktiga kostnader för att lösa ett kortsiktigt problem. 

Vad vi vet finns det inte någon policy på företaget som hindrar resurserna i 

produktionssystemet att utnyttja sin fulla kapacitet. Vi anser att detta leder 

till att företaget bör använda sig av övertid för att utnyttja en flaskhals till 

fullo när kortsiktiga förändringar i efterfrågan inträffar. Om företaget under 

en planeringsperiod, trots utökad utnyttjande av en flaskhals, inte kan 

producera nettobehovet av någon artikel menar vi att säkerhetslagret bör 

användas. Hur företaget ska utnyttja sitt säkerhetslager är något de måste 

bestämma eftersom vi har avgränsat vårt arbete så att det inte inkluderar 

säkerhetslagret. 

6.3.3 Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystemet 

När företaget har sätt till att varje resurs är schemalagd så att kapaciteten 

finns för att kunna tillfredsställa nettobehovet under planeringsperioden ska 

den beläggas på ett sätt så att kapacitet i en kritisk resurs inte går till spillo. 

Att belägga ett produktionssystem med hög beläggningsgrad är ett pussel. Vi 

anser att kapaciteten i produktionssystemet utnyttjas bäst genom att 

partiforma och belägga med hjälp av det tredje steget i Drum-Buffer-Rope 

metoden, att underordna övriga resurser mot den mest kritiska resursen. När 

företaget underordnar övriga resurser mot den mest kritiska är partistorleken 

och principer för beläggning redskap för att nå ett resursutnyttjande som ser 

till att nettobehovet kan tillfredsställas. Partistorlekarna för företagets 

artiklar måste, enligt oss, uppfylla vissa krav för att de ska anses godkända.  

Dessa krav är: 

 Partistorleken måste anpassas efter produktionssystemets 

restriktioner. 

 Partistorlekarna för artiklar får inte sätta hinder för maximalt 

utnyttjande av den mest kritiska resursen i systemet. 

När partistorlekarna anpassas efter produktionssystemets restriktioner menar 

vi att företaget måste se till att antal omställningar i en resurs inte blir så 

många, på grund av små partistorlekar, så att den schemalagda 

produktionstiden i resursen inte räcker till. Partistorlekarna får inte heller bli 

för stora eftersom buffertarna i systemet har en övre begränsning av vad de 

klarar av. Begränsningarna leder till att en kontroll av att buffertarna ej 
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överbelastas på grund av partistorlekarna är nödvändig. Partistorlekar av 

artiklar som inte utnyttjar den mest kritiska resursen i produktionssystemet 

får inte hindra materialflödet till denna resurs. För att inte hindra flödet 

måste dessa artiklars partistorlekar anpassas efter de luckor som finns i 

beläggningen av produktionssystemet när artiklar som utnyttjar den mest 

kritiska resursen har belagts i varje resurs. För artiklar som utnyttjar den 

mest kritiska resursen betyder kraven ovan att partistorlekarna behöver 

anpassas så att de tillåter utnyttjandet av eventuella kvälls- och helgskift.     

När bestämning av partistorlekar för artiklar och beläggning av resurser 

används som verktyg för att underordna övriga resurser mot den mest 

kritiska resursen måste partiformning och beläggning samspela. Vi anser att 

samspelet är av stor vikt för att kunna underordna övriga resurser mot den 

kritiska resursen. Samspelet mellan beläggning och partiformning innebär 

att beläggningen av produktionssystemet påverkar artiklarnas partistorlekar 

och vice versa. Det är först när så sker som flödena i ett produktionssystem 

kan styras på ett sätt så att utnyttjandet av en flaskhals och/eller kritisk 

resurs blir optimalt. 

6.3.3.1 Uppdelning av produktionssystemet i kritisk och icke kritisk del 

För att företaget ska kunna underordna övriga resurser i produktionssystemet 

mot den mest kritisk resursen måste de dela in sitt produktionssystem i en 

kritisk och icke kritisk del. I produktionssystemet ingår tre flöden och 

därmed finns det tre kritiska resurser. Enligt TOC ska flödet av material 

styras av den kritiska resursen i flödet vilket kan bli problematiskt i 

företagets produktionssystem på grund av att det finns tre kritiska 

resurserna. Vi anser att för företagets del är det endast nödvändigt att den 

kritiska resurs som kontrollerar det mest kritiska flödet styr vilken del av 

produktionssystemet som är kritiskt och icke kritiskt. Det mest kritiska 

flödet är det flöde som innefattar den kritiska resurs med högst 

beläggningsgrad. Om kraftig variation av nettobehovet uppstår kan 

produktionssystemets uppdelning i kritisk och icke kritisk del förändras.  

Tittar vi på hur efterfrågan ser ut för hela 2012 och ett fjärde skift utnyttjar 

resurs fem är det fortfarande denna resurs som har högst beläggningsgrad 

och bör enligt oss vara den resurs som styr vilken del av 

produktionssystemet som är kritisk och icke kritisk. 
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Figur VIII 

Eftersom resurs 5 inte har någon resurs efter sig i flödet är det endast denna 

resurssom ingår i den kritiska delen. Det blir i detta fall denna resurs som 

först ska beläggas med operationer av artiklar och sedan styra hur 

beläggningen av de andra resurserna utförs. 

6.3.3.2 Partiformning av artiklar som utnyttjar kritisk del av produktionssystemet 

När den kritiska delen av produktionssystemet ska beläggas måste 

partistorlekarna för de artiklar som ska utnyttja denna del bestämmas. 

Eftersom artiklarna ingår i det mest kritiska flödet behöver inte 

partistorlekarna anpassas för att inte störa material tillförseln till den mest 

kritiska resursen. Detta medför att kravet som finns på partistorlekarna för 

dessa artiklar är att de ska vara anpassade för de restriktioner som finns i 

produktionssystemet. Vi menar att partistorlekarna för artiklar som utnyttjar 

den mest kritiska resursen ska: 
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 Anpassas så att eventuella kvälls- och helgskift kan utnyttjas utan att 

utökning av skift i övriga resurser blir nödvändig. 

Är dessa krav uppfyllda betyder det att företaget kan producera nettobehovet 

för planeringsperioden utan att tillföra extra resurser än de som tidigare är 

schemalagda. Vi menar att det är först när dessa krav är uppfyllda det går att 

optimera partistorlekarna med någon form av partiformningsmetod. Det 

självklara valet av partiformningsmetod för företaget borde vara Wagner-

Whitin eftersom den lämpar sig vid produktionsplanering när efterfrågan 

varierar. Vi anser dock att införandet av denna metod i företaget innebär 

mycket mer jobb och förändringar i rutinerna för företaget. Wagner-Whitin 

metoden kräver mycket beräkningar och framförhållning för att den ska vara 

adekvat menar vi. Om produktionen ska planeras enligt denna metod 

behöver företaget veta nettobehovet för ett flertal planeringsperioder 

framöver för samtliga artiklar som produceras i produktionssystemet. 

Därefter planeras produktion för varje enskild produkt baserat på artiklarnas 

nettobehov. Om detta görs kan produktionen optimeras gällande 

ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Vi menar dock att det 

merarbete som läggs ner på att optimera produktionen med hjälp av Wagner-

Whitin kan vara att överarbeta situationen eftersom partistorlekarna först 

och främst bestäms av de krav som nämnts tidigare gällande optimering av 

resursutnyttjande. Vi anser då att EOQ-1 är en mer användbar modell för 

företaget vid partistorleksbestämning, eftersom denna modell inte kräver 

samma arbetsinsats. EOQ-1 är först och främst till för bestämning av 

partistorlekar vid nettobehovsplanering när efterfrågan är konstant.  

Efterfrågan av företagets artiklar kan variera från planeringsperiod till 

planeringsperiod men kan anses vara tämligen konstant på lång sikt. 

Eftersom den långsiktiga efterfrågan bestäms av efterfrågan i flera 

planeringsperioder antar vi att förhållandet mellan artiklar i en specifik 

planeringsperiod påminner om förhållandet mellan artiklar i den årliga 

efterfrågan. När detta antas medför det att partistorlekarna som är utformade 

med EOQ-1 och beräknade på den årliga efterfrågan, inte optimerar 

ordersärkostnaden mot lagerhållningskostnaden de planeringsperioder då 

förhållandet mellan artiklar inte stämmer överens på kort och lång sikt. Vi 

anser att denna metod trots sina brister är den mest adekvata för företaget på 

grund av enkelheten i metoden samt att partistorleken inte bestäms enligt 

modellen, det är endast ett riktmärke då övriga krav är tillgodosedda.  

Vilken metod företaget väljer att använda när de partibestämmer sina artiklar 

anser vi att företaget vinner på att beräkna sina ställkostnader enligt TOC, 

det vill säga att endast inkludera ställtiden i den kritiska resursen för flödet. 
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Vi menar att om företaget optimerar sina partistorlekar när de använder 

ställkostnaderna för samtliga resurser i flödet som ordersärkostnad medför 

det att företaget strävar efter större partistorlekar för att få ned antal ställ och 

därmed ställtiden i resurser som redan är underutnyttjade. I praktiken leder 

detta till att operatörer av resurser som inte är kritiska får gå och vänta på att 

kunna producera. Vi anser att operatörerna ska utnyttja denna tid till 

omställningar av resurser för att minska partistorlekarna och därmed 

lagerhållningskostanderna.  Vi menar att detta sker om företaget väljer att 

beräkna sina ordersärkostnader endast på de kritiska resurserna. 

6.3.3.3 Beläggning av kritisk del av produktionssystemet 

För att företaget ska kunna säkerställa att eventuella kvälls- och helgskift ska 

kunna utnyttjas av resursen som styr flödet anser vi att planeraren först ska 

belägga dessa skift. Vi menar att detta är viktigt eftersom produktion under 

ett helgskift kräver att en viss typ av artiklar finns i bufferten. När planeraren 

belägger ett helgskift i den kritiska resursen bör inte artiklarnas partistorlek 

styras av någon metod eller modell. Vi anser att partistorleken för artiklar 

som produceras vid helgskift styrs av tiden det tar för den kritiska resursen 

att tömma bufferten framför sig när den är fylld med detta parti. Vi menar 

helt enkelt att val av artiklar som produceras i resurs 1 och 2 på fredagen, 

samt deras partistorlekar ska väljas så att de artiklar som finns i bufferten 

framför resurs 5 tar så lång tid att bearbeta att denna resurs har tillgång till 

artiklar hela skiftet. För att resurs 5 ska ha tillgång till artiklar att bearbeta 

under ett helt helgskift krävs det att bufferten framför denna resurs har en 

hög kapacitet för dessa artiklar. Eftersom artiklarna har olika storlek klarar 

bufferten av att hålla olika antal enheter av varje artikel, det är endast om 

bufferten innehåller artiklar från grupp 4 eller 7 som resurs 5 har artiklar att 

bearbeta ett helt helgskift. Det går att kombinera artiklar som finns i 

bufferten för att tillfredsställa behovet, men vi anser att för enkelhetens skull 

bör företaget välja att belägga ett helgskift med artiklar från grupp 4 eller 7. 

Om detta görs kan resurs 5 bearbeta samma parti under hela helgen och 

företaget undviker problem med försörjning av artiklar från resurs 2. 

Artiklarna från grupp 4 och 7 har hög årlig efterfrågan. Vi menar att 

nettobehovet för båda artiklarna under en planeringsperiod endast i extrema 

fall är så lågt att det inte räcker för att belägga ett helgskift. När helgskiftet 

för den kritiska resursen är belagd måste nattskiften beläggas på ett liknande 

vis. När nattskiftet beläggs är företaget mer flexibelt eftersom det endast 

varar 8 timmar medan ett helgskift pågår 24 timmar. I detta läge kan 

planeraren vara taktisk och belägga nattskiften för resurs 5 med artiklar som 

har en partistorlek enligt EOQ-1 som täcker ett nattskift. Görs detta anser vi 
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att partistorleken anpassas efter produktionssystemtes utformning samt 

balanserar lagerhållningskostnaderna med ordersärkostnaderna. 

Om företaget ska kunna belägga sitt produktionssystem med optimala 

partistorlekar enligt EOQ-1 måste de kontrollera att systemet inte begränsar 

användningen. Planeraren på företaget kan kontrollera detta när uppdatering 

av prognosen sker. Om den optimala partistorleken enligt EOQ-1 uppdateras 

kan planeraren direkt kontrollera om någon av buffertkapaciteterna 

begränsar användningen av dem. Om bufferten begränsar dess användning 

menar vi att det är buffertens begränsning av partistorleken som bör gälla. 

När helg- och nattskift för den kritiska delen av produktionssystemet är 

belagt bör planeraren belägga de övriga skiften för denna del. Under dessa 

skift är inte den kritiska resursen lika beroende av vad som finns i bufferten 

framför den eftersom resurs 1 och 2 som förser den med artiklar att bearbeta 

producerar. Därför menar vi att den kritiska resursen under morgon- och 

kvällsskift kan beläggas med artiklar som är partiformade enligt EOQ-1 om 

buffertkapaciteten tillåter detta. Eftersom det inte är balansering av 

ordersärkostnader och lagerhållningskostnader som är det primära målet 

med partistorleksbestämningen bör planeraren vara flexibel. Om flödet och 

resursutnyttjandet gynnas genom att använda andra partistorlekar bör så 

göras eftersom den optimala partistorleken enligt EOQ-1 endast bör 

användas som ett riktmärke då spelrum finns för planeraren att fritt välja 

partistorlek utan att flödet påverkas. 

I vilken ordning företaget väljer att belägga artiklarna som ska utnyttja den 

kritiska delen av produktionssystemet ska styras av produktionssystemets 

begränsningar. I princip kan företaget använda vilket kösystem de vill så 

länge flödet av artiklar till den kritiska delen av produktionssystemet inte 

blir lidande. Företaget har dock artiklar där det enda som skiljer sig är 

emballaget de packas i vilket betyder att om företaget belägger dessa artiklar 

efter varandra kan de reducera omställningstiden. Om företaget kan belägga 

artiklar där ingen omställning av resurserna krävs efter varandra och detta 

inte påverkar flödet anser vi att de ska göra så. 

6.3.3.4 Beläggning av icke kritisk del av produktionssystemet 

När den kritiska delen är belagd för planeringsperioden ska den icke kritiska 

delens beläggning styras av den kritiska delen. För företagets del gäller det 

att i första hand belägga resurs 1 och 2 så att de understödjer beläggningen 

av resurs 5. När detta görs är det lättast att använda sig av bakåtplanering, 

det vill säga att resurs 2:s beläggning styrs av resurs 5 och resurs 1:s  
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beläggning styrs av resurs 2. Vi anser att resurs 1 och 2 ska beläggas med 

samma partistorlek som resurs 5 för respektive artikel. Detta medför att tiden 

ett parti av en artikel belägger de olika resurserna är beroende av kapaciteten 

för varje enskild resurs. 

När partier av artiklar som utnyttjar den kritiska delen är belagda kan de 

övriga artiklarna belägga systemet. Vi menar att företaget först ska belägga 

systemet med artiklar som ingår i flödet som har den näst mest kritiska 

resursen. Denna resurs kan variera beroende på nettobehovet av artiklar. Om 

data från den årliga prognosen för 2012 används är den näst mest kritiska 

resursen resurs 4. När företaget belägger artiklar som endast använder den 

icke kritiska delen ska beläggningen helt anpassas efter hur artiklarna som 

ingår i den kritiska delen belägger resurs 1 och 2. 

6.3.3.5 Partiformning av artiklar som inte utnyttjar den kritiska delen av 

produktionssystemet 

Vi anser att om företaget ska kunna optimera flödet genom partiformning 

och beläggning av produktionssystemet måste partier som ingår i flöde som 

inte utnyttjar den kritiska delen partistorleksbestämmas efter de luckor som 

tidigare belagda partier lämnat i resurs 1 och 2. Det kommer alltid att finnas 

luckor i beläggningen av resurs 1 och 2 när det kritiska flödet är belagt 

eftersom resurs 5 har en betydligt lägre kapacitet än resurs 1 och 2 för alla 

artiklar. Vi menar att det är ett krav att partistorlekarna för artiklar som inte 

utnyttjar den kritiska delen av produktionssystemet anpassas till dessa 

luckor. Vi anser att om denna anpassning inte görs kommer flödet av artiklar 

till den kritiska resursen störas och det finns en risk att efterfrågan av artiklar 

som utnyttjar denna resurs inte kan tillfredsställas. Om luckorna i 

beläggningen av resurs 1 och 2 när det kritiska flödet är belagt tillåter att 

företaget producerar optimala partistorlekar enligt EOQ-1 eller den 

partistorlek som begränsas av buffertkapaciteten anser vi att företaget ska 

göra det. Om så görs menar vi att flödet optimeras samtidigt som hänsyn tas 

till balansen mellan lagerhållningskostnad och ordersärkostnad. 

Partistorleksbestämning och beläggning av det tredje och minst kritiska 

flödet anser vi måste göras på samma sätt som det flöde som innehåller den 

näst mest kritiska resursen. Skillnaden i partistorleksbestämningen och 

beläggningen för det minst kritiska flödet är att det styrs av två flöden 

istället för ett. Det kommer fortfarande att finnas luckor i beläggningen av 

resurs 1 och 2 och det är först och främst dessa luckor som avgör hur stor en 

partistorlek kan vara.   
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6.3.3.6 Kontroll av att partiformning och beläggning inte har skapat ny flaskhals 

När hela nettobehovet för alla artiklar under planeringsperioden är belagda 

enligt principen att flödet ska optimeras måste företaget kontrollera att antal 

omställningar i respektive resurs inte blir för många.  Om antalet ställ blir 

för många kan det bidra till att den schemalagda tiden för resursen inte 

räcker till för att producera nettobehovet för planeringsperioden. Om så 

skulle vara fallet visas detta när planeraren utför beläggningen på så vis att 

hela nettobehovet för alla artiklar inte går att belägga under den 

schemalagda tiden för produktionssystemet. Skulle antalet omställningar i en 

specifik resurs påverka systemets förmåga att producera den efterfrågan som 

finns går det oftast att lösa genom att göra partistorlekarna större och 

därigenom minska antal omställningar. EOQ-4 är en modell som lämpar sig 

väl för att lösa problem när restriktioner för antal omställningar innan en 

resurs blir flaskhals finns. Vi anser dock att denna metod inte passar 

företaget så bra eftersom EOQ-4 bygger på att partistorlekarna från början är 

formade enligt någon av EOQ formlerna och sedan ska anpassas efter 

restriktionerna. Företagets partistorlekar är först och främst utformade efter 

produktionssystemet och skiljer sig ofta från den optimala partistorleken 

enligt EOQ-1. Vi anser därför att EOQ-4 utesluts som modell för att anpassa 

partistorlekarna till restriktionen för antal omställningar. Om antalet 

omställningar i en specifik resurs någon gång blir så stort att nettobehovet 

för planeringsperioden inte kan produceras bör planeraren först och främst 

justera partistorlekarna i den kritiska delen eftersom en justering här 

påverkar hela produktionssystemet. När partistorlekarna blir större för de 

artiklar som utnyttjar den kritiska delen av produktionssystemet skapas även 

större luckor i beläggningen av resurs 1 och 2 vilket leder till att 

partistorlekarna för de resurser som inte utnyttjar den kritiska delen kan 

göras större även de. På så sätt kan färre antal omställningar i resurserna 

skapas genom korrigering av partistorlekarna. När dessa korrigeringar görs 

ska hänsyn till produktionssystemets begränsningar och materialflödet till 

den kritiska resursen tas. 
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7. Resultat/Slutsats 

I detta arbete har vi kommit fram till att partistorleksbestämning och 

beläggning av artiklar i ett produktionssystem med kapacitetsbrist, 

varierande beläggningsgrad av resurser samt flera flöden i vilka en mängd 

olika artiklar ingår, ska ske för att optimera flödet. Vi menar att anpassning 

av partistorlekar och beläggning av artiklarna efter flödet ökar effektiviteten 

i resursutnyttjandet. Om resursutnyttjandet blir mer effektivt ökar 

möjligheten för produktionssystemet att producera den efterfrågan som finns 

för artiklarna som tillverkas i produktionssystemet. I arbetet argumenterar vi 

för att anpassning av partistorlekar och beläggning av artiklar ska ske efter 

flödet.  Vi menar att kunna tillgodose efterfrågan för dessa artiklar har högre 

ekonomisk prioritet än att balansera lagerhållningskostnaderna med 

ordersärkostnaderna. 

Vi har kommit fram till att en modell för partistorleksbestämning och 

beläggning av artiklar som produceras i ett produktionssystem där 

kapaciteten är knapp och efterfrågan varierar bör vara dynamisk. Vi menar 

att endast en dynamisk modell kan hantera både variationen i efterfrågan och 

bristen på kapacitet. För att skapa en dynamisk modell anser vi att 

beläggning och partistorleksbestämning bör ske parallellt. Sker beläggning 

och partiformning parallellt påverkar partistorleken på en artikel 

beläggningen av en resurs, vilket i sin tur bör påverka partistorleken för 

resterande artiklar. Där av drar vi slutsatsen att en dynamisk partiformnings- 

och beläggningsmodell kan utformas som en planeringsmodell där 

kapacitetsbehovet och resursutnyttjande står i fokus. 

Vi menar att partiformningsmetoder som ämnar balansera 

lagerhållningskostnader och ordersärkostnader ska användas om 

nedanstående kriterier efterföljs: 

 Flödet av artiklar till den kritiska resursen inte störs 

 Begränsningar i produktionssystemet, så som buffertkapaciteter, ej 

överskrids 

 Valet av partistorlekar ej skapar en flaskhals 

Vi har dragit slutsatsen att när en partiformningsmetod används ska 

ordersärkostnaden endast beräknas på den resurs som begränsar antalet 

färdiga artiklar, det vill säga den resurs i flödet med högst utnyttjandegrad. 
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Under arbetets gång har vi insett svårigheten att skapa en ekonomisk modell 

för utformning av partistorlekar och beläggning av artiklar för ett 

produktionssystem. Det faktum att en användbar modell måste vara enkel i 

sin utformning gör att modellen aldrig kan bli komplett.  

Med den ökade förståelse för partistorleksbestämning och beläggning av 

resurser vi har fått under arbetets gång har vi skapat en modell som vi menar 

passar företag med produktionssystem där kapacitetsbrist råder och 

efterfrågan av artiklarna som produceras i det är varierande. 
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Beskrivning av modell 

Steg 1 

1. I steg ett uppdaterar marknadsavdelningen den nya prognosen i 

affärssystemet. 

Steg 2 

1. När logistikavdelningen får den uppdaterade prognosen utförs 

identifikation av eventuell flaskhals på lång sikt genom att titta på 

utnyttjandegraden för varje specifik resurs i produktionssystemet 

baserat på den nya prognosen som sträcker sig ett år framåt. 

2. Om en flaskhals identifieras måste bedömning ske om ny kapacitet 

behövs skjutas till. Detta kan göras genom att utöka utnyttjandet av 

resursen med ett extra skift. 

3. Analys om uppdatering av lager för varje enskild artikel för 

nästkommande planeringsperiod är nödvändig. 

Steg 3 

1. Planeringsavdelningen beräknar nettobehovet för nästkommande 

planeringsperiod för de artiklar som behöver uppdatering av lager. 

2. Identifikation av flaskhals eller kritisk resurs för planeringsperioden 

genom att titta på utnyttjandegraden för varje resurs i 

produktionssystemet under planeringsperioden baserat på det 

nettobehov som ska produceras. 

3. Uppdelning av kritisk och icke kritisk del av produktionssystemet. 

Den kritiska delen av produktionssystemet består av den kritiska 

resursen samt resurser som utför efterföljande operationer i flödet. 

4. Vid beläggning av den kritiska delen av produktionssystemet ska 

partistorlekar och beläggning av artiklar samspela för att optimera 

flödet. Därför måste partistorlekarna för artiklar anpassas så att 

eventuella extra skift kan utnyttjas av den kritiska resursen. 

Beläggning ska därför ske på dessa skift först med partistorlekar och 

artiklar som väljs endast för att möjliggöra utnyttjandet av extra skift. 

När extra skiften är belagda beläggs övriga skift. Partistorlek och 

turordning för artiklar väljs för att optimera flödet. Finns möjlighet 
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används den optimala partistorleken enligt EOQ-1. Artiklar som inte 

kräver någon omställning av resurser kan planeras in efter varandra 

när flödet tillåter det. 

5. Beläggning och partistorlekar av artiklar som endast utnyttjar den 

icke kritiska delen av produktionssystemet styrs av partistorlekar och 

beläggning av artiklar som utnyttjar den kritiska delen. Luckorna i 

beläggningen av gemensamt utnyttjande resurser när artiklar som 

utnyttjar den kritiska delen av produktionssystemet är belagda sätter 

gränser för partistorlekar av artiklar som endast utnyttjar den icke 

kritiska delen av produktionssystemet. 

6. Kontroll av att partistorlekar och beläggning av artiklar inte har 

skapat någon flaskhals.  
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8. Rekommendationer 

Vi menar att det vore intressant med vidare forskning om hur anpassning av 

partistorlekar och beläggning av artiklar för att optimera flödet i ett 

produktionssystem påverkar och påverkas av ett säkerhetslager, inleveranser 

av material samt val av producerade artiklar för planeringsperiod. 

Ytterligare forskningsuppslag är att undersöka möjligheten att skapa en 

modell för partiformning och beläggning av artiklar i ett produktionssystem 

där hänsyn även tas till PIA.  

Vi rekommenderar företaget att anpassa partistorlekarna och beläggning av 

artiklar i deras produktionssystem så att flödet till den kritiska resursen 

prioriteras. Anpassning ska göras så att den efterfrågan som finns kan 

produceras för varje specifik artikel utan att de behöver investera i nya 

resurser. Denna anpassning efter flödet kan ske med hjälp av vår modell. Vi 

anser att det då är viktigt att företaget undersöker om säkerhetslagret, 

inleveranser av material, beräkningar av nettobehov för planeringsperioder 

samt deras affärssystem måste anpassas. 
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Bilagor 

Bilaga I – Artikel data 

  Bredd Längd Prognos 2012 Värde Art. Kronor 

Artikel A * 96 90772 * 

Artikel B-C * 195 104294 * 

Artikel D-E * 229 440673 * 

Artikel FG * 38 388314 * 

Artikel HI * 38 33256 * 

Artikel JK * 38 111743 * 

Artikel LM * 128 65277 * 

Artikel NO * 128 8463 * 

Artikel PQ * 128 14054 * 

Artikel RS * 192 29242 * 

Artikel TU * 192 3651 * 

Artikel VW * 192 6219 * 

Artikel XY * 64 373937 * 

Artikel ZÅ * 64 33346 * 

Artikel ÄÖ * 64 78121 * 

 

Artikel Antal

/stuv 

Längd-

stuv 

Antal

/stuv 

Längd-

stuv 

Antal/

stuv 

Längd-

stuv 

Antal/

stuv 

Längd-

stuv 

Artikel A 92 2,0 92 2,0     

Artikel B-C 184 2,0   92 2,0   

Artikel D-E 184 2,3   92 2,3   

Artikel FG 720 2,6     60 0,38 

Artikel HI 720 2,6     60 0,38 

Artikel JK 720 2,6     60 0,38 

Artikel LM 240 2,6     60 1,28 

Artikel NO 240 2,6     60 1,28 

Artikel PQ 240 2,6     60 1,28 

Artikel RS 120 2,6     60 1,92 

Artikel TU 120 2,6     60 1,92 

Artikel VW 120 2,6     60 1,92 

Artikel XY 480 2,6     60 0,64 

Artikel ZÅ 480 2,6     60 0,64 

Artikel ÄÖ 480 2,6     60 0,64 
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Bilaga II - Value Stream Maps för artiklarna  
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Bilaga III - Buffertstorlek & Maximal partistorlek 

                                                    

             
              

              
 

Där  

i = Grupp 
 

Buffert 1               

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Artiklar/Stuv 92 184 184 720 240 120 480 

Stuvens längd 2 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 

Buffert längd 95 95 95 95 95 95 95 

Antal stuvar 47 47 41 36 36 36 36 

Kapacitet 4324 8648 7544 25920 8640 4320 17280 
 

Buffert 2                

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Artiklar/Stuv 92             

Stuvens längd 2             

Buffert längd 84             

Antal stuvar 42             

Kapacitet 3864             
 

Buffert 3               

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Artiklar/Stuv   92 92         

Stuvens längd   2 2,3         

Buffert längd   64,4 64,4         

Antal stuvar   32 28         

Kapacitet   2944 2576         
 

Buffert 4               

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Artiklar/Stuv       60 60 60 60 

Stuvens längd       0,38 1,28 1,92 0,64 

Buffert längd       80 80 80 80 

Antal stuvar       210 62 41 125 

Kapacitet       12600 3720 2460 7500 
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(  
                
                

)                                  

 

Där 

i = Buffert 

k = Resurs 

j = Resurs 
 

Buffert 1                

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Kapacitet 92 184 184 720 240 120 480 

KapacitetResursk 2 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 

StälltidResursk 95 95 95 95 95 95 95 

KapacitetResursj 47 47 41 36 36 36 36 

MaxPartistorlek 4324 8648 7544 25920 8640 4320 17280 

        
Buffert 2                

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Kapacitet 3864             

KapacitetResurs 3 108             

StälltidResurs 3 0,5             

KapacitetResurs 2 480             

MaxPartistorlek 4746             

        
Buffert 3               

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Kapacitet   2944 2576         

KapacitetResurs 4 209,95 220,15         

StälltidResurs 4   1 1         

KapacitetResurs 2 960 960         

MaxPartistorlek   2808 2383         

        
Buffert 4                

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 

Kapacitet       12600 3720 2460 7500 

KapacitetResurs 5     204 204 204 204 

StälltidResurs 5       0,5 0,5 0,5 0,5 

KapacitetResurs 2     960 960 960 960 

MaxPartistorlek       15520 4244 2644 9044 
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Bilaga IV - Resurs beläggning 

Uträkning av beläggningen för varje resurs kan göras genom att titta på hur 

många artiklar som ska utnyttja de olika resurserna över ett år, dela med 

antal produktionsveckor och den beräknade tillgängliga kapaciteten för 

resursen. Då får vi fram hur många timmar resursen måste vara planerad att 

producera i veckan för att klara efterfrågan. Nedan visas formeln vi har 

använt: 

   
  

          
 

Där 

Di = Efterfrågan för grupp i 

ti = Antal arbetsveckor för grupp i 

ai = Resurstillgänglighet för grupp i 

ki = Resurskapacitet för grupp i 

Delar vi sen detta tal med hur mycket företaget planerar att schemalägga 

resursen får vi ett tal som måste vara mindre än 100 % för att resursen kan 

producera årsbehovet. Den resurs som har högst siffra är den kritiska 

resursen. Nedan visas formeln för utnyttjande graden: 

  
  ∑   

  
 

Där 

ST = Schemalagdtid 

Antal timmar per vecka maskinen måste vara belagd/ Beräknad schemalagd 

tid för resursen i veckan = Utnyttjandegrad. Använder vi dessa formler får 

vi: 
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Resurs 1  Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 1  90772 48 90,00% 769 2,73 

Grupp 2  104294 48 60,00% 769 4,70 

Grupp 3  440673 48 60,00% 655 23,36 

Grupp 4  533313 48 80,00% 3766 3,68 

Grupp 5  87830 48 80,00% 1143 2,00 

Grupp 6  39112 48 80,00% 767 1,32 

Grupp 7  485404 48 80,00% 2303 5,48 

TOTALTID ∑       43,30 

SCHEMALAGDTID ST     73,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
B     59,33% 

SLACKTID       ∑      29,69 

 

Resurs 2  Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 1  90772 48 80,00% 600 3,93 

Grupp 2  104294 48 80,00% 1200 2,26 

Grupp 3  440673 48 80,00% 1200 9,56 

Grupp 4  533313 48 80,00% 1200 11,57 

Grupp 5  87830 48 80,00% 1200 1,90 

Grupp 6  39112 48 80,00% 1200 0,84 

Grupp 7  485404 48 80,00% 1200 10,53 

TOTALTID ∑       40,62 

SCHEMALAGDTID ST     73,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
B     55,66% 

SLACKTID       ∑      32,37 
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Resurs 3  Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 1  90772 48 75,00% 144 17,51 

TOTALTID ∑       17,510 

SCHEMALAGDTID ST     73,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
B     23,99% 

SLACKTID       ∑      55,48 

 

Resurs 4  Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 2  104294 48 85,00% 247 10,34 

Grupp 3  440673 48 85,00% 259 41,70 

TOTALTID ∑       52,05 

SCHEMALAGDTID ST     73,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
B     71,30% 

SLACKTID       ∑      20,94 

 

Resurs 5  Prognos 

   

Veckor 

   

Tillgänglighet 

   

Kapacitet 

   

Antal timmar 

   

Grupp 4  533313 48 85,00% 240 54,46 

Grupp 5  87830 48 85,00% 240 8,96 

Grupp 6  39112 48 85,00% 240 3,99 

Grupp 7  485404 48 85,00% 240 49,57 

TOTALTID ∑   
    116,99 

SCHEMALAGDTID ST     104,00 

UTNYTTJANDE 

GRAD 
B 

    
112,50% 

SLACKTID       ∑   
   -12,99 
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Övre gräns för partistorlek satt av buffert 

Grupp Buffert framför resurs 2 Buffert framför 
packningsresurs 

1 4324 4746 

2 8648 2808 

3 7544 2383 

4 25920 15520 

5 8640 4244 

6 4320 2644 

7 17280 9044 
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Bilaga V - Ställkostnader 

                                                              

Där  

k = Grupp 

i = Resurs 

 

Resurs 1        

 Grupp 1 2-3 4-7 

 Ställtid 0,5 0,5 0,5 

 Timkostnad 3996 3996 3996 

 Mantimmar 350 350 350 

 Manfaktor 5 5 5 

 Ställkostnad 2873 2873 2873 

 

Resurs 2        

 Grupp 1 2-3 4-7 

 Ställtid 0,5 2 1,5 

 Timkostnad 1863 1863 1863 

 Mantimmar 350 350 350 

 Manfaktor 2 2 2 

 Ställkostnad 1281,5 5126 3844,5 

 

Resurs 3        

 Grupp 1 2-3 4-7 

 Ställtid 0,5     

 Timkostnad 619     

 Mantimmar 350     

 Manfaktor 3     

 Ställkostnad 834,5     
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Resurs 4        

 Grupp 1 2-3 4-7 

 Ställtid   1   

 Timkostnad   485   

 Mantimmar   350   

 Manfaktor   1   

 Ställkostnad   835   

 

Resurs 5        

 Grupp 1 2-3 4-7 

 Ställtid     0,5 

 Timkostnad     375 

 Mantimmar     350 

 Manfaktor     1 

 Ställkostnad     362,5 
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Bilaga VI - Partistorleksberäkningar 

I ”Buff-Check” är data hämtad från Bilaga IV för att jämföra 

buffertkapaciteter med varandra på följande sätt: 

                                                             

                                                                                 

 

EOQ-kapacitet är uträknad med formeln: 

     √
     

     
 
 
 
 

Där 

H = p * r  

EOQ-vald är sedan en jämförelse mellan EOQ-kapacitet och Buff-check på 

följande sätt: 
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Partistorleksberäkningar 
Artikel Kapacitet 

i 

utnyttjad 

resurs (k) 

Årliga 

efterfrågan 

(d) 

OmsKost/h 

(K) 

Efterfråga/h 

(d) 

Värde Art. 

Kronor (p) 

LagerH.Ränta 

(r) 

EOQ-

Kapacitet 

(    ) 

Buff-Check. EOQ-

vald 

A 108 90772 2873 18,4 125,93 0,2 4995 3978 3978 

BC 210 104294 835 21,1 97,06 0,2 3158 2808 2808 

DE 220 440673 835 89,1 114,26 0,2 7356 2383 2383 

FG 204 388314 362,5 78,5 31,48 0,2 8527 15520 8527 

HI 204 33256 362,5 6,7 31,48 0,2 1990 15520 1990 

JK 204 111743 362,5 22,6 31,48 0,2 3804 15520 3804 

LM 204 65277 362,5 13,2 81,24 0,2 1765 4244 1765 

NO 204 8463 362,5 1,7 107,54 0,2 536 4244 536 

PQ 204 14054 362,5 2,8 100,00 0,2 719 4244 719 

RS 204 29242 362,5 5,9 120,02 0,2 954 2644 954 

TU 204 3651 362,5 0,7 159,26 0,2 289 2644 289 

VW 204 6219 362,5 1,3 148,33 0,2 391 2644 391 

XY 204 373937 362,5 75,6 45,67 0,2 6868 9044 6868 

ZÅ 204 33346 362,5 6,7 59,02 0,2 1455 9044 1455 

ÄÖ 204 78121 362,5 15,8 55,09 0,2 2361 9044 2361 
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Bilaga VII - Data för respektive resurs 

 

Resurs 1  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Ställkostnad 2873 2873 2873 2873 2873 2873 2873 

Ställtid/tim 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Resurstillgänglighet 90,00% 60,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Manfaktor 5 5 5 5 5 5 5 

Kostnad/mantimme 350 350 350 350 350 350 350 

Kapacitet 769 769 655 3766 1143 767 2303 

Antal skift 2 2 2 2 2 2 2 

Lagerhållningsränta 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

 

Resurs 2  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Ställkostnad 1281,5 5126 5126 3844,5 3844,5 3844,5 3844,5 

Ställtid/tim 0,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Resurstillgänglighet 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Manfaktor 2 2 2 2 2 2 2 

Kostnad/mantimme 350 350 350 350 350 350 350 

Kapacitet 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Antal skift 2 2 2 2 2 2 2 

Lagerhållningsränta 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

 

Resurs 3  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Ställkostnad 659,5             

Ställtid/tim 0,5             

Resurstillgänglighet 75,00%             

Manfaktor 3             

Kostnad/mantimme 350             

Kapacitet 144             

Antal skift 2             

Lagerhållningsränta 20,00%             
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Resurs 4  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Ställkostnad   835 835         

Ställtid/tim   1 1         

Resurstillgänglighet   85,00% 85,00%         

Manfaktor   1 1         

Kostnad/mantimme   350 350         

Kapacitet   247 259         

Antal skift   2 2         

Lagerhållningsränta   20,00% 20,00%         

 

Resurs 5 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 

Ställkostnad       362,5 362,5 362,5 362,5 

Ställtid/tim       0,5 0,5 0,5 0,5 

Resurstillgänglighet       85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 

Manfaktor       1 1 1 1 

Kostnad/mantimme       350 350 350 350 

Kapacitet       240 240 240 240 

Antal skift       3 3 3 3 

Lagerhållningsränta       20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
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