
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-A--09/038--SE

Diskret händelsestyrd
simulering i svenska företag --

En undersökning baserad på ett
elektroniskt  frågeformulär

Attila Niess

2009-06-02



LiU-ITN-TEK-A--09/038--SE

Diskret händelsestyrd
simulering i svenska företag --

En undersökning baserad på ett
elektroniskt  frågeformulär

Examensarbete utfört i kommunikations- och transportsystem
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings universitet

Attila Niess

Handledare Fredrik Persson
Examinator Fredrik Persson

Norrköping 2009-06-02



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Attila Niess



Förord 
 
Min utbildning som civilingenjör, avslutas med detta examensarbete på KTS 
(Kommunikations- och Transportsystemprogrammet) med inriktning telematik vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Universitetet, Campus 
Norrköping. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Fredrik Persson för det stöd och för de råd 
som han har bidragit med under examensarbetets olika faser. Hans oerhörda skicklighet 
och kunskap inom simulering har bidragit till det här examensarbetets genomförande. 
Hans ovärderliga kontakter med logistikföreningen PLAN möjliggjorde utskick av ett 
elektroniskt frågeformulär till 900 företag. 
 
Ett stort tack även till Maria Johansson som har bidragit med värdefulla kommentarer och 
åsikter i samband med frågeformulärets sammanställning. Andra som har bidragit med 
kommentarer och åsikter till frågeformulärets utformning och jag riktar tacksamhet till är 
Erik Selldin, och Andreas Feldmann.  
 
Ett stort tack till Rikard Sjöström som arbetar på PLAN och har bidragit med alla e-
postadresser till PLAN-medlemmar, vilket har möjliggjort för mig att genomföra en 
enkätundersökning riktad till företag som arbetar med simulering inom svenskt 
näringsliv.  
 
Jag tackar slutligen alla respondenter som har deltagit i undersökningen och besvarat den 
elektroniska enkäten. Utan deras bidrag skulle inte den här undersökningen och 
färdigställande av examensarbetet kunnat genomföras. 
 
 
Norrköping, maj 2009 
 
 
Attila Niess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har genomförts vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid 
Linköpings Universitetet, Campus Norrköping. Examensarbetet är ett resultat av en 
undersökning, sammanställning och analys av insamlat data som bygger på ett 
webbaserat frågeformulär om simulering inom svenskt näringsliv.  
 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på i vilken omfattning, hur och när 
simulering (händelsestyrd simulering) används inom svenskt näringsliv. Även de tekniker 
och metoder som förekommer vid de olika aktiviteterna och som används i ett 
simuleringsprojekt har undersökts. Sammanlagt är det sex hypoteser som har formulerats 
i början av arbetet för att med hjälp av dessa formulera frågorna till undersökningen. 
Undersökningen som bygger på en webbenkät har skickats till ca 2600 personer som är 
medlemmar i PLAN som är en ideell förening och deras medlemmar arbetar med 
logistik- och transportfrågor i industri- och handelsföretag. 
 
Sammanlagt är det 82 personer som har valt att delta och svarat på frågorna i 
webbenkäten. Utifrån insamlat empiriskt material görs en faktabaserad sammanställning 
som syftar till att ge svar på sex hypoteser. 
 
Examensarbetet innehåller även en teoretisk referensram som ger läsaren en inblick i vad 
simulering är för något och vilka aktiviteter som ingår i ett simuleringsprojekt. Vidare ges 
en förklaring på de aktiviteter samt på de tekniker och metoder som förekommer i 
frågeformuläret. Examensarbetet innehåller också ett teoribaserat avsnitt över hur en 
webbenkät bör utformas och hur den konstrueras utifrån ställda hypoteser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Abstract 
 
This thesis has been carried out at the Department of Science and Technology at 
Linköping University, Campus Norrköping. The thesis work is the result of a survey, 
compilation and analysis of collected data based on a web-based questionnaire on the 
simulation in the Swedish industry. 
 
The purpose of the investigation is to find out to what extent, how and when simulation 
(discrete event simulation) is used in Swedish industry. Although the techniques and 
methods used in the various activities and used in a simulation project is examined. In 
total, there are six hypotheses posed in the beginning of the process of using them to 
formulate questions for investigation. The survey, based on a web has been sent to about 
2500 persons who are members of PLAN, which is a non-profit organization and their 
members are working on logistics and transport of industrial and commercial.  
 
Altogether, there are 82 persons who have participated and responded to questions in the 
web survey. Based on the collected empirical material, a fact-based assessment was 
made. The aim is to provide answers of six hypotheses.  
 
The thesis work also contains a theoretical frame of reference which gives the reader an 
insight into what the simulation is and what kind of activities are part of a simulation 
project. Furthermore, given an explanation on the activities and on the techniques and 
methods those appear in the questionnaire. The thesis work also includes a theory-based 
section on how a web design and how it is constructed according to the hypotheses. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med detta examensarbete. Vidare i 
avgränsningar behandlas de frågor som sätter gränserna i detta arbete och sedan beskrivs 
tillvägagångssättet och genomförandet av arbetet i en metoddel. 
 

1.1 Bakgrund 
 
En del undersökningar som baseras på frågeformulär och intervjuer har gjorts om 
simulering (diskret händelsestyrd simulering) vid några universitet runt om i Sverige. Till 
exempel Eriksson (1997) som baserar sin undersökning på ett frågeformulär som sänts 
via e-post till tillverkande företag i Sverige medan Andersson (1999) har utfört sin 
undersökning med hjälp av telefonintervjuer.  
 
Dessa undersökningar utfördes för mer än 10 år sedan. Linköpings universitet är 
intresserat av att utföra en ny undersökning med hjälp av ett frågeformulär, för att få en 
uppfattning om hur simulering (diskret händelsestyrd simulering) som verktyg används 
inom svenskt näringsliv i dagens Sverige. Linköpings universitets målsättning är att 
resultatet ifrån en undersökning ska baseras på fakta och inte på påståenden eller 
antaganden.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att, med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär, undersöka i vilken omfattning, 
vilka simuleringsprogram, hur ofta och till vad simulering (diskret händelsestyrd 
simulering) används inom svenskt näringsliv. Av intresse är även att undersöka vilka 
tekniker och metoder som används vid de olika aktiviteterna som ingår i ett 
simuleringsprojekt. Detta är i första hand med inriktning på tillverkningsindustrin. 
Utifrån insamlat empiriskt material görs en faktabaserad sammanställning som syftar till 
att ge svar på ett antal hypoteser.  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Frågeformuläret eller undersökningen i studien är riktad till företag som är medlemmar i 
PLAN som är ett nätverk, och mötesplats för logistiker. PLAN är en ideell förening som 
har medlemmar som arbetar med logistik- och transportfrågor i industri- och 
handelsföretag. Andra medlemmar är konsulter som jobbar med produktions- och 
verksamhetsutveckling. Antalet medlemmar är 900 företag i hela landet. Därmed är 
urvalet begränsat till dessa 900 företag.  
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En undersökning kan genomföras på många olika sätt men den här undersökningen 
baseras enbart på ett webbaserat frågeformulär som skickades via e-post till företag inom 
Sverige.  
 
Det finns två varianter av simuleringsteknik som används, kontinuerlig- och diskret 
simulering. Undersökningen i detta examensarbete grundar sig enbart på resultat av 
diskret händelsestyrd simulering. 
 

1.4 Metod 
 
Examensarbetet påbörjades med och en grundlig diskussion med min handledare, Fredrik 
Persson, om simulering som resulterade i en genomgång och planering hur arbetet skulle 
genomföras. Examensarbetets genomförande delades upp i olika faser. 
 
Första fasen i examensarbetets genomförande påbörjades med en litteraturstudie, där 
fakta inhämtades genom att: läsa andra studier, läsa om hur simulering tillämpas inom 
svensk industri samt hur en undersökning genomförs med hjälp av ett frågeformulär, läsa 
om simulering i allmänhet samt den teknik och metodik som används i samband med 
simulering. Detta för att kunna skapa ett frågeformulär utifrån ett antal definierade 
hypoteser samt att kunna ställa relevanta frågor om simulering och om de tekniker och 
metoder som används inom svenskt näringsliv. 
 
Fas två i arbetets genomförande innebar att ett antal frågor formulerades och 
sammanställdes om simulering, teknik och metod vilket resulterade i ett webbaserat 
frågeformulär som skickades via e-post till alla PLAN-medlemmar. Frågorna i 
frågeformuläret skulle bidra med sådan information så att de antagna hypoteserna skulle 
kunna besvaras. 

Fas tre gick ut på att samla in alla svar och data från respondenter som besvarade enkäten 
om simulering och som lagrades i Webropols (Internettjänst för webbenkät) databas. 
Dessa svar (data) överfördes till Microsoft Excel för vidare bearbetning. Det insamlade 
datamaterialet sammanställdes och analyserades, hypoteserna besvarades. Utifrån 
analysen drogs slutsatser som ledde till en slutdiskussion. Slutligen sammanställdes allt 
material som resulterade i en rapport. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I följande teoretiska referensram ges en beskrivning av vad simulering är samt en 
beskrivning av de matematiska modeller som simulering baseras på. En beskrivning ges 
även av fördelar och nackdelar med detta verktyg och de områden som simulering 
kommer till användning inom. Vidare ges en beskrivning på vad simuleringsmetod är för 
något och de aktiviteter som ingår i denna referensram. Dessa aktiviteter kommer att 
beskrivas ingående.  
 

2.1 Vad är simulering? 
 
Nedan ges ett par exempel på definitioner och förklaringar på vad ”simulering” och 
”system” är för något. 
 
Simulering enligt Banks (1999, sid.7) är ”the imitation of the operation of a real world 
process or system over time”. En annan definition enligt Seila med flera (2003, sid. 8) 
”Simulation is a set of numerical and programming techniques for  epresenting stochastic 
models and conducting sampling experiments on those models using a digital computer”. 
Greasley (2004, sid. 3) definierar simulering enligt följande: “a range of model types 
from spredsheet models, system dynamic simulation and discrete-event simulation”. 
 
System definieras enligt Banks med flera (1996, sid. 8) som ”a group of objects that are 
joined together in some regular interaction or interdependence toward the 
accomplishment of some purpose”. Seila med flera (2003, sid. 2) preciserar på detta sätt: 
“system is a set of interacting components or entities”. 
 
Med andra ord, simulering används för att återge och sedan undersöka det verkliga 
systemets (t.ex. en tillverkningsprocess) uppförande med hjälp av en simuleringsmodell. 
En simuleringsmodell är en datormodell som ska, så långt som möjligt, efterlikna det 
verkliga systemet som snabbt ska kunna observeras och testas med olika scenarier under 
en begränsad tidsperiod (Greasley, 2004). Enligt Banks (1998) är simulering en 
oumbärlig metod för att lösa problem från den verkliga världen, för att lösa konkreta 
problem. Simulering används för att beskriva och analysera systemets beteende som 
bygger på den verkliga världen. Med hjälp av simulering modelleras både existerande 
och teoretiska system.  
 
”System” förklaras av Law (2007) som en samling entiteter. Dessa entiteter kan 
exempelvis vara kunder som anländer till en servicestation eller maskiner i 
produktionsprocess som samverkar med varandra för att uppnå ett gemensamt mål.  
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2.1.1 Matematiska modeller 
 
Matematiska modeller kan kategoriseras in i två grupper, antingen som statiska eller 
dynamiska. För att modellera ett dynamiskt system är utgångspunkten antingen 
kontinuerlig- eller diskret system, se figur 1 (Greasley, 2004). 
 
 

  
Figur 1. En klassificering av matematiska modeller (Greasley, 2004). 
 
 
En statisk simuleringsmodell intresserar sig för endast en punkt i tiden medan i en 
dynamisk modell ändras tillståndet över tiden (Seila m.fl., 2003).  
 
I ett dynamiskt system ingår processer som ändras under en tid. I ett dynamiskt 
simuleringssystem observeras beteendet i ett system under en viss begränsad tidsperiod. I 
detta system ingår t.ex. kösystem, transportssystem och produktion. (Seila m.fl., 2003). 
 
Dynamiska system kan i sin tur indelas i delsystem som kan vara kontinuerligt eller 
diskret. I ett kontinuerligt system ändras tillståndsvariabler kontinuerligt under en 
tidsstudie (Law, 2007). Däremot i ett diskret system ändras tillståndsvariabler eller 
attributen vid diskreta tidpunkter och dessa ändringar kallas ”event”. Ordet på svenska 
betyder en händelse och därav namnet diskret händelsestyrd simulering, dvs. 
modellens tillstånd ändras ögonblickligen av olika händelser vid olika tidpunkter. Med 
hjälp av en diskret händelsestyrd simulering kan t.ex. ett tillverkningssystem eller ett 
kommunikationssystem simuleras (Law, 2007). 
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2.1.2 Varför används simulering? 
 
Simuleringsverktyg och modellering används för att underlätta för beslutsfattare att göra 
kloka beslut och dra riktiga slutsatser i samband med ett simuleringsprojekt. Vidare så 
ökar förståelsen för hur systemet uppför sig i olika tillstånd och underlättar analysen av 
detta. Simulering möjliggör både för beslutsfattare och utvecklare av simuleringsmodell 
att utföra experiment på modellen och prova olika tänkbara scenarier utan att riskera att 
dra på sig onödig stora kostnader eller riskerar att störa eller förstöra det verkliga 
systemet (Greasley, 2004). 
 

2.1.3 Fördelar med simulering 
 
Simulering används i många olika sammanhang men framförallt för att undersöka olika 
möjligheter till förbättringar både på befintliga och planerade system i en verksamhet. 
Med hjälp av simuleringsverktyg möjliggörs t.ex. att prognoser om systemets beteende 
kan tas fram genom att prova olika typer av scenarier. Genom att använda simulering 
som verktyg undviker företag att förstöra ett befintligt system, olika risker reduceras 
genom möjligheten att prova olika scenarier med experiment. Vidare kan simulering 
förbereda folk till kommande förändringar och underlättar kommunikationen och 
förståelsen med visualisering som finns inbyggd i många simuleringsverktyg. Dessutom 
finns det möjlighet för personal att träna med simuleringsverktyg och därmed behöver 
inte företaget lägga stora ekonomiska medel på för att träna upp de anställda eller riskera 
att förstöra det verkliga systemet (Greasley, 2004). 
 

2.1.4 Nackdelar med simulering 
 
Simulering som verktyg lämpar sig inte för att lösa alla sorters problem. Beslutsfattare i 
näringslivet ska vara försiktiga med att använda simulering som verktyg för att lösa 
mindre problem eller problem som kan lösas utan hjälp av simuleringsverktyg (Greasley, 
2004). 
 
Simuleringsverktyg kräver många gånger att många personer är inblandade i ett 
simuleringsarbete för att uppnå ett lyckat resultat. Utvecklingsarbetet kräver resurser 
både i form av personal och i pengar. T.ex. datainsamling och modellbygge kan ta större 
resurser i anspråk än beräknat (Greasley, 2004). 
 
En noggrann avvägning krävs av de inblandade parterna för att balansera rätt mellan den 
uppskattade kostnaden och den förväntade fördelen med simulering. För det mesta är det 
lättare att uppskatta kostnader än fördelar i samband med simulering (Greasley, 2004). 
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2.1.5 Var används simulering 
 
Simulering används inom många skilda områden för att minska risken för 
felinvesteringar till en relativ liten kostnad. Simulering kan användas innan större 
investeringsbeslut tas som till exempel uppförande av en ny fabrik och införskaffande av 
nya maskiner. Tillverkande företag har möjlighet att anpassa produktionen till kommande 
marknadsförändringar som till exempel att möta ökad efterfrågan på produkter eller klara 
av en större produktmix (Greasley, 2004). 
 
Andra områden som simulering som verktyg kommer till användning är t.ex. inom 
(Greasley, 2004): 
 

• transport och logistik 
• kundrelaterat servicesystem 
• sjukvård  
• IT- system 

 

2.2 Simuleringsmetod 
 
I simuleringsmetod ingår att undersöka ett system som bygger på verkligheten och utifrån 
det bygga en datorbaserad simuleringsmodell. Den färdiga validerade och verifierade 
simuleringsmodellen används sedan för att utföra experiment med och analysera 
resultatet. Under experimentet görs ett antal upprepade simuleringsförsök med 
simuleringsmodellen under en begränsad tidsperiod. Med hjälp av data som fås genom 
simuleringsförsöken genomförs statiska analyser för att säkerställa riktigheten i modellen. 
Alla dessa aktiviteter tillsammans resulterar i en simuleringsmetod del (Greasley, 2004). 
 

2.2.1 En sammanställning över olika simuleringsmetoder 
 
I samband med litteraturstudien upptäcker läsaren att de flesta simuleringsmetoder liknar 
varandra och innehåller ungefär samma aktiviteter. Det finns en stor samstämmighet 
mellan dessa i litteraturer avseende hur en simuleringsstudie ska genomföras. Persson 
(2000) har gjort ett gediget arbete genom att undersöka befintlig litteratur i ämnet 
simulering som handlar om hur simuleringsarbete utförs och hur simuleringsmetodik 
används. Hans studie av litteratur har resulterat i en sammanställning av dessa 
simuleringsaktiviteter se tabell 1, som de olika författarna har kommit fram till. Överst i 
tabellen ses de olika författare och deras litteraturer som ingår i undersökningen och i 
resten av tabellen ses förekomsten av de olika aktiviteterna rangordnade efter den 
föreslagna aktivitetsordningen som hittas i respektive litteratur.  
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Tabell 1. Förekomsten av simuleringsaktiviteter i olika litteratur om simulering (Persson, 2000). 

 
Perssons bearbetning av data i tabell 1 resulterade i en rangordning mellan dessa olika 
aktiviteter och en sammanställning ses i tabell 2. De aktiviteter som förekommer mer 
sällan har uteslutits ur rangordningsproceduren. Resterande aktiviteter dvs. ofta 
förekommande aktiviteter rangordnades genom att beräkna den genomsnittliga positionen 
för dessa. 
 
Tabell 2.  Aktiviteternas förekomst och position (Persson, 2000). 
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Conceptual model validation - - - - - - - - - 5 
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Perssons sammanställning av de återstående aktiviteterna resulterade i följande elva 
aktiviteter. Dessa aktiviteter bör ingå i ett simuleringsprojekt för att uppnå ett lyckat 
simuleringsresultat. 
 
 

• Projektplanering och problemformulering 
• Konceptuell modell 
• Datainsamling 
• Datorbaserad modell 
• Verifiering 
• Validering 
• Förberedelse och planering av experiment 
• Experimentering 
• Analys av utdata 
• Dokumentation 
• Implementering 

 

2.3 Aktiviteter 
 
Utifrån de aktiviteter som beskrivs i föregående avsnitt genomförs en systematisk 
genomgång av alla dessa aktiviteter, förutom förberedelse och planering av experiment 
som ingår till viss del i experimentering. En ingående beskrivning görs på de olika 
aktiviteterna och vad dessa innebär och vilka tekniker och metoder ingår i dessa. 
Experiment och analys av utdata beskrivs som en aktivitet. 
 

2.3.1 Projektplanering och problemformulering  
 
Den absolut första aktiviteten som ingår i ett projekt är att formulera problem och planera 
själva projektet. Projektets målsättning definieras. 
 
Personer som ska ingå i en projektgrupp kan delas in på kund, modellanvändare och 
tillhandahållare av data (Greasley, 2004). 
 
De färdigheter som krävs av personer som jobbar med modelleringsprocessen är 
ingenjörsmässiga talanger för att bygga och analysera resultatet från modellen. De ska 
även klara av att kommunicera effektivt med kunden för att samla in relevant data till 
arbetet och även ha förmåga att presentera resultatet (Greasley, 2004). 
 
Anledningen till att ett projekt misslyckas är pga. brister i kommunikation. 
Kommunikationsproblem ger upphov till många problem som t.ex. tekniskt misslyckande 
som kan bero på bristfällig kunskap om hur statistik används vid experimentering som 
resulterar i felaktiga resultat. Av den nämnda anledningen ska ledningen för ett 
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simuleringsarbete vara väl insatt i både affärsrelaterade och tekniska problem (Greasley, 
2004).  
 
En planering ska innehålla de aktiviteterna som ingår i simuleringsstudien. Aktiviteterna 
som definieras utförs sekventionellt men i verkligheten utförs dessa aktiviteter parallellt 
med varandra. En annan aktivitet kan starta innan den föregående är avslutad. Ett iterativt 
tillvägagångssätt rekommenderas vilket innebär en stegvis byggande av modell genom att 
validera en modell och sedan samla data igen för att utöka modellen (Greasley, 2004). 
 
Under projektets gång ska kontinuerlig rapportering ske beträffande de framsteg som har 
uppnåtts av de mål som sattes upp i början av projektet och att hålla projektet inom den 
bestämda tidsramen samt utföra kontinuerliga kostnadskontroller. Vidare ska alla 
förändringar dokumenteras som gruppen kommer överens om. Dokumentet ska även 
innehålla källor som data härrör ifrån för att kunna utföra kontroller och kunna bekräfta 
validiteten i modellen (Greasley, 2004). 
 
Projektrapporten skall innehålla vad simuleringsstudiens mål är och även en detaljerad 
instruktion över alla de delar som handlar om modelleringsprocessen och hur dessa ska 
genomföras. Dokumentationen ska även innehålla vilken metod simuleringsgruppen 
tänker använda i samband med simuleringen och även de resurser som krävs till 
genomförandet. Ett väl genomtänkt tillvägagångssätt ska upprättas för ledning för att 
undvika att projektet misslyckas. Ett projekt kan t.ex. misslyckas pga. av en bristfällig 
simuleringsmodell som inte kan användas till det tänkta ändamålet eller för att insamlad 
data inte resulterar i ett giltigt simuleringsresultat (Greasley, 2004). 
 

2.3.2 Konceptuell modell  
 
I aktiviteten konceptuell modell ingår bland annat är att skapa eller konstruera en 
schematisk bild över en process av det verkliga system som ska simuleras. Den 
schematiska bilden eller den förenklade bilden av systemet underlättar förståelsen mellan 
utvecklare av simuleringsprogram och användare som kan både vara innehavaren av det 
verkliga systemet och samtidigt beställare av ett simuleringsarbete (Greasley, 2004).  
 
I projektplaneringsfasen upprättas dokumentation som bland annat innehåller en 
detaljerad förteckning över projektet. Den konceptuella modellen designas utifrån det 
upprättade dokumentet. I dokumentationen ska också riktlinjer finnas över den 
detaljrikedom och omfattning som modellen ska utformas efter. Med hjälp av olika typer 
av flödesdiagram underlättas förståelsen för processen och samtidigt visa hur 
aktiviteterna förhåller sig mellan varandra i processen. Detaljnivån avgörs av projektets 
storlek som ska innefatta även sub-aktiviteter i ett separat diagram (Greasley, 2004). 
 
För att kartlägga en verksamhet finns det ett antal tekniker och metoder som kan 
användas för att underlätta förståelsen för processen. Här nedan ges exempel på några 
olika tekniker och metoder som simuleringsutvecklare kan använda sig av. 
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2.3.2.1 SCOR 
 
SCOR (The Supply Chain Operations Reference model) har tagits fram och godkändes av 
Supply Chain rådet som en branschövergripande standard. Ledningsverktyget SCOR 
används till för att avbilda och mäta en leverantörskedja dvs. används som en 
referensmodell som sträcker sig från leverantörens leverantör till kundens kund. SCOR är 
ett ledningsverktyg för att beskriva verksamhetsaktiviteter både på djupet och på bredden 
och dessa hänger samman för att tillgodose kundens behov. Processen i en 
leverantörskedja indelas i fem logiska enheter. Dessa kan benämnas som planläggning, 
källa, tillverkning, leverans och återlämning se figur 2 (Supply-Chain Council, 1996-
2009). 
 

                   
Figur 2. SCOR och dess fem logiska enheter (Bolstrorff & Rosenbaum, 2003). 
 

2.3.2.2 IDEF0 
 
IDEF0 (ICOM DEFinitions) är ett modelleringsverktyg och används till för att göra en 
ingående och en genomskådlig beskrivning över en process eller system. Används i första 
hand till att avbilda komplexa processer och för att ta fram en komplett och riktig 
beskrivning över en process, se figur 3 (The Quality Toolbook, 2002-2007).  
 
 

            
 
Figur 3. Ett IDEF0 diagram, och den grundläggande syntaxen (The Quality Toolbook, 2002-2007). 
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2.3.2.3 VSM (Value Stream Mapping) 
 
Value Stream Mapping är ett visualiseringsverktyg som hjälper till att förstå flödet av 
material och information för en produkt genom hela dess tillverkningsprocess. Produkten 
följs från det att den anländer som råmaterial för bearbetning till en helt färdig produkt. 
Metoden använder verktyg och tekniker som bygger på Lean Manufacturing som har sin 
grund vid Toyota. Målet med metoden är att identifiera, uppmärksamma och minska 
bortfallet i en tillverkningsprocess (Value Based Management.net, 2009). 
 

                        
Figur 4. Value Stream mapping (Lean Manufacturing Strategy, 2009). 
 

2.3.2.4 Fiskbensdiagram  
 
Fiskbensdiagram eller Ishakawadiagram även kallat orsak-verkan-diagram används till att 
göra en metodisk undersökning mellan orsak och verkan till ett problem. Första steget är 
en generell beskrivning av orsakerna till ett problem som sedan övergår till en mer 
ingående skildring av källorna till problemet. När en ingående beskrivning har gjorts 
fortsätter utredningsarbetet med en ännu djupare uppdelning. Figur 5 visar en bild över 
ett fiskbensdiagram (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Fiskbensdiagram underlättar för vidare problemlösning. Med hjälp av diagrammet får 
utredarna en indikation på var ett större dataunderlag krävs för det fortsatta arbetet och 
även hur denna information införskaffas (Bergman & Klefsjö, 2002). 

                                    
Figur 5. Fiskbensdiagram (Swerea IFV, 2009). 
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2.3.2.5 Flödesgraf  
 
Alla processer kan förbättras och därför är det viktigt att genomföra en metodisk 
genomgång av den existerande processen för att förstå hur processen fungerar och även 
för att hitta möjlighet till förbättring. Med hjälp av flödesschema kan en kartläggning 
göras över processen. Ett flödesschema representerar processen och i detta ingår olika 
aktiviteter, se figur 6 (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
                                                                                                                      Orders wait                                                  
                                                                                                                      for sales rep 
   Operator            Orders wait                                                 Orders                    Supervisor 
   takes phone       to be picked                                               wait for                   inspects                               No 
   orders                 up                                                                 supervisors            orders 

 
                                                                                                                    Are orders 
                                                                                                                                                                                                 complete? 

  
                                    Orders are 
                                    moved to                                                                                                          
                                                            supervisor´s                                                                                                   Yes                                      
                                                            in‐box                                                                                                                              Orders are 
                                                                                                                                                                                                     fulfilled 
 

Figur 6. Flödesschema (Laguna & Marklund 2005). 
 

2.3.2.6 Spagettigraph 
 
Spagettikarta. En fabrikslayout på vilken produkternas väg genom produktionssystemet 
finns inritad med angivande av den distans som de förflyttas. I funktionsverkstäder likt en 
härva spagetti (LeanForum, 2009). 
 

2.3.3 Datainsamling  
 
En av de största utmaningarna i samband med arbetet att bygga en simuleringsmodell är 
datainsamlingen. Det är viktigt att data som samlas in och som används vid modellbygge, 
analyseras och bearbetas på ett korrekt sätt. Data som inte är väsentlig vid 
simuleringsarbete kommer att resultera i att utdata inte är giltig (Greasley, 2004). 
 
Indata kan användas på två olika sätt. Antingen till för att utforma en processkarta eller 
till för att skapa en simuleringsmodell (Greasley, 2004). 
 
Det är också viktigt att skilja på indata och utdata. Utdata är beroende av indatas värde. 
För att bygga en simuleringsmodell krävs mycket arbete av folk som arbetar med 
simulering för att samla in rätt sorts data. Det finns många olika sätt att samla in data på. 
En sammanställning av dessa metoder och hur insamlandet av data kan ske ses i tabell 3 
(Greasley, 2004).  
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En del data kan bygga på historiska data. Formatet kan variera mellan pappersformat och 
digitalformat som härrörs från en databas. Det är inte säkert att formatet är rätt på det 
insamlade materialet dvs. data kan vara ofullständig eller inte relevant till själva 
simuleringsprocessen. Ett annat sätt att införskaffa data är genom observationer. En 
sådan observation kan ske med tidsstudier för att uppskatta simuleringsparametrar ifall 
dessa är giltiga eller otillgängliga. Vidare kan simuleringspersonal få tag i data genom att 
genomföra intervjuer med berörda personer eller genom diskussion med innehavaren av 
systemet. Den sistnämnda metoden används om det inte finns tillgång till historisk data 
eller en observation är omöjlig (Greasley, 2004). 
 
Tabell 3. Olika metoder för datainsamling (Greasley, 2004). 
Data Source Exemple 
Historical Records diagrams, schematics, schedules 
Observation time studies, walkthroughs 
Interviews discusion of process steps 
Process Owner/Vendor Estimates process time estimates 

 
Datainsamlingsprocessen är resurskrävande både i tid och i pengar som måste ställas till 
förfogande för att få ut relevant data till en simuleringsmodell. Det är besvärligt men det 
är viktigt att göra en rätt avvägning mellan dessa element för att projektet ska vara klar i 
tid till en rimlig kostnad (Greasley, 2004). 
 
I frågeformuläret nämns några tekniker och metoder för att samla in data. Här nedan ges 
en kortfattad förklaring på dessa tekniker och metoder förutom intervjuer som nämns i 
det fjärde stycket. Följande metoder och tekniker förekommer i frågeformuläret. 

2.3.3.1 Tidsstudier (klockning) 
 
Tidsstudier innebär att varje arbetsmoment tidsätts i ett arbete och för att tidsstudier ska 
vara verkningsfulla krävs en hög grad av detaljrikedom. Metoden används i samband 
med ”planering eller ackordsättning” när nya underlag för arbetstider efterfrågas 
(Andersson m.fl., 1999). 

2.3.3.2 Frekvensstudier  
 
”Frekvensstudie är en arbetsmätning, som grundar sig på slumpmässiga observationer av 
definierade händelser, för beräkning av händelsernas relativa förekomst. Observationer är 
ögonblicksiakttagelser som utförs på sådant sätt att statistiska metoder kan användas för 
beräkning av den sannolika säkerheten i de erhållna frekvenserna” (Andersson m.fl., 
1999, sid. 199). 
 
Det finns två varianter av frekvensstudier. Den första varianten använder slumpmässiga 
tillfällen till observationer medan den andra baserar på fasta tidsintervaller (Andersson 
m.fl., 1999). 

• Slumpintervallmetoden (SIM) 
• Konstantintervallmetoden (KIM) 
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2.3.3.3 Databas (MPS-system)  
 
MPS står för Material- och Produktions-Styrning som används inom tillverkande företag 
för att styra materialflöden. En arbetsoperation tar en viss tid att utföra och en uppdelning 
i ställtid och stycktid genomförs i produktionsplaneringsfasen (Andersson m.fl., 1999). 
 
Ett företag som tillverkar en artikel använder sig av artikeldata och operationsdata vid 
tillverkning av en order. Artikeldata innehåller data om artikelnummer, benämning och 
enhet. Operationsdata innehåller data bland annat om ställtid och stycktid. 
Operationstider beräknas efter bestämda regler och med hjälp av en kalander. Andra data 
som förekommer är ordernummer, kvantitet och leveransdag (Andersson m.fl., 1999). 
 

2.3.3.4 Elementärtidssystem (SAM, MTM)  
 
MTM (Metod-Tid-Mätning) är det mest kända elementärtidssystem i Sverige. Detta går 
ut på att arbeten som utförs manuellt ”delas upp i enkla element, s.k. elementarrörelser 
eller grundrörelser”. Hela processen, och enskilda rörelser som utförs steg för steg 
tidsbestäms för att se hur lång tid det tar att genomföra enskilda arbetsmoment och för att 
få fram den totala tidsåtgången för hela arbetet (Andersson m.fl., 1999).  
 
SAM (Svenskbaserad Aktivitets och Metodanalys) däremot används när kraven är höga 
på ”enkelhet och snabbhet” (Andersson m.fl., 1999). 
 
Här följer några tekniker och metoder som nämns i frågeformuläret och som används vid 
bearbetning av data till en simuleringsmodell.   
 

2.3.3.5 Histogram och Chi2-test 
 
Ett histogram är ett grafiskt diagram som visar samlad data i rektanglar. Ett histogram 
visar fördelningen för ett urval av mätvärden som är grupperade i klasser eller kategorier. 
Antalet klasser eller grupper avgörs av mängden data. Ett histogram ska innehålla minst 
fem klasser men inte mer än 15. Varje klass ska innehålla mellan 3 och 5 mätvärden 
(Greasley, 2004).  
 
I samband med utförande av ett Chi2-test ingår som ett första steg att ta fram ett 
histogram. Chi2- test används till att testa passformen, den statistiska signifikansen, vilket 
följaktligen mäter skillnaden mellan den samplade datas fördelningsfrekvens och den 
teoretiska fördelningsfunktionen. De vanligaste fördelningsfunktioner kan hittas i tabeller 
eller kan räknas ut med hjälp av kalkylprogram. För att testa hypotesen innebär det att ett 
urval av datapunkter väljs ut av ett oberoende stickprov från den teoretiska 
fördelningsfunktionen. Om det finns en god överensstämmelse mellan den teoretiska 
fördelningsfunktionen och stickprovet då kan inte hypotesen förkastas (Laguna & 
Marklund, 2005). 
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2.3.3.6 Kolmogorov-Smirnov test 
 
Skillnaden mellan Chi2-test och Kolmogorov-Smirnov:s testmetod är att den sistnämnda 
inte kräver något histogram över insamlad data och även ger tämligen trovärdiga resultat 
även om tillgången på data är begränsad. Nackdelen med metoden är att den endast gäller 
för tester som baseras på kontinuerlig fördelning och kan inte används för diskret data 
(Laguna & Marklund, 2005). 

2.3.3.7 Medelvärde 
 
Medelvärde är ett genomsnittsmått som används för att beskriva ett statistiskt urval eller 
en fördelning. Medelvärdet är summan av samtliga observationer, delad med antalet 
observationer (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Grundformeln för urvalsmedelvärdet kan skrivas  

n
xxxx n+++

=
...21                  Där x =…(variabelbeskrivning) och n = antal 

 

2.3.4 Datorbaserad modell 
 
I den här aktiviteten ingår att bygga en datorbaserad modell som utgår ifrån den 
konceptuella modellen. I den konceptuella modellfasen skapades en processkarta eller en 
flödesgraf över det verkliga system som med hjälp av programmeringsspråk eller 
mjukvara översätts till en simuleringsmodell. Den färdiga simuleringsmodellen används 
till olika simuleringsarbeten och resultatet från modellen bearbetas och analyseras 
(Greasley, 2004). 
 
Tabell 4 visar en uppdelning mellan generell programmeringsspråk, 
programmeringsspråk som används till simulering och visuella interaktiva 
modelleringssystem (mjukvarubaserade system). Första kolumnen visar 
programmeringsspråk som används i många olika generella sammanhang för olika 
ändamål medan kolumn två och tre visar programmeringsspråk respektive 
modelleringssystem (mjukvara) som används i simuleringssammanhang (Greasley, 
2004). 
 
Tabell 4. Typer av programmeringsspråk och mjukvara (Greasley, 2004) 

 
 
 
 
 
 

General 
Purpose 
language 

Simulation 
language 

Visual Interactive 
Modelling system 

PASCAL SIMAN ARENA 
C GPSS WITTNESS 
Visual Basic GENETIK SIMFACTORY 
JAVA SLAM II PROMODEL 
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Det finns både stora fördelar och nackdelar med att använda något av dessa 
simuleringspaket till att bygga en datorbaserad modell. Fördelen med att använda 
simuleringsspråk för att bygga en datorbaserad modell är framförallt att kostnaden är 
mindre och det finns stora möjligheter att skapa många olika modeller. Nackdelen är 
däremot med simuleringsspråk att dessa efterfrågar duktiga programmerare som förstår 
och kan arbeta med dessa simuleringsspråk. Det finns också många fördelar med att 
använda visuella interaktiva modelleringssystem. För att bygga en datorbaserad modell 
med en mjukvara krävs också grundläggande programmeringskunskaper. Mjukvaran 
bygger på att modellen byggs med hjälp av symboler och ikoner som tar mycket mindre 
tid att färdigställa än att programmera i simuleringsspråk. Andra fördelar med att använda 
visuell interaktiv modelleringssystem är att valideringstiden blir kortare och 
valideringsmetodiken är lättare att lära sig (Greasley, 2004). 
 
Vilket av dessa simuleringspaket som väljs bygger på kundens behov. De mest använda 
visuella interaktiva modelleringssystem som används till simuleringsprojekt är ARENA, 
SIMUL8 och SIMFACTORY. Alla dessa mjukvaror innehåller grafiska symboler och 
ikoner som underlättar byggandet av den datorbaserade modellen. En stor fördel att 
använda dessa simuleringsmjukvaror är animeringsmöjligheten som underlättar 
förståelsen av hur modellen arbetar och beter sig (Greasley, 2004). 
 

2.3.5 Verifiering  
 
Simuleringsmodellen byggs efter en schematisk bild i den konceptuella 
modelleringsfasen. Verifiering innebär att simuleringsmodellen undersöks i syfte att 
kontrollera om den överförts på ett korrekt sätt ifrån den konceptuella modellen. Då det 
kan uppstå fel under överföringsfasen är målsättningen att med hjälp av dessa olika 
verifieringstekniker och metoder hitta dessa fel. Verifiering innebär också ”debuggning” 
(rensa programkoden från fel) av simuleringsmodellen (Greasley, 2004).   
 
Det är modellens storlek som avgör hur svårt det är att verifiera en modell. Stora och 
komplexa modeller innehåller sannolikt flera felaktigheter än motsvarande små enkla 
modeller, med fel som dessutom är svåra att upptäcka. Till en början ska helst en liten 
modell byggas, för att försäkra sig om att modellen beter sig på det avsedda sättet, för att 
sedan successivt bygga vidare på modellen efter behov. Det nämnda tillvägagångssättet 
minskar brister och underlättar felsökningen i modellen. I samband med modellbygge är 
viktigt att inte komplicera till modellen i onödan och inte heller försöka återge den exakta 
kopian av det verkliga systemet (Greasley, 2004).  
 
Dokumentering är central i all verifieringsarbete för att underlätta för personal som ska 
arbeta med verifiering i framtiden. Alla beslut ska dokumenteras och varje rad i 
kodningsarbete ska kommenteras. Vid modelleringsarbete ska alla detaljer och 
parametrar och andra element finnas med i dokumentet (Greasley, 2004). 
 
Nedan beskrivs de vanligast förekommande tekniker för att verifiera en modell, dessa 
tekniker ingår även i frågeformuläret. 
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2.3.5.1 Trace via händelselista 
 
Trace eller spårning på svenska, innebär att det simulerade systemets tillstånd, dvs. 
innehållet i en händelselista, tillståndsvariabler, vissa statistiska räknare etc., bara visas 
efter det ögonblick där varje händelse inträffat och jämförs med en handberäkning för att 
se om programmet fungerar som avsett (Law, 2007). 
 
Händelselista kan förklaras på följande sätt: En lista som innehåller nästa tidpunkt för 
varje typ av händelse som kommer att inträffa (Law, 2007). 
 

2.3.5.2 Spårningsanalys  (Trace analysis) 
 
Det är svårt att lokalisera källan till kodningsfel och utav den anledningen finns en 
inbyggd funktionalitet för att följa (spåra) en entitet. En entitet är ett föremål som rör sig 
genom modellen och de flesta simuleringspaket innehåller en spårningsfunktion för att 
följa entitetens väg och spara dess händelser. Spårningsmöjligheten bidrar till att visa 
varje inträffad händelse eller händelser inom en viss tidsgräns (Greasley, 2004). 
 

2.3.5.3 Debuggning 
 
Metoden ”debugg” används för att underlätta felsökning i datorprogram som används till 
simuleringsmodeller. Detta innebär att datorprogram delas upp i moduler eller sub-
program och därmed underlättas felsökningen under programmets utveckling. En del 
dataprogram som utvecklas kräver till exempel 10000 ”statsments” och det vore 
förödande att skriva ett så omfattande program utan att ”debuggning” utförs under själva 
utvecklingsfasen för programmet. Att utföra felsökning efter programmets utveckling blir 
extremt svårt och tidsödande. För att minska felkällorna i ett simuleringsprogram är det 
därför bättre att börja utvecklingen med ett program som har låg detaljeringsgrad, för att 
sedan utöka detaljeringsgraden i den omfattning som modellen kräver det (Law, 2007). 
 

2.3.5.4 Animering 
 
Detta visualiseringsverktyg underlättar förståelsen för alla inbladade parter att förstå hur 
modellen beter sig. Här får man en helhetssyn hur de olika modellkomponenterna 
samverkar med varandra (Greasley, 2004). 
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2.3.6 Validering 
 
Validering är en försäkring om att den skapade modellen för simuleringsstudiens 
ändamål efterliknar eller avbildar det verkliga systemet så exakt som möjligt. En valid 
modell ska skapas av simuleringsutvecklare så att den är tillräcklig bra för det tänkta 
ändamålet genom att minimera användningen av resurserna för detta (Greasley, 2004). 
 
Nedan följer ett antal tekniker och metoder för att validera en modell, vilka även ingår i 
frågeformuläret. 

2.3.6.1 Jämförelse med konfidensintervall  
 
Metoden används för att jämföra konfidensintervallet mellan utdata från en 
simuleringsmodell och ett verkligt system. För att analysera modellens validitet används 
statistiska analysmetoden konfidensintervall för att upptäcka skillnader mellan modellens 
och systemets utdata enligt Persson (2000) som refererar Balci m.fl.  

2.3.6.2 Turing test 
 
En resultatrapport upprättas både för simuleringsmodellen och för det verkliga systemet. 
De som är specialister på systemet får jämföra resultatet mellan modellen och systemet. 
Hittar de ingen uppenbar skillnad i resultatet tyder detta på en valid modell. Det är viktigt 
att de som är kunniga jämför resultatet mellan modellen och systemet och även tar reda 
på orsakerna till varför resultatrapporten godkänns eller avvisas. Målsättningen med 
turing test är alltså att hitta modellfel om inte resultatet godkänns enligt Persson (2000) 
som refererar Balci m.fl. 

2.3.6.3 Jämföra historisk data 
 
En ”trace-driven” simuleringsmodell körs under en viss tid och modellens utdata jämförs 
med historisk data från systemet. Det finns två olika sätt att använda en valideringsmetod 
av typen ”trace-driven”. Persson (2000) refererar Robinson som nämner en metod där 
”trace-driven”-modells utdata jämförs med systemets historiska data på medelvärde och 
fördelning. Genomströmning, arbete i process etc. kan mätas och jämföras. Persson 
(2000) refererar Balci som föreslår en annan strategi. En ”trace-driven”-modell körs med 
historiska data och experter på det modellerade systemets uppförande förutsäger 
modellens utdata. Genom att jämföra förutsedd utdata med modellens utdata, kan 
modellens validitet testas. 

2.3.6.4 Modellgenomgång 
 
De specialister som ingår i en projektgrupp och som har deltagit i utvecklingsarbetet 
genom att bygga modellen och känner till det verkliga systemet inbjuds att delta i en 
modellgenomgång dvs. varje del av modellen inspekteras efter frågor som ska täckas 
(Persson, 2000). 
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2.3.6.5 Animering 
 
Enligt Persson (2000) kan animering användas för att bekräfta en modells validitet. 
Simuleringsverktyget ska innehålla gränssnitt som stöder grafisk animering. Genom att 
betrakta modellen under pågående simulering kan fel upptäckas i modellen som kan vara 
av olika karakter. Animering ger inte en 100 % tillförlitlighet i att modellen är valid (läs 
Balcis anmärkning i frågan). 
 
”Observing that the animation of model behavior is free from errors does not guarantee 
the correctness of modell results” (Balci, 1998, sid. 378). 
 

2.3.7 Experiment och analys av utdata 
Experiment genomförs på en modell för att analysera effekten av hur ändring av indata 
påverkar det data (variabler) som kommer ut ur modellen. Vid experiment ändras olika 
faktorer dvs. indata som påverkar resultatet och sedan analyseras effekterna av detta 
(Greasley, 2004).  
 
I samband med experiment görs en skillnad på två olika system och dessa system kräver 
olika metoder för att analysera data. Det ena systemet kallas för Terminating system och 
den andra kallas för Non-Terminating system. I det förstnämnda systemet simuleras i 
förväg definierade tillstånd eller tider där sluttillståndet stämmer överens med 
initialtillståndet i systemet. I det andra systemet kommer inte initialtillståndet tillbaka 
under simuleringen (Greasley, 2004). 
 
De simuleringsmodeller som startar i ett tomt tillstånd kräver manuell start. För att 
underlätta för simulerare att utföra simuleringsprocessen använder de en så kallad 
uppvärmningsperiod i samband med simulering. Detta innebär att inga data samlas in 
under startfasen. Den punkt då data används till simuleringsexperimentet sätts till ett 
senare tillfälle. Anledningen till detta är att försäkra sig om att simuleringsmodellen 
befinner sig i ett stabilt jämviktsläge (tillstånd). Det är viktigt att komma ihåg att 
starpunkten inte sätts för sent för att kunna utföra och utvärdera en statistisk analys som 
är användbar. ”Non-terminating system” kräver att systemet snabbt intar ett stabilt 
jämviktsläge (Greasley, 2004). 
 
Slutresultatet som kommer ut efter en simulering med en simuleringsmodell bygger på 
slumpvariabler. Simuleringsförsök bygger på att simuleringsfolk utför ett antal 
simuleringsförsök med olika slumptal. Experiment som utförs många gånger med olika 
slumpvariabler kallas för replikationer. Att bestämma antalet replikationer är svårt i 
samband med ett experiment men dessa ska vara så många att alla viktiga företeelser som 
kan finnas i en modell hinner äga rum. Fler replikationer minskar variansen i det data 
som kommer ut ur modellen. Vid varje replikation används ett antal slumpmässiga 
variabler och därför kallas metoden för oberoende replikationer (Greasley, 2004). 
 
Oberoende replikationer genomförs genom att systemet använder olika slumpvariabler 
vid varje replikation. Om vi låter Xj vara en slumpmässig variabel som definieras på j 
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replikationer för j = 1,2…n, vilket är en förutsättning att Xj ska vara jämförbar med olika 
replikationer, då är Xj oberoende och identiskt fördelad slumpvariabel (Law, 2007). 
 
Nedan följer ett antal tekniker och metoder för att utföra experiment, vilka även ingår i 
frågeformuläret. 
 

2.3.7.1 Försöksplanering  
 
Det huvudsakliga målet med experimental design (försöksplanering) i simulering är att 
upptäcka vilka faktorer som har de största effekterna på resultatet. Detta ska uppnås med 
så få simuleringsexperiment som möjligt. Noggrant utformat experiment är mycket mer 
effektiv än på måfå utförd försöksplanering som helt enkelt bara provar ett antal möjliga 
konfigurationer osystematiskt för att se vad som händer (Law, 2007). 
 
Factorail design och fractional factorial design är två användbara metoder vid 
försöksplanering i början av ett experiment när ovisheten är stor om vilka faktorer som är 
viktiga och har stor påverkan på resultatet (Law, 2007).  
 

2.3.7.2 Screening  
 
I en simuleringsstudie finns det för det mesta många viktiga faktorer som påverkar 
resultatet. Målsättningen med metoden är att reducera antalet faktorer och skapa en lista 
med de viktigaste faktorerna som sedan används i experiment (Banks, 1998). 
 
För att skapa en fullständig factorial design krävs många kombinationer av olika faktorer. 
Många kombinationer av faktorer kräver däremot mycket tid i anspråk för att 
genomföras. De flesta som utför experiment använder inte mer än 15 olika faktorer i sin 
beräkning och de flesta faktorer som används i ett experiment väljs ut på intuition, på 
tidigare kunskaper eller efter godtycke. Sådana antaganden begränsar allvarligt en 
förenkling av de slutsatser som dras i samband med en studie (Banks, 1998). 
 
Eftersom det är svårt att kontrollera 100-tals olika faktorer krävs det en teknik för att 
underlätta för dem som är inblandade i en simuleringsstudie. Tekniken sequential 
bifurcation är en grupp-screening teknik som används i studier till komplicerade system. 
Fördelen med metoden är att den är effektiv och kräver mindre antal simuleringar i 
samband med ett experiment (Banks, 1998). 
 

2.3.7.3 Metamodel och response surface methodology   
 
Factorial design eller fractional factorial design är mest användbara i början av ett 
experiment när vi fortfarande befinner i oss i stadiet att förstå vilka faktorer som påverkar 
resultatet (Law, 2007). 
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När kunskapen ökar om vilka faktorer som är viktiga och hur de påverkar resultatet, kan 
en metamodel eller response surface utvecklas. Metoderna baseras på viktiga faktorer och 
vilka används för att genomföra följande (Law, 2007): 
 

• Förutsäga modellens svar på systemkonfiguration som inte är simulerad, eftersom 
simuleringsmodellens exekvieringstid är för lång (Law, 2007). 

 
• Hitta de kombinationer och faktorer på indata som optimerar svaret, metoden 

kallas för responce surface methodology (Law, 2007). 
 

2.3.7.4 Optimering  
 
Optimering kan användas när uppgiften är att handskas med stora kombinationer av 
faktorer som indata. Antalet konfigurationsalternativ att simulera och jämföra kan bli i 
stort sätt obegränsade. Vid sådana här problem kommer optimering till användning (Law, 
2007). 
 
Vid ett resultat efter en simulering, påverkas resultatet (t.ex. R) av de faktorer som 
används vid indata t.ex. v1,v2,….,vk. Dessa värden på indata är beslutsvariabler för 
optimeringsproblemet. Eftersom R är värdet på utdata vid en simulering, kommer det i 
allmänhet att bli en slumpvariabel som föremål för varians. Målet med optimering är att 
antingen maximera eller minimera målfunktionsvärdet E[R(v1,v2….vk)] över alla möjliga 
kombinationer av v1,v2……vk (Law, 2007). 
 

2.3.7.5 Scatter search och tabu search 
 
OptQuest är ett optimeringspaket som ingår i en del simuleringsmjukvaror. Mjukvaror 
som stöder OptQuest är Arena, Flexsim, Micro Saint, ProModel, QUEST, SIMPROCESS 
och SIMUL8 (Law, 2007). 
 
Den främsta tekniken som används av optimeringspaketet OptQuest för att hitta optimala 
värden är ”scatter search”. Det opererar på rad referenspunkter som utgör goda lösningar 
och som fås från tidigare lösningar (Banks, 1998). ”Tabu search” och ”neural network” 
däremot spelar en mindre viktig roll i sökningsförfarandet. En stoppregel låter 
optimeringsalgoritmen köras tills ett antal konfiguration har slutförts. En annan 
stoppregel låter optimeringsalgoritmen köra tills det inte finns någon förbättring av 
målfunktionsvärdet. Detta gäller för på varandra följande 100 konfigurationer (Law, 
2007). 
 
Vidare följer ett antal tekniker och metoder för att analysera utdata i samband med 
simulering dvs. statistiska analyser vid experiment. Följande tekniker och metoder ingår i 
frågeformuläret. 
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2.3.7.6 Konfidensintervall, standardavvikelse, medelvärde och varians 
 
Medelvärden vid utdata är ofta i fokus vid statistisk analys i samband med simulering. 
För att mäta processen prestanda används ofta genomsnittsvärden som t.ex. 
genomsnittliga cykeltiden, genomsnittliga väntetiden, genomsnittliga tiden i kö och 
genomsnittliga resursutnyttjande. De mest rapporterade statistiska sambanden vid 
simulering som används för att analysera utdata är medelvärde och standardavvikelse. 
Om variablerna x1, x2,…, xn (där n är antalet observationer i urvalet) representerar värden 
på utdata, då kan medelvärdet och variansen beräknas enligt följande (Laguna & 
Marklund, 2005). 
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Om de slumpmässiga variablerna är oberoende och identiskt fördelade, då är 
fördelningen av sampelmedelvärdet x  normal, för tillräckligt många sampelvärden (en 
ofta använd tumregel är 30 observationer eller mer). Detta är ett resultat från den centrala 
gränsvärdessatsen, som säger att för en tillräckligt stor urvalsstorlek, fördelningen av 
sampelmedelvärden följer en normalfördelning, oberoende av fördelningen av enskilda 
observationer, så länge de är oberoende och identiskt fördelade. Slumpvariabeln Z 
definieras på följande sätt (Laguna & Marklund, 2005). 
 

                                                        Z = 
x

x
σ
μ−  

 
Slumpvariabeln följer standardnormalfördelning, innebär en normalfördelning med 
medelvärde 0 och standardavvikelse 1. Populationens medelvärde representeras av µ, och 

nx /σσ =  är standardavvikelse för fördelningen av stickprovets medelvärde. I det här 
fallet är µ och σ  är sanna men okända parametrar från populationen. Medelvärdet µ är 
en parameter som ska uppskattas. Om populationens standardavvikelse σ  inte är känd 
(som vanligt i det här fallet) då är det möjligt att använda stickprovets standardavvikelse 
s som rimlig uppskattning så länge som urvalets storlek är tillräckligt stor (åtminstone 30) 
(Laguna & Marklund, 2005). 
 
På konfidensnivå av 1-α, symmetrisk konfidensintervall kan konstrueras på följande 
sannolikhetsuttryck (Laguna & Marklund, 2005). 
 
                                            P{- 2/2/ αα ZZZ ≤≤ }=1-α  
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Z variabeln ersätts och µ löses ut för att få ut konfidensintervall (Laguna & Marklund, 
2005). 
 

                                       
n

Zx
n

Zx σμσ αα 2/2/ +≤≤−  

 
När urvalets storlek är mindre än 30 observationer kan användandet av normalfördelning 
ifrågasättas. Istället för normalfördelning kan Students t-fördelning användas på följande 
sätt (Laguna & Marklund, 2005). 

 

                                          
n

t
x

n

t
x

SS nn 2/,12/,1 αα μ −− +≤≤−  

 
Det här konfidensintervallet är baserat på Students t-fördelning bara om de observerade 
x-värdena är normalfördelade. Detta används ofta som en uppskattning när villkoret inte 
är uppfyllt (Laguna & Marklund, 2005). 
 

2.3.7.7 Anova 
 
Ensidig analys av varians (Anova) används för att jämföra medelvärdet för olika 
parallella system. Det utförs flera replikationer på varje system. Med hjälp av testet 
försöker man bestämma huruvida variationen i effekt beror på skillnaderna mellan dessa 
parallella system eller på grund av den inneboende slumpmässigheten inom själva 
systemen (Greasley, 2004). 
 
Detta görs genom att jämföra förhållandet mellan de två varianterna med statistik. Testet 
gör följande antagande (Greasley, 2004):      
 

• oberoende data både inom och mellan datamängder 
• observationer från varje system bestäms ur normalfördelning 
• normalfördelningen har samma varians 
 

2.3.7.8 Standardfel 
 
Standardfel är standardavvikelsen för fördelningen av urvalsmedelvärden. En skillnad 
görs på standardfel för populationen och standardfel för ett urval. Standardfel för en 
population beräknas när standardavvikelsen för populationen är känd. Standardavvikelsen 
för populationen är oftast inte känd och därför beräknas standardfel utifrån 
standardavvikelsen för urvalet. Standardfel påverkas av standardavvikelsen och urvalets 
storlek. En större standardavvikelse ger ett större standardfel och en större urvalsstorlek 
reducerar standardfelet (aktiesite.se, 2007). 
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2.3.8 Dokumentation 
 
Dokumentation är en viktig aktivitet genom hela simuleringsprojektet. I samband med ett 
simuleringsarbete ska en projektrapport upprättas som ska innehålla en dokumentation 
om hela simuleringsstudien och även innehålla riktlinjer om vad målet är med projektet. 
Delar som bör ingå i en rapport är en introduktion som sedan följs av en beskrivning av 
problemet.  I modellspecifikationen ska en detaljerad beskrivning om 
simuleringsmodellen upprättas. Helst ska ett separat teknisk dokument skapas om 
modellen och vilka variabler som användes och även visa och förklara modellens olika 
funktioner. Vid kodning ska kodningslista bifogas där varje rad i kodningsarbetet 
förklaras och kommenteras. Andra delar som ska finnas med i en rapport är de resultat 
som framkommit genom experiment. 
 
Avslutningsvis ska rapporten innehålla vilka slutsatser de berörda parterna kan dra av 
simuleringsstudien och eventuella rekommendationer (Greasley, 2004). 
 

2.3.9 Implementering 
 
Ett bra sätt att avsluta ett simuleringsprojekt på är genom att låta alla parter med intresse i 
projektet mötas för att presentera en summering över projekts mål och resultatet. Det 
slutliga mötet resulterar i en slutdiskussion dvs. vilka slutsatser som simuleringspersonal 
kommer fram till tillsammans med kunden. Detta möte kan resultera till en diskussion om 
hur utvecklingen av en befintlig modell ska fortskrida eller, alternativt, att parterna 
kommer fram till att dra helt nya riktlinjer och påbörja förberedelser för ett helt nytt 
projekt (Greasley, 2004). 
 
De rekommendationer som har föreslagits av simuleringsutvecklarna efter 
simuleringsarbetet ska helst resultera i en överenskommelse mellan utvecklare och 
beställare om hur implementeringsarbetet ska bli verklighet. Simuleringspersonal ska 
hjälpa till med tolkningen av resultat och ta hand om framtida experimenteringsarbete. 
Supporten kan variera allt ifrån telefonsupport till att förse beställaren med kunnig 
personal. Implementering kommer endast att ske om resultatet som framkommer efter 
simuleringsarbete är övertygande (trovärdigt) och detta åstadkoms genom att varje steg i 
ett simuleringsprojekt genomförs på ett korrekt sätt (Greasley 2004). 
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3 Metod 
 
I den här delen får läsaren en inblick i vilka steg som teoritestande undersökning bygger 
på och vad en webbenkät är för något samt vad forskaren bör tänka på vid en 
sammanställning av en webbenkät. Vidare får läsaren en inblick i urvalsmetoder och 
urvalsbegränsningen i den här undersökningen. 
 

3.1 Att tänka på vid en teoritestande undersökning 
 
Det som den som kommer att genomföra en undersökning bör tänka på innan han/hon 
bestämmer sig för att göra en undersökning med webbenkät är att det är en lång 
procedur och mycket att ta hänsyn till. Den som kommer att utföra undersökningen 
bör i första hand vara medveten om att metoden kräver en teoretisk modell och/eller 
ett begreppsmässigt ramverk. Innan konstruktionen av en undersökning påbörjas bör 
forskaren därför ha en genomtänkt begreppsmässig och teoretisk modell (Forza, 
2002).  
 
Figur 7 visar hur en teoritestande undersökning bör genomföras. Den teoritestande 
undersökningen är uppdelad i sex faser som följer efter varandra och var och en av 
dessa innehåller flera delmoment. De sex faserna är: Länk till den teoretiska planen, 
konstruktion (planering), pilottest, datainsamling för att testa teori, analysera data och 
det sista arbetsmomentet resulterar i en rapport. Det finns en återkoppling mellan 
faserna pilottestet och konstruktion (Forza, 2002). 
 
De nedan uppräknade punkterna bör beaktas innan arbetet med en teoritestande 
undersökning påbörjas, som är hämtad från Forzas (2002) kompendium där han 
diskuterar enkät design.  
 

 
Konstruktionsnamn och relevanta definitioner: En tydlig beskrivning av det som ska 
undersökas, etiketter och teoretiska variabler som undersökaren anser vara relevanta. 

 
Olika förslag: En presentation och diskussion av hur de tänkta konstruktionerna 
förhåller sig till undersökningen. Om de är oberoende, beroende, mellanliggande, 
nedtonande, de viktigaste sambanden mellan dem och en beskrivning av hur 
sambanden ser ut. Det sistnämnda är särskilt viktigt om liknande samband har gjorts i 
tidigare teorier.  

 
Förklaringar: En tydlig beskrivning av varför forskaren väntar sig att finna dessa 
samband med andra teorier. 

 
Villkor för teoretiska ramar: Definitioner och förhållanden som gör sambanden 
trovärdiga. Det innefattar vad forskaren förväntar sig att fenomenet skall uppstå dvs. 
på individ, grupp, funktion eller organisationsnivå. 
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Figur 7. De sex faserna och delmoment som ingår i den teoritestande undersökningsprocessen enligt 
Forza (2002). 
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3.2 Vad är en webbenkät? 
 
Det har i och med att, både tillgången och användandet av Internet ökat, blivit allt 
vanligare att respondenter ska svara på ett frågeformulär via Internet. Dvs. att 
respondenten tar hem frågorna från en Internetadress och besvarar dem. Sedan skickas 
svaren tillbaka elektroniskt. Skillnaden mellan en vanlig postenkät och en webbenkät 
är hur den når respondenten, och hur svaren fås tillbaka (Dahmström, 2005).  
 
Fördelen med att använda webbenkät som kontaktform vid undersökningar jämfört 
med, exempelvis, postenkät eller kvantitativ intervju är framför allt att det går snabbt 
och är billigt. Med webbenkät finns också en möjlighet att låta den innehålla ett krav 
på verifikation på mottagandet (Dahmström, 2005).  
 

3.3 Att tänka på vid en företagsundersökning 
 
Vid företagsundersökningar är det viktigt att enkäten adresseras till en viss, utvald 
person på företaget eller en person med en specifik funktion. Exempelvis till en person 
som har någon befattning på ett företag. Det bör också anges hur personens 
namn/adress har erhållits för att inte brevet ska uppfattas som skräppost. Det går 
också, som ett alternativ, att skicka ett introduktionsbrev på traditionellt vis där 
respondenten uppmanas att öppna en angiven webbadress med nödvändiga lösenord 
och id kontroller. I det här fallet förloras naturligtvis den positiva kostnads-, och 
tidsvinsten som annars vinns med en webbenkät (Dahmström, 2005). 

 

3.4 Strukturen och utformningen av en webbenkät 
 
För att öka datakvaliteten, kan webbenkäten konstrueras så att kontrollfunktioner läggs 
till. Dessa kan vara konstruerade som exempelvis rimlighetskontroller eller logiska 
kontroller. Det kan i princip göras på två olika sätt.  Det går att använda sig av en så 
kallad interaktiv (dynamisk) webbenkät. Här uppfattas varje skärmsida som ett 
(del)formulär, på vilka svaren skickas iväg innan man ser nästa. Svaren kan då 
kontrolleras med olika typer av felmeddelanden där kravet finns att svaren måste vara 
utformade så att inte nya felmeddelanden uppstår. Används den här varianten så finns 
det också en möjlighet att bortfallet på enstaka frågor blir mindre eftersom 
respondenten är tvungen att besvara en fråga innan han/hon kan gå vidare i enkäten. 
Den andra varianten är att göra en enkät där respondenten kan förflytta sig, eller 
"navigera", i formuläret. Den här varianten kallas för en "scrollad" (statisk) 
webbenkät. Den designen liknar en vanlig postenkät genom att respondenten kan få en 
överblick över hela formuläret, hela omfattningen och innehållet, genom att "bläddra" 
igenom det innan respondenten börjar besvara frågorna. Nackdelen är att här kan inte 
den som utför undersökningen göra några logiska- eller rimlighetskontroller förrän i 
efterhand (Dahmström, 2005). 
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Står konstruktören inför valet mellan en dynamisk och en statisk enkät bör hänsyn tas 
till faktorer som längden och komplexiteten hos enkäten. Generellt kan det påpekas att 
webbenkäten är förhållandevis resurskrävande beträffande programmering av 
formulären och de tester som bör göras innan enkäten är klar att genomföras. De 
enkäter som är mest resurskrävande är de interaktiva. De interaktiva formulären kräver 
också en mera teknisk avancerad utrustning och ständig kontakt med en server. Detta 
kan naturligtvis öka risken att drabbas av tekniska problem. Det bör dock tilläggas att 
den interaktiva enkäten har fördelar ju längre och mer komplex den är (Dahmström, 
2005). 

 
En webbenkät innehåller förutom frågorna en mängd visuella inslag. På grund av detta 
blir de eventuella felen specifika och annorlunda för den här insamlingens metod. Det 
är alltid lika viktigt, i alla former av undersökningar, hur frågorna formuleras. Det 
specifika för enkäten är att layouten, färgen och stilen också i hög grad påverkar hur 
respondenten svarar. Numera finns dessutom tillgång till grafiska bilder, ljud och 
rörliga bilder. Det måste dock tilläggas att multimedia är en minneskrävande metod 
och det finns risk att nerladdningen kan ta lång tid (Dahmström, 2005).   
 
Den som sammanställer en enkät bör utforma enkäten så att det finns en så kallad 
svarsoption till varje fråga, dvs. hur svarsalternativen visas och hur respondenten 
anger svaren. Om det finns en variant där bara ett svarsalternativ skall anges, kan så 
kallade "radiobuttons", runda ringar användas. Däremot är enkäten utformad så det 
finns flera svarsalternativ då kan framställaren av enkät använda sig av svarsrutor 
"check boxes". Det specifika för webbenkäter är rullgardinsmenyerna som man drar 
ner, där de olika svarsalternativen visas. Fördelen med dessa menyer är att det är 
möjligt att låta slumpen avgöra ordningen på de olika svarsalternativen. Menyerna 
sparar också plats på skärmen. Det finns också vissa nackdelar med dessa menyer. En 
av nackdelarna är att det går förhållandevis långsamt att besvara frågorna på det här 
sättet. Det kan också vara svårt att få en enkel överblick över alternativen vilket kan 
göra att respondenten inte förstår att det finns fler svarsalternativ än de som visas när 
frågan visas. Det kan i sin tur leda till att respondenten hoppar över frågan om han/hon 
är ovan vid tekniken. I det här fallet är det nödvändigt att se till att alla alternativ på 
stora tablåfrågor syns samtidigt på skärmen så att respondenten inte behöver förflytta 
sig (Dahmström, 2005).    
 
Rent tekniskt gäller att framställaren av undersökning måste testa hur undersökningen 
ser ut på olika typer av utrustningar så att respondenten verkligen ser det undersökaren 
har tänkt sig, så att inte innehållet på skärmen förvanskas. Vidare ska enkäten, rent 
allmänt, vara användarvänlig så att respondenten bestämmer sig för att genomföra 
undersökningen. Det är även nödvändigt att nerladdningen inte tar för lång tid. För att 
undvika variabelbortfall och att respondenten inte avslutar enkäten så bör inte 
tidsåtgången för att besvara frågorna vara längre än 10-15 minuter (Dahmström, 
2005). 
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Det är också viktigt att testa en webbenkät i förväg. Det finns många olika 
layoutmässiga verktyg och varierande teknisk utrustning både för mottagande och för 
överföring av svaren som bör prövas (Dahmström, 2005). 
 

3.5 Fördelar och nackdelar med en webbenkät 
 

Nedan ses olika punkter, för och nackdelar med en webbenkät. Punkterna är hämtade 
från Dahmström (2005). 
 
Fördelar 
 

• Snabbt och billigt. 

• Kontroll av svaren vid själva besvarandet. 

• Dataregistrering direkt vid insändandet av enkäten. 

 

Nackdelar 
 

• Problem med ramar och e-postadresser.  
 

• Ökat bortfall på grund av tekniska problem och ovana. 
 

• Ingen generell tillgång till Internet.  
 

• Risk för "teknikbias". 
 
• Tidskrävande planeringsfas. 

 
• Risk för den personliga integriteten. 

 

3.6 Webropol 
 
Webropol är ett företag som erbjuder olika produkter och tjänster inom webbaserade 
enkätundersökningar. Företaget använder Internetbaserat program för att skapa enkäter. 
Webropol erbjuder bland annat möjligheten att planera frågeformulär, skicka iväg 
frågeformulär elektroniskt, samla in data från respondenter som sammanställs och görs 
tillgänglig i en resultatrapport (Webropol, 2005).  
 
Deras program lämpar sig både för stora och mindre företag och organisationer som 
tänker genomföra webbaserade undersökningar. Med hjälp av deras enkätverktyg kan 
både enklare och mer djupgående undersökningar genomföras. Webropol har mer än 
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40000 användare i norden och är representerade i 17 olika länder. Några fördelar med att 
använda Webropols enkätverktyg (Webropol, 2005). 
 

• Lätt att använda, snabb och enkel 
• Undersökningen länkas till webbsidor eller skickas med e-post 
• Resultaten sammanställs i finns tillgängliga i en rapport 
• Resultat kan enkelt laddas ner i tabellform till eget system 
 

3.7 Undersökningen baseras på en webbenkät 
 
Undersökningen i detta examensarbete baseras på ett frågeformulär, som innehåller 
frågor om det utvalda företaget, frågor om simuleringsprojekt och simuleringsteknik. I 
den här undersökningen är frågeformuläret en webbenkät som skapas och utvecklas i 
företaget Webropols Internettjänst, i ett så kallad enkätverktyg. I bilaga 1 ses det 
webbaserade frågeformuläret (webbenkäten) och de frågor som ingår i detta. 
 
Webropols enkätverktyg erbjuder många olika möjligheter att utforma frågeformuläret. 
Till frågorna finns möjlighet att använda bland annat ”radiobuttons”, ”check boxes” och 
”rullgardinsmenyer” som underlättar konstruktionen av en fråga och även underlättar för 
respondenten att svara på en fråga. En del layoutmässiga verktyg har också kommit till 
användning allt för att underlätta för respondenten att svara på vissa frågor och minska 
missförstånd. Funktionen avancerad styrning av frågor är en av det mest användbara 
verktyget i den här undersökningen. Funktionen används för att antingen dölja eller visa 
somliga frågor för respondenten beroende på vilket svarsalternativ som lämnas i 
föregående fråga. En annan funktion som är mycket användbar i den här undersökningen, 
är att all data som skickas och samlas in av respondenter i Webropols databas, kan 
omvandlas så att de blir tillgängliga i Microsoft Excel och som kan exporteras till eget 
system för vidare bearbetning. 
 

3.8 Analysobjekt (Population frame) 
 
Enligt Forza (2002) kan population kategoriseras av människor, företag, fabriker och 
andra objekt som forskaren ämnar undersöka. Populationsram innebär att alla element 
listas i en population från vilka proven (en delmängd i hela populationen) hämtas ifrån. 
Insamlingsprocessen innebär att en tillräckligt stor mängd av elements väljs ut ur 
populationen för att kunna studera provet. 
 
Den här undersökningens (populationsram) består av svenska industriföretag som 
kommer att analyseras. 
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3.9 Urvalet 
 
Ett av problemen som en utvecklare av ett frågeformulär bör vara medveten om är att 
det kan vara svårt att hitta lämpliga urvalsramar. Det kan medföra att generaliseringar 
av resultaten kan bli något osäkra. Därutöver får skaparen av en undersökning räkna 
med ett förhållandevis stort bortfall av svar och vissa tekniska problem. För att det ska 
vara möjligt att dra så säkra statistiska slutsatser som möjligt krävs alltså att 
undersökaren har gjort ett slumpmässigt urval utifrån en gällande ram över dem som 
ingår i målgruppen och som går att nå.  
 

3.9.1  Urvalets utformning 
 
Enligt Forza (2002) kan dåligt utformade urvalsmetoder leda till ett hinder för att utföra 
lämpliga statistiska metoder vilket leder till felaktiga slutsatser. Enligt honom är det två 
saker som ska beaktas vid utformning av urval.  
 

• Slumpmässighet (innebär att kunna representera målgruppen i själva urvalet) 
 
• Urval (innefattar vilka statistiska metoder används för kvalitetsbedömning och för 

att testa hypoteser ) 
 

3.9.2  Befolkningsramar  
 
Befolkningsramar bör hämtas från allmänt tillgängliga källor för att underlätta 
upprepningsmöjlighet av studier (Forza, 2002). 
 
Det finns andra försvarbara sätt till urvalet, baserat på specifika aspekter (till exempel 
gemensam processteknik, position i distributionskedjan, etc.) som bör kontrolleras för 
utredning av det fenomen som undersöks (Forza, 2002). 
 
En annan viktig variabel som skall kontrolleras är företagets storlek: antal anställda och 
omsättning är lätt tillgänglig information som kan införlivas i urvalet urvalsprocessen 
(Forza, 2002).  
 

3.9.3 Urvalsdesign 
 
Urvalsdesign kan kategoriseras i två klasser 
 

Probabilistisk (folkmängden har någon känd sannolikhet och pga. av det som 
urvalet sker) 
Icke probabilistisk 
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Stratifierat stickprov är en mycket användbar typ av urvalsmetod eftersom det ger mer 
information om en given urvalsstorlek. Stratifierat stickprov innebär en uppdelning av 
befolkningen i skikt och ett slumpmässigt urval av personer från varje stratum. Strata 
identifieras på grundval av meningsfulla kriterier såsom industri typ, storlek, prestanda, 
eller andra. Detta förfarande säkerställer hög homogenitet inom varje stratum och 
heterogenitet mellan strata. Stratifierat stickprov tillåter jämförelse av befolkningsgrupper 
och tillåter kontroll av faktorer som bransch eller storlek som ofta  
påverkar resultaten (Forza, 2002). 
 

3.9.4  Urvalet i den här undersökningen  
 
I den här undersökningen är urvalet begränsat till PLAN-medlemmar vilka har anställda 
inom företaget som jobbar med simulering. PLAN är en ideell förening som har 
medlemmar som arbetar med logistik- och transportfrågor i industri- och handelsföretag. 
Andra medlemmar är konsulter som jobbar med produktions- och verksamhetsutveckling. 
Antalet medlemmar är 900 företag i hela landet.  
 
Urvalet i den här undersökningen begränsat till dessa 900 företag och de medlemmar som 
ingår i dessa företag. Då det i vissa företag finns flera personer, blir det totala antalet 
medlemmar som ingår i urvalet, 2513 personer. I den här undersökningen har utvalda 
PLAN-medlemmar möjlighet att föreslå andra kollegor på företaget som jobbar med 
simulering, vilka kan vara intresserade av att delta i undersökningen. Därmed har urvalet 
ökat med cirka 100 personer, till sammanlagt 2613.  
 

3.9.5 Organisationen PLAN 
 
Föreningen bildades 1963 och har idag 2 800 medlemmar från ca 900 företag. PLAN 
är representerad över hela landet i form av fem regionalt verkande kommittéer. Dessa 
kommittéer kallas: Region syd, mitt, väst, öst och norr. Nedan beskrivs föreningen 
grafiskt, se figur 8 (Logistikerföreningen Plan, 2009). 
                                         

                             
Figur 8. Organisationen PLAN (Logistikföreningen PLAN, 2009).     
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4 Enkät design 
 
Läsaren får en förståelse för hur den teoretiska modellen omvandlas till hypoteser och 
sedan hur frågorna i frågeformuläret skapas utifrån ställda hypoteser. Slutligen ska det 
färdiga frågeformuläret (webenkäten) testas av utomstående personer. 
 

4.1 Från den teoretiska modellen till hypoteser 
 
När konstruktionen av den teoretiska modellen och begreppsmässiga ramverket är klar, 
då leder deras förhållanden och avgränsningar till förslag som bestämmer förhållandet av 
det teoretiska ramverket som ska översättas till hypoteser som i sin tur anknyts till 
empirin (Forza, 2002).  
 
Innan forskaren kan tänka på hur data ska samlas in bör dessa punkter följas enligt Forza 
(2002):  
 

• Definierade elementet ska analyseras 
 

• Utveckla och testa det operativa definitionerna 
 

1. Utveckla det operativa definitionerna 
2. Testa operativa definitioner för innehållets giltighet 

 

4.2 Formulera hypoteser 
 
En hypotes är ett antagande om förhållandet mellan två eller flera variabel, testar 
skillnader mellan två grupper eller flera grupper och som uttrycks i testbara påståenden, 
eller med andra ord, hypoteser testas systematiskt och noggrant mot sakförhållanden 
(Forza, 2002). 
 
Hypoteser kan vara riktgivande eller icke riktgivande (Forza, 2002). 
 
Riktgivande hypotes anger förhållandet mellan två variabler eller grupper. 
 
Icke riktgivande hypoteser är när det inte finns tecken på tendens mellan skillnad eller 
förhållande mellan två variabler eller grupper. Detta används när relationer eller 
skillnader aldrig har undersökts.     
 
Nollhypotes är ett påstående som innebär ett avgörande, exakt förhållande mellan två 
variabler. Till exempel: korrelationen mellan två variabler är lika med noll, eller 
skillnaden mellan medelvärdet i två grupper i befolkningen är lika med noll (Forza, 
2002). 
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Vid formulering av en hypotes om sambandet mellan två variabler i verksamhetsstyrning 
bör forskaren vara medveten om den typ av förehållanden som definieras. Till exempel, 
om forskarens hypoteser är en korrelation mellan två variabler, innebär det att ett linjärt 
förhållande antas existera mellan dessa. Men om det inte kommer någon bevisning för att 
en betydande korrelation finns mellan två variabler behöver det inte innebära att 
forskaren inte kan dra slutsatsen att det inte finns något förhållande. Det kan bara 
konstateras att i urvalet anses det inte finnas några bevis för ett linjärt samband mellan 
variablerna. Sammanfattningsvis, när en hypotes ställs, och senare när lämplig 
provningsmetod väljs, bör forskaren noga tänka över vilken typ av koppling som 
antas/testas (Forza, 2002). 
 

4.3 Enkätfrågor utifrån hypoteserna 
 
Utifrån det teoretiska och begreppsmässiga ramverket, i detta fall simulering (diskret 
händelsestyrd simulering) i svenskt näringsliv och de tekniker/metoder som används i 
samband med en simuleringsstudie, har hypoteser formulerats. Hypoteserna, som ställs i 
den här undersökningen, är ett antagande om de förhållanden som råder vid utförande av 
ett simuleringsprojekt inom svenskt näringsliv. Med utgångspunkt i de frågor som ställs i 
frågeformuläret besvaras hypoteserna systematiskt mot det fakta/data som samlas in från 
de respondenter som har deltagit i undersökningen. 
 
Med hjälp av hypoteserna, sex stycken testbara påståenden, formuleras frågor för att 
inhämta information om företagets storlek och branschtillhörighet, om 
simuleringsprojektets genomförande, samt om de tekniker och metoder som används i 
samband med simulering. Med dessa uppgifter, vilka bildar variabler, testas 
sakförhållandena, korrelationen mellan två eller flera variabler. 
 

4.4 Förhållandet mellan hypoteser och enkätfrågor  
 
Innehållet i frågeformuläret är indelat i tre delar. Den första delen av frågeformuläret 
hjälper till att samla in data om företag. I den andra delen ställs frågor som rör 
simuleringsprojekt inom organisationen och den tredje delen handlar om att ta reda på 
vilken simuleringsteknik och metodik som simuleringsfolk använder i simuleringsarbetet. 
 
Enkätens innehåll: 
 

• Frågor om företaget 
• Frågor om simuleringsprojekt 
• Frågor om simuleringsteknik 
 

Frågorna i frågeformulärets olika delar hjälper till att samla in data som i sin tur 
analyseras och utifrån analysen besvaras hypoteserna. 
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Här följer de sex hypoteser som besvaras med de frågor som ingår i frågeformuläret. 
 
Hypotes 1: Stora företag med mycket resurser använder simulering mer frekvent än 
andra företag. 
 
Hypotes 2: Simulering i de flesta företag är resultatorienterad och utförs med knappa 
resurser. 
 
Hypotes 3: Tidiga aktiviteter i ett projekt tar ofta längre tid att genomföra vilket ger kort 
om tid till experiment. 
 
Hypotes 4: Användandet av simulering är lika utbrett i alla branscher och används 
överallt inom näringslivet. 
 
Hypotes 5: Simulering som verktyg används till alla förekommande typer av 
modellbygge i näringslivet. 
 
Hypotes 6: Applikationen avgör valet av simuleringsverktyg i samband med ett bygge av 
en simuleringsmodell. 
 
Här nedan anges numret på de frågorna i frågeformuläret som hjälper till att samla in data 
från respondenterna, för att bearbetas och analyseras och som granskas mot respektive 
hypotes. 
 
Hypotes 1 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Finns det ett samband mellan företagets storlek och användandet av 
simuleringsteknik?  
 
Frågorna 3, 5 och 6 i den första delen ger indikation om företagets storlek. Frågorna 14, 
15 och 16 i den andra delen hjälper att ta reda på fakta om simuleringsprojekts storlek. 
 
Hypotes 2 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Vilken metodik används inom simuleringsprojektet och inom dess 
aktiviteter?  
  
Frågorna 14, 15 och 16 i den andra delen hjälper att ta reda på fakta om 
simuleringsprojekt och resurser som används till dessa. Fråga 28 hjälper till att fastställa 
om beslut i ett simuleringsprojekt uteslutande baseras på simuleringsmodellens resultat. 
 
Hypotes 3 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Hur fördelas användningen av resurser mellan olika aktiviteter i ett 
simuleringsprojekt? 
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Frågorna 19 och 20 i den tredje delen handlar om aktiviteter i ett simuleringsprojekt. Med 
hjälp av dessa frågor fås en antydan om den nedlagda tiden och ordningen för olika 
aktiviteter.  
 
Hypotes 4 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Finns det skillnader i hur simulering används i olika branscher inom 
näringslivet? 
 
Frågorna 4 och 4a i den första delen ger en vägvisning om branschtillhörighet. Fråga 13 i 
den andra delen hjälper att ta reda på fakta om hur många simuleringsprojekts genomförs 
på organisatoriska enheten under ett år. 
 
Hypotes 5 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Finns det skillnader i hur företag använder simulering som verktyg i sin 
verksamhet? 
 
Frågorna 4 och 4a, i den första delen ger indikation på om branschtillhörighet. Fråga 11 i 
den andra delen hjälper att ta reda på fakta om de alternativen som företaget eftersträvar 
att uppnå i samband med ett simuleringsprojekt. 
 
Hypotes 6 besvaras med hjälp av dessa frågor. 
 
Frågeställning: Vilka kriterier avgör valet av simuleringsverktyg för att bygga en 
simuleringsmodell baserad på ett verkligt system? 
 
Frågorna 9, 10 och 11 i den andra delen hjälper till att ta reda på fakta om 
simuleringsprogram, faktorer som påverkar valet av ett simuleringsprogram och 
alternativ som eftersträvas för att uppnå i samband med ett 
simuleringsarbete/simuleringsprojekt. 
 

4.5 Pilottest av frågeformulär 
 
När utformaren, konstruktören av ett frågeformulär anser sig vara klar med frågorna och 
sammanställningen av frågeformuläret, enligt Forza (2002), bör han/hon lämna 
formuläret till tre typer av personer. Frågeformuläret ska helst lämnas till kollegor, 
branschexperter och till någon respondent som ska delta i undersökningen. Kollegorna 
ska undersöka om formuläret motsvarar studiens syfte medan branschexperter ska se till 
att frågor som visar på okunskap i området inte hamnar i frågeformuläret. Respondenten 
ska bidra med kritik på allt som rör frågeformuläret och som kan påverka svaret från de 
slutliga respondenterna. 
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Forza (2002) tar upp några frågor som undersökaren bör ställa sig vid utformning av ett 
frågeformulär. 
  

• Är instruktionerna till undersökningen tillräckligt tydliga? 
• Är frågorna i undersökningen tillräckligt tydliga? 
• Förstår respondenterna vilken typ av svar som förväntas av dem? 
• Kan respondenterna lämna svar på de frågor som ställs till dem? 
• Är den planerade administration effektiv? 

 
Frågeformuläret i den här undersökningen har skickats till flera personer för granskning. 
Granskningen av frågeformuläret har utförts av personer som är väl insatta i hur ett 
frågeformulär ska konstrueras och sammanställas och har även tillförlitliga sakkunskaper 
om simulering som undersökningen handlar om. Dessa personer har bidragit med 
värdefulla kommentarer om frågeformulärets utformning och hur en del frågeställningar 
och formuleringar ska ändras/förbättras. Frågeformuläret har omarbetats efter de 
kommentarer och förslag som har inkommit efter den första testrundan. Den förbättrade 
frågeformuläret har skickat till samma personer en gång till för test. Frågeformuläret har 
även skickats till en PLAN-medlem för granskning som har godkänt frågeformuläret och 
dess omfattning och har gett klartecken för att genomföra undersökningen på PLAN-
medlemmar. 
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5 Datainsamling 
 
I den här delen får läsaren en förståelse för hur webbenkäten är sammankopplad med  
e-postadresser, hur utskick av frågeformulär och uppföljning av respondenter görs. 
Vidare förklaras hur utskicket och datainsamlingen sker av enkäten i den här 
undersökningen. Till sist får läsaren veta hur saknad data hanteras. 
 

5.1 Webropols enkätverktyg 
 
Webbenkäten som tidigare nämndes är utformad och sammanställd i Webropols 
enkätverktyg. Internetverktyget har många användbara funktioner som kommer till 
användning vid utskick av e-post och vid insamling av data. Eftersom enkäten skickas till 
900 olika företag behövs det ett enkelt sätt att lägga in alla dessa företags e-postadresser 
och kunna handskas med dessa utan att fel uppstår, samt kunna garantera anonymitet. 
 
I Webropol finns möjlighet att ladda upp i stort sätt obegränsade mängder e-postadresser 
till systemet genom en textfil. Det finns också möjlighet att skicka e-post, ett meddelande 
till alla respondenter (företag), tillsammans med en Internetlänk till undersökningen. Den 
som   genomför   undersökningen   har  tillgång   till  en  checklista,  på   alla    utskickade  
e-postadresser,  i   Webropols  enkätverktyg.  I den här  listan  kan  undersökaren se  de  
e-postadresser (respondenter) som har lämnat svar dvs. besvarat enkäten eller lämnat 
något meddelande om eventuell kollegas e-postadress. Därmed har undersökaren 
möjlighet att välja ut de e-postadresser ur listan, vilka ska få tillgång till undersökningen 
(enkäten) en gång till eller flera gånger genom förnyad e-post med ett nytt meddelande 
med en länk till undersökningen. Den här funktionen kommer till användning när 
respondent som deltar i undersökningen inte har genomfört undersökningen det vill säga 
inte svarat på enkäten, får en påminnelse efter ett förutbestämt antal dagar.  
 

5.2 Att nå företag och respondenter 
 
För att öka sannolikheten för en lyckad datainsamling bör forskaren noggrant planera 
utförandet av undersökningen. En del saker att tänka på är hur provtagningsenheten ska 
nås och hur frågeformuläret ska administreras (Forza, 2002). 
 
För att undvika att de som ska delta i en undersökning är ovilliga till uppgiften, bör den 
som genomför undersökningen försöka uppmuntra respondenterna att delta och även 
slutföra den. Ett sätt att öka intresset för att delta i en undersökning är att föreslå olika 
former av belöning eller göra frågeformuläret mer intresseväckande för respondenterna 
(Forza, 2002). 
 
I det här fallet får de respondenter som deltar och genomför hela undersökningen ett 
erbjudande om att få ta del av det slutliga resultatet samt delta i ett kostnadsfritt 
seminarium om simulering i allmänhet. Undersökningen är riktad till PLAN-medlemmar, 
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många av dessa medlemmar kommer i kontakt med simulering eller själva utför 
simulering, vilket borde öka intresset att delta i undersökningen och ta del av det 
undersökningsresultatet. 
 
Ett annat problem som Forza (2002) nämner är att nå rätt person som ska delta i en 
undersökning, utan namn är det risk för att undersökningen förloras eller helt enkelt 
slängs. I den här undersökningen är adresserna hämtade ur PLANs medlemsregister, 
många av dessa jobbar med produktion  och de har även möjlighet att lämna namn och e-
postadress till rätt person så att undersökningen kan skickas till rätt mottagare. 
 
För att uppnå hög svarsfrekvens, kan respondenten kontaktas för att komplettera 
frågeformuläret och även för att respondenten ska förstå syftet med frågeformuläret. 
Genom personlig kontakt underlättas även anskaffningen av missad data (Forza, 2002). 
 
I detta fall tas ingen personlig kontakt med någon av respondenterna. Detta pga. att 
examensarbetets tidsram inte skulle ha räckt till för att göra personliga intervjuer och för 
att antalet respondenter är betydande till mängden. Intervjuer skulle ha underlättat 
förvärvandet av missad data och hjälpt till att korrigera de felaktigheter som uppkommit. 
 

5.3 Utskick av enkät 
 
De utvalda företagen, PLANs 900 medlemmar, allt som allt ca 2513 personer som deltar i 
undersökningen, får ett e-postmeddelande med en länk till enkäten och har sammanlagt 
tre veckor på sig att besvara enkäten. Under de här tre veckorna får de PLAN-
medlemmar, som inte har svart på enkäten, en påminnelsebrev utskickade via e-post. I det 
här fallet skickas en påminnelse till PLAN-medlemmen som inte har svarat på enkäten 
eller lämnat något meddelande om någon kollegas e-postadress efter en vecka, dvs. efter 
undersökningens startdatum.  Efter tre veckor, efter undersökningens startdatum, avslutas 
undersökningen och inga fler svar tas emot för bearbetning. 
 

5.4 Insamling av enkätsvar 
 
Undersökaren har tillgång till en så kallad checklista på alla e-postadresser som ingår i 
undersökningen, och kan kontrollera från vilka e-postadresser som enkätsvaren har 
inkommit till Webropols databas. Därmed får undersökaren en snabb överblick och 
uppfattning om svarsfrekvensen på undersökningen. Alla inskickade svar som kommer 
från respondenter lagras i Webropols databas. Anonymiteten säkras i undersökningen 
genom att de inskickade enkätsvaren inte kan kopplas till respektive e-postadress. 
Säkerhetsfunktionen finns inbyggd i Webropols enkätverktyg.  
 
All data som samlas in från respondenterna kan bearbetas i Webropols databas och kan 
studeras i form av en snabbrapport. I den här undersökningen genomförs en djupare 
analys av de insamlade data som respondenter har skickat in. Webropol erbjuder 
möjligheten för undersökaren att själv analysera data som finns i Webropols databas. 
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Detta kräver att all data som finns tillgänglig i Webropols databas exporteras till ett eget 
system. I Webropol finns möjlighet att lagra data i Microsoft Excel-fil som sedan kan 
laddas ner till det egna systemet. I detta fall exporteras all data som en Microsoft Excel-
fil till det egna systemet för vidare bearbetning och analys av data.  
 

5.5 Hur hanteras data som saknas? 
 
Enligt Forza (2002) borde en större kraftansträngning läggas på, hur data som saknas ska 
hanteras i samband med datainsamling. När statistiska modeller och förfaranden används 
för att analysera ett slumpmässigt urval, så antas det vanligtvis att inga data saknas. Det 
finns ett antal sätt att förebygga förekomsten av saknade uppgifter. Detta kan 
åstadkommas genom att t.ex. öka respondenternas engagemang, ge tydliga instruktioner 
och utforma enkäten väl. Trots alla ansträngningar för att minska bortfallet av data så 
kommer troligtvis data ändå att saknas. 
 
Forza (2002) nämner två tillvägagångssätt att hantera saknad data, vilka är följande: 
 

• strykning  
• uppskattning 

 
Som tidigare nämndes, bygger den här undersökningen på insamlad data från en 
webbenkät. Även i den här undersökningen förekommer bristfällig data eller helt enkelt 
så saknas det data. Orsakerna till detta kan vara många, t.ex. brister i enkätutformningen 
eller pga. av oklara instruktioner hur respondenten ska svara på en fråga. Bristfällig data 
och data som saknas i undersökningen stryks vid datainsamlingsprocessen dvs. inga 
andra data eller uppgifter tas med i analysen från den aktuella respondenten. 
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6 Resultat 
 
I den här delen får läsaren ta del av deltagarnas (respondenternas) svar på de olika 
frågorna som ställs i webbenkäten. Alla svar har bearbetats och data sammanställts och 
relevant information redovisas i form av diagram och tabeller i den här delen. Avsikten 
med alla diagram och tabeller samt kommentarer till dessa är att underlätta förståelsen av 
resultatet för läsaren. 
 

6.1 Antalet deltagare i undersökningen 
 
På frågeformulärets framsida finns möjlighet att lämna en kollegas namn och e-
postadress som antas arbeta med simulering. Det finns 83 personers e-postadresser på 
listan och som har fått ta del av webbenkäten via e-post.  
 
Sammanlagt är det 359 personer som har svarat på webbenkäten. Av dessa 359 har 82 
personer svarat ”ja” på enkätens första sida på frågan om de är delaktiga i 
simuleringsarbete eller simuleringsprojekt på företaget eller avdelningen och sedan gått 
vidare och deltagit i undersökningen genom att svara på frågorna i enkäten. 
 

6.2 Frågor om företaget 
 
Första delen i webbenkäten tar upp frågor om företaget som respondenterna i 
undersökningen har svarat på. 
 
Första frågan i webbenkäten har besvarats av 82 personer av totalt 82 möjliga och frågan 
som ställts till respondenterna är om vederbörande jobbar i ett konsultbolag som utför 
simulering. I figur 9 redovisas resultatet i form av den procentuella fördelningen mellan 
de personer som har svarat på frågan. Även fördelningen på de personer som har svarat 
på fråga kan ses i diagrammet. 
 

                           
Figur 9. Svarsfördelningen på frågan om respondenten arbetar i ett konsultbolag. 
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Nästa fråga i webbenkäten handlar om respondentens roll eller roller i arbetet med 
simulering. Antalet personer som har svarat på den här frågan är 82 av 82 möjliga. 
Resultat av den procentuella och numeriska svarsfördelningen bland respondenterna i den 
här frågan ses i figur 10. Den här frågan har 30 respondenter markerat två eller tre av 
möjliga svarsalternativ. 

             
Figur 10. Svarsfördelningen på frågan om respondentens främsta roll eller roller i arbetet med 
simulering. 
 
Fråga 3 i enkäten handlar om vilken organisatorisk enhet respondenten utför huvuddelen 
av sitt arbete i. Antalet personer som har svarat på den här frågan är 82 av 82 möjliga. 
Resultat av den procentuella och numeriska svarsfördelningen i den här frågan ses i figur 
11.  
 

 
Figur 11. Svarsfördelningen på frågan vilken organisatorisk enhet respondenten utför huvuddelen av 
sitt arbete. 
 
På nästa sida kan läsaren ta del av listan som innehåller respondenternas kommentarer på 
svarsalternativet ”Annan enhet”.  
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1. Konsult 
2. Förvaltningsledning 
3. Akademisk 

instutition 
4. ute hos kund 
5. Konsult inom 

logistik 
6. Konsultbolag 
7. "Grupp" 
8. supply chain 
9. Systems 

Engineering 
10. varierande enheter 

 
 
 
Följande diagram visar i vilken bransch arbetsplatsen som respondenten arbetar på 
bedriver huvuddelen av sin verksamhet. Antalet personer som har svarat på den här 
frågan är 65 av 66 möjliga. Konsulter har uteslutits ur den här frågan. Resultat av den 
procentuella och numeriska svarsfördelningen i den här frågan ses i figur 12.  
 
I listan nedan ses de fyra alternativen som respondenterna har svarat på svarsalternativet 
”Annan bransch”.  
 

1. IT 
2. Hälso- och sjukvård 
3. Materialhantering, Monteringssystem  
4. Forskning och utbildning 

 
 

 
Figur 12. Svarsfördelningen på frågan om branschtillhörighet. 
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I diagrammet kan observeras att största delen av dem som har svarat på den här frågan 
jobbar inom tillverkningsindustrin följt av distribution och logistik. De respondenter 
som har markerat tillverkning som svarsalternativ får en följdfråga. Frågan är vilken typ 
av tillverkning är arbetsplatsens huvudsakliga verksamhet. Det är 45 respondenter som 
har svarat på den här frågan av 46 möjliga. Sammanställningen kan ses i tabell 5.  
 
Tabell 5 .  Typ av tillverkning som är arbetsplatsens huvudsakliga verksamhet. 

Tillverkning Antal företag Fördelning i % 
Fordonsindustri 14 31,1 
Mekanisk industri 10 22,2 
Stålindistri   4   8,9 
Elektonikindustri   3   6,7 
Papper/massa industri   2   4,4 
Trävaroindustri   2   4,4 
Livsmedelsindustri   1   2,2 
Petrokemisk eller Kemisk industri   1   2,2 
Metallindustri   1   2,2 
Textilindutri   1   2,2 
Förpackningsindustri   1   2,2 
Ventilation   1   2,2 
Aerospace   1   2,2 
Trucktillverkning   1   2,2 
Hydraulik leverantör   1   2,2 
Telekom   1   2,2 

 
I tabellen ses att majoriteten av dem som har svarat på frågan har angett fordonsindustrin 
(31,1%) följt av mekanisk industri (22,2%) som alternativ.  
 
I slutet av första delen i webbenkäten kan respondenter lämna kommentarer till frågorna 
om simuleringsprojekt. Dessa kommentarer som respondenterna har skrivit finns att läsa i 
bilaga 2. 
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6.3 Frågor om simuleringsprojekt 
 
Följande resultatsammanställning i form av diagram och tabeller är svaren på frågor som 
respondenterna har lämnat i webbenkätens andra del och handlar om simuleringsprojekt. 
 
Fråga 8 undersöker, om ”arbetsplatsen” som respondenten jobbar på anlitar konsulter i 
samband med simuleringsarbete eller simuleringsprojekt. Resultat av den procentuella 
och numeriska svarsfördelningen i den här frågan kan ses i figur 13. Frågan har besvarats 
av 66 personer av 66 möjliga dvs. alla respondenter har svarat på frågan utom konsulter 
som inte skulle besvara den här frågan. 
 

 
Figur 13. Svarsfördelningen på frågan om konsulter anlitas i samband med 
simuleringarbete/simuleringsprojekt. 
 
Följande fråga, fråga 9 i webbenkäten undersöker de olika simuleringsprogrammens 
förekomst på ”arbetsplatsen” i samband med simuleringsarbete/simuleringsprojekt. 
Resultatet av sammanställning i den här frågan redovisas i tabell 6. Respondenten har 
haft möjlighet att lämna mer än ett svar på den här frågan. Antalet personer som har 
svarat på den här frågan är 80 av 82 möjliga. 
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Tabell 6. Simuleringsprogrammens förekomst i samband med simuleringsarbete/simuleringsprojekt. 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

AnyLogic 2 1 1 6 42 
Arena 5 4 1 21 28 
AutoMod 6 3 1 21 27 
eM-Plant 0 1 1 12 40 
Enterprise Dynamics 2 3 1 11 37 
Extend 7 1 3 18 31 
Flexsim 3 2 1 13 38 
Micro Saint 0 0 1 0 50 
Plant Simulation 1 1 1 10 41 
ProModel 0 0 1 13 37 
SIMUL8 9 0 0 18 32 
WITNESS 2 0 1 19 35 
Annat 
simuleringsprogram 25 5 1 7 1 

 
På svarsalternativet ”Annat simuleringsprogram” har respondenter lämnat följande svar.  
 
Använder idag Överväger att använda 
1. Internt framtaget 1. planimate 
2. Vi använder oss av vårt eget MPS 2. SIMIO 
3. Klon av affärssystemet 3. Simio 
4. LA Logistics Analyser 4. Class 
5. MS Excel 5. Quest 
6. Excel - egenutveckling 
7. FactoryFlow Kommer att använda inom 2 år 
8. egenutvecklade program 1. APP 
9. Planimate 
10. 3D Realize Känner till 
11. Lean spel 1. Emme, Aimsum, Capcal, Arena 
12. Excel, Atlet logistic alalyser 2. Klon av affärssystemet 
13. Movex APP 3. Visio 

14. DELMIA QUEST 
4. baseSim, Quest + "kompilatorer": 
5. GPSS, SimScript, SIMULA 

15. Egna excelsimuleringar, AntVision förlager-
simulering och en freeware (D3Fact) för 
fabrikssimulering 6. Dosimis-3 

16. Matlab 7. Quest 
17. Modul i Pyramid affärssystem 
18. Vårt ERP: Simulering av kapacitetsbehov Känner inte till 
19. Egenutvecklade specialsystem 1.    Multi Site Planner 
20. IThink  
21. Planimate 
22. Syncron 
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23. Quest 
24. Delmia (Dassault) 
25. DASH 

 
Fråga 10, resultatet av sammanställningen av de faktorer som påverkar valet av ett 
simuleringsprogram på ”arbetsplatsen” kan ses i tabell 7. Respondenterna har besvarat 
frågan med flera alternativ. Antalet personer som har svarat på den här frågan är 81 av 82 
möjliga. 
 
Tabell 7. Faktorer som påverkar valet/användningen av ett simuleringsprogram. 

 
Svar som har lämnats av respondenter på alternativet ”Annan anledning” är. 
 
Avgörande 
1. Befintlig lösning 
2. Bra visualisering 
3. Att det är enkelt, snabbt och smidit 
4. Transport tillämpning 
5. "Total" flexibilitet - vad det gäller O-O-baserat 

programmeringsspråk (att nyttja när så behövs) 
och vad det gäller olika modelleringsmetoder 

6. tydlig kundupplevelse 
7. Tidsåtgång för upplärning samt att bygga 

modeller 
8. Bolagsstrategiska beslut 
9. Enkelhet 
10. Koncernstandard 
11. Använt länge. Har många modeller 

 
Kvalificerande 
1. Demo & Presentationsmöjligheter. OS och HW 

är knappast ett problem idag, men var en gång i 
tiden då t ex Extend bara fanns på MAC! 

 

 Avgörande Kvalificerande Oväsentligt Vet ej 
Rätt teknisk 
funktionalitet 
(Operativsystem, 
hårdvara) 

22 
(27,2%) 

36 
(44,4%) 

7 
(8,6%) 

4 
(4,9%) 

Rätt 
användarfunktionalitet 
(Analys och 
experiment) 

45 
(55,6%) 

27 
(33,3%) 

1 
(1,2%) 

3 
(3,7%) 

Rätt 
leverantörskompetens 
(Support) 

22 
(27,2%) 

39 
(48,1%) 

5 
(6,2%) 

6 
(7,4%) 

Låg totalkostnad 24 
(29,6%) 

42 
(51,9%) 

3 
(3,7%) 

6 
(7,4%) 

Annan anledning 11 
(13,6%) 

1 
(1,2%) 0 1 

(1,2%) 
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Vet ej 
1. Vi använder egna simuleringstekniker har därför 

svårt att svara 
 
Fråga 11 handlar om att ange vilka av de uppräknade svarsalternativen som eftersträvas i 
samband med ett simuleringsprojekt på arbetsplatsen. I figur 14 ses en sammanställning 
av respondenternas svar. Många respondenter har besvarat flera av svarsalternativen. 
Sammanställning visar att ”Förbättringar av befintlig verksamhet” och att ”Utveckla ny 
verksamhet” är de viktigaste områdena i samband med ett simuleringsprojekt. Antalet 
personer som har svarat på den här frågan är 82 av 82 möjliga. 
 

 
Figur 14. Svarsfördelningen på frågan om vilket/vilka alternativ som eftersträvas i samband med ett 
simuleringsprojekt. 
 
Fråga 12 undersöker om enskilda simuleringsprojekts syfte avgör valet av 
simuleringsprogram. Antalet personer som har svarat på den här frågan är 82 av 82 
möjliga. Diagrammet i figur 15 visar att i mer än hälften av fallen avgör inte 
simuleringsprojektets syfte valet av simuleringsprogram. 
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Figur 15. Svarsfördelningen på frågan om enskilda simuleringsprojekts syfte avgör valet av 
simuleringsprogram. 
 
Fråga 13 tar reda på hur många simuleringsprojekt som genomförs på ”arbetsplatsen” i 
genomsnitt under ett år. Resultatet av sammanställningen ses i tabell 8. Flera 
respondenter har markerat flera av svarsalternativen. Antalet respondenter som har svarat 
på den här frågan är 82 av 82 möjliga. Det finns respondenter som har uppgett ”26”, 
”30”, ”50” och ”flera gånger i veckan” på svarsalternativet ”9 eller fler”. En del av dessa 
svar täcker alla tre modellområden men det finns några som enbart använder befintlig 
modell. 
 
Tabell 8. Antal simuleringsprojekt som genomför på arbetsplatsen i genomsnitt under ett år. 
 Använder enbart 

befintlig modell 
Modifiering av 

befintlig modell 
Utveckling av ny 

modell 
0 4   (4,9%) 6   (7,3%) 5   (6,1%) 

1-2 16   (19,5%) 28   (34,1%) 30  (36,6%) 
3-4 8   (9,8%) 13   (15,9%) 11  (13,4%) 
5-6 3   (3,7%) 4   (1,9%) 6   (7,3%) 
7-8 3   (3,7%) 3   (3,7%) 3   (3,7%) 

9 eller fler 8   (9,8%) 2   (2,4%) 3   (3,7%) 
 
Fråga 14 i webbenkäten ska ge svar på hur många personer som jobbar i ett 
genomsnittligt simuleringsprojekt. Både den procentuella och numeriska fördelningen av 
sammanställningen kan ses i figur 16. Det är 82 respondenter av 82 möjliga som har 
besvarat frågan. 
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Figur 16. Svarsfördelningen på frågan om hur många personer som jobbar i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt. 
 
Fråga 15 tar reda på hur mycket budgeteras för ett genomsnittligt simuleringsprojekt. Av 
alla svar som har registrerats har 40 respondenter uppgett ”vet ej” på den här frågan dvs. 
ca hälften av alla respondenter. Vidare i diagrammet i figur 17 ses att sju respondenter 
har uppgett 0 kr som budgeteras för ett genomsnittligt simuleringsprojekt. En av 
slutsatsen som eventuellt kan dras av detta är att dessa respondenter är inte intresserade 
av att uppge det belopp som ”arbetsplatsen” lägger på ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt. Det kan finnas andra orsaker till detta som är svårt att spekulera om. 
 

 
Figur 17. Svarsfrekevensen på frågan om hur mycket som budgeteras för ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt. 
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Fråga 16 tar reda på tidsåtgången i mantimmar och manmånader i genomsnitt för att 
genomföra ett simuleringsprojekt. Tabell 9 visar mantimmar som är indelade i intervaller 
som motsvarar en arbetsdag/man den första veckan som sedan övergår i veckovis 
redovisning. Några av respondenterna har uppgett manmånader som svarsalternativ men 
dessa tider har omvandlats till mantimmar. Kolumn tre visar antal personer som hamnar 
inom respektive tidsgräns. Även den procentuella fördelningen bland de företag som har 
uppgett genomsnittliga tidsåtgången för att genomföra ett simuleringsprojekt kan ses i 
kolumn fyra inom varje intervall.  
 
Det är 82 respondenter av 82 möjliga som har svarat på den här frågan och 30 av dessa 
har svarat ”vet ej” som svarsalternativ. 
 
Tabell 9. Genomsnittliga tidsåtgången för att genomföra ett simuleringsprojekt. 
Vecka Mantimmar Personer Procent

     0-8 3    5,8 
     9-16 3    5,8 
   17-24 2    3,8 
   25-32 1    1,9 

  1   33-40 6  11,5 
  2   41-80 11  21,2 
  3   81-120 6  11,5 
  4 121-160 6  11,5 
  5 161-200 2    3,8 
  7 241-280 1    1,9 
  8 281-320 3 5,8 
10 361-400 1 1,9 
11 441-480 3 5,8 
12 481-520 2 3,8 
16 601-640 1 1,9 
25    1000 1 1,9 

 
I figur 18 kan läsaren se en visualisering av den sammanställning som gjordes i tabell 9. 
Den procentuella och numeriska fördelningen bland de företag som har uppgett 
genomsnittliga tidsåtgången för att genomföra ett simuleringsprojekt. Även fördelning på 
antalet veckor som företagen lägger på att genomföra ett simuleringsprojekt kan ses i 
figuren 18. 
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Figur 18.  Ett genomsnittligt simuleringsprojekts genomförande fördelade på veckor och personer. 
 
I slutet av den andra delen i webbenkäten kan respondenter lämna kommentarer till 
frågorna om simuleringsprojekt. Dessa kommentarer som respondenterna har skrivit finns 
att läsa i bilaga 2. 
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6.4 Frågor om simuleringsteknik 
 
Fråga 18 är ställd till respondenterna så här: ”Använder du någon vetenskaplig erkänd 
metodik i samband med simuleringsprojekt?” I figur 18 ses den procentuella och 
numeriska fördelningen bland respondenter som har svarat på den här frågan. Det är 61 
personer som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras av personer som är 
enbart ”användare av färdiga modeller”. 
 

 
Figur 19. Svarsfördelningen på frågan om respondenten använder någon vetenskaplig erkänd 
metodik i samband med ett simuleringsprojekt. 
 
Fråga 19 undersöker ordningsföljden på de olika aktiviteterna som vanligtvis genomförs i 
ett simuleringsprojekt. Resultatet av sammanställningen framkommer i tabell 10. 
Tabellen visar det framräknade medelvärdet på de rangordnade aktiviteterna som 
respondenterna har uppgivit. Även ordningsföljden utifrån medelvärdena kan ses i 
tabellen. Frågan skulle inte besvaras av personer som är enbart ”användare av färdiga 
modeller”. Det är 54 respondenter av 60 möjliga som har besvarat frågan fullständigt. 
Ordningsföljden visar att de som har besvarat den här frågan och använder simulering 
som verktyg följer en vetenskapligt erkänd metodik i samband med ett 
simuleringsprojekt. 
 
Tabell 10. Medelvärdet och ordningsföljden som de olika aktiviteterna vanligtvis genomförs i ett 
simuleringsprojekt. 
  Medelvärde Ordningsföljd
Datainsamling 3,2 3 
Modellformulering/Modellbygge 3,5 4 
Problemformulering 1,1 1 
Projektplanering 2,1 2 
Verifiering och validering 5,1 5 
Experiment och analys 5,4 6 

 
Tabell 11 visar hur respondenternas svarsfördelning/spridning förhåller sig i avseende till 
de olika aktiviteterna och till respektive rangordning.  
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Tabell 11. Svarsfördelning/spridning på de olika aktiviteterna på respektive rangordning. 

 
FREKVENS 

1            2             3             4             5             6 

Datainsamling 2 7 28 19 1 0 
Modellformulering/Modellbygge 0 0 28 28 1 0 
Problemformelering 51 6 0 0 0 0 
Projektplanering 4 44 3 1 0 1 
Verifiering och Validering 0 0 1 9 28 16 
Experiment och analys 0 0 1 3 23 19 

 
Fråga 20 undersöker hur stor del av den totala projekttiden som läggs på de olika 
metoderna. Tabell 12 visar medelvärdet i procent på de olika aktiviteterna som 
respondenterna har lämnat i den här frågan. Kolumn två visar aktiviteternas 
tidsåtgångsplacering. Den aktivitet som tar mest tid att utföra får ett lågt värde (lågt 
placeringsnummer i listan). Värdena visar att mer än hälften av tiden läggs på 
datainsamling och modellformulering/modellbygge. Däremot 16 % av tiden läggs på 
experiment och analys. Eftersom besluten i ett simuleringsprojekt, i ganska stor 
utsträckning, grundar sig på experiment och analys borde större delen av projekttiden 
läggas på den här aktiviteten i näringslivet. 
 
Frågan har inte besvarats av personer som är enbart ”användare av färdiga modeller”. Det 
är 49 respondenter av 60 möjliga som har besvarat frågan fullständigt. 
 
Tabell 12. Projekttidsfördelningen på de olika aktiviteterna. 
  Medelvärde i % Tidsplacering
Datainsamling 21 2 
Modellformulering/Modellbygge 32 1 
Problemformulering 10 5 
Projektplanering   8 6 
Verifiering och validering 13 4 
Experiment och analys 16 3 

 
Tabell 13 visar respondenternas svarsfördelning/spriding för varje aktivitet i respektive 
intervall som representerar det procentuella intervallvärdet. 
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Tabell 13.  Svarsfördelningen/spridningen på de olika aktiviteterna inom respektive intervall i %. 

INTERVALL 
FREKVENS 

 
 Datain-         Modell-        Problem-        Projekt-    Verifiering/   Experiment/
 samling     formulering  formulering   planering    Validering       Analys 

0% 0 0 1 4 2 0 
10% 20 6 38 43 29 26 
20% 13 9 10 4 17 15 
30% 14 15 2 1 4 9 
40% 2 12 0 0 0 2 
50% 1 4 1 0 0 0 
60% 1 4 0 0 0 0 
70% 0 2 0 0 0 0 
80% 0 0 0 0 0 0 
90% 0 0 0 0 0 0 
100% 1 0 0 0 0 0 

 
Frågorna 21 till 27 bygger på olika aktiviteter som ett simuleringsprojekt är indelat i. 
Dessa frågors syfte är att kartlägga vilka tekniker och metoder som används i de olika 
aktiviteterna i samband med simulering. 
 
Fråga 21 kartlägger de olika tekniker och metoder som används i den konceptuella 
modelleringsfasen. Resultatet av sammanställningen ses i tabell 14. Det är 58 
respondenter av 60 möjliga som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras 
av personer som är enbart ”användare av färdiga modeller”. 
 
Tabell 14. Tekniker och metoder som används i den konceptuella modelleringsfasen. 

 
Använder 

idag 
Överväger 

att 
använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
   ∑ 

SCOR 7 3 0 18 26 54 
IDEF0 4 1 1 5 40 51 
VSM 23 3 2 18 11 57 
Fiskbensdiagram 21 2 3 24 6 56 
Flödesgraf 32 0 1 19 7 59 
Spaghettigraf 11 1 0 19 23 53 
Annan 
teknik/metod 9 0 0 0 1 10 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är. 
 
Använder idag Känner inte till  
1. Sunt bondförnuft        1.  FMEA 
2. Flaskhalsanalys 
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3. De metoder som den som representerar 
verksamheten föredrar. Oavsett hur 
systemet/processen/verksamheten är 
beskriven, går det alltid i datormodellen 
översätta detta - givet att beskrivningen är 
förståelig 

4. Statistisk försöksplanering, Känslighetsanalys 
etc 

5. Sunt förnuft och enkla beskrivningar, allt 
ovan för komplext 

6.  
7. Användningsfall 
8. Integration av Bank modell och LCA 
9. Minerva line design method 

 
Fråga 22 kartlägger de olika tekniker och metoder som används vid datainsamling. 
Resultatet av sammanställningen ses i tabell 15. Det är 60 respondenter av 60 möjliga 
som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras av personer som är enbart 
”användare av färdiga modeller”. 
 
Tabell 15. Tekniker och metoder som används i samband med datainsamling. 

 Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Tidsstudier 
(klockning) 38 2 1 17 1 59 
Frekvensstudier 32 3 1 18 3 57 
Från databas 
(MPS-system) 54 1 1 5 1 62 
Elementärtidssystem 
(SAM, MTM) 11 2 1 23 15 52 
Intervjuer 49 2 1 9 0 61 
Annan teknik/metod 5 0 0 0 0 5 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är. 
 
Använder idag 

1. Använder köpt cykeltid och OEE 
2. Videofilmning 
3. Produktionshistorik och prognoser 
4. Videoanalys, sensorer, givare, dataloggers 
5. Samlar nästan aldrig in data själv - utan uppdaterar mig på vad som finns i den 

aktuella verksamheten och efterfrågar sedan det som saknas, om det behövs (vilket 
det sällan gör!). 
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Fråga 23 kartlägger de olika tekniker och metoder som används vid bearbetning av 
data. Resultatet av sammanställningen ses i tabell 16. Det är 58 respondenter av 60 
möjliga som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras av personer som är 
enbart ”användare av färdiga modeller”. 
 
Tabell 16. Tekniker och metoder som används vid bearbetning av data. 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är.  
 
Använder idag 
1. Utgår från problembeskrivning och syfte därefter beslutar man vad det är och hur man ska 

simulera 

2. Indata "till modellen" bearbetas sällan. Däremot strukturerar man ibland om indata, för att 
enklare (utan att förlora relevans) kunna nyttja detta i sin modell. Vanligare är dock att 
givet hur indata är tillgängligt och strukturerat, anpassar man modellen så att den kan "suga 
upp" data i den form data ges. 

3. Vi har driftuppföljningssystem och kan hämta data direkt ur dem 
4. Vi har en stegvis process för att rensa/tvätta data 
5. Skattning 
6. Anpassning av data till standardfördelningar, alt kör med deterministiska data 
7. autokorrelationstester, t-test, Anderson-Darling, Q-Q-plott m.m. 
8. Statiskstisk försöksplanering, Spridningsmått etc 

 
Känner inte till 
1. Median, Xbar/Rchart 

 
Fråga 24 kartlägger de olika tekniker och metoder som används vid verifiering. 
Resultatet av sammanställningen ses i tabell 17. Det är 59 respondenter av 60 möjliga 
som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras av personer som är enbart 
”användare av färdiga modeller”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 

år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Chi2-test 10 1 1 15 25 52 
Kolmogorov_Smirnov 7 0 0 13 33 53 
Histogram 34 1 1 16 5 57 
Medelvärde 40 1 1 16 2 60 
Annan teknik/metod 8 0 0 0 1 9 
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Tabell 17. Tekniker och metoder som används i samband med verifiering. 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 

år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Spårning via 
händelselista 30 1 0 16 10 57 
Track and trace 27 0 0 15 15 57 
Debugging 25 0 1 15 14 54 
Animering 37 1 0 12 7 57 
Annan teknik/metod 4 0 0 0 0 4 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är.  
 
Använder idag 
1.  Kontrollerar utfall om rimligt jämfört med nuläge samt uppföljningar 
2.  Loggutskrifter 
3.  Rimlighetsanalys, granskning av "oberoende" person 
4.  Validering med produkspecialist (DMU) 

Avstämningar och rimlighetsdiskussioner med verksamhetskunnig. 
Normering/Kalibrering/Kvalitetssäkring genom att simulera känd situation. 

 
Fråga 25 kartlägger de olika tekniker och metoder som används vid validering. 
Resultatet av sammanställningen ses i tabell 18. Det är 58 respondenter av 60 möjliga 
som har svarat på den här frågan. Frågan skulle inte besvaras av personer som är enbart 
”användare av färdiga modeller”. 
 
Tabell 18. Tekniker och metoder som används i samband med validering. 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 

år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Jämförelse med 
konfidensintervall 22 2 0 18 10 52 
Turing test 6 1 1 12 28 48 
Histogram att 
jämföra 29 2 1 14 9 55 
Modellgenomgång 
(Walkthrough) 40 0 1 7 10 58 
Animering 39 1 0 13 3 56 
Annan teknik/metod 6 0 0 0 0 6 
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”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är.  
 
Använder idag 
1.  Jfr modellens resultat med verklighet (om möjligt) 
2.  Rimlighetsgenomgång med verksamhetskunnig. Simulering av känd situation. 
3.  Loggutskrifter 
4.  Ofta omfattande statistikinsamling, bearbetning och jämförelse med   
förväntade/historiska värden 
5.  t-test, ytvalidering mha "systemexperter", känslighetsanalys 
6. Annan datapresentation, olika typer av grafer att stämma av med operatörer 

 
Fråga 26 kartlägger de olika tekniker och metoder som används i samband med 
experiment och analys. Resultatet av sammanställningen ses i tabell 19. Det är 77 
respondenter av 82 möjliga som har svarat på den här frågan. Den här frågan skulle 
besvaras av alla respondenter. 
 
Tabell 19. Tekniker och metoder som används i samband med experiment och analys. 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 

år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Försöksplanering 41 5 2 23 9 80 
Screening 10 2 0 13 40 65 
Respons surface 
methodology 3 2 1 11 47 64 
Optimering 41 6 2 19 9 77 
Tabu search 3 1 0 12 49 65 
Annan teknik/metod 3 0 0 0 0 3 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är.  
 
Använder idag 
2. Känslighetsanalys 
3. Det är varje användare som utför detta, alla gör på sitt sätt 
4. Efter försöksplanering ofta trial and error-välja parametrar och prova sig fram 
 
N/A; med ref till tidigare kommentar 

 
Fråga 27 kartlägger de olika tekniker och metoder som används i samband med analys. 
Resultatet av sammanställningen ses i tabell 20. Det är 75 respondenter av 82 möjliga 
som har svarat på den här frågan. Den här frågan skulle besvaras av alla respondenter.  
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Tabell 20. Tekniker och metoder som används i samband med analys. 

 

Använder 
idag 

Överväger 
att 

använda 

Kommer 
att 

använda 
inom 2 

år 

Känner 
till 

Känner 
inte till 

 
∑ 

Konfidensintervall 27 3 0 24 18 72 
Standardavvikelse 47 3 0 25 0 75 
Medelvärde 54 2 1 20 0 77 
Varians 37 2 1 29 5 74 
ANOVA 7 0 0 11 47 65 
Standardfel 21 0 0 31 20 72 
Histogram 39 0 0 28 5 72 
Annan teknik/metod 3 0 0 0 0 3 

 
”Annan teknik och metod” som nämns av respondenterna är.  
 

Använder idag 
1. Känslighetsanalys 
2. Mestadels diagram med tidsserier för olika parametrars 

utveckling 
3. prognos och behovsplanering 

 
Fråga 28 undersöker om besluten i samband med ett simuleringsprojekt uteslutande 
baseras på simuleringsmodellens resultat. Den här frågan skulle besvaras av alla 
respondenter. Antalet respondenter som har svarat på den här frågan är 82 av 82 möjliga. 
 
Diagrammet i figur 19 visar att det är inte enbart simuleringsmodellens resultat som 
besluten baseras på i samband med ett simuleringsprojekt. 
 

 
Figur 20. Svarsfördelningen på frågan om besluten uteslutande baseras på simuleringsmodellens 
resultat i ett simuleringsprojekt. 
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I slutet av den tredje delen i webbenkäten kan respondenter lämna kommentarer till 
frågorna om simuleringsprojekt. Dessa kommentarer som respondenterna har skrivit finns 
att läsa i bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62  

7 Analys 
 
I den här delen sker analysen av data utifrån de hypoteser som webbenkäten/ 
undersökningen bygger på. Det är sammanlagt sex hypoteser som analyseras. 
 

7.1 Hypotes 1 
 
Hypotes: Stora företag med mycket resurser använder simulering mer frekvent än andra 
företag. 
 
Sammanlagt är det 103 siffervärden som har samlats in som svar på ”organisatoriska 
enhetens” årliga omsättning. Eftersom det är 82 respondenter som har deltagit i 
undersökningen är det uppenbart att ett fel har uppstått. Detta kan bero på bristfällig eller 
felaktig konstruktion av webbenkäten. Felaktiga data har rensats bort från insamlat 
material. 
 
Efter det att insamlat material (data) har rensats från de felaktiga, återstår det data från 49 
respondenter om ”organisatoriska enhetens” omsättning. Naturligtvis är det beklagligt att 
ett fel har uppstått och att så många data har plockats bort från ursprungsdata. 
 
Följande analys grundas alltså på data från 49 respondenters svar om ”organisatoriska 
enhetens” årliga omsättning. 
 
I frågeformuläret i fråga 5 frågas efter koncernens, fabrikens, affärsområdets, 
avdelningens och annan enhets omsättning. I figur 21 ses ett spridningsdiagram som visar 
”omsättning” i koncern, fabrik, affärsområde och avdelning samt ”antalet personer som 
jobbar i ett genomsnittligt simuleringsprojekt” som ställs i fråga 14 i webbenkäten. Med 
hjälp av ett spridningsdiagram undersöks eventuellt samband mellan dessa variabler dvs. 
om det finns någon korrelation mellan ”antalet personer i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt” och ”omsättning” i koncern, fabrik, affärsområde och avdelning. I 
spridningsdiagrammet finns flera regressionslinjer inritade vilka eventuellt visar linjära 
samband. Enligt Dahström (2005) kan styrkan på det linjära sambandet mätas med hjälp 
av en korrelationskoefficient. 
 
Korrelationskoefficienten kan anta värdena -1 och +1. Dessa värden antas om det finns 
ett perfekt linjärt negativ eller positivt samband (Dahström, 2005).  
 
Det beräknade värdet på korrelationskoefficienten för fabrik är -0,08; för affärsområde är 
0,66; för avdelning är 0,10 och för koncern råder det ”noll-samband”. Det förekommer 
inget linjärt samband mellan de undersökta variablerna. En svårighet med det här 
tillvägagångssättet är att uppdelningen sker på olika ”organisatoriska enheter” och 
därmed datamängden är för liten vid några av dessa enheter. Därmed blir de beräknade 
korrelationskoefficienterna missvisande. Eftersom de siffermässiga värdena varierar stort 
mellan de olika ”organisatoriska enheterna” och mängden data är få i vissa fall, ger en 
beräkning på ”omsättning per anställd” en mer korrekt bild vid analys av hypotes 1. 
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Omsättning i "organisatorisk enhet " och antalet personer som jobbar i ett 
genomsnittligt simuleringsprojekt
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Figur 21. Omsättning i ”organisatorisk enhet” och antalet personer som jobbar i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt. 
 
I figur 22 ses ett spridningsdiagram på de beräknade värdena ”omsättningen per anställd” 
och ”antalet personer som jobbar i ett genomsnittligt simuleringsprojekt” som ställs i 
fråga 14 i webbenkäten. Med hjälp av spridningsdiagrammet undersöks eventuellt 
samband mellan dessa två variabler dvs. om det finns någon korrelation mellan ”antalet 
anställda i ett genomsnittligt simuleringsprojekt” och ”omsättning per anställd”. I 
spridningsdiagrammet finns en regressionslinje inritad som eventuellt visar linjärt 
samband. 
 
Det beräknade värdet på korrelationskoefficienten är 0,18 dvs. det förekommer inget 
linjärt samband mellan de undersökta variablerna. 
 
Analysresultat: Första hypotesen förkastas dvs. stora företag med mycket resurser 
använder inte simulering mer frekvent än andra företag. 
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Omsättning per anställd och antalet personer som jobbar i ett 
genomsnittligt simuleringsprojekt
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Figur 22. Omsättning per anställd och antalet personer som jobbar i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt.  
 

7.2 Hypotes 2 
 
Hypotes 2: Simulering i de flesta företag är resultatorienterad och utförs med knappa 
resurser. 
 
Följande analys grundas på data från 32 respondenters svar på följand fråga. ”Hur mycket 
budgeteras för ett genomsnittligt simuleringsprojekt?”. I spridningsdiagrammet i figur 23 
ses endast 22 punkter. Detta för att flera respondenter har uppgivit samma belopp och 
punkterna täcker varandra. 
 
I figur 23 visar spridningsdiagrammet ”budgeterat belopp i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt” som ställs i fråga 15 och på ”beslut som uteslutande baseras på 
simuleringsmodellens resultat” som ställs i fråga 28 i webbenkäten. Med hjälp av 
spridningsdiagrammet undersöks eventuellt samband mellan dessa två variabler dvs. om 
det finns någon korrelation mellan ”budgeterat belopp i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt” och ”beslut som uteslutande baseras på simuleringsmodellens 
resultat”. I spridningsdiagrammet finns en regressionslinje inritad som eventuellt visar 
linjärt samband.  
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Det uträknade värdet på korrelationskoefficienten är -0,13 dvs. det förekommer inget 
linjärt samband mellan de undersökta variablerna. 
 
Spridningsdiagrammet visar att oavsett vilket belopp som budgeteras i ett genomsnittligt 
simuleringsprojekt, baseras inte beslutsprocessen enbart på simuleringsmodellens 
resultat. Med andra ord i ett simuleringsprojekt ska beslut inte bara grunda sig på 
simuleringsmodellens resultat. Det finns andra bedömningsgrunder att ta hänsyn till för 
beslutsfattare i ett simuleringsprojekt som inte kan byggas in i en simuleringsmodell.  
 
En del av hypotesen om ”knappa resurser” går inte besvara med hjälp av 
spridningsdiagrammet. Flera följdfrågor i frågeformuläret skulle ha varit nödvändiga att 
ställa till respondenterna för att besvara hypotesen fullständigt. 
 

 
Figur 23. Budgeterat belopp och beslut som uteslutande baseras på simuleringsmodellens resultat. 
 
Analysresultat: Hypotesen 2 förkastas dvs. simulering i de flesta företag är inte 
resultatorienterad. 
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7.3 Hypotes 3 
 
Hypotes 3: Tidiga aktiviteter i ett projekt tar ofta längre tid att genomföra vilket ger kort 
om tid till experiment. 
 
Med hjälp av fråga 20 i webbenkäten samlas data in, om hur stor del av den totala 
projekttiden som läggs på de olika metoderna i ett simuleringsprojekt. I tabell 21 ses det 
uträknade medelvärdet i procent för de olika aktiviteterna utifrån respondenternas svar. 
Kolumn två visar aktiviteternas rangordnade ordningsföljd utifrån respondenternas svar 
på frågan 19 i webbenkäten dvs. i vilken ordningsföljd aktiviteterna vanligtvis utförs i ett 
simuleringsprojekt. 
 
Siffervärdena i tabellen visar att mer än hälften av den totala projekttiden, dvs. aktiviteter 
som utförs i mitten av ett projekt läggs på datainsamling och 
modellformulering/modellbygge. Den sista aktiviteten experiment och analys i ett 
simuleringsprojekt tar 16 % av den totala projekttiden med andra ord ganska exakt 1/6 av 
den totala tiden. Utifrån detta värde ser det ut som att experiment och analys tar 
proportionellt sätt rätt tid i anspråk fördelade på dessa sex aktiviteter. 
 
Frågan är om den sista aktiviteten experiment och analys i ett simuleringsprojekt är ett 
tidsmässigt medvetet val av personer som utför simulering i ett simuleringsprojekt. Är det 
så att personer i ett simuleringsprojekt avsiktligt väljer att lägga 16 % av tiden på 
experiment och analys? Det kan nämligen vara så att det inte finns mer tid att lägga på 
experiment och analys i ett simuleringsprojekt eftersom de andra aktiviteterna tar för 
mycket tid i anspråk att utföra. Det är svårt att dra någon korrekt slutsats utifrån dessa 
siffervärden. Ett tillvägagångssätt för att kunna besvara den här frågan på ett mer 
rättvisande sätt vore att utföra personliga intervjuer med de respondenter som har 
besvarat den här frågan och ta reda på hur de resonerar om den återstående tiden som 
läggs på experiment och analys. 
 
Eftersom besluten i ett simuleringsprojekt, i ganska stor utsträckning, grundar sig på 
experiment och analys borde kanske större delen av projekttiden läggas på den här 
aktiviteten i samband med ett simuleringsprojekt. 
Analysresultat: Hypotesen kan varken bekräftas eller förkastas. 
 
Tabell 21.  Projekttidsfördelningen på de olika aktiviteterna. 

  Medelvärde i % Aktiviteternas 
ordningsföljd 

Datainsamling 21 3 
Modellformulering/Modellbygge 32 4 
Problemformulering 10 1 
Projektplanering   8 2 
Verifiering och validering 14 5 
Experiment och analys 16 6 
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7.4 Hypotes 4 
 
Hypotes 4: Användandet av simulering är lika utbrett i alla branscher och används 
överallt inom näringslivet. 
 
I fråga 4 undersöks vilken bransch ”organisatorisk enhet” respondenterna arbetar på 
bedriver huvuddelen av sin verksamhet. För att analysera hypotes 4 väljs två branscher ut 
ur datasammanställningen. Dessa två branscher är Tillverkning samt Distribution och 
logistik.  Den datamängd som finns tillgänglig över de andra branscherna är för få för att 
kunna utföra en tillförlitlig analys av och detta är anledningen till att det inte är fler 
branscher med i analysen. Det är naturligtvis svårt att ge en helhetsbild på hur simulering 
används i alla branscher i näringslivet. 
 
I figur 24 kan ett stapeldiagram ses på den procentuella fördelningen över Tillverkning 
och Distribution och logistik som undersöks med avseende på hur många 
simuleringsprojekt genomförs på respondentens ”organisatoriska enhet” i genomsnitt 
under ett år. Diagrammet bygger på de respondenternas svar som enbart har markerat 
svarsalternativet ”använder enbart befintlig modell” på fråga 13 i webbenkäten.  
 

 
Figur 24. Den procentuella fördelningen på olika branscher och på de respondenter som använder 
enbart befintlig modell. 
 
 
 
 
 
 

     
                                                                                
                                                                               

Använder enbart befintlig modell

 22% 

 2%  2%

 31 % 

6% 

     0% 

  15%

     0%      0%      0% 
  0% 

  5% 

 10% 

 15% 

 20% 

 25% 

 30% 

 35% 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 fler 

            Simuleringsprojekt på "arbetsplatsen" i genomsnitt under ett år 

Tillverkning
Distribution och logistik 

  8 % 
    11%       11%

  6%

  



 68  

Figur 25 visar ett stapeldiagram på den procentuella fördelningen mellan Tillverkning och 
Distribution och logistik som undersöks med avseende på hur många simuleringsprojekt 
genomförs på respondentens ”organisatoriska enhet” i genomsnitt under ett år. 
Diagrammet bygger på de respondenternas svar som enbart har markerat ”modifiering av 
enbart befintlig modell” på fråga 13 i webbenkäten.  
 

 
Figur 25. Den procentuella fördelningen på olika branscher och på de respondenter som modifierar 
enbart befintlig modell. 
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Figur 26 visar ett stapeldiagram på den procentuella fördelningen mellan Tillverkning och 
Distribution och logistik och undersöks med avseende på hur många simuleringsprojekt 
genomförs på respondentens ”organisatoriska enhet” i genomsnitt under ett år. 
Diagrammet bygger på de respondenternas svar som enbart har markerat svarsalternativet 
”utveckling av ny modell” på fråga 13 i webbenkäten.  
 

 
Figur 26. Den procentuella fördelningen på olika branscher och på de respondenter som utvecklar ny 
modell. 
 
Utifrån dessa stapeldiagram kan slutsatsen dras att de flesta av svaren hamnar på ”1-2” 
simuleringsprojekt i genomsnitt under ett år oavsett om ”organisatoriska enheten” 
använder enbart befintlig modell, modifierar enbart befintlig modell eller utvecklar ny 
modell. Det går inte heller se någon markant skillnad mellan branscherna Tillverkning 
och Distribution och tillverkning.  
 
Analysresultat: Graferna stärker hypotesen om att i alla fall i dessa två branscher är 
simulering lika utbrett och används i samma utsträckning oavsett hur modellen används. 
Hypotesen accepteras. 
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7.5 Hypotes 5 
 
Hypotes 5: Simulering som verktyg används till alla förekommande typer av 
modellbygge i näringslivet. 
 
I fråga 4 undersöks i vilken bransch ”organisatoriska enheten” där respondenterna arbetar 
på bedriver huvuddelen av sin verksamhet. För att analysera hypotes 5 väljs två branscher 
ut ur datasammanställningen. Dessa två branscher är tillverkning och distribution och 
logistik.  Den datamängd som finns tillgänglig över de andra branscherna är för få för att 
kunna utföra en tillförlitlig analys och detta är anledningen till att det inte är fler 
branscher med i analysen. Det är naturligtvis svårt att ge en helhetsbild på hur simulering 
används i alla branscher i näringslivet. 
 
I figur 27 ses till vilka typer av alternativ simulering som verktyg används i samband med 
simuleringsprojekt. Stapeldiagrammen visar den procentuella fördelningen till vad 
simulering används vid tillverkning. ”Förbättringar av befintlig verksamhet ”och att 
”utveckla ny verksamhet” är det mest förekommande alternativen i samband med 
modellbygge. 
 

 
Figur 27. Alternativ som eftersträvas att uppnås i samband med ett simuleringsprojekt i tillverkning. 
 
I figur 28 ses till vilka typer av alternativ simulering som verktyg används i samband med 
simuleringsprojekt. Stapeldiagrammet visar den procentuella fördelningen till vad 
simulering används vid distribution och logistik. ”Förbättringar av befintlig 
verksamhet” och att ”utveckla ny verksamhet” är det mest förekommande alternativen i 
samband med modellbygge. 
 
Det som är anmärkningsvärt är att simulering som verktyg inte används i någon större 
utsträckning till ”tränings- och utbildningssyfte” varken vid tillverkning eller vid 
distribution och logistik. 
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Figur 28. Alternativ som eftersträvas att uppnås i samband med ett simuleringsprojekt i distribution 
och logistik. 
 
Analysresultat: Simulering som verktyg används till alla typer av modellbygge i 
näringslivet. Hypotesen accepteras. 
 

7.6 Hypotes 6 
 
Hypotes 6: Applikationen avgör valet av simuleringsverktyg i samband med ett bygge av 
en simuleringsmodell.  
 
För att besvara hypotes 6 kommer tre olika alternativ att undersökas i samband med 
analysen.  
 
Första alternativet som undersöks genom att analysera data är med hjälp av den 
sammanställning av data som ses i tabell 22. Fråga 11 i webbenkäten samlar in svar på 
vilket alternativ som eftersträvas att uppnås i samband med ett simuleringsprojekt, med 
respektive simuleringsprogram som förekommer i fråga 9 i webbenkäten. I tabellens 
första kolumn ses de olika simuleringsprogrammen som undersöks. Kolumn två visar 
antalet respondenter som använder respektive simuleringsprogram idag. Resterande 
kolumner visar de alternativen som eftersträvas i samband med ett simuleringsprojekt. 
Tabellen visar både den siffermässiga och den procentuella fördelningen som 
respondenter har svarat på respektive fråga. Flera respondenter har markerat flera 
alternativ. Det siffermässiga och det procentuella värdet visar vilka alternativ 
respondenter väljer för respektive simuleringsprogram. De procentuella värdena är 
uträknade på respektive simuleringsprogram och antalet svar på varje alternativ. 
 
Sammanställningen av data i tabellen visar att oavsett vilket simuleringsprogram som 
används så är det ”Förbättring av befintlig verksamhet” och att ”Utveckla ny verksamhet” 
som i första hand eftersträvas i samband med ett simuleringsprojekt.  

   Distribution och logistik
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Tabell 22. Alternativ som eftersträvas att uppnå i samband med ett simuleringsprojekt med  
respektive simuleringsprogram.  
Simulerings- 

program 
Använ-

der  
idag 

Förbätt-
ring 
av 

befintlig 
verksam-

het 

Utveckla 
ny 

verksam-
het 

Prognos-
tisera 

framtida 
försäljning 
/produktion

Tränings – 
och 

utbildnings-
syfte 

Styrning 
och 

kontroll av 
befintlig 
verksam-

het 
AnyLogic 2 1  (50%) 2(100%) 1   (50%) 2 (100%) 2 (100%)
Arena 5 5(100%) 5(100%) 2   (50%) - - 
AutoMod 6 4  (67%) 4  (67%) 1   (11%) 1   (11%) 2   (33%)
eM-Plant - - - - - - 
Enterprise 
Dynamics 2 2(100%) 2 100%) - - - 
Extend 7 5  (71%) 4  (57%) 2   (29%) 2   (29%) 3   (43%)
Flexsim 3 3 100%) 3(100%) 1   (33%) - 1   (33%)
Micro Saint - - - - - - 
Plant 
Simulation 1 - 1(100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%)
Pro Model - - - - - - 
SIMUL8 9 6  (67%) 7  (78%) - 1   (11%) 4   (44%)
WITNESS 2 1  (50%) 2(100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)
 
Resultatet ser annorlunda ut om simuleringsprogrammen AnyLogic, Plant Simulation 
och WITNESS undersöks. Egentligen är det omöjligt att med säkerhet påstå vilket 
alternativ som prioriteras eller dra någon slutsats över dessa simuleringsprogram eftersom 
antalet observationer är för få. Det är bara en eller två respondenter som använder dessa 
simuleringsprogram och därmed fås en felaktig bild av till vad dessa simuleringsprogram 
används i samband med ett simuleringsprojekt. 
 
Analysresultat av det första alternativet: Här ses till vilket alternativ simuleringsprogram 
helst används till. Till ”förbättring av befintlig verksamhet” och till att ”utveckla ny 
verksamhet”. 
 
Nästa alternativ som undersöks för att analysera data ses i tabell 23. Tabellen är en 
sammanställning av data och är en kombination mellan fråga 10 och fråga 11 i 
webbenkäten. I tabellen ses det numeriska och även den procentuella fördelningen mellan 
de olika svarsalternativen som förekommer i fråga 10 och 11. Siffervärdena visar 
respondenternas ”svarsfrekvens”. Respondenter har haft möjlighet att markera flera 
alternativ. Det procentuella värdet är uträknat på respektive radsumma som bygger på 
respondenternas svar. Här är det intressant att se vilka faktorer som påverkar 
valet/användningen av ett simuleringsprogram i kombination med de olika alternativen 
som eftersträvas att uppnå i samband med ett simuleringsprojekt. 
 
Sammanställningen visar att faktorn ”Rätt användarfunktionalitet” är mest avgörande 
bland alla möjliga förekommande alternativ vid val av simuleringsprogram och som 
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eftersträvas för att uppnå i samband med ett simuleringsprojekt. Medan de andra 
faktorerna är förhållandevis mindre avgörande vid val av olika alternativ. 
 
Analysresultat av det andra alternativet: Applikationen verkar vara en avgörande faktor 
vid val av simuleringsprogram. 
 
Tabell 23. Faktorer som påverkar valet/användningen av simuleringsprogram i kombination med 
olika alternativ som eftersträvas att uppnå i samband med ett simuleringsprojekt. 

  Rätt teknisk 
funktionalitet 

(operativ- 
system och 
hårdvara) 

Rätt användar-
funktionalitet 
(Modellering 

och 
animering) 

Rätt leverantörs- 
kompetens 
(support) 

Låg 
totalkostnad

  Förbättringar av befintlig verksamhet 
Avgörande 15 (17%) 40 (44%) 18 (20%) 17 (19%) 
Kvalificerande 31 (26%) 18 (15%) 34 (29%) 35 (30%) 
Oväsentligt 5 (45%) 1 (9%)   2 (18%)   3 (27%) 
 Utveckla ny verksamhet 
Avgörande 13 (19%) 29 (42%) 13 (19%) 14 (20%) 
Kvalificerande 22 (25%) 17 (19%) 24 (27%) 25 (28%) 
Oväsentligt   4 (44%) -   3 (33%)   2 (22%) 
 Prognostisera framtida försäljning/produktion 
Avgörande   9 (24%) 18 (47%)   6 (16%)   5 (13%) 
Kvalificerande 13 (28%)   7 (15%) 14 (30%) 13 (28%) 
Oväsentligt - -   2 (50%)   2 (50%) 
 Tränings- och utbildningssyfte 
Avgörande   4 (24%)   7 (41%)   3 (18%)   3 (18%) 
Kvalificerande   6 (29%)   3 (14%)   6 (29%)   6 (29%) 
Oväsentligt - -   1 (50%)   1 (50%) 
 Styrning och kontroll av befintlig verksamhet 
Avgörande 12 (20%) 24 (40%) 12 (20%) 12 (20%) 
Kvalificerande 18 (26%) 12 (17%) 19 (27%) 21 (30%) 
Oväsentligt    3 (60%) -   2 (40%) - 
 Operativ styrning (dag till dag) 
Avgörande   4 (20%)   8 (40%)   4 (20%)   4 (20%) 
Kvalificerande   5 (21%)   4 (17%)   7 (29%)   8 (33%) 
Oväsentligt    1 (100%) - - - 

 
Tredje alternativet som undersöks för att analysera data ses i tabell 24. Tabellen är 
sammanställning av data och är en kombination mellan fråga 9 och fråga 11 i 
webbenkäten. I tabellen ses det numeriska och även den procentuella fördelningen mellan 
de olika svarsalternativen som förekommer i fråga 9 och 11. 
 
Tabellen visar vilka faktorer som påverkar valet av simuleringsprogram och de 
simuleringsprogram som används av respondenter idag. Tabellen visar antalet 
respondenter som använder det nämnda simuleringsprogrammet och sedan kategoriserar 
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de olika faktorerna som påverkar valet/användningen av ett simuleringsprogram. Det 
procentuella värdet är uträknat på respektive radsumma och som bygger på 
respondenternas svar. Med hjälp av den procentuella fördelningen i tabellen ses att ”Rätt 
användarfunktionalitet” är mest avgörande vid val/användning av simuleringsprogram. 
 
Analysresultat av det tredje alternativet: Applikationen verkar vara en avgörande faktor 
vid val av simuleringsprogram. 
 
Tabell 24. Faktorer som påverkar valet av simuleringsprogram och de simuleringsprogram som 
används av respondenter idag. 
  Rätt teknisk 

funktionalitet 
(operativsystem, 

hårdvara) 

Rätt 
användar-

funktionalitet 
(Modellering 

och 
animering) 

Rätt leverantörs- 
kompetens 
(support) 

Låg 
totalkostnad

  Användare av AnyLogic (2 resp.) 
Avgörande 1 (33%) 2 (67%) - - 
Kvalificerande 1 (25%) - 2 (50%) 1 (25%) 
  Användare av Arena (5 resp.) 
Avgörande 2 (50%) 2 (50%) - - 
Kvalificerande 2 (17%) 2 (17%) 4 (33%) 4 (33%) 
  Användare av AutoMod (6 resp.) 
Avgörande - 4 (67%) 1 (17%) 1 (17%) 
Kvalificerande 2 (25%) 1 (13%) 2 (25%) 3 (37%) 
  Användare av Enterprise Dynamics (2 resp.) 
Avgörande 1 (17%) 2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 
Kvalificerande 1 (50%) - - 1 (50%) 
  Användare av Extend (7 resp.) 
Avgörande 1 (13%) 4 (50%) 2 (25%) 1 (13%) 
Kvalificerande 3 (30%) 1 (10%) 2 (20%) 4 (40%) 
  Användare av Flexsim (3 resp.) 
Avgörande 2 (29%) 2 (29%) 1 (14%) 2 (29%) 
Kvalificerande 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) - 
  Användare av Plant Simulation (1 resp.) 
Avgörande 1 (50%) 1 (50%) - - 
Kvalificerande - - 1 (100%)   
  Användare av SIMUL8 (9 resp.) 
Avgörande 2 (13%) 6 (40%) 1 (7%) 6 (40%) 
Kvalificerande 5 (33%) 3 (20%)   4 (27%) 3 (20%) 
  Användare av WITNESS (2 resp.) 
Avgörande 2 (50%) 2 (50%) - - 
Kvalificerande - -   2 (67%) 1 (33%) 

 
Analysresultat: Applikationen verkar vara avgörande vid val av simuleringsverktyg i 
samband med ett bygge av en simuleringsmodell. Hypotesen accepteras. 
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8 Diskussion 
 
I den här delen får läsaren ta del av en diskussion kring webbenkätens utformning och de 
problem som har uppstått under undersökningen. Läsaren får även ta del av de 
synpunkter som har uppkommit på ett seminarium. Slutligen en diskussion kring hur den 
här undersökningen kunde ha nått andra branscher inom svenskt näringsliv.  
 

8.1 Webbenkäten 
 
Det har nämnts i analysdelen att det har upptäckts fel vid datainsamlingsfasen och att ett 
uppenbart fel har uppstått när respondenter har besvarat enkätens fråga 5 om 
”organisatoriska enhetens” årliga omsättning. Det har förekommit att respondenter har 
lämnat svar på koncernens, fabrikens, affärsområdets, avdelningens eller annan enhets 
omsättning på fråga 5 i webbenkäten vilket inte var tänkt från början. Det finns nämligen 
en inbyggd möjlighet att styra frågorna i Webroplols webbenkät. Det har tydligen 
uppstått ett fel i samband med denna avancerade funktion för styrning av frågor. Trots att 
webbenkäten har skickats till utomstående personer för bedömning av hur utformningen 
av frågor utförts samt bedömning av dess funktionalitet, har inte detta allvarliga fel 
upptäckts. 
 
Det är nämligen så att beroende på hur respondenter svarat på fråga 3 sker en styrning till 
rätt alternativ i fråga 5. Om respondenten har uppgett ”koncern” i fråga 3 så ska 
följdfrågan handla om ”koncernens årliga omsättning”. Samma förfarande gäller för de 
andra ”organisatoriska enheterna” dvs. fabrik, affärsområde, avdelning och annan enhet. 
På grund av detta fel har data om ”omsättning” från 8 respondenter rensats bort från all 
insamlad data. Därmed har mängden data som ingår i analysdelen minskat med åtta 
enheter på grund av detta fel.  
 
Med facit i hand, borde webbenkäten ha konstruerats på ett annorlunda sätt för att minska 
användningen av avancerad styrning och därmed minimera möjligheten till att 
konstruktionsfel uppstår i samband med webbenkätens utformning.  
 

8.2 Seminariet  
 
Representanter från industrin och de som har någon anknytning till simulering eller de 
som har deltagit i underökningen har bjudits in till ett seminarium på Campus Norrköping 
den 7 maj 2009. De inbjudna gästerna har haft möjlighet att ta del av en presentation på 
det sammanställda resultatet och analysen av undersökningen. Deltagarna har haft 
möjlighet att ställa frågor och diskutera resultatet och analysen av undersökningen. 
 
Kritik har framförts på att det inte finns någon flexibilitet inbyggd i webbenkäten och 
därmed inte finns möjlighet att lämna rätt svar på en fråga eller så skulle respondenten 
har svarat på ett annat sätt på den aktuella frågan. 
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Det har varit många turer kring webbenkäten innan den slutgiltiga versionen har skickats 
till respondenterna. Utformningen av frågor och antalet frågor har ändrats ett flertal 
gånger efter det att konstruktiv kritik har framförts av både kollegor och branschexperter 
som har fått ta del av de frågor som skulle ingå i undersökningen. Även utformning och 
layouten av webbenkäten har ändrats ett flertal gånger, allt för att öka förståelsen av 
frågor och för att minska möjligheten till missförstånd. Utformningen av webbenkäten 
gjorde det möjligt för deltagarna att lämna kommentarer i anslutning till varje delmoment 
i webbenkäten. Det är många respondenter som har utnyttjat möjligheten att lämna 
kommentarer till frågorna.  
 
Ett sätt för att göra en bättre analys på en del av de data som respondenterna har lämnat i 
webbenkäten samt möjligheten att få en större förståelse och utökad ”flexibilitet” i 
enkäten kunde ha skett genom personliga intervjuer med respondenterna. Detta 
förfarande skulle naturligtvis ha underlättat för att rätta till felaktig data som uppkommit 
och även skapat en möjlighet för respondenten att komplettera frågorna med egna 
kommentarer. Det nämnda förfarandet skulle dock ha tagit avsevärt mycket mer tid i 
anspråk att genomföra och examensarbetets tidsram skulle inte ha räckt till för detta.  
 
Frågan är ändå om en personlig intervju med respondenterna skulle ha bidragit med så 
mycket mervärde till den här undersökningen. Syftet med undersökningen har varit att 
besvara de hypoteser som ställts i början av undersökningen och att ta reda på i vilken 
omfattning och till vad simulering används inom näringslivet, samt vilka metoder och 
tekniker används vid de olika aktiviteterna. Undersökningen har lyckats med att besvara 
dessa frågor. 
 

8.3 PLAN-medlemmar 
 
Undersökningen har skickats till ca 2600 personer som är medlemmar i den ideella 
föreningen PLAN där medlemmar arbetar med logistik- och transportfrågor i industri- 
och handelsföretag. De flesta medlemmar som håller på med simulering (diskret 
händelsestyrd simulering) är verksamma inom branscherna tillverkning och distribution 
och logistik vilket också återspeglas i undersökningsresultatet.  
 
Undersökningens syfte har varit att bland annat undersöka hur simulering används i olika 
branscher inom näringslivet. Med hjälp av hypotes 4 och hypotes 5 skulle 
branschspridningen av simulering undersökas och analyseras. Eftersom PLAN-
medlemmar tillhör de två kategorier som nämns ovan har undersökningen inte kunnat ge 
en helhetsbild på hur simulering används i alla branscher. Problemet som undersökaren 
ställs inför är vilken organisation eller förening ska han/hon vända sig till för att komma i 
kontakt med andra branscher i samhället som håller på med simulering (diskret 
händelsestyrd simulering)? Det finns inget enkelt svar att ge på den här frågan.  
 
Resultatet och analysen bygger på svar från 82 respondenter och som får anses vara ett 
tillfredställande mängd svar med tanke på hur många personer som jobbar med 
simulering (diskret händelsestyrd simulering) inom svenskt näringsliv. 
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9 Slutsats 
 
 
Det webbaserade frågeformuläret har skickats till ca 2600 PLAN-medlemmar. 
Sammanlagt är det 82 personer som har besvarat enkäten och lämnat svar som sedan har 
använts för att göra en sammanställning av data för att besvara sex hypoteser. En del data 
har inte kunnat användas till analysarbetet pga. ofullständig data. Däremot den 
datamängd som återstod har varit tillräckligt stor för att analysen skulle kunna fullföljas. 
Sex hypoteser har besvarats. Hypotes 2 är delvis besvarad pga. att det är svårt att uttala 
sig om vad som menas med knappa resurser i ett simuleringsprojekt. För att fullständigt 
besvara hypotes 2 skulle följdfrågor ha skapats i frågeformuläret. 
 
Frågor som har besvarats med hjälp av den här underökningen är t.ex. hur ofta simulering 
används, vad simulering används till och vilka simuleringsprogram används inom svenskt 
näringsliv. Resultat visar också vilka tekniker och metoder som används i samband med 
de olika aktiviteterna i ett simuleringsprojekt.  
 
Det är ofrånkomligt att ett webbaserat frågeformulär blir opersonligt och försvårar för 
respondenter att lämna de svar som undersökaren förväntar sig av dem. Missförstånd och 
ovilja att besvara en del frågor har förekommit. Ett sätt att underlätta för respondenter att 
besvara enkätens alla frågor och undvika missförstånd skulle ha varit att kontakta de för 
en personlig intervju. Det är inte säkert att en intervju med respondenterna skulle ha 
bidragit med mervärde till den här undersökningen. 
 
Undersökningen har besvarat de frågor och hypoteser som ställts i början av arbetet. 
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Bilaga 2 - Kommentarer till frågorna 
 
Kommentarer till frågorna om arbetsplatsen. 
 
1. Dom 19 st är kollektivare. Resterande är tjänstemän inom Supply chain, 
Försäljning och inköp + processutveckling. 
2. för litet företag för att dela upp det så mycket 
3. Arbetet med simulering tillhörde ett tidigare jobb jag hade som konsult 
4. Det rör sig egentligen om två fabriker, en metall och en trä. Här tar jag endast 
upp träfabriken då man metallfabriken är under avvackling, en del personal delas 
varför jag kan vara lite osäker på exakt hur många som hör vart. 
5. Svårt att säga exakt hur många som jobbar med produktion, det beror på hur du 
definierar detta. 
6. Vi utvecklar affärssystem för tillverkande industri med tyngdpunkt på MPS. 
Olika simulerings modeller används för nettobehovsberäkningar. 
7. Inläsning,lagring, plockning och leverans av läkemedel. Oms avser 
Nettoomsättning. Verksamheten håller på att omvandlas till traditionell Wholesale! 
8. Jag leder en virtuell nätverksorganisation, med "hemvist" i den akademiska 
världen, med syfte att stödja hälso- och sjukvården vad det gäller förståelse för och 
tillämpning av modellering och simulering - riktat i första hand mot 
verksamhet/management/processer. Vi riktar oss både mot operativ/lokal och 
strategisk/nationell/regional nivå - och tittar på alla relevanta modelleringsmetoder 
(Discrete Event, Agent Based, Dynamic Systems, System Dynamics). 
9. Avdelningen har ingen omsättning. Det har hela verksamheten/fabriken 
10. Har ej AL:s omsättning. 
11. arbetet sker ute hos kund, vars verksamhet och omsättning varierar. 
12. Logistik/ Planeringsavd för processindustri 
13. Arbetar som konsult in SCM. Vi är cirka 5 st i sverige som utför olika typer av 
simulering. Globalt är vi desto fler. 
14. Simuleringområdet är under uppbyggnad och vi arbetgar framförallt i olika 
typer av projekt som är delfinanansierade av forskningsmedel. Vi är ännu inte själv 
gående utan beroende av våra samarbetepartners 
15. 100 tjänstemän 900 kollektiva 
16. Produktionsutveckling 
17. Jag är internkonsult inom en större prod.site, och har mer gemensamt med mina 
internkunder än med mina avdelningskollegor. 
18. Gruppen arbetar inom området Logistik och Industriplanering. 
Simuleringsteknik är ett av flera verktyg som används. 
19. Våra underleveratörer tillverkar moduler och färdiga maskiner till oss. Vad vi 
har internt är viss slutmontering och sluttest. 
20. Svårt att finna siffror på resursfördelning mellan produktion och övrig 
verksamhet samt årlig omsättning. Ni kan försöka få tillgång till årsrapporten i 
helhet för att söka dessa data. 
21. Vi tillverkar en hel del kundanpassade produkter som därför kräver en ganska 
stor tjänstemanna stab. 
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Kommentarer till frågorna om simuleringsprojekt. 
 
1. Pågående arbete under hela året. Ingår i ständiga förbättringar. 
2. Jobbade som utvecklare av modeller mot främst monteringsliner och avdelningar 
3. Detta är helt nytt på företaget, pågått endast 1/2 år, jag anställdes som 
produktions controller i detta syftet varför det är svårt att svara på en del av dessa 
frågor. 
4. Just nu jobbar vi med relativt långa simuleringsprojekt eftersom mycket är 
utveckling. Inom ett år kommer projekten att vara kortare eftersom vi då kommer 
att modifiera befintliga modeller i större utsträckning. 
5. Vi använder simuleringsteknik för att ändra flöden, öka bestämd produktion och 
riskanalysera. Svårt att beräkna mantimmar och budget då det varierar starkt 
beroende på projekt. 
6. Kundernas efterfrågan styr antal och omfattning på simuleringsprojekt 
7. Är väldigt svårt/"omöjligt" att uttrycka i termer av snittider - speciellt i ett sådant 
sammanhang som den verksamhet jag leder i dagsläget. Det beror på många olika 
faktorer: 1) Vad räknar vi in i det vi kallar simuleringsprojektet? Förstudien? 
Modelleringen? Simuleringskörningarna/Användandet av modellen? 
Presentationer/Diskussioner som resultat av simuleringarnas "slutsatser"? 
Ommodelleringar? ... 2) Att vi siktar på "hela spannet" av simulering - från mikro- 
till makronivå, med alla olika metoder/"skolor" som är relevanta. 3) Att varje 
projekt unikt varierar med: - Syftet att överväga simulering och vad 
problemställningen är - Intressenterna - vilka som ska använda och/eller betrakta en 
körning med modellen - Tidsramen - när skall resultat presenteras? - Hur komplext 
det betraktade systemet är och vilken abstraktions-/förenklingsnivå man behöver 
vara - ...   Sammantaget går det inte riktigt att tala i termer av "typiskt" eller 
"genomsnittligt" projekt, om man inte riktar in sig på en ganska snäv gruppering av 
frågeställningar (t.ex. internlogistik/produktionslogistik inom fabriker tillhörande 
en viss industri/bransch). 
8. 1 månad för att bygga ny modell inkl verifiering. 
9. Vi bygger modeller och använder dessa under workshops med våra kunder. 
Ibland installeras modellen för att styra deras verksamhet löpande. 
10. Vi är i en kompetensutvecklingsfas och arbedtar än så länge bara med 
simulering inom forsknings och utvecklingsprojekt och inte rena konsultprojekt. 
11. Används för att verifiera line design eller flödesdesign 
12. Vi använder sällan eller aldrig simuleringsverktyg. Det är också aldrig eller 
sällan att simulering anses nödvändigt. 
13. vI ANVÄNDE SIMULERING VID ETT TILLFÄLLE FÖR ATT PLANERA 
OCH BALANSERA EN KOMMANDE PRODUKTIONSLINA 
14. Den simulering av kapacitetsbehov, på basis av olika typer av efterfrågan, som 
jag tänker på när jag svarar på dessa frågor, är nog inte riktigt vad ni syftat på i 
denna undersökning. Tror jag; tyvärr. 
15. Projekten är mycket varierande i storlek och omfattning. Genomförandetid från 
någogra veckor till månader. Vissa typer av projekt återkommer och modeller kan 
då delvis återanvändas. Redovisningsteknik beror på syftet: för demonstration för 
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användare och beslutsfattare är ofta animering/visualisering i 2 eller 3-D modeller 
viktig. För simuleringsarbete och analys är funktionsanimering, grafer och 
statistikbearbetning viktigare! 
16. Simuleringsprojekten går ut på att sätta "System Performance" värde. I 
framtiden även "System Behaviour" och "Manning". 
17. Tids åtgången varierar väldigt beroende på simleringsprojekt. från 30-40 
timmar till 3-6 månader 
18. Vi önskar att simulera tillverkningens erforderliga kapacitet baserat på 
försäljning. Detta sker idag genom överföring av data till excel. APP-system 
diskuteras men är inget direkt simuleringsverktyg. 
19. Vi är i ett uppstartsskede med utbildning och träning av personal för att använda 
programvaran 
20. Vi importerar alla uppgifter varje dag från MPS systemet.(saldo artiklar, 
kundorder,inköpsorder, tillverkningsorder, planeringsgrupper o. dyl.) Svarar på 
leveransfrågor och lägger nya körplaner och tillverkningsorder med dessa uppgifter 
som bas. Exporterar till befintligt MPS system 1 gång / vecka.  
21. Som konsulter kommer vi ofta in och gör större projekt än användare som 
simulerar på egna företaget.     
                         
                 

Kommentarer till frågorna om simuleringsteknik. 
 
1. Jag arbetar i huvudsak med simuerling av materialflöden genom lager och 
distributionscentraler men kan även simulera materialflöden genom produktion vilket 
dock sker mer sällan. 
2. Tar för lång tid... 
3. Det används mycket terminologi (vilket det görs på utbildningsnivå) vilken man 
kommit bort ifrån i arbetslivet (det heter inte samma sak idag som det gjorde när när jag 
läste) - svårt att matcha 
4. Återigen delvis svårt att besvara, även om jag tycker Ni lyckats väl ändå i att formulera 
frågor och svarsalternativ. En simuleringskörning, givet stokastisk modellering (vilket i 
99% av fallen är en självklarhet), är att jämföra med ett "sample" inom statistiken. Därför 
är antalet simuleringar man gör av ett specifikt scenario - men med olika slumpfrön - en i 
högsta grad viktig aspekt. Och där finns ju tekniker för att avgöra hur många samples som 
behövs för att få relevans i slutsatserna kring utdata. Ofta kommer man dock runt detta, 
genom att i stället göra tillräckligt långa simuleringskörningar - men helt släppa 
parallellerna med samples bör man aldrig.   Det blir ofta alltför stort fokus på (in)data  
vid diskussioner om simulering. Givet en motpart med god kompetens och erfarenhet om 
verksamheten, går det i princip alltid att skapa erfarenhetsbaserade dataskattningar - där 
man vid viss osäkerhet tar till en större spridning (skillnad mellan min och max; och vid 
stor osäkerhet används gärna Triangulärfördelning). Sedan ser man till att göra en 
"känslighetsanalys", genom att testa huruvida relevanta utdataindikatorer påverkas i  
någon större grad av den större osäkerheten hos denna indatapost. Om svaret är Ja och 
detta är av vikt, försöker man eventuellt om möjligt skapa/samla bättre indata. Om  
svaret är Nej, är man i stället nöjd att man inte gjorde misstaget att inleda med att samla 
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på sig massa onödig data ...! 
5. Vi försöker förenkla alla projekt så gott det går för att få ett snabbt svar. Ett snabbt 
ungefärligt svar är mycket mycket bättre än ett exakt svar en månad försent. Vi försöker 
också i få slutanvändaren (beställaren) att vara den som skriver in indata och utläser och 
analyserar resultat. Det finns ingen bättre en denne som kan sin egen verksamhet. Vi har 
också en "Simuleringsanalyzer" som genererar och kör modeller enbart genom att ange 
antal operation, paletter, buffertar och tider vilket gör att många kan få snabba  
översiktliga svar. 
6. Efter att vi presenterat studien pratar vi om brister och därefter kan vi ta beslut. 
7. Vi har massor att lära vi är bara i början! 
8. Se tidigare kommentar. 
9. Simulering i sig är sällan någon form av optimering. Det ligger därför i sakens natur  
att man gör upprepade simuleringar med olika modeller eller parametervärden, för att få  
en kunskap om hur det simulerade systemet fungerar. Därefter kan man sedan försöka 
komma fram till användbara lösningar, t ex bedöma lönsamhet i olika resurser, värdet 
kortare av genomloppstider etc! 
10. Dessa frågor berör inte riktigt det område som jag jobbar inom vilket är virtuell 
simulering av manuell montering excl. tidstudieanalyser. Enbart monterbarhet och 
monteringssekvens. 
11. Vi är i ett uppstartskede för att implementera simuleringsteknik 
12. Ang. fråga 28. Simuleringen ses för oss som ett verktyg. Ett verktyg som hjälper till  
att ge överblick och ta beslut där det annars kan vara svårt att se orsak och verkan. 

 
 


