
2005:122 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Simulering som hjälpmedel
vid beslutsfattande

 Freddie Rosenberg

Luleå tekniska universitet

Data- och systemvetenskapliga programmet
 D-nivå 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap

2005:122 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/122--SE



 

Sammanfattning 
 
När viktiga beslut skall fattas i en verksamhet utgörs en del av detta i någon form 
av problemlösning innan beslutet kan fastställas. De olika beslut som fattas inom 
en verksamhet kan delas in i tre olika nivåer, strategiska, taktiska och operativa. 
På dessa nivåer finns olika chefer som har till uppgift att leda och fatta beslut i 
viktiga frågor.  
 
Ett beslutsstödjande system är ett system avsett att stödja en beslutsfattare när 
denne skall fatta beslut i semistrukturerade beslutssituationer. Tanken med ett 
beslutsstödjande systemet är att det skall vara ett hjälpmedel för beslutsfattaren 
och utöka dennes beslutsförmåga men inte ersätta hans eller hennes omdöme.  
 
Simulering kan ingå i ett beslutsstödjande system och är i många fall ett 
ovärderligt hjälpmedel för att komma fram till en lösning på ett verkligt problem. 
Simulering används för att beskriva och analysera beteendet hos ett verkligt 
system, ställa ”vad om” frågor om det verkliga systemet samt förenkla designen i 
det verkliga systemet.  
 
I denna studie har jag haft för avsikt att undersöka hur simulering tillämpas i en 
verksamhet för att underlätta beslutsfattande och varför just simulering valts. 
Studieobjekt för denna uppsats är LKAB som är verksam inom gruvindustrin och 
några av de resultat som framkommit från studien visar att simulering kan ge en 
bra bild av en verksamhet samtidigt som det är enkelt, snabbt och tillförlitligt att 
använda. 



 

Abstract 
 
When an organisation must force through an important decision, there is often 
some kind of problem solving involved before the decision can be established. 
The different decisions that can be made in an organisation can be separated into 
three different levels, strategic, tactical and operational. At every level there are 
different directors with an assignment to lead and make important decisions. 
 
A decision support system is a system that is designed to help a decision maker 
when he or she is coming to a decision. The idea with a decision support system is 
that it should be an aid for the decision maker and increase the ability of decision 
making, and not take away his or her judgement. 
 
Simulation can be a part of a decision support system and in many cases an 
invaluable aid to get a solution of a problem. Simulation is used to describe and 
analysis the behaviour of a real system, it supports "what if questions" about the 
real system and it simplifies its design. 
 
The purpose of this essay has been to investigate how simulation is used in an 
organisation to facilitate the decision making process and also why simulation is 
used. The study object for this essay is LKAB a company in the mining industry 
and some conclusions of the empiricism research show that simulation can be 
used to reproduce and describe an organisation very well and at the same time it’s 
easy, fast and reliable. 



 

Förord 
 
Denna D-uppsats är resultatet av ett examensarbete omfattande tio poäng skrivet 
för data- och systemvetenskap vid avdelningen för Systemvetenskap, Luleå tek-
niska universitet. 
 
Som författare av denna uppsats anser jag att det finns många intressanta aspekter 
kring beslutsstödjande system och främst simulering. Min avsikt med denna 
uppsats är om möjligt att visa potentialen hos simulering, samt varför simulering 
med fördel kan tillämpas vid beslutsfattande. Jag hoppas även att Du som läsare 
kommer uppskatta innehållet i denna uppsats.  
 
Jag vill även ta tillfället i akt att tacka min handledare och de respondenter vid 
LKAB som gjort det möjligt att genomföra denna uppsats. 
  
Handledare: 
Sören Samuelsson Avdelningen för Systemvetenskap LTU 
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1 Inledning 
Först i detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund, forskningsfrågor, syfte och 
avgränsningar. Slutligen finns en disposition som beskriver rapportens olika delar 
och hur de hänger ihop. 

1.1 Bakgrund 
Företag verksamma inom riskbenägna miljöer möter idag en allt tuffare marknad 
med ökad konkurrens. Det allt hårdare företagsklimatet tvingar ofta många företag 
att genomföra stora förändringar i sin verksamhet för att hålla jämna steg med 
liknande aktörer på marknaden. Den snabba utvecklingen kan leda till många 
fördelar såsom lägre kostnader eller förbättrad effektivitet, men det är inte helt 
riskfritt att genomföra förändringar i en verksamhet. Ofta innefattar stora 
förändringar många och viktiga beslut och framför allt bra beslutsunderlag för att 
kunna fatta rätt beslut. Beslutsfattande i riskbenägna miljöer hos stora företag 
medför ett stort risktagande och denna uppsats kommer att behandla 
beslutsfattande inom gruvindustrin. [TUR03] 
 
Fyra faktorer som måste beaktas vid beslutsfattande idag [TUR03]: 
 

1. Antalet lösningsalternativ är ofta väldigt många 
2. Höga kostnader som ett felaktigt lösningsalternativ kan medföra 
3. Bristfälligt beslutsunderlag 
4. Beslut måste fattas snabbt  

 
Beslutsfattande under dessa förutsättningar har därmed påverkat sättet att fatta 
beslut i företag och ställer väldigt höga krav på beslutsfattare. Beslutsstödjande 
system har kommit att bli allt vanligare för att ta fram beslutsunderlag. [TUR03] 
 
Vid problemlösning används idag en mängd olika tekniker bland annat praktiska 
exempel, matematiska modeller och simulering. Praktiska exempel innebär att 
testning sker direkt mot verkligheten. Matematiska modeller är testning i 
matematisk miljö och lämpar sig väl till beräkningar där mycket fakta redan finns. 
Till skillnad från praktiska exempel och matematiska modeller är simulering en 
imitation av en operation i en verklig process eller i ett verkligt system över tiden. 
Simulering att föredra, den kombinerar det bästa från mattematiska modeller och 
praktiska exempel. [PID04t]  
 
Inom vilka områden används då simulering idag? Svaret på den frågan skulle 
kunna bli väldigt lång men kortfattat kan sägas att simulering har funnits under en 
längre tid men att det under senare år har kommit att bli mer omtalat och 
framförallt använt. På IDG.se (International Data Group) som är en av världens 
största utgivare av IT-relaterad information finns mängder med artiklar som 
handlar om simulering och dess olika användningsområden. En artikel handlar om 
IP-telefoni och där diskuteras det om att simulering kan snabba på utveckling 
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eftersom det går att komma runt mycket genom att köra en simulering av hur 
mycket tele som ska köras på nätet innan företagen öppnar för trafik. [IDG01] 
 
I en annan artikel som handlar om läkemedelsindustrin sju hetaste tekniker tror 
IBM att simulering är en teknologi som kommer att hjälpa läkemedelsbranschen 
att minska utvecklingskostnaderna, förkorta ledtiderna för utveckling av 
läkemedel, öka andelen läkemedel som framgångsrikt når marknaden samt skapa 
större avkastning till aktieägarna. Den simulering som nämns kallas för predictive 
biosimulation, (förutsägbar biosimulering) och avser användningen av 
sofistikerade datagenererade modeller för simulering av hur ett biologiskt system 
fungerar som helhet. [IDG02] 
 
I en tredje artikel med titel: ”Den moderna soldaten formats med datorspel”, kan 
man läsa att datorsimuleringar som beskriver förhållanden gör komplexa 
beräkningar utifrån till synes enkla regler. Simulering kan här användas bland 
annat på den politisk-strategiska och militärstrategiska nivån som ett stöd i 
planeringsprocessen. Ett konkret exempel kan vara att pröva en anfallsplan mot 
Irak med modeller och regler som inte bara återger Iraks militära makt utan även 
religion, politik, ekonomi, kultur, oroszoner och flyktingströmmar, berättar 
Anders. [IDG03] 
 
I de ovannämnda artiklarna har jag gett konkreta exempel där simulering faktiskt 
används eller skulle kunna användas som ett hjälpmedel för att fatta någon form 
av beslut när osäkerhet föreligger. Eftersom ett scenario kan testas med hjälp av 
en simulator för att se om en modell fungerar i en tänkt situation i verkligheten 
skulle simulering kunna reducera risken och öka chanserna att lyckas och därmed 
vara ett värdefullt hjälpmedel vid beslutsfattande.  
 
I gruvindustrin är arbetet med att ta fram mineraler inte helt riskfritt och 
involverar stora risker för såväl människa som miljö. Sprängningar i gruva kan 
om något går fel innebära förlust av människoliv och i värsta fall kan ett helt 
samhälle kollapsa, men även den ekonomiska situationen i företaget kan påverkas 
kraftigt vid olika investeringar. Vid planering och beslutsfattande måste ledningen 
ha tillgång till relevant information för att kunna fatta beslut och hantera problem.  
 
I den avslutning som jag har läst (Operativa Ledningssystem) har jag inhämtat 
mycket kunskap om system i olika kritiska tillämpningar. Under avslutningen har 
vi analyserat ett antal projekt med säkerhetskritiska tillämpningar som av olika 
anledningar misslyckats. Det som ofta framkommit under analysen av dessa 
utredningar har varit bristfällig information eller kommunikation. En tänkbar 
orsak till varför ett utvecklingsprojekt misslyckas skulle kunna bero på bristen av 
beslutsstödjande system. Med detta som utgångspunkt är min ambition med denna 
uppsats att ta reda på hur simulering tillämpas i en verksamhet för att underlätta 
beslutsfattande och varför just simulering valts. Studieobjekt för denna uppsats är 
LKAB som är verksam inom gruvindustrin. 
 
 



 - Inledning - 
 

- 3 - 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för Systemvetenskap 

1.2 Forskningsfrågor 
Hur kan simulering tillämpas i en verksamhet för att underlätta beslutsfattandet? 
 
Varför har verksamheten valt att tillämpa simulering vid beslutsfattande? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är lyfta fram de för- och nackdelar som finns med 
simulering och visa dess potential, samt även visa varför simulering med fördel 
kan tillämpas som ett beslutsstödjande system vid beslutsfattande.  
 
Denna uppsats riktas främst mot företag som planerar att införa simulering i sin 
verksamhet. Resultatet från denna uppsats skall med fördel kunna användas av 
projektledare som ett underlag för att se hur simulering kan tillämpas i en 
verksamhet och även vilka för- och nackdelar som simulering kan medföra. 
Uppsatsen riktas även till studenter som är intresserade av beslutsfattande och 
simulering. 

1.4 Avgränsningar  
Fallstudien kommer endast att genomföras hos ett stort företag inom gruvindustrin 
som använder simulering i riskbenägna miljöer och anledningen till varför endast 
ett fall undersöks är att jag inte tror resultatet skiljer sig nämnvärt hos andra 
företag. Uppsatsen kommer inte att beskriva simuleringsverktyg som företaget 
använder.  

1.5 Disposition 
För att Du som läsare på ett enklare sätt skall kunna läsa och ta del av denna 
uppsats finns här en kortfattad beskrivning över varje kapitel och dess innehåll 
samt hur de hänger ihop. 
 
Kapitel 2: Kapitel två är metodkapitlet och här beskrivs de metoder och 

tillvägagångssätt som tillämpats för att besvara forskningsfrågorna 
för denna uppsats. Exempel på vad som presenteras är bland annat 
vilken forskningsansats, undersökningsansats som valts, vidare 
presenteras också design av fallstudien i denna uppsats. 

 
Kapitel 3: Kapitel tre är ett teorikapitel och här beskrivs den teoretiska 

referensramen som är relevant för uppsatsen. 
 
Kapitel 4: Kapitel fyra är empirikapitlet och beskriver hur LKAB arbetar med 

simulering i olika delar av sin verksamhet. Fallstudien som 
genomförts hos LKAB finns presenterad här.  

 
Kapitel 5: I detta kapitel analyseras det som framkommit i den empiriska 

undersökningen genom en jämförelse mellan teori och empiri som 
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sedan kommer att ligga till grund för att besvara forskningsfrågorna 
och syftet. 

 
Kapitel 6: Kapitel sex består av slutsatser och diskussion. Här presenteras de 

slutsatser som framkommit av resultatet från analysen och med hjälp 
av dessa besvaras forskningsfrågorna från syftet. Vidare följer en 
resultat- och metoddiskussion samt förslag till vidare forskning. 

 
I figur ett nedan visas en schematisk bild över hur uppsatsens olika delar hänger 
ihop. Inledningsvis utarbetades en metod för denna uppsats. Utifrån metoden 
skapades sedan ett teorikapitel. Parallellt med teorikapitlet genomfördes en 
fallstudie som mynnade ut i ett empirikapitel. Efter att teorikapitlet och 
empirikapitlet färdigställts analyserades insamlad empiri mot den teori som 
återfinns i teorikapitlet. Slutligen drogs slutsatser från analysen. Förutom 
slutsatser finns även en resultat- och metoddiskussion i sista kapitlet.   
 

Kapitel 2: Metod

Kapitel 6: Slutsatser
& Diskussion

Kapitel 5: Analys

Kapitel 4: EmpiriKapitel 3: Teori

 
Figur 1: Schematisk bild över uppsatsens delar 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs forskningsansats, undersökningsansats och design av 
fallstudie som använts för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna. En 
presentation av de metoder och tillvägagångssätt som tillämpas tas upp för att ge 
läsaren en uppfattning om hur författaren gått tillväga i undersökningen och sam-
tidigt motivera de val som gjorts.  

2.1 Forskningsansats 
Det finns två dominerande angreppssätt inom forskning för att härleda kunskap 
dessa är deduktion och induktion. Nedan följer en kort presentation av dessa an-
greppssätt. 
 
Det deduktiva sättet representerar det vanligaste synsättet av relationen mellan 
teori och undersökning. Med teorin som utgångspunkt sätts en hypotes upp och de 
antaganden som görs i hypotesen prövas och tolkas sedan med hjälp av empirin. 
När detta är genomfört verifieras eller falsifieras de verklighetsbaserade iakt-
tagelserna som erhölls i empirin. Med andra ord handlar deduktion om att studera 
teori och sedan göra en undersökning av verkligheten. [PAT94] 
 
Det induktiva sättet inleds med att samla in data från verkligheten, mätningar eller 
empiriska iakttagelser. Nästa steg är att analysera datainsamlingen och en teori 
genereras. Detta bidrar till att olika abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier 
utvecklas istället för att använda sig av existerande teorier. Med andra ord handlar 
det induktiva synsättet om att dra allmänna och generella slutsatser utifrån empi-
risk fakta och formulera sin egen teori. [MER94] 
 
Det finns även ett tredje angreppssätt abduktion som kan anses vara en blandning 
av de båda ovanstående, induktion och deduktion [PAT94]. Forskningsansatsen i 
denna uppsats är av abduktiv karaktär. Tanken från början var att använda en 
deduktiv ansats och studera teori för att senare genomföra en undersökning av 
verkligheten. Dock har teorikapitlet varit i behov av komplettering och 
omstrukturering efter det att intervjuerna genomförts. Detta ledde i sin tur till att 
intervjuerna varit tvungna att kompletteras och därför har angreppssättet för denna 
uppsats kommit att bli av abduktiv karaktär. 

2.2 Undersökningsansats 
Strategier har olika för- och nackdelar bland annat beroende på vilken forsknings-
fråga som skall besvaras. En fallstudie lämpar sig väl när frågor som ”hur” och 
”varför” skall besvaras, när forskaren har liten kontroll över händelser och när 
fokus ligger på samtida fenomen inom en verklig miljö. [YIN03]  
 
Innan arbetet med fallstudien sätter igång måste det bestämmas om studien skall 
genomföras på ett eller flera fall. Om syftet är att testa en väl definierad teori kan 
det vara lämpligt att endast titta på ett fall, om fallet är en unik företeelse eller om 
fallet som skall undersökas är representativt för en rad liknande fenomen. 
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Vanligast är dock att en flerfallstudie genomförs på flera fall, eftersom fler bevis 
kan spåras och material från flera fall blir mer tillförlitligt. En nackdel med att 
genomföra en flerfallstudie är det tidskrävande arbetet med att analysera data. 
Men fördelarna överväger nackdelarna och det är oftast bättre att genomföra en 
flerfallstudie då underlaget för analys och slutsats blir större. [YIN03]   
 
Fallstudien kan bygga på antigen en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning. I 
en kvantitativ metod är syftet att fastställa kvantiteten eller utsträckningen av ett 
resultat i någon företeelse, i form av antal eller exakta mätvärden. Till skillnad 
från kvantitativa undersökningar handlar kvalitativa undersökningar om att tolka 
och förstå verkligheten som undersöks. [YIN03] 
 
Med syftet som utgångspunkt valdes en empirisk studie med stöd av en kvalitativ 
metod. Anledningen till att en kvalitativ metod tillämpades var för få en bredare 
förståelse för simulering i gruvindustrin. 
 
Det finns naturligtvis nackdelar med att tillämpa en kvalitativ metod. När man 
använder sig av intervjuer finns det en stor risk att närheten till objektet kan leda 
till att den intervjuade personens egna fördomar påverkar svaren på ett negativt 
sätt. Den intervjuade personen kan svara på ett sätt som denne tror att forskaren 
söker eller önskar sig och detta brukar kallas för intervjuareffekten. För att 
motverka denna effekt fick intervjupersonen möjlighet att berätta fritt kring de 
frågor som ställdes. En ny risk uppstår där det kan bli mycket onödig material 
men samtidigt påverkas personen väldigt lite och resultatet blir mer genuint. 
[PAT94] 

2.2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis har traditionell litteraturstudie tillämpats för att få en djupare 
förståelse inom ämnet simulering inför skrivandet av uppsatsen. Litteratur som 
studerats har i huvudsak omfattat artiklar, rapporter samt litteratur inom 
simulering och beslutsstöd. Sökning av litteratur genomfördes främst i 
databaserna LUCIA och Libris på Luleå tekniska universitets bibliotek, men även 
sökningar via Internet. Exempel på sökord som använts är: beslutsstöd, 
simulering. Utifrån sökträffarna valdes därefter de artiklar, rapporter och böcker 
som ansågs vara mest relevant och lämpliga för ämnet. Denna litteratur har sedan 
kommit att ligga till grund för teorikapitlet.  

2.3 Design av fallstudie 
Forskning inom samhällsvetenskap kan genomföras på ett flertal olika sätt och 
fallstudie är en strategi. Den fallstudie som finns presenterad i denna uppsats 
består av intervjuer och en mindre enkätundersökning vilka kommer att beskrivas 
mer ingående nedan. 

2.3.1 Urvalskriterier 
I den empiriska undersökningen har en fallstudie mot ett företag tillämpats för att 
besvara forskningsfrågorna. Syftet med undersökningen har varit att genomföra 
intervjuer med personer i ett företag som är ledande inom sitt område. 
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Anledningen till att en flerfallstudie inte tillämpades vid den empiriska 
undersökningen var för att jag ville få en ordentlig uppfattning om hur simulering 
tillämpas i ett företag. En annan anledning till varför endast ett fall studerades var 
att det inte hade funnits tid att analysera data från flera olika företag. I fallstudie 
används oftast kvalitativa metoder vilket lämpar sig väl med syftet för denna typ 
av undersökning. 
 
De urvalskriterier som använts för att hitta ett lämpligt företag till undersökningen 
är följande: 
 

1. Företaget skall använda sig av simulering. 
2. Företaget skall ha lång erfarenhet inom simulering. 
3. Företaget skall vara stort inom sitt område. 

 
Utifrån ovanstående urvalskriterier var avsikten att använda intervjuer som 
datainsamlingsmetod och genomföra personliga intervjuer med personer 
involverade i simulering hos företaget som valts ut. Anledningen till att 
observationer inte användes vid datainsamlingen beror i första hand på bristande 
tid. Att observera hur ett företag arbetar hade tagit för långt tid och det skulle inte 
ha gått att genomföra en ordentlig observation eller desto mindre skriva om den. 
En annan orsak till varför inte observation användes är ovissheten om det hade 
tillfört mer än intervjuer. Datainsamlingen kompletterades i ett senare skede med 
en enkät som skickades till respondenterna. 

2.3.2 Datainsamling 
Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och i den fallstudie som 
genomförts har intervjuerna varit av ostrukturerad karaktär. [YIN03] Under 
intervjuerna har öppna frågor använts och intervjun skulle kunna beskrivas som 
ett samtal snarare än en intervju för att ta reda på hur den tillfrågade respondenten 
tänker och resonerar.  
 
De intervjuer som genomförts var tre till antalet varav en personlig intervju och 
två telefonintervjuer. Den första intervjun som genomfördes gav förutom det 
empiriska materialet för undersökningen även information om intressanta 
personer som kunde intervjuas vidare för undersökningen (”snöbollseffekt”). De 
personer som intervjuades hade olika bakgrund med en gemensam nämnare att de 
arbetade på den taktiska nivån i företaget vilket ledde till att svaren på de frågor 
som ställdes blev aningen varierande. Vid varje intervju användes en intervjumall 
(se Bilaga A) med ett antal frågor som utgångspunkt men förhållningssättet vid 
varje intervju var ändå att inte försöka styra respondenterna utan istället låta dem 
svara fritt. För att säkerställa att respondenten skulle kunna svara på de frågor som 
ställdes skickades innan varje intervju exempelfrågor till respondenten för att 
denne skulle vara väl förberedd.   
 
Ibland kallas enkäter för postala intervjuer eller brevintervjuer, detta för att 
markera skillnaden mot telefonintervjuer och personliga intervjuer. Enkättekniken 
är förknippad med vissa svårigheter som kräver professionell hantering. En 
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svårighet ligger i att formulera frågor och anvisningar på ett sådant sätt att man 
blir förstådd på samma sätt av alla de intervjuade. En annan svårighet ligger i att 
få tillräckligt många av de tillfrågade att besvara enkäten. [YIN03] Ytterligare en 
nackdel med att genomföra enkätundersökningar är att den kan begränsa personen 
som besvarar enkäten då det kan vara svårt att utveckla sina svar vilket skulle leda 
till sämre informationsinsamling. [PAT94] 

 
Som ett komplement till fallstudien genomfördes även en mindre enkät-
undersökning med syfte att tydliggöra vissa delar av det som framkommit under 
intervjuerna men också för att få ett bättre underlag till analysen. Enkäten (se 
bilaga B2) var uppbyggd på ett strukturerat sätt med ett antal påståenden kring de 
för- och nackdelar med simulering som påträffats i teorin. Enkäten skickades till 
de personer som redan intervjuats och de frågor som ställdes byggde på tidigare 
intervjuer. Till varje påstående fick respondenten möjlighet att gradera från ett till 
fem hur viktigt denne ansåg att varje påstående var. Förutom dessa påståenden 
fick respondenten även möjlighet att med egna ord svara på varför LKAB valt att 
tillämpa simulering. För att säkerställa att enkäten skulle besvaras och att det inte 
fanns några frågetecken kring de frågor som ställdes i enkäten kontaktades varje 
respondent via telefon innan enkäten skickades med e-post.  

2.3.3 Tillvägagångssätt vid analys 
Analysen från datainsamlingen kan utföras på ett antal olika sätt och det finns 
egentligen inga regler för hur detta skall gå till. I analysen lades fokus på de 
forskningsfrågor som skulle besvaras och arbetet koncentrerades till att ta fram 
den mest relevanta informationen som framkommit under intervjuerna. För att 
underlätta analysen av informationen som framkommit användes liknande struktur 
i analys och empirikapitlet men också för att resultatet från analysen skulle kunna 
presenteras på ett överskådligt sätt. Vid analysen av det som framkommit under 
intervjuerna fokuserade jag på vissa nyckelord som diskuterats för att hitta 
likheter och skillnader mellan empiri och teorikapitlet. I analysen av enkät-
undersökningen jämförde jag svaren mellan de olika respondenterna samt 
kopplade mot teorikapitlet. Analysen baserades på således teorikapitlet och 
resultatet från den empiriska undersökningen. Analysen låg sedan till grund för de 
slutsatser som framkommit. 
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3 Teori 
Teorikapitlet är indelat i tre delar. Den första delen handlar om beslut och hur 
beslutsfattande kan se ut i en verksamhet. Den andra delen av teorikapitlet ger en 
beskrivning av simulering. Slutligen finns en sammanfattning av teorikapitlet. 

3.1 Beslut i en verksamhet 
När viktiga beslut skall fattas i en verksamhet utgörs en del av detta i någon form 
av problemlösning innan beslutet kan fastställas. De olika beslut som fattas inom 
en verksamhet kan delas in i tre olika nivåer (se figur två), strategiska, taktiska 
och operativa [MAR03]. På varje nivå finns en eller flera beslutsfattare som fattar 
beslut. På den operativa nivån (lägsta) återfinns oftast de personer som arbetar på 
”golvet”. Högsta nivån (strategiska) består av oftast av företagsledningen och 
mellannivån (taktiska) är ”kittet” mellan den operativa nivån och den taktiska 
nivån. 

1.
1. Strategisk nivå
2. Taktisk nivå
3. Operativ nivå2.

3.

 
Figur 2: Nivåer av beslut (egen illustration) 

Nedan listas några exempel på typiska aspekter hos beslut inom affärslivet [MAR03]:  
 

• Beslut fattas av en enskild individ eller i grupp. 
• Det kan finnas hundratals olika lösningsalternativ till ett beslut.  
• Följderna av ett beslut idag kanske inte syns förrän i framtiden, med andra 

ord kan det vara svårt att förutspå framtiden. 
• Beslut kan i vissa fall innebära stora risker. Olika individer har olika 

attityder mot risker. 
• Experimentering med ett verkligt system (trial-and-error), kan innebära 

stora risker och således också ekonomiska förluster. 

3.1.1 Beslutsprocessen 
Processen att fatta beslut består av ett antal delmoment. I de flesta fall bör 
följande fem steg finnas med [EDL96]: 
 

1. Problem identifieras i verkligheten (problemidentifiering). 
2. Problemet definieras i begreppsmässiga termer (begreppsutveckling). 
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3. En mer preciserad modell över problemet byggs upp (modellbyggande). 
4. En lösning av modellen tas fram (modellösning). 
5. Lösningen tillämpas i den verkliga situationen (implementering). 

3.1.2 Modell över beslut 
Det finns många faktorer som påverkar hur ett beslut kommer att fattas och 
således också många olika modeller över beslutsfattande. 
 
I figur tre visas ett exempel på en normativ modell över beslutsfattande, den 
bygger ofta på ideala föreställningar om hur ett beslut bör fattas för att ta fram 
bästa lösningen till ett problem. Normativa modeller blir relativt teoretiska då de 
bygger på orealistiska antaganden. 
 

 
Figur 3: Den rationella beslutsprocessen [EDL96] 

 
I den rationella beslutsmodellen har beslutsprocessen ett systematisk och 
sekventiellt förlopp där man tar ett steg i taget. Formulering av mål sker innan 
handlingsalternativ tagits fram. Identifiering av konsekvenser sker före 
kvantifieringsfasen som i sin tur antas ske innan värderingsfasen. Varje steg i den 
rationella beslutsmodellen är förenat med stora problem i en verklig situation och 
denna modell är en dålig avbildning av hur beslutsfattande faktiskt går till. [EDL96]  
 
I den rationella beslutsmodellen sker ofta ett orealistiskt antagande att det går att 
fastställa klara mål för beslutsfattandet. I verkligheten är det inte lika lätt och det 
finns ofta flera mål som är formulerade på olika sätt. Kontra verkligheten 
försvåras situationen ytterligare i en verksamhet där målen formuleras olika 
detaljerat på olika nivåer (strategisk, taktisk och operativ nivå) och olika 
avdelningar tenderar att prioritera sina mål. Ett exempel på detta kan beskrivas 
med problemet hur ett lager skall dimensioneras i ett tillverkande företag. Flera 
avdelningar berörs av hur dimensioneringen utförs [EDL96]: 
 
Produktion: Vill ha låg kostnad för produktionen, få störningar, långsiktiga 

planer. Detta leder till favorisering av långa produktionsserier, få 
produktvarianter och ett stort buffertlager. 

 
Personal: Vill ha jämn sysselsättning, låg omsättning på personal och hög 

arbetstillfredsställelse. Här föredras en jämn beställnings- och 
produktionsnivå. 
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Försäljning: Önskar hög servicegrad och korta leveranstider. Här favoriseras 
stora lager, många artiklar, stor geografisk spridning och en 
flexibel produktionsapparat. 

 
Ekonomi: Önskar hög avkastning på företagets kapital. Här anser man att små 

lager är att föredra för att öka kapitalomstättningshastigheten. 

3.1.3 Beslutsfattande 
Om beslutsfattaren har en klar bild av ett problem och tillgång till relevant data 
för att kunna fatta ett beslut är beslutsfattande enkelt. I de flesta situationer ser 
verkligheten inte ut på detta sätt och att hitta samband mellan betydelsefulla 
faktorer för att kunna komma fram till ett klokt beslut finns oftast inte och detta 
medför att beslutsprocessen inte alltid är enkel. [EDL96] 
 
Det finns många olika angreppssätt och perspektiv för att analysera problem vid 
beslutsfattande. Ett problem vid beslutsfattande när en grupp individer (en 
organisation) skall fatta beslut jämfört med när en individ fattar ett beslut är de 
allmänna värderingar om vad som är bra/dåligt, rätt/fel kommer fram. Ett annat 
problem är att beslutsfattande alltid sker i en viss miljö och beroende på hur den 
uppfattas kommer problemen att hanteras på olika sätt. Som beslutsfattare bör 
utgångspunkten alltid vara att beslut fattas för att ge positiva konsekvenser (eller 
mindre negativa) konsekvenser i framtiden. Med denna utgångspunkt bör 
möjligheten att kunna förutsäga/påverka framtiden diskuteras. [EDL96] 

3.1.4 Risk och osäkerhet vid beslutsfattande 
När följderna av ett beslut inte går att förutse kan man skilja på osäkra 
(uncertainty) och riskabla (risk) beslut enligt följande [EDL96]: 
 

1. Osäkerhet beträffande utfall 
Händelser som kommer att inträffa i framtiden går sällan att förutsägas 
med fullständig säkerhet. Det är således svårt att veta konsekvenserna av 
ett visst handlingsalternativ innebär och speciellt svårt om utfallet är 
beroende av faktorer som inte kan kontrolleras (t.ex. väder, konjunktur, 
valutakurser).  

 
2. Osäkerhet beträffande värderingar 

Värderingar förändras över tiden och medför att vad som är 
viktigt/önskvärt förändras. Det råder oftast delade meningar om vad som 
är viktigt/önskvärt och även konflikt mellan olika mål. 

 
3. Osäkerhet beträffande samband 

Beslut inom ett område (inköp) i en organisation påverkar förutsättningar 
för beslut inom andra områden (försäljning). Det råder oftast bristande 
kunskaper om dessa samband och av praktiska skäl finns inte möjligheten 
att ta hänsyn till alla viktiga samband. 
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4. Riskabla beslut 
Ett riskabelt beslut är när det är möjligt att förutsäga sannolikheten för 
olika händelser som kan inträffa till följd av beslutet. 

 
Beroende på vilken typ av osäkerhet som är mest utmärkande för en viss 
beslutssituation eller om beslutet är av riskabel karaktär kommer arbetet med att 
fatta beslut se ut på olika sätt. Det finns ett antal metoder som kan fungera som 
hjälpmedel vid beslutsfattande där synsättet är att beslut fattas på ett medvetet sätt 
där uppfattningar om önskvärda konsekvenser spelar en stor roll. 

3.1.5 Beslutsstödjande system (BSS) 
Ett beslutsstödjande system är ett system avsett att stödja en beslutsfattare när 
denne skall fatta beslut i semistrukturerade beslutssituationer. Tanken med ett 
beslutsstödjande systemet är att det skall vara ett hjälpmedel för beslutsfattaren 
och utöka dennes beslutsförmåga men inte ersätta hans eller hennes omdöme. 
Nedan ges fyra definitioner av BSS [TUR03, s.75]: 
 

� ”En samling modellbaserade procedurer för att behandla data och 
bedömning för att stödja beslutsfattandet.” 

 
� ”BSS kan definieras genom att jämföra traditionell elektronisk 

databehandling i de fem dimensionerna användning, användare, mål, 
tidshorisont och målsättning” 

 
� ”Ett databaserat system som består av tre samspelande komponenter: 

språksystem, kunskapssystem och problemhanteringssystem.” 
 

� ”BSS kan appliceras på situationer där slutgiltiga system endast kan 
utvecklas genom en adaptiv process av lärande och mognad.” 

3.1.6 Egenskaper hos ett BSS 
Nedan beskrivs tio egenskaper som finns hos ett BSS [TUR03]: 
 

1. BSS kan verka som ett hjälpmedel för beslutsfattaren i semistrukturerade 
eller strukturerade situationer genom att mänskligt omdöme och 
databaserad information kan kombineras.  

2. BSS ger stöd till beslutsfattare på olika nivåer, från högsta ledningen ända 
ner till arbetsledare på golvet. 

3. BSS kan med fördel användas av en grupp personer såväl som enskilda 
individer. Ostrukturerade problem kräver ofta inblandning av ett antal 
personer från olika avdelningar och organisatoriska nivåer eller kanske till 
och med från andra organisationer. 

4. Stödjer alla faser av beslutsfattandeprocessen. 
5. Stödjer en mängd olika processer och stilar för beslutsfattande. 
6. BSS är flexibel med avseende på att användare kan lägga till, ta bort, 

kombinera, ändra eller omorganisera grundläggande komponenter. 
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7. BSS har ofta ett användarvänligt gränssnitt med grafiskt stöd och 
möjlighet till interaktion mellan användare och datorsystem.  

8. BSS syftar i större grad till att förbättra verkan (exakthet, användbarhet, 
kvalitet) av beslutsfattande istället för dess prestationsförmåga (priset av 
att ta beslut).  

9. Beslutsfattaren har total kontroll över alla steg i beslutsfattarprocessen. 
Syftet med ett BSS är att stödja beslutsfattare och inte ta bort denne. 

10. Ett BSS använder vanligtvis modeller för att analysera situationer för 
beslutsfattande. Förmågan att modellera möjliggöra experimentering med 
olika strategier under olika konfigurationer. 

 
Dessa egenskaper tillåter beslutsfattare att verkställa konsistenta och bättre beslut 
grundat på information som tillhandahålls av det beslutsstödjande systemets 
huvudsakliga komponenter. 

3.2 Simulering 
Inledningsvis ges en kort presentation av simulering, därefter beskrivs vad som 
avses med en simuleringsmodell och vilka komponenter i en sådan. Slutligen tas 
viktiga för- respektive nackdelar med simulering upp.  

3.2.1 Vad är simulering? 
Simulering är en imitation av en operation i en verklig process eller i ett verkligt 
system över tiden. Simulering utförs oftast med hjälp av dator men kan också 
utföras manuellt, oavsett på vilket sätt simuleringen sker kommer den alltid att 
innehålla data från processen eller systemet för att kunna dra slutsatser som 
hänsyftar till de verkliga operationerna. [BAN01] 
 
Ett system i simuleringssammanhang kan definieras enl. följande [BAN01, s.44]: 
 

”A system is defined as group of objects that are joined together in 
some regular interaction or interdependence towards the 
accomplishment of some purpose” 

 
Simulering kan ingå i ett beslutsstödjande system och är i många fall ett 
ovärderligt hjälpmedel för att komma fram till en lösning på ett verkligt problem. 
Simulering används för att beskriva och analysera beteendet hos ett verkligt 
system, ställa ”vad om frågor” om det verkliga systemet samt förenkla designen i 
det verkliga systemet. Simulering kan ske på redan existerande system eller på 
konceptuell nivå dvs. system som bara finns på ritbordet. Simulering 
tillhandahåller grafiskt stöd vilket möjliggör visuell interaktiv simulering och 
modellering. [BAN01] 

3.2.2 Vad är en simuleringsmodell? 
Vid användning av datorstödd simulering finns möjligheten att experimentera 
med modeller av det verkliga systemet. En simuleringsmodell tas fram genom ett 
antal antaganden och noggranna beskrivningar av hur systemet byter tillstånd och 
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reglerna för dess dynamiska beteende. Man förfinar modellen allteftersom 
kunskapen om systemet som modelleras ökar. [PID04t] 
 
En simuleringsmodell kan definieras enl. nedan [PID04t, s.12]: 
 

“a model is an external and explicit representation of part of reality 
as seen by the people who wish to use that model to understand, to 
change, to manage and to control that part of reality” 

 
Innan en dynamisk simuleringsmodell och slutligen ett datorprogram tas fram, 
måste utvecklaren i första hand fastställa vilka element som skall ingå i 
simuleringsmodellen. Att hitta de rätta elementen från det verkliga systemet är av 
stor vikt eftersom simuleringsmodellen skall verka som en representation av detta. 
Vidare måste utvecklaren bestämma studiens natur, dvs. vad är syftet med 
simuleringen, vilket resultat förväntas? När dessa aspekter tagits i beaktning, 
tillåts utvecklaren att bestämma vilken nivå av noggrannhet och detalj som är 
lämplig för simuleringen. Ex. Om syftet en simulering är att uppskatta 
sannolikheter för en viss händelse behöver graden av noggrannhet och 
detaljeringsnivå inte vara alltför hög. [PID04t] 
 
De val som ska göras är följande: 
 

• Tidshantering 
• Stokastiska eller deterministiska tidsperioder 
• Diskreta eller kontinuerliga förändringar 

3.2.3 Tidshantering 
En fördel med simulering är att användaren kan kontrollera experimentets 
hastighet. I managementvetenskap är det vanligt att ”spola” fram tiden och på 
detta sätt simulera flera dagar, veckor, månader och även år på bara några 
minuter. Det finns två olika tekniker att hantera tidsflödet, ”time slicing” och 
”next-event”. Time slicing innebär kortfattat att ”simuleringsklockan” (klocka 
som hanterar tiden i en simulering) i en simulering flyttar fram tiden i lika stora 
tidsintervaller. Intervallet bestäms i förväg, t.ex. en sekund, tio sekunder, en minut 
osv. Next-Event tekniken flyttar fram simuleringsklockan när det är känt att en 
tillståndsändring (event) kommer att ske.  [PID04c] 

3.2.4 Stokastisk och Deterministisk simulering 
Simulering kan delas in i två olika kategorier, stokastisk respektive deterministisk 
simulering. Ett fenomen kallas stokastiskt om det exakta förloppet inte kan 
förutsägas. [NAT05] Om ett verkligt system vars beteende aldrig blir helt känt skall 
simuleras tillämpas stokastisk simulering. Till skillnad från system vars beteende 
är av stokastisk karaktär går det att förutse händelser och förlopp med 
hundraprocentig sannolikhet hos deterministiska system. Beteendet hos systemet 
är helt känt och detta gör det möjligt att exakt förutsäga vad som kommer att ske. 
Ett exempel på ett deterministiskt beteende skulle kunna vara en färgblandare vars 
arbetstid vid blandning av färg alltid tar exakt lika långt tid. [PID04c] 
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3.2.5 Diskret eller Kontinuerligt 
Det tredje valet som måste göras är att välja om simuleringen kommer att vara 
kontinuerlig eller diskret.  
 
Diskret 
En diskret händelse är en händelse där någon form av förändring sker. Fokus hos 
systemet ligger i själva tillståndsändringen.  
 
T.ex. Ett tåg stannar på tågstation och fyra tillståndändringar sker: 
 

• Tåget stannar på stationen 
• Dörrarna öppna 
• Dörrarna stängda 
• Tåget startar från stationen 

 
I en diskret simulering är det endast variablerna som är av intresse när de 
indikerar på en tillståndsändring i systemet. Resan som sker mellan stationerna ses 
bara som en deterministisk tid (en fixerad tid exempelvis 10 minuter) det går även 
att använda en lämplig fördelningsfunktion för att ta fram tiden. Resan mellan 
stationerna är alltså inte av intresse utan enbart de tillståndsändringar som sker vid 
varje station se figur fem. Mellan a och b sker de tillståndsändringar som är av 
intresse vid diskret simulering. [PID04c] 
 

 
Figur 4: Exempel på hur diskret simulering kan ses 

 
Kontinuerligt 
Om syftet med simuleringen är att simulera kontinuerliga förändringar, kommer 
samtliga variabler att kontinuerligt ändra sina värden allteftersom simuleringen 
fortskrider. I tågexemplet passar ett kontinuerligt angreppssätt om det är restid 
mellan stationerna som skall simuleras. De kontinuerliga variationer representeras 
av en differentialekvation som i teorin kan göra det möjligt att bestämma 
variablernas värden vid vilken tidpunkt som helst. Kontinuerlig simulering kan 
alltså anta alla värden inom ett bestämt intervall se figur sex. [PID04c] 
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Figur 5: Exempel på hur kontinuerlig simulering kan ses 

Dagens simuleringsverktyg stödjer båda angreppssätt och kan även blanda dessa 
med varandra, vilket är nödvändigt i många fall. [PID04c] 

3.2.6 Varför simulera? 
Utvecklingen inom datorindustrin har lett till tekniska genombrott som tillåter 
hårdvarutillverkare att producera bättre produkter i allt snabbare takt. Unikt med 
utvecklingen inom datorindustrin är att den verkar som språngbräda för andra 
industrier som ex. simulering. Simuleringsmjukvaran har blivit allt lättare att 
hantera i takt med att datorerna blivit kraftfullare, mer noggranna och snabbare. 
Allt fler branscher använder sig av simulering och beslutsfattarna har sett 
fördelarna med att använda simulering till mer än bara vid engångstillfällen för att 
underlätta modellering. Istället för att använda simulering för att rätta till fel i 
mjukvara har beslutsfattarna infört simulering i deras dagliga rutiner. [BAN01] 
 
Ett problem kan alltid analyseras utan hjälp av simulering men det finns ett antal 
fördelar som en beslutsfattare kan dra nytta av. Under nästkommande två rubriker 
beskrivs några av de vanligast förekommande för-/nackdelar som teorin tar upp 
gällande simulering.  

3.2.7 Fördelar med simulering 
Pidd tar upp fem olika fördelar vilka kommer att beskrivas nedan [PID04t]: 
 
Kostnad: Att utveckla en färdig simulering med modell och verktyg kan bli 

kostsamt, men om man ser det på lång sikt lönar sig simulering. Att 
bygga upp ett icke fungerande system i verkligheten blir dyrare. 

 
Tid:  Processen att utveckla och ta fram en fungerande simulerings-

modell kan vara förhållandevis lång. Trots den eventuellt långa 
utvecklingstiden har verksamheten möjlighet att med hjälp av en 
fungerande modell simulera flera år framåt i tiden under kort tid. 
Fördelen här ligger i att verksamheten kan ex. ta fram prognoser 
för framtiden vilket inte går att genomföra med ett praktiskt 
exempel. 

 
Replikering: Replikering innebär att samma experiment kan utföras flera gånger 

med exakt samma villkor. I verkligheten ändras miljön ständigt och 
experiment som utförs kommer att få olika resultat.  
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Legalitet:  Vissa experiment kan innebära att den som utför experimentet 
kommer att bryta mot lagen om detta genomförs i verkligheten. Ett 
exempel på detta kan vara att experimentera med ändring av lagen. 
Med hjälp av simulering kan ”olagliga” parametrar läggas in i 
simuleringsmodellen och testas utan att bryta mot lagen. 

 
Säkerhet:  Genomförandet av praktiska experiment kan i extrema fall leda till 

förlust av människoliv eller miljökatastrofer. Ett bra exempel på 
detta är Tjernobyl där ett praktiskt experiment ledde till 
katastrofala följder. I en simulering finns möjligheten att utföra 
farliga experiment utan att utsätta människoliv eller omgivning för 
fara. 

 
Ytterligare några fördelar med simulering enl. Turban [TUR03]:  
 

• Simulering är mer beskrivande än normativt. Detta tillåter beslutsfattaren 
att ställa ”vad-om” frågor. Beslutsfattare som använder sig av 
angreppssättet ”trial-and-error” vid problemlösning kan med hjälp av 
simulering arbeta snabbare, säkrare och billigare. 

• Simuleringsmodellen skapas för ett specifikt problem och kan oftast inte 
lösa några andra problem. Beslutsfattaren behöver inte besitta 
specialkunskaper för att kunna klara av att hantera en modell eftersom 
varje komponent i modellen motsvarar en riktig del av det verkliga 
systemet. 

• Simulering kan hantera många olika typer av problem såsom inventering, 
bemanning, långtidsplanering. 

• Beslutsfattaren kan laborera med olika variabler för att fastställa vilka som 
är viktiga och med olika alternativ för att bestämma vilket som är bäst. 

• Simulering kan normalt hantera komplexitet från den verkliga 
världen/systemet. 

• Det är lätt att ta fram resultat från en simulering. 
• Simulering är oftast det enda modelleringsverktyg för beslutsstöd där 

problem är ostrukturerade. 

3.2.8 Nackdelar med simulering 
Nackdelar med simulering enl. Centeno och Carrillo [CEN01]: 
 
Optimering: Författarna menar att simulering inte kan optimera systemets 

prestanda utan endast är en beskrivning av ett antal möjliga resultat 
där olika ”vad händer om” frågor ställs.  

 
Precision:  Simulering anses av många inte vara tillräckligt pålitligt. Om 

indata som används vid simulering är felaktigt kommer en felfri 
modell att generera ett felaktigt resultat och blir således 
oanvändbar. 
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Beskrivning: En simuleringsmodell använder sig av ett antal olika beskrivningar 
för att kunna generera ett resultat som t.ex. störningsmoment. Om 
en modell är ofullständig och saknar en viktig beskrivning kommer 
inte simulering att ta hänsyn till detta och resultatet blir felaktigt. 

 
Lösning:  Ett problem med simulering är att många tror att den genererar en 

färdig lösning till alla möjliga olika problem. I själva verket bör 
simulering ses som ett verktyg vilket kan användas som ett 
hjälpmedel vid beslutsfattande. 

 
Ytterligare några nackdelar med simulering enl. Turban [TUR03]: 

 
• Utveckling av en simuleringsmodell kan ofta ta lång tid och bli kostsamt. 
• Lösningar och slutsatser från en simulering kan vara svårt att applicera på 

andra problem eftersom modellen innefattar unika faktorer för ett specifikt 
problem. 

• Beslutsfattare har en tendens att ofta köpa simulering rakt av utan att titta 
på andra tekniker som kan generera ett bättre resultat. 

• Simuleringsmjukvara är oftast inte användarvänlig och kräver 
specialkunskaper. 

3.3 Sammanfattning 
Beslut som fattas inom en verksamhet kan delas in i tre olika nivåer; strategisk, 
taktisk och operativ nivå.  Följderna av ett beslut idag kanske inte syns förrän i 
framtiden, med andra ord kan det vara svårt att förutspå framtiden. 
Experimentering med ett verkligt system (trial-and-error), kan innebära stora 
risker och således också ekonomiska förluster. Beslutsprocessen består av ett antal 
delmoment och i de flesta fall finns följande fem steg med: problemidentifiering, 
begreppsutveckling, modellbyggande, modellösning och implementering.  
 
Det finns många faktorer som påverkar hur ett beslut kommer att fattas och 
således också många olika modeller över beslutsfattande. Som beslutsfattare bör 
utgångspunkten alltid vara att beslut fattas för att ge positiva konsekvenser (eller 
mindre negativa) konsekvenser i framtiden. Om följderna av ett beslut inte går att 
förutse kan man skilja på osäkra (uncertainty) och riskabla (risk) beslut. Ett 
beslutsstödjande system (BSS) är ett system avsett att stödja en beslutsfattare när 
denne skall fatta beslut i semistrukturerade beslutssituationer. BSS kan bland 
annat vara ett bra hjälpmedel för beslutsfattaren i semistrukturerade eller 
strukturerade situationer genom att mänskligt omdöme och databaserad 
information kan kombineras. 
 
Simulering kan ingå i ett beslutsstödjande system och är i många fall ett 
ovärderligt hjälpmedel för att komma fram till en lösning på ett verkligt problem. 
Simulering används för att beskriva och analysera beteendet hos ett verkligt 
system, ställa ”vad om” frågor om det verkliga systemet samt förenkla designen i 
det verkliga systemet. 
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Sammanfattning simulering: 
 

• Imiterar verkligheten 
• Ett beslutsstöd 
• Visuell interaktiv simulering, visuell interaktiv modellering 

 
Vid användning av datorstödd simulering används simuleringsmodeller som utgör 
modeller av det verkliga systemet. Allt fler verksamheter använder idag 
simulering och beslutsfattarna har sett fördelarna med att använda simulering till 
mer än bara vid engångstillfällen för att underlätta beslutsfattande. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultat från den empiriska undersökningen. 
Inledningsvis ges en kort presentation av företaget där den empiriska 
undersökningen genomfördes. Därefter presenteras de fakta som framkom vid 
intervjuerna.  

4.1 Beskrivning av företaget 
”LKAB är ett internationellt, högteknologiskt malmförädlingsföretag. Som enda 
järnmalmexportören inom EU kallas de ofta för Europas hemmagruva. Merparten 
av exporten (80 %) går också till europeiska stålverk. 
 
LKAB har två underjordiska järnmalmsgruvor; i Kiruna och Malmberget. 
Råmalmen från dem förädlas till sinterfines, pellets och specialprodukter i 
förädlingsanläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Produkterna 
transporteras med järnväg till två utskeppningshamnar varav en finns i Luleå och 
en i Narvik. Från hamnarna skeppas produkterna vidare till kunder runt om i 
världen.” 
 
Detta går att läsa på LKAB: s webbsida [LKA05] och ger en kortfattad beskrivning 
av företagets verksamhet. Hos LKAB finns ungefär 3500 anställda och 
omsättningen uppgick till 9 miljarder i koncernen och 7,5 miljarder i 
moderbolaget år 2004. LKAB: s organisation är uppdelad i ett antal olika enheter, 
se figur sju. De personer som intervjuats arbetar vid enheten R&D (Forskning och 
utveckling) samt enheten Administration (Ekonomiavdelning) och var av intresse 
pga. lång erfarenhet av simulering och ledande befattningar. 
 

 
Figur 6: LKAB: s organisation [LKA05] 
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4.1.1 Intervju med chef för R&D  
Bakgrund 
Respondenten A är industridoktorand på LKAB och arbetar som chef på 
forskning och utvecklings avdelningen (R&D) inom simulering.  
 
Arbetsuppgifter 
Liten del av det han gör. Det har varit svårt att hitta och ta fram relevant mätdata 
för massa som är väsentlig för att ta olika beslut. I andra delar av gruvan där man 
har mätpunkter (fast anläggning) har man inte tagit simulering på allvar eller inte 
sett behov av det. Respondenten vill lyfta upp problematiken och arbetar för att 
försöka ta fram mätpunkter för att kunna utveckla en simuleringsmodell. Som det 
ser ut idag är det ren erfarenhet som styr deras gruvprocesser.  
 
Beslut 
LKAB behandlar alltid sitt resultat som ett lärande. De vill lära sig förstå 
processerna och öka kunskapen med hjälp av resultat. Ett exempel på detta är ett 
projekt där företaget ville veta hur många silos som behövdes för att förvara 
pellets om produktionen avstannar. Det är en stor ekonomifråga då pellets kvalitet 
försämras avsevärt om den får ligga ute i det fria om produktionen avstannar. 
Detta påverkar produkten från produktion till slutkund och kan innebära stora 
summor pengar som företaget förlorar. Projektet simulerades fram för att se hur 
många silos som skulle räcka och resultatet blev till slut att en silo skulle räcka för 
att hålla pellets i bra skick även om förseningar med transport skulle ske. Men 
efter att resultatet om en silo kom ut sa logistikgruppen att andra störningsmoment 
bör läggas till, i detta fall var det hamnar och båtar som kan orsaka ytterligare 
försening. Dessa faktorer lades till och resultatet blev annorlunda, med de nya 
förutsättningarna blev resultatet från simuleringen att två silos var det optimala 
valet. Resultatet användes som beslutsunderlag och med hjälp av erfarenhet inom 
ämnet samt simuleringen kunde projektet komma fram till ett användbart resultat  
 
Ledningen koncentrerar sig för det mesta enbart på resultatet av simulering och 
inte hur projektet uppkommer eller fortgår. Simuleringens resultat är inget mer än 
underlag för ledningen att fatta sina beslut med och ser simuleringens resultat på 
två olika sätt: 
 

• Hur ska processen se ut 
• Hur ska processen klara prestanda 

 
Ledningen vill ha information om hur en viss process ser ut samt hur den ska 
klara den önskade prestanda. En produkt hos LKAB går oftast igenom tre olika 
faser, dessa är labb, pilot och slutligen fullskala. Simulering och i detta fall det 
beslutsstödjande systemet används som sagt för att förstå processen och öka 
kunskapen, detta är anledningen till att pilot nivån finns. Efter att resultatet från en 
simulering tagits fram kan det användas som ett beslutstödsunderlag tillsammans 
med flera andra faktorer och arbeta fram ett pilotprojekt baserat på de olika 
resultat de har samlat in. Detta steg är speciellt för att projektet i sig inte är redo 
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att implementeras i det verkliga systemet och ytterligare testing behöver utföras. 
Ett exempel på detta är LKAB: s testmasugn som är placerad i Luleå. Efter att 
projektet har passerat labbsteget, gick projektet till pilotnivån eftersom den inte är 
redo att implementeras i fullskala.  
 
Simulering 
Inför varje simulering tittar de om det finns en simuleringsmodell som kan 
tillämpas för gällande situationen eller om en ny simuleringsmodell måste 
utvecklas. Om modellen finns, vilket ofta är fallet måste rätt indata samlas. Detta 
steg är det absolut viktigaste för hela simuleringen och är en av de mest kritiska 
stegen i LKAB: s simulering. Indata kan vara historisk data, det vill säga, data 
som använts i liknande projekt och dessa data kalibreras för att den ska passa in 
rätt i deras simuleringsmodell. Nästa steg är att validera all indata för att se till att 
den överensstämmer med verkligenheten i största möjliga utsträckning. Som för 
alla simuleringsprojekt är själva validering en kritisk del där simuleringsmodellen 
skall godkännas för användning om den överensstämmer med verkligheten. Efter 
att simuleringsmodellen har godkänts, börjar de experimentera med olika 
invariabler för att se de olika resultaten baserade på invariablerna. ”Vad händer 
om” tekniken införs.  
 
Urvalet av simuleringsmjukvara baseras enbart på om mjukvaran uppfyller deras 
behov. Det finns inga speciella villkor för att använda en viss mjukvara bortsett 
från befintlig utbildning inom dessa. Om ett nytt projekt uppstår och 
simuleringsmjukvara som behövs saknas anlitas konsulter som har erfarenhet av 
gällande mjukvara. Ett exempel på detta var en ombyggnation av ett verk i Kiruna 
där renoveringen skulle påverka gasflödet. Till detta projekt fanns ingen befintlig 
simuleringsmodell och mjukvara för att ta fram denna, en konsult firma med 
erfarenhet inom gällande mjukvara kallades in. Projektet genomfördes av både 
LKAB och konsultfirman och två simuleringsprojekt utfördes parallellt.  
 
För- respektive nackdelar med simulering 
Respondenten anser att simulering har stora fördelar ur ekonomiska, lagliga och 
säkerhets aspekter. Att bygga en masugn är ett riskabelt och dyrt projekt och att få 
simulera denna innan den infördes i test stadier underlättar både den ekonomiska 
delen såsom den lagliga samt säkerhets delar.  
 
Den enda riktiga nackdelen som LKAB finner hos simuleringen, är risken för att 
förlita sig på resultatet och ta det för givet. Därför är det väldigt viktigt att alla 
personer som är involverade i projektet bidrar med deras kunskap om tänkbara 
störningar, för- och nackdelar för att slutligen kunna ta fram ett rättvisande 
resultat från simuleringen och föra detta vidare till beslutsfattare i ledningen. ”Skit 
in � skit ut” är en av tankarna som alltid finns när ett projekt skapas. Om felaktig 
indata används i en simulering kommer den att ge ett felaktigt resultat vilket i 
förlängningen leder till ett dåligt beslutsunderlag för ledningen.  
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Enkät 
Nedan i tabell ett redovisas hur respondent A svarat på den enkät som varje 
respondent fick genomföra. Till varje för- och nackdel finns en beskrivning se 
bilaga B, som respondenten har fått ta ställning till. 
 
Gradering av skala: 1 2 3 4 5   
Fördelar med simulering            
Kostnad       X    
Tid        X   
Replikering     X       
Legalitet     X      
Säkerhet       X  Förklaring av skala: 
Kunskap     X     1 = Inte viktigt 
Övrigt i       X    2 = Lite viktigt 
Övrigt ii       X    3 = Neutral 
Nackdelar med simulering            4 = Viktigt 
Optimering       X    5 = Mycket viktigt 
Precision       X     
Beskrivning     X       
Lösning         X   
Övrigt i     X       
Övrigt ii       X     

Tabell 1: Respondent A: s svar från enkäten 

 
På frågan om varför respondenten tror att LKAB valt att tillämpa simulering 
som beslutsstöd vid olika former av beslutsfattande svarade A: 
 
- Kostnadseffektivt, experiment såväl i pilot som fullskala är dyrt. 
- Tidseffektivt, när väl en modell är framtagen kan flera alternativ köras under 

kort tid. 
- Enda möjligheten att studera olika scenarier. 
- Arbetet med att bygga en simuleringsmodell innebär ofta att man måste sätta 

sig in ordentligt i problemet vilket ger ny och ökad kunskap. 
 
Under övrigt svarade respondent A: 
 
Den största risken som jag ser det är tilltron till utresultat från en 
simuleringsmodell. Men med god kunskap om begränsningar som finns i 
modellen skall detta ej utgöra någon risk. 

4.1.2 Intervju med Senior research ingenjör  
Bakgrund 
Respondenten B arbetar på forskning och utvecklings avdelningen (R&D) hos 
LKAB.  
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Beslut 
B säger att simulering skulle kunna bidra med mycket till den strategiska nivån. 
Ett troligt scenario skulle kunna se ut på följande sätt: Marknaden vill att LKAB 
ska leverera 23 miljoner ton pellets. Avsättning, hur får LKAB ihop 23 miljoner 
ton pellets? Produktionen har 15 lastmaskiner som arbetar på 13 olika områden. 
Beslutsunderlaget inom vissa områden baseras idag på den kunskap och 
erfarenhet som finns hos personal inom LKAB. En simuleringsmodell skulle ge 
mer noggrannhet, (vad kostar det om jag använder dessa maskiner osv.) och 
därmed skulle respondenten veta mer exakt hur många lastmaskiner som behövs 
och på detta sätt bättre kunna fatta beslut. 
 
Simulering 
Vidare pratar B om vikten av simulering på det operativa planet. På operativa nivå 
är det av stor vikt att kunna följa och parera för svårigheter, här gäller det att 
använda simuleringsmodellen på rätt sätt. Arbeta framåt, t.ex. om en maskin av 
någon anledning har gått sönder finns information om maskinens skada och det 
blir enklare att se hur maskinen kan repareras eller ersättas. B säger även att 
simulering skulle underlätta arbetet med att schemalägga och bemanning av 
personal. Idag finns inget verktyg för att klara dessa bitar utan allt bygger endast 
på gamla erfarenheter. Detta leder ibland till fel bemanning i flera situationer och 
när ett plan saknas är deras enda förfarande idag för att kunna hantera en deadline 
att stressa och kalla in ledig personal i största möjliga utsträckning. Arbetet utförs 
inte strategiskt och den följer ingen operation. Respondenten anser att en bra 
simuleringsmodell skulle kunna hjälpa till med detta arbete.  
 
Respondenten berättar att om transportsystemet kunde beskrivas med tids 
planering finns det möjlighet att diskutera orsak och verkan på olika ”vad händer 
om” variabler. Samt om de skulle simulera den fysiska transporten, kommer de att 
kunna samtidigt simulera ekonomin eftersom deras ekonomi baseras på 
transporten av deras varor. Respondenten anser att ett beslutsstödjande system i 
form av simulering ger både ett tekniskt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.  
 
För- respektive nackdelar med simulering 
B menar att det finns många fördelar med att använda simulering i deras 
verksamhet. Vi skulle ha möjligheten att diskutera orsak och verkan i samband 
med olika bemannings-/maskin-/fel-situationer, störningskänslighet, bemanning, 
redundans, maskinalternativ. Det skulle innebära att vi kunde arbeta mera 
operativt för att göra en produktionsplanering som är kvalitativt mycket bättre 
genom att ta hänsyn till olika typer av fenomen. Vidare säger B att simulering 
skulle bidra till att få en beskrivande bild av verksamheten för den är inte självklar 
och utifrån den bilden kunna diskutera framtida modeller. 
 
B säger att en bra simuleringsmodell skulle kunna användas på operativ nivå för 
att skapa produktionsplaner framåt i tiden, samt att en bra simuleringsmodell 
skulle hjälpa arbetet med att utvärdera störningsbilden och de avvikelser som 
uppkommer och kanske ge svar på frågan: ”Varför fick jag en avvikelse?”. 
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De nackdelar som B ser med att använda simulering är om simuleringsmodellen 
som simuleras är felaktig och det utdata som genereras blir felaktig. Enligt B är en 
annan nackdel att det svårt att hitta rätt mätpunkter för att utveckla en bra modell 
och de krävs djup kunskap inom området för att kunna hitta dessa. 
 
Enkät 
Nedan i tabell två redovisas hur respondent B svarat på den enkät som varje 
respondent fick genomföra. Till varje för- och nackdel finns en beskrivning se 
bilaga B, som respondenten har fått ta ställning till. 
 
Gradering av skala: 1 2 3 4 5   
Fördelar med simulering             
Kostnad         X   
Tid       X     
Replikering         X   
Legalitet     X       
Säkerhet        X  Förklaring av skala: 
Kunskap     X      1 = Inte viktigt 
Övrigt i         X  2 = Lite viktigt 
Övrigt ii     X      3 = Neutral 
Nackdelar med simulering            4 = Viktigt 
Optimering X          5 = Mycket viktigt 
Precision   X         
Beskrivning   X         
Lösning         X   
Övrigt i         X   
Övrigt ii         X   

Tabell 2: Respondent B: s svar från enkäten 

 
På frågan om varför respondenten tror att LKAB valt att tillämpa simulering 
som beslutsstöd vid olika former av beslutsfattande svarade B: 
 
- På grund av det är det bästa sättet att prediktera olika processförlopp 
 
Under övrigt svarade respondent B: 
 
Jag ”trivdes inte” med denna enkät. Frågeställningarna är i form av påståenden – 
dessa skall bedömas som mer eller mindre viktiga! I vissa fall skulle jag hellre 
vilja bedöma om de är sanna eller falska. Enkäten har i min bedömning låg 
teknisk nivå då påståenden riktas till management bedömningar. Simulering är i 
min värld ett viktigt tekniskt hjälpmedel som utan hög teknisk kompetens hos 
utvecklaren och presentatören aldrig blir bra. Man måste helt enkelt förstå ”input” 
för att kunna bedöma ”output” 
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4.1.3 Intervju med ekonomi direktör 
Bakgrund 
Respondenten C är Ekonomi Direktör vid LKAB och arbetar som chef för 
koncernens ekonomiavdelning. Företagssimuleringen vid förvärv och simulering 
vid okända faktorer är några av de arbetsuppgifter som respondent C arbetar med. 
 
Beslut 
C säger att som det ser ut i dagens läge överstiger efterfrågan tillgångarna. Kina 
köper in stora mängder malm från Sverige vilket leder till att det blir säljarens 
marknad och priserna kan höjas. Detta har medfört att LKAB måste bygga ut sin 
kapacitet. Det som respondenten vill åstadkomma med simulering är att kunna 
ställa ”vad händer om” frågor som t.ex. Vad händer om dollarkursen förändras? 
Vad händer om olja och kol blir dyrare? Med hjälp av ett beslutstödjande system 
som simuleringen skulle möjligheten finnas att lägga in olika invariabler och 
”leka” med siffror för att kunna ta fram ett beslutsunderlag som visar hur tryggt 
ett beslut är. Med detta skapar de analyser som hjälper de att finna olika svar vid 
dessa ”vad händer om” frågor som t.ex. Hur stor är sannolikheten att dollarn 
sjunker? Hur stor är sannolikheten att LKAB tappar volym? 
 
Simulering 
LKAB ses som en helhet och det görs företagssimuleringar. Resultatet från 
simuleringar blir ett beslutsunderlag som styrelsen får ta del av när de skall fatta 
ett beslut. Som t.ex. att ett projekt kommer att minst kunna täcka alla kostnader 
även om projektet skulle misslyckas vilket innebär att de inte förlorat några 
pengar.  
 
De företagssimuleringar som respondenten ansvarar för skapas med hjälp av 
Excel. De utvecklar egna simuleringsmodeller som passar företaget men C menar 
att mjukvaran inte spelar någon större roll bara att rätt indata används. De 
simuleringar som görs i denna nivå är inte särskilt invecklade, de flesta skulle 
kunna simuleras manuellt men respondenten menar att effektiviteten som Excel 
erbjuder gör att manuella beräkningar inte kan mäta sig med Excel. Alla 
simuleringar dokumenteras för att kunna återanvändas vid senare tillfällen i 
framtiden, dels som en färdig simuleringsmodell eller för att ha något att jämföra 
med. 
 
För- respektive nackdelar med simulering 
Respondenten berättar att det som företagsledningen vill ha är större 
handlingsutrymme och flera alternativ som de kan välja mellan innan de fattar ett 
beslut, detta åstadkommer de genom simulering där de kan erbjuda flera alternativ 
tack vare de olika invariablerna. C anser att simulering är en stor tillgång och en 
stor fördel för beslutfattande, detta för att få ett säkrare beslutsunderlag vilket 
medför trygghet. Respondenten förklarar vidare att LKAB inte satsar några 
pengar i större projekt utan att ha först simulerat.  
 



 - Empiri - 
 

- 27 - 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för Systemvetenskap 

De nackdelarna som respondent C kan tänka på är att det ibland kan vara svårt att 
hitta rätt indata och om fel indata används blir hela simuleringen värdelös. Ibland 
går inte simulering överhuvudtaget att införa, ett exempel på detta är t.ex. om de 
ska bryta en ny huvudnivå i gruvan. De kostar företaget miljardbelopp för att 
kunna fortsätta brytningen, alternativet är att upphöra med brytningen. Det finns 
egentligen igen valsituation och kan inte annat göra än att godkänna beloppet och 
låta brytningen fortsätta. Vid dessa former av beslut finns det ingen tid till 
simulering och får i detta fall undvikas.  
 
Enkät 
Nedan i tabell tre redovisas hur respondent C svarat på den enkät som varje 
respondent fick genomföra. Till varje för- och nackdel finns en beskrivning se 
bilaga B, som respondenten har fått ta ställning till. 
 
Gradering av skala: 1 2 3 4 5   
Fördelar med simulering            
Kostnad       X     
Tid       X     
Replikering       X     
Legalitet X           
Säkerhet        X  Förklaring av skala: 
Kunskap       X    1 = Inte viktigt 
Övrigt i         X  2 = Lite viktigt 
Övrigt ii         X  3 = Neutral 
Nackdelar med simulering            4 = Viktigt 
Optimering     X      5 = Mycket viktigt 
Precision   X         
Beskrivning       X     
Lösning       X     
Övrigt i   X         
Övrigt ii   X         

Tabell 3: Respondent C: s svar från enkäten 

 
På frågan om varför respondenten tror att LKAB valt att tillämpa simulering 
som beslutsstöd vid olika former av beslutsfattande svarade C: 
 
- Enkelt, snabbt och tillförlitligt. 
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5 Analys 
I detta kapitel genomförs en jämförelse mellan teori och empiri som sedan kom-
mer att ligga till grund för att besvara forskningsfrågorna och syfte. 

5.1 Beslut 
LKAB behandlar varje resultat från ett simuleringsprojekt som en lärande process. 
Det lärande processen anser de är viktig att ta till sig eftersom de kan lära sig att 
bättre förstå sina processer och därigenom öka förståelsen. Behovet av 
beslutsstödjande system och simulering för att ta fram beslutsunderlag är stort hos 
LKAB inom såväl strategisk, taktiskt och som den operativa nivån.   
 
Teorikapitlet (3.1) tar upp ett antal karakteristiska aspekter inom beslut bland 
annat att de fattas enskilt eller i grupp. Respondent A berättade att LKAB: s 
ledning lägger stor vikt vid resultatet som framkommit under en simulering innan 
ett beslut fattas. Enligt teorin (3.1.6) kan med fördel beslutsstödjande system 
(BSS) användas av en grupp personer för att fatta beslut. Respondent A berättade 
också att ledningen vill ha information om hur en viss process ser ut samt hur den 
ska klara den önskade prestanda. Respondent C berättade att ett BSS skulle ge 
möjlighet att lägga in olika invariabler och leka med siffror för att kunna ta fram 
ett beslutsunderlag. De egenskaper hos BSS som teorin (3.1.6) tar upp visar att ett 
BSS ger beslutsfattaren total kontroll över alla steg i beslutsprocessen och 
möjliggör experimentering med olika strategier under olika konfigurationer.  
 
Enligt teorin (3.1.2) är den rationella beslutprocessen ett systematisk och 
sekventiell förlopp där man tar ett steg i taget under beslutsprocessen, respondent 
B berättade att vissa delar av LKAB: s produktion följer den här modellen och 
inom vissa områden baseras beslutsunderlaget helt och hållet på kunskap och 
erfarenhet som finns hos personal inom företaget. Med andra ord menar B att 
beslut fattas på gamla erfarenheter och i vissa fall rena gissningar. Dessa vill de 
komma ifrån och försöka simulera samtliga beslut. Tanken med ett 
beslutsstödjande systemet är att det skall vara ett hjälpmedel för beslutsfattaren 
och utöka dennes beslutsförmåga men inte ersätta hans eller hennes omdöme 
(3.1.5).  Respondent B framförde också att simulering med en fungerande 
simuleringsmodell skulle ge mer precision i resultaten och i förlängningen 
besparingar vilket behövs på den strategiska nivån. Enligt teorin (3.1.6) ges 
beslutsfattare möjlighet att verkställa konsistenta och bättre beslut grundat på 
information som tillhandahålls av det beslutsstödjande systemets huvudsakliga 
komponenter.  
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5.2 Simulering 
Teorin (3.2.1) beskriver simulering som en imitation av en operation i en verklig 
process eller i ett verkligt system över tiden. Vidare beskriver teorin (3.2.2) att 
datorstödd simulering använder sig av simuleringsmodeller som simuleras. En 
simuleringsmodell tas fram genom ett antal antaganden och noggranna 
beskrivningar av hur systemet byter tillstånd och reglerna för dess dynamiska 
beteende. Respondent A berättade att de försöker återanvända befintliga 
simuleringsmodeller om de går att tillämpa för gällande situation. Även 
respondent C berättade att alla simuleringar dokumenteras för att kunna 
återanvändas vid senare tillfällen i framtiden, dels som en färdig 
simuleringsmodell eller för att ha något att jämföra med. 
 
Vidare berättade B tre steg som används för att ta fram en simuleringsmodell. 
Första steget består i att samla in rätt indata. I andra steget valideras all indata för 
att se om den överensstämmer med verkligheten. I sista steget börjar de 
experimentera med olika invariabler för att se de olika resultaten baserade på 
invariablerna, ”Vad händer om” tekniken tillämpas. Tillvägagångssättet som B 
beskriver för att ta fram en simuleringsmodell överensstämmer med teorin (3.2.2). 
 
Vidare måste utvecklaren bestämma studiens natur, dvs. vad är syftet med 
simuleringen, vilket resultat förväntas? När dessa aspekter tagits i beaktning, 
tillåts utvecklaren att bestämma vilken nivå av noggrannhet och detalj som är 
lämplig för simuleringen (3.2.2). Ex. Om syftet med en simulering är att uppskatta 
sannolikheter för en viss händelse behöver graden av noggrannhet och 
detaljeringsnivå inte vara alltför hög. Respondent B betonar vikten av att använda 
simuleringsmodellen på rätt sätt och diskutera orsak och verkan kring de lika 
variabler som modellen omfattar. 
 
Respondent B (teknisk bakgrund) anser att ett beslutsstödjande system i form av 
simulering skulle kunna ge både ett tekniskt- och ekonomiskt perspektiv. Detta 
påstående bekräftas av respondent C (ekonomisk bakgrund) som berättar att 
resultatet från deras simuleringar blir ett beslutsunderlag som styrelsen får ta del 
av när de skall fatta ett beslut. Detta är en intressant aspekt att ta i beaktande och 
enligt teorin (3.1.6) överensstämmer egenskaperna hos ett BSS med det som 
respondent B och C påtalat. BSS i form av simulering kan ses både ur ett tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv och användas genom hela beslutsprocessen från 
strategisk nivå till operativ nivå. 

5.3 För- respektive nackdelar med simulering 
Respondent A berättade om ett byggnadsprojekt av en masugn för att lyfta fram 
fördelarna med simulering som han såg. 
 
”Att bygga en masugn är ett riskabelt och dyrt projekt och att få simulera denna 
innan den infördes i test stadier underlättar både den ekonomiska delen såsom 
den lagliga samt säkerhets delar.” 
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Enligt teorin (3.2.7) bidrar simulering med fördelar ur ekonomiska, legalitets och 
säkerhets aspekter. Att bygga en masugn kan få förödande konsekvenser inte 
minst ur ekonomisk synvinkel men även med tanke på säkerheten.  
 
Den största nackdelen som respondent A ser med simulering är att felaktig indata 
i en simulering kan leda till ett felaktigt resultat vilket i förlängningen leder till ett 
dåligt beslutsunderlag för ledningen. Teorin (3.2.8) tar upp ett antal nackdelar 
med simulering där precision beskrivs som en svårighet i dessa sammanhang.   
 
Respondent B beskriver ett antal fördelar med simulering: 
 
”Vi skulle ha möjligheten att diskutera orsak och verkan i samband med olika 
bemannings-/maskin-/felsituationer, störningskänslighet, bemanning, redundans, 
maskinalternativ. 
 
Det skulle innebära att vi kunde arbeta mera operativt för att göra en 
produktionsplanering som är kvalitativt mycket bättre genom att ta hänsyn till 
olika typer av fenomen.”  
 
Respondent B menar att simulering skulle bidra med att ge en mer beskrivande 
bild av verksamheten. Vidare menar B att en bra simuleringsmodell skulle kunna 
användas på operativ nivå för att skapa produktionsplaner framåt i tiden, samt 
underlätta arbetet med att utvärdera störningsbilden och de avvikelser som 
uppkommer och kanske ge svar på frågan: ”Varför fick jag en avvikelse?”. 
Resonemanget stämmer väl överens med de fördelar som teorin tar upp med 
simulering (3.2.7).  
 
De nackdelar som respondent B ser med simulering liknar de som respondent A 
berättade om, nämligen problemet med att använda en felaktig simuleringsmodell. 
B tar också upp problematiken med att hitta rätt mätpunkter (indata), vilket kan bli 
en stor nackdel om felaktiga mätpunkter används i en simuleringsmodell.  
 
Respondent C menar att en stor fördel med simulering är att de får ett större 
handlingsutrymme med avseende på fler valmöjligheter som simulering medför. 
Vidare menar C att simulering ger ett säkrare beslutsunderlag vilket ökar 
tryggheten hos beslutfattaren. Dessa fördelar avspeglas återigen i teorin (3.2.7).  
 
Enligt teorin (3.2.8) är en nackdel med simulering att många tror att den genererar 
en färdig lösning till alla möjliga olika problem. I själva verket bör simulering ses 
som ett verktyg vilket kan användas som ett hjälpmedel vid beslutsfattande. 
Respondent C påtalade att simulering inte kan tillämpas i vissa situationer. 
Orsaken kan vara att simuleringen inte skulle tillföra något, det finns ingen 
valsituation som kan utvärderas eller på grund rådande tidsbrist.  
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5.3.1 Enkät 
I tabell fyra finns en sammanställning av hur respondenterna (A, B, C) besvarat 
enkäten (se bilaga B).  
 
Gradering av skala: 1 2 3 4 5   
Fördelar med simulering        
Kostnad    A, C B   
Tid    B, C A   
Replikering   A C B   
Legalitet C  A, B    Förklaring av 
Säkerhet     A, B, C  skala: 
Kunskap   A, B C   1 = Inte viktigt 
Övrigt i    A B, C  2 = Lite viktigt 
Övrigt ii   B A C  3 = Neutral 
Nackdelar med simulering       4 = Viktigt 
Optimering B  C A   5 = Mycket viktigt 
Precision  B, C  A    
Beskrivning  B A C    
Lösning    C A, B   
Övrigt i  C A  B   
Övrigt ii  C  A B   

Tabell 4: Sammanställning av hur respondenterna (A, B, C) besvarat enkäten 

 
Totalt antal svar på fördelar är 24 (åtta frågor X tre respondenter). Av dessa svar 
har 17 besvarats med fyra (viktigt) eller fem (mycket viktigt). Sex svar har 
markerats med en trea (neutral) och endast ett svar har en etta (inte viktigt).  När 
det gäller nackdelar uppgår det totala antalet svar till 18 (sex frågor X tre 
respondenter). Tre svar har markerats med en trea (neutral), fem svar har 
markerats med en tvåa (lite viktigt) och ett svar har markerats med en etta (inte 
viktigt). Vidare har fem av svaren markerats med en fyra (viktigt) och fyra med en 
femma (mycket viktigt).  
 
Utifrån sammanställningen kan konstateras att respondenterna har angett liknande 
och ibland samma svar. Det känns som att svaren är väl genomtänkta och tittar 
man på de argument som respondenterna angett varför de tror att LKAB valt att 
tillämpa simulering som beslutsstöd har de stark koppling till teorin och de 
fördelar som tagit upp (3.2.7). 
 
- Kostnadseffektivt, experiment såväl i pilot som fullskala är dyrt. 
- Tidseffektivt, när väl en modell är framtagen kan flera alternativ köras under 

kort tid. 
- Enda möjligheten att studera olika scenarier. 
- Arbetet med att bygga en simuleringsmodell innebär ofta att man måste sätta 

sig in ordentligt i problemet vilket ger ny och ökad kunskap. 
- På grund av det är det bästa sättet att prediktera olika processförlopp 
- Enkelt, snabbt och tillförlitligt. 
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion och de slutsatser som framkommit. Med 
hjälp av slutsatserna besvaras forskningsfrågorna från syftet.  

6.1 Slutsatser  
Syftet med denna uppsats är att visa potentialen hos simulering, samt varför 
simulering med fördel kan tillämpas vid beslutsfattande. De forskningsfrågor som 
ställdes inledningsvis i denna uppsats var följande: 
 

• Hur kan simulering tillämpas i en verksamhet för att underlätta 
beslutsfattandet? 

o Varför har verksamheten valt att tillämpa simulering vid beslutsfattande? 
 
För att besvara dessa frågor har en analys av den empiriska undersökningen 
genomförts. I analysen har en jämförelse mellan den teoretiska referensram som 
finns presenterad i denna uppsats och den empiriska undersökningen som 
genomförts hos LKAB utförts.  
 
Alla slutsatser som framkommit har en tydlig koppling till teorin. Nedan 
presenteras alla slutsatser som kommit fram under intervjuerna och den 
enkätundersökning som genomförts: 
 

• Simulering tillhandahåller ett brett användningsområde och kan tillämpas 
vid ett stort antal olika problemsituationer där någon form av beslut måste 
fattas. Ett simuleringsprojekt bör ses som ett lärande där alla involverade 
kan lära sig förstå processerna kring simuleringen och öka kunskapen med 
hjälp av resultatet.  

 
• Resultatet från en simulering ger ingen färdig lösning till ett problem utan 

skall ses som ett hjälpmedel vid beslutsfattande. Med hjälp av de 
lösningsalternativ som en simulering kan generera och erfarenhet kan man 
hitta en mer optimal lösning till ett problem.  

 
• För den strategiska nivån (ledningen) kan resultatet från en simulering 

vara en viktig del av det beslutsunderlag som slutligen kommer att ligga 
till grund för ett beslut. Simulering kan ofta ta fram ett antal olika 
lösningsförslag vilket kan vara en fördel på den strategiska nivån eftersom 
ledningen ofta vill ha är större handlingsutrymme och flera alternativ som 
de kan välja mellan innan de fattar ett beslut. 

 
• Förutom resultatet kan simulering bidra med att ge en bättre beskrivande 

bild av en verksamhet som ofta är väldigt komplex.  
 

o Till skillnad från verkliga experiment är simulering ett kostnadseffektivt 
alternativ. Det är billigare att misslyckas på ”skrivbordet”.  
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o När en simuleringsmodell är framtagen kan flera alternativ simuleras 

under en kort tidsperiod. 
 

o Simulering ger möjligheten att studera olika scenarier och prediktera 
(förutsäga) olika processförlopp. 

 
o Processen med att ta fram en simuleringsmodell innebär att man måste 

sätta sig in ordentligt i problemet vilket leder till ökad förståelse. 
 

o Det är enkelt, snabbt och tillförlitligt. 
 
Utifrån dessa slutsatser kan man tydligt se potentialen hos simulering som ett 
hjälpmedel vid beslutsfattande. Att simulering kan generera ett antal olika 
lösningsalternativ medför att beslutsfattaren får ett större handlingsutrymme när 
denne skall fatta beslut. Med hjälp av simulering kan man på ett enkelt sätt ge en 
beskrivande bild av en verksamhet vilket är en stor fördel speciellt i komplexa 
miljöer där verksamhetsstrukturen inte alltid är självklar. Simuleringsprojekt är en 
lärande process där alla involverade kan lära sig förstå processerna kring 
simulering vilket medför större förståelse och ökad kunskap. Simulering är också 
det enda möjliga sättet för att studera olika scenarier och prediktera (förutsäga) 
olika processförlopp. 

6.2 Resultatdiskussion 
De respondenter som intervjuats har ekonomisk och teknisk bakgrund och tillhör 
den taktiska beslutsnivån på LKAB. Under intervjuerna har det diskuterats hur 
simulering tillämpas i olika projekt för att ta fram någon form av beslutsunderlag 
för att kunna fatta ett viktigt beslut. Simulering finns både i ekonomiska och 
tekniska tillämpningar hos LKAB och det finns områden där simulering inte 
tillämpas alls. Större projekt inom simuleringar har legat till grund för 
beslutsunderlag och varit ett bra hjälpmedel för beslutsfattare hos LKAB. Det 
råder alltså ingen tvekan om att LKAB är ett företag som tillämpar simulering, 
trots detta vill jag poängtera att resultatet som framkommit i undersökningen kan 
ha påverkats negativt av: 
 
En nackdel med att enbart genomföra intervjuer är att det har varit väldigt svårt att 
få en bra helhetsbild av hur simulering ser ut i hela LKAB: s organisation. 
Resultatet som framkommit ger en bra bild av simulering utifrån respondenternas 
svar från intervjun och en observation av hur de arbetar i ett simuleringsprojekt 
hade kunnat ge en tydligare bild av simuleringen hos LKAB.  
 
Inledningsvis var vi två som arbetade tillsammans med denna uppsats och när 
materialet från den empiriska undersökningen skulle analyseras hoppade min 
kollega av och jag fick slutföra detta arbeta själv. Detta kan ha påverkat hur jag 
har tolkat den undersökning som vi genomförde tillsammans. Som ett led i att 
förstärka resultatet genomförde jag en kompletterande enkät med ett antal frågor 
som respondenterna fick besvara.  
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6.3 Metoddiskussion 
Jag anser att syftet med uppsatsen och den fallstudie som genomförts har 
uppnåtts. Undersökningen har gått bra och bemötandet från de respondenter som 
kontaktats har varit mycket positivt.  
 
Eftersom fallstudien endast avser ett företag kan resultatet av den och de slutsatser 
som framkommit anses vara lite specifika. Om fallstudien hade omfattat fler 
företag hade det varit möjligt att jämföra och se om simulering används på olika 
sätt. Trots detta anser jag att de respondenter som intervjuades i undersökningen, 
alla med lång erfarenhet inom simulering representerar en bra bild av verkligheten 
och stärker tillförlitligheten i denna uppsats.  
 
Anledningen till varför intervju valdes var att jag ansåg att svaren skulle bli mer 
uttömmande och till skillnad från enkät mer personlig. Intervjuerna 
kompletterades i ett senare skede med en enkät som de intervjuade respondenterna 
fick ta del av. Av de tre intervjuer som genomfördes var den första personlig, 
ansikte mot ansikte och de övriga två skedde via telefon. 
 
Oavsett vilken metod som används vid insamling av information finns det en risk 
att fel uppstår. Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som kan användas 
för att mäta hur pass bra datainsamlingen har fungerat. 

6.3.1 Validitet 
Med validitet menas att en mätning verkligen ger ett mått på det som avses bli 
mätt [YIN03]. För att i möjligaste mån säkerställa validiteten skapades en 
intervjumall utifrån forskningsfrågorna och syftet med uppsatsen. Kännetecken 
från teorin användes som stöd vid utformning av intervjufrågorna och utifrån 
respondentens svar ansåg jag att underlaget för analys skulle säkerställas. Genom 
att jämföra respondenternas svar med teorin kunde analysen genomföras och 
utifrån den dra slutsatser. För att ytterligare stärka validiteten användes öppna 
frågor vid varje intervju och respondenten tilläts tala fritt kring de frågor som 
ställdes om simulering. Förutom intervjuer genomfördes även en kompletterande 
enkätundersökning med samma respondenter som medverkat under intervjuerna 
för att säkerställa resultatet från undersökningen. Jag har även skickat uppsatsen 
till respondenterna som intervjuats för att få deras synpunkter och kommentarer 
på det jag skrivit. Respondenternas synpunkter har varit positiva och de har tyckt 
att arbetet håller god kvalitet. 

6.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt och om lik-
nande undersökning med samma testfall görs vid ett senare tillfälle skall denna 
komma fram till samma resultat [YIN03]. Jag anser att reliabiliteten i denna uppsats 
är hög eftersom jag innan varje intervju skickat exempelfrågor till respondenterna 
vilket har gett dem möjlighet att förbereda sig innan varje intervju. Alla intervjuer 
med respondenterna bandades för att säkerställa att ingenting som sagts skulle 
glömmas bort. De frågor som ställdes i enkäten var grupperade på ett enkelt sätt 
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för att respondenten lätt skulle kunna förstå dessa. Svaret på dessa skulle anges på 
en skala som graderats från ett till fem, och för att göra det lättare för 
respondenten användes samma struktur i hela enkäten.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Det finns många intressanta aspekter inom simulering som denna undersökning 
inte tar upp. Nedan ges förslag på vidare forskning: 
 

• Jämförelse hur simulering tillämpas mellan olika företag. 
• Simulering ur användarperspektiv 
• Hur ser ett simuleringsprojekt ut 
• Finns det speciella utvecklingsstrategier för olika typer av simuleringar 
• Utvärdering av simuleringsverktyg 
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Bilaga A - Intervjumall 
 

1. Namn 
 

2. Befattning 
 

3. Arbetsuppgifter 
 

4. Erfarenhet inom simulering 
 

5. Allmänt om simulering (modell, spegla verkligheten, program, olika 
verktyg) 

 
6. Simuleringsprojekt (sammansättning, steg, tid, planering) 

 
7. Fördelar/nackdelar med simulering 

 
8. Svårigheter/fallgropar 

 
9. Problem 

 
10. Resultatet (hur hanteras/värderas resultatet?) 

 
11. Simulerings som beslutsstöd 

 
12. Utvärdering 

 
13. Fatta beslut 

 
14. Case som du kan berätta om? 

 
15. Egna reflektioner (ngt som du vill ta upp?) 
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Bilaga B - Enkät 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Freddie Rosenberg och jag är student vid Luleå Tekniska 
universitet. Jag läser fjärde året vid avdelningen för Data- och Systemvetenskap 
och under 2004 började jag skriva en D-uppsats inom ämnet simulering. Under 
december månad (2004) genomförde jag en mycket givande intervju med Dig. 
Efter analys av det material som erhölls har jag sett ett behov av en liten 
komplettering och skickar härmed en liten enkät med några frågor som jag hoppas 
att Du har tid att besvara. 
 
När enkäten är ifylld spara och skicka tillbaka filen till min e-post adress:  
ferros-1@student.ltu.se  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Freddie Rosenberg 
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Bakgrund 
Företag och dess omgivning har blivit väldigt komplex under de senaste åren och 
trenden fortsätter att visa på en alltmer komplex tillvaro.  
 
Komplexa faktorer som påverkar beslutsfattande idag: 

5. Antalet lösningsalternativ har mångdubblats 
6. Höga kostnader som ett felaktigt lösningsalternativ kan medföra 
7. Bristande underlag för att fatta beslut 
8. Beslut måste fattas snabbt  

 
Beslutsfattande under dessa förutsättningar har därmed påverkat sättet att fatta 
beslut i företag och ställer väldigt höga krav på beslutsfattare. Beslutsstödjande 
system ex. simulering har kommit att bli ett frekvent använt hjälpmedel för att ta 
fram beslutsunderlag.  
 
Nedan följer ett antal frågor om de för- respektive nackdelar som finns med 
simulering:  
 
Jag som besvarar enkäten heter: 
 
Fördelar med simulering 

1. Hur viktiga känns dessa påståenden? Besvara varje fråga genom att sätta 
ett X på en 5 gradig skala där 1 står för inte viktig och 5 står för mycket 
viktig 

a. Kostnad: 
Att genomföra en simulering kan medföra höga 
utvecklingskostnader (ta fram fullständig simuleringsmodell, 
programvara), men i ett långsiktigt perspektiv lönar sig simulering.  
 

1 2 3 4 5 
     

  
b. Tid: 

Utvecklingstiden för ett simuleringsprojekt kan vara förhållandevis 
lång. I gengäld kan en simuleringsmodell simulera flera år framåt i 
tiden under kort tid och företag ges möjligheten att ta fram 
prognoser för framtiden.  
 

1 2 3 4 5 
     

 
c. Replikering: 

Replikering innebär att samma experiment kan utföras flera gånger 
med exakt samma villkor. I verkligheten ändras miljön ständigt och 
experiment som utförs kommer att få olika resultat. 

1 2 3 4 5 
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d. Legalitet: 

I vissa situationer kan det vara av intresse att utföra experiment 
som innebär att man testar lagen. Om experimentet utförs i 
verkligheten kanske det skulle innebära att man bryter mot en viss 
lag men med hjälp av simulering kan ”olagliga” parametrar läggas 
in i simuleringsmodellen och testas utan att bryta mot lagen. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
e. Säkerhet: 

Om ett experiment genomförs i verkligheten kan det i extrema fall 
leda till förlust av människoliv eller miljökatastrofer (Tjernobyl). 
Med hjälp av simulering finns möjligheten att utföra farliga 
experiment utan att utsätta människoliv eller omgivning för fara. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
f. Kunskap: 

Beslutsfattaren behöver inte besitta specialkunskaper för att kunna 
klara av att hantera en modell eftersom varje komponent i 
modellen motsvarar en riktig del av det verkliga systemet. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
g. Övrigt 

i. Simulering kan hantera många olika typer av problem 
såsom inventering, bemanning, långtidsplanering. 

 
1 2 3 4 5 
     

 
ii. Det är lätt att ta fram resultat från en simulering. 

 
1 2 3 4 5 
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Nackdelar med simulering 
2. Hur viktigt känns dessa påståenden? Besvara varje fråga genom att sätta 

ett X på en 5 gradig skala där 1 står för inte viktig och 5 står för mycket 
viktig 

a. Optimering: 
Simulering kan inte optimera prestanda hos ett system utan skall 
endast ses som en beskrivning av ett antal möjliga resultat där olika 
”vad händer om?” frågor ställs. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
b. Precision:   

Simulering anses av många inte vara tillräckligt pålitligt. Om 
indata som används vid simulering är felaktigt kommer resultatet 
om genereras att bli felaktigt och således oanvändbart. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
c. Beskrivning:  

En simuleringsmodell skulle kunna sägas består av ett regelverk 
som testas för att kunna generera ett resultat. Om modellen är 
ofullständig och saknar vissa regler kommer simulering inte ta 
hänsyn till detta och resultatet blir felaktigt. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
d. Lösning:  

Ett problem med simulering är att ”många” tror att den genererar 
en färdig lösning till alla möjliga olika problem. I själva verket bör 
simulering ses som ett hjälpmedel vid beslutsfattande. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
e. Övrigt 

i. Beslutsfattare har en tendens att ofta köpa simulering rakt 
av utan att titta på andra tekniker som kan generera ett 
bättre resultat. 

 
1 2 3 4 5 
     

 
ii. Simuleringsmjukvara är oftast inte användarvänlig och 

kräver specialkunskaper. 
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1 2 3 4 5 
     

 
3. Varför tror Du att LKAB valt att tillämpa simulering som beslutsstöd vid 

olika former av beslutsfattande? Besvara denna fråga med egna ord. 
 

SVAR: 
 

 
 
4. Övrigt 

 
SVAR: 
 
 




