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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar simuleringsteknikens användning inom pappers- och massaindustrin. 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka dess användning. Andra frågor i fokus 

är: Hur används simuleringsteknik idag? Hur sprids informationen om simulering? Hur kan 

användandet av simulering integreras i det kontinuerliga arbetet?  

Hur ser utvecklingen inom simulering ut? 

 

Datainsamlingen skedde i form av en fallstudie, intervjuer, telefonintervjuer och som åhörare 

till en diskussion kring simuleringsteknikens lämpbarhet. Deltagarna är personer med olika 

befattningar inom pappers- och massaindustrin, konsulter och andra för studien relevanta 

personer. Totalt har 13 personer deltagit i studien. Fem bruk finns representerade varav tre 

använder simulering.    

 

Resultatet visar att användandet av simulering främst påverkas av ekonomiska, 

organisatoriska, personalmässiga, tekniska och kunskapsmässiga resurser på bruken, den 

bristande integrationen mellan befintlig teknik och simuleringsteknik och det sätt 

informationen om simulering sprids. Av stor vikt för användandet är framför allt kunskap och 

intresse hos personalen på bruket. 

 

Simulering används exempelvis för att få fram dimensioneringsunderlag och för att utöka 

förståelsen för processerna i fabriken. Användandet sprids främst genom personliga kontakter 

t ex under konferenser, seminarium och genom konsulter. Även exempel på användning är 

betydande för spridningen. En förutsättning för att simulering ska kunna bli ett integrerat 

verktyget på bruken verkar vara, att modellen och simuleringskunskap finns på bruken, inte 

på konsultfirmor. En kontinuerlig användning kan underlättas av att en funktion med 

huvudansvar för tillämpningen tillsätts samt av att modellens uppdateringsmöjligheter 

förbättras. Respondenterna tror att utvecklingen av simulering främst handlar om en 

utveckling mot mer omfattande modeller, förbättringar av både simuleringsverktygen och 

möjligheten att integrera simuleringsteknik med befintlig teknik på bruken.  
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1 Inledning 
 

Simuleringsteknikens möjligheter har diskuteras sedan 60-talet enligt Savén (1995). Vinsterna 

med användandet beskrivs i ett flertal artiklar. Exempelvis skriver Lindstrand (2004) om 

möjligheten att använda simulering för att träna bort den mänskliga faktorn och på det sättet 

undvika kostsamma stopp i produktionen. Ett annat exempel är Evans (2003) som visar på 

möjligheten att effektivisera energiförbrukningen inom processindustrin genom simulering. 

Trots flertalet artiklar om vinsterna är spridningen inom industrin ojämn. En faktor som anses 

påverka användningen och spridningen av simuleringsteknik är brister hos tekniken. Savén 

(1988) skriver följande: 
 

�Datorernas pris-/prestandautveckling påverkar i hög grad användningen av simulering. Datorns snabbhet och 

minneskapacitet inverkar direkt på hur lång tid en simulering kräver respektive hur stor modell kan byggas�.  

 

Den datorkapacitet som simuleringar kräver fanns i början endast att tillgå i stordatorer. Detta 

begränsade givetvis spridningen. Hårdvaruutvecklingen har sedan dess gått mycket snabbt. På 

70-talet hade elektroniken blivit så kompakt och billig att personliga datorer blev möjliga.  

80-talet blev persondatorernas årtionde då datorerna på allvar flyttade in på kontoren och 

universiteten. Begreppet �användare� introducerades i datorkulturen i slutet av 70-talet och i 

början av 80-talet. En användare är enligt Janlert (1999) en person som använder färdiga 

program för att lösa sina egna specifika uppgifter. Personer som använde datorer innan detta 

kunde enligt Turkle (1997) delas upp i två kategorier, hackers och hobbyister. Hackers tyckte 

om att arbeta på en nivå där de kunde ignorera �själva maskinen� medan det för hobbyisterna, 

de tidiga persondatorägarna, var viktigt att bryta ned maskinen för att förstå den så 

fullständigt som möjligt. Begreppet användare uppstod i samband med introduktionen av 

applikationsprogram som kunde användas för att skriva och göra finansiella analyser på 

persondatorer.   

 

1984 introducerades den första Macintoshdatorn som marknadsfördes som en dator för alla. 

Macken skiljde sig från de tidigare persondatorerna genom att göra det möjligt för användarna 

att stanna på en nivå av visuell representation. Macken strävade efter att göra själva 

maskinens funktioner irrelevanta för användaren och simulerade ett skrivbord på skärmen. Ett 

gränssnitt med ikoner hjälpte till att organisera programmen och informationen. Istället för att 

använda sig av logiska kommandon kunde nu användaren navigera över programmen och 



 Inledning 

 2   

informationen med hjälp av en mus. Utvecklingen med att tillgodose användarna med 

funktionella gränssnitt har sedan dess fortsatt. Även inom simuleringsdomänen kan en 

liknande utveckling skådas. Tidigare var simuleringar något som endast kunde utföras av 

experter. Fiske (2004) skriver att den nya modellerings- och simuleringsprogramvaran öppnar 

domänen som tidigare endast var för tekniker och gör det möjligt för även exempelvis 

operatörer, förmän att använda tekniken i det dagliga arbetet som samarbets- och 

beslutsstödsverktyg.  

 

Savén (1988) hänvisar till en studie utförd på General motors som visar att 640 KB i 

primärminne kan vara tillräckligt för simulering av produktionssystem. I andra fall kan det 

krävas 4 MB och mer. En bärbar dator har idag (våren 2005) mellan 256-512 MB i 

primärminne vilket innebär att simuleringar utan problem kan utföras på en sådan.  

 

Simuleringsteknikens tillgänglighet har sedan det inledande citatet skrevs ökat både 

användbarhetsmässigt och genom en större tillgången till den tekniska grunden. Att denna 

uppsats skrivs pekar dock på att användandet av simulering fortfarande inte är lika utbrett i 

alla branscher. Varför är det så? Vilka faktorer är det då som påverkar spridningen av 

simuleringsteknik? Var finns svaren om de inte enbart finns i begränsningar och brister hos 

hårdvaran och mjukvaran?  

 

Den bransch som står i fokus i denna studie är pappers- och massaindustrin som är en av 

Sveriges äldsta industrier. Sverige har sedan vikingatiden exporterat skogsprodukter (Feller & 

Norman1996). Vilka faktorer är det som påverkar användandet i denna bransch?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan påverka användandet av 

simulering inom pappers- och massaindustrin.  

 

1.2 Frågeställningar 

Andra frågor som varit i fokus under arbetet är:  

Hur används simuleringar inom pappers- och massaindustrin idag? 

Hur sprids simulering? 
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Hur kan användandet av simulering integreras i det kontinuerliga arbetet?  

Hur ser utvecklingen inom simulering ut? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att beröra användandet av simuleringar inom pappers- och 

massaindustrin. Det är främst processimulering inom de olika bruken som studerats.  

  

1.4 Disposition 

Uppsatsen delas in i sex avsnitt: indelning, metod, teoretisk referensram, resultat, diskussion 

och slutsatser.  I det inledande avsnittet presenteras den grundläggande problematiken och 

syftet med uppsatsen. Här presenteras även andra frågor som varit i fokus under arbetet. I 

metodavsnittet beskrivs den valda metoden och argumenten för dess val. Läsaren får även en 

presentation av tillvägagångssättet och den kritik som kan riktas mot den och metoden. I 

resultatavsnittet redovisas resultatet av både fallstudien och intervjuerna. I diskussionen görs 

en analys av resultatet kopplat till teorin, en viss metodkritik presenteras även här. 

Diskussionen avslutas med förslag till fortsatta studier. Slutsatserna ger slutligen svar på de 

frågeställningar som drivit arbetet. 
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2 Metod 
Kapitlets syfte är att genom en kort introduktion till metoderna förklara de val som gjorts och 

beskriva tillvägagångssättet för datainsamlingen. Kapitlet avslutas med metodkritik där 

eventuella faktorer som kan ha påverkat arbetets trovärdighet tas upp. 

 

2.1 Kvalitet eller kvantitet 

Den metod en forskare väljer att arbeta efter styrs av de frågeställningar som denne ställer. 

Frågor som �Vad innebär det?�, �Vad handlar det om?� och �Vad kännetecknar denna 

händelse eller detta fenomen?� är enligt Starring (1994) typiska för det kvalitativa paradigmet. 

I det kvantitativa paradigmet undersöks istället frågor som �Finns det något samband mellan 

A och B?� och  � Förekommer A i större eller mindre omfattning i gruppen C än D?�  

Starrin beskriver kontroversen mellan kvalitativt och kvantitativt paradigm som något som 

pågått länge. Det har exempelvis handlat om en motsättning mellan positivister och icke 

positivister. Positivister menar att vetenskapen endast ska ägna sig år det som går att mäta och 

därmed kvantifiera. Företrädare för den humanistiskt grundade vetenskapen reagerade mot 

positivisterna strävan att använda samma regler för kunskapssökande inom de sociala 

vetenskaper som de inom naturvetenskapen. De ansåg bl.a. att människans tanke- och 

känslovärld inte kunde studeras enligt de principer som gäller för naturvetenskapen. Vägen till 

kunskap ansågs istället gå via tolkning av människans subjektiva föreställningar. Trots att de 

kvantitativa mätmetoderna och positivism som tanketradition dominerat under historien har 

forskare inom det sociala området fortsatt att bedriva en kvalitativ forskning.   

Målsättningarna för den kvalitativa och den kvantitativa forskningen skiljer sig åt. Starring 

(1994) beskriver målsättningen för kvalitativa metoder är följande; att identifiera och 

bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer. Han beskriver kvalitet som 

en karaktär eller egenskap hos någonting och kvantitet som mängden av denna karaktär eller 

egenskap. Målsättningen för kvantitativ metod är istället att undersöka hur på förhand 

definierade företeelser och dess egenskaper och innebörder fördelar sig i en population, 

händelser eller situationer. Inom kvalitativ metod används ofta begreppet förståelse till 

skillnad från förklaring. Det intressanta är att uppnå förståelse för innebörden av, meningen 

eller avsikten med de företeelser som studeras. I en studie som använder en kvantitativ metod 

är de tänkbara slutsatserna studien kan leda till bestämda på förhand. Dessa hypoteser ställs 
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upp och testas. I en studie där kvalitativ metod används, formuleras inte sådana slutsatser, då 

det som mäts inte är klarlagt från början. Urvalet av respondenter i en kvalitativ studie görs i 

syfte att få så bra information som möjligt. Därmed är vilka deltagare till skillnad från antalet 

deltagare det intressanta. Exempel på olika urval är bekvämlighetsurval, strategiskt 

(teoretiskt), representativt (ej statistiskt slumpmässigt), heterogent och homogent. Inom den 

kvantitativa metoden är ofta mängden av deltagare viktig för att statistik validitet ska kunna 

uppnås. I dessa fall bör även urvalet ske slumpmässigt.   

 

I denna uppsats används kvalitativ metod. Detta anses leda till det bästa sättet att undersöka 

och besvara de ställda frågeställningarna som är av explorativ karaktär.    

 

2.1.1 Fenomenografi 

Alexandersson (1994) beskriver betydelsen för ordet �fenomenografi�. Ordet är sammansatt 

av delarna �fenomeno� och �grafi�.  Fenomenon kan härledas ur det grekiska substantivet 

phainomenon med betydelsen, det visar sig. Grafia kan översättas till, att beskriva ord eller 

bild. Därmed kan syftet med fenomenografin bestämmas till, att beskriva det som visar sig. 

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk ansats, där människans uppfattning av olika 

aspekter av fenomen, företeelser eller objekt studeras. Den fenomenografiska utgångspunkten 

är att företeelser kan ha olika innebörd för olika människor. Målet är att försöker fånga, 

beskriva, analysera och tolka dessa uppfattningar.  

 

Alexandersson beskriver även strukturen för en fenomenografisk studie. I början av studien 

görs en avgränsning till en eller flera aspekter av det fenomen som studeras. Därmed 

formuleras en eller flera övergripande frågor som tros fånga olika aspekter på fenomenet. Den 

vanligaste metoden för datainsamling är intervjuer. Det är viktigt att urvalet av deltagare sker 

med tanke på att en beskrivning och identifikation av olika uppfattningarna ska kunna ske. 

Därför bör inte urvalsförfarandet ske utifrån principen att få ett representativt underlag. Det 

ligger inte i intresset att statistiskt mäta hur stor andel av populationen som har en viss 

uppfattning av en företeelse eller av ett objekt. Kravet på denna variationsbredd gör att 

deltagarna oftast handplockas med tanke på det som kan vara relevant i sammanhanget. Det är 

viktigt att deltagarna har kännedom och kunskap om de företeelser som ska undersökas för att 

intervjuerna ska kunna behandla det för studien relevanta. Intervjuerna bandas för att de 

senare ska kunna skrivas ned ordagrant och analyseras. Dataanalysen startas genom att de 
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utskrivna intervjuerna genomläses för att ett helhetsintryck ska kunna skapas. I analysen sker 

ett sökande efter väsentliga citat som antingen pekar på liknande eller skiljda uppfattningar 

hos deltagarna. 

 

Fenomenografin valdes då metoden ansågs erbjuda ett bra sätt för datainsamlingen, 

bearbetningen och struktureringen av intervjumaterialet.  

 

2.1.2 Resultatens giltighet 

Vilken trovärdighet har då resultatet? Kan uppsatsens noggrannhet och giltighet kontrolleras? 

I den positivistiska traditionen besvaras dessa frågor genom en diskussion om validitet och 

reliabilitet. Enligt Rosing (1996) är en mätmetod valid om den mäter det den är avsedd att 

mäta och mätmetoden har hög grad av reliabilitet om den vid upprepade mätningar av samma 

sak ger samma mätvärde. Dessa kriterier möjliggörs då det från början står klart vad som ska 

mätas. I den kvalitativa traditionen har frågorna om trovärdighet, noggrannhet och giltighet en 

annan innebörd. Enligt Starrin (1994) är det viktigt att resultatet är empiriskt grundat, dvs. att 

det finns täckning i data för de slutsatser som dras. I praktiken innebär detta exempelvis att 

relevanta delar av data inte ska utelämnas och att det inte får finnas ett glapp mellan de dragna 

slutsatserna och befintlig data. Validitet i forskningen uppnås genom att en systematisk analys 

utförs. Kraven på att analysen sker systematiskt ökar med mängden data. I en studie med 

kvalitativ ansats är det särskilt viktigt att läsaren har tillgång till en lättförståelig och utförlig 

beskrivning av tillvägagångssättet. Detta för att läsaren ska kunna bilda sin uppfattning av 

graden av systematik och övrig kvalité på data och analys. För att kunna bedöma pålitligheten 

i den fenomenografiska undersökningen menar Alexandersson i Starrin (1994) att det är 

viktigt att läsaren kan följa forskarens resonemang för att kunna döma om det är logiskt. 

Forskarens ställningstaganden och resonemang kan till en del bedömas genom att citat från 

materialet presenteras.   

 

2.1.3  Intervjustudie 

En intervju kännetecknas av ett mer eller mindre strukturerat samtal med en eller flera 

respondenter. Syftet avgör den grad samtalet ska struktureras och styras. Breakwell, 

Hammond & Fife-Schaw (2000) tar upp tre olika typer av intervjuer, den strukturerade, den 

delvis strukturerade och den ostrukturerade.  
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- Frågorna i en strukturerad intervju bestäms i förväg. Under intervjun följer 

intervjuaren en given ordning. Enligt Merriam (1994) lämpar sig denna typ av intervju 

bäst i situationer då antalet deltagare är stort och en kvantifiering av resultaten är 

viktig.  

 

- En delvis strukturerad intervju styrs också av ett antal frågeställningar men varken 

frågornas ordningsföljd eller formulering bestäms i förväg. Under intervjun används 

frågorna istället som ett slags stöd. Detta upplägg möjliggör för intervjuaren att följa 

samtalet och anpassa intervjun efter dess utveckling och exempelvis direkt tillföra nya 

idéer som uppkommer.  

 

- Den ostrukturerade intervjun används då intervjuarens kunskap om företeelsen inte är 

tillräckligt för att relevanta frågor ska kunna formuleras. Enligt Merriam (1994) 

används denna intervju typ ofta under en deltagande observation i början av en 

fallundersökning för att forskaren ska få mer insikt inom ett område.   

 

Intervjuer ansågs som det bästa sättet att nå förståelse för de olika individernas uppfattning 

om frågeställningarna. I början av studien var intervjuerna mindre strukturerade för att ämnet 

då var okänt. I takt med att förståelsen för ämnet ökade inriktades dock intervjuerna mer mot 

vissa bestämda frågor.  

  

2.1.4  Fallstudie 

Merriam (1994) definierar en fallstudie enligt följande: En fallstudie är en undersökning av en 

specifik företeelse, till exempel en händelse, ett skeende eller en institution. Syftet med en 

fallstudie är att ta en del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet försöka beskriva 

verkligheten. 

 

Merriam menar att följande egenskaper är utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier.  

 

- Partikularistisk, att fallstudien fokuserar på viss situation, händelse, företeelse eller 

person. Fallet som studeras ska åskådliggöra något som är viktigt för företeelsen. 
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- Deskriptiv, att beskrivning av den studerade företeelsen är omfattande och tät. Detta 

innebär att en fullständig och bokstavlig beskrivning görs av den händelse eller den 

enhet som studeras.  

 

- Heuristisk, att fallstudien ska förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 

studeras. Fallstudien kan skapa ny kunskap, vidga förståelsen för en företeelse eller 

bekräfta det man redan visste. 

  

- Induktiv, att fallstudien grundar sig till största delen på induktiva resonemang. Ur den 

information som tillgås under fallstudien uppstår generaliseringar, begrepp och 

hypoteser.  

 

En fallstudie är användbar i de fall där en djup analys önskas av en bestämd situation, inte för 

att ta reda på något som gäller generellt för många. Det finns inga bestämda metoder som bör 

användas i en fallstudie. Användandet av vissa metoder är dock vanligare än andra. 

Datainsamlingen i en fallstudie sker ofta genom intervjuer, observation och/eller källanalys.  

 

Fallstudien valdes då det är en bra metod att få en djupare förståelse för en företeelse. 

Fallstudien skulle därmed fungera som ett bra komplement mot intervjuerna som skulle 

generera en mer generell kunskap kring ämnet. 

 

2.1.5 Tillvägagångssätt i aktuell studie 

Den genomförda studien är av kvalitativ karaktär. Dess ansats är även fenomenografisk. 

Därmed har tillvägagångssättet strukturerats av dessa metoder.  Arbetat startades med en 

litteraturstudie. Den litteratur som först studerades handlade till mesta dels om pappersteknik, 

pappers- och massaindustrin, simuleringsteknik och dess användning. En stor del av detta 

arbete redovisas inte i uppsatsen men den var nödvändig för att en grundförståelse för 

deltagarnas miljö, simuleringsteknik och frågeställningen som skulle uppnås. Som en del i 

detta gjordes även ett studiebesök på ett pappersbruk. Studiebesöket innehöll även en 

genomgång av principerna i pappersteknik och en rundvandring i ett pappersbruk. 

Frågeställningarna specificerades under förarbetet i samråd med uppdragsgivaren. De 

ursprungliga uppdragsbeskrivningen finns att tillgå i bilaga A. 

 



 Metod 

 9   

Datainsamlingen utfördes i form av intervjuer, telefonintervjuer och som åhörare på en 

diskussion om simuleringsteknikens lämpbarhet. Urvalet av deltagare kan kallas både 

representativt och bekvämligt. Representativt, då det utfördes med tanke på att få så bra 

information som möjligt. Bekvämligt, då det till stor del var uppdragsgivarens kontakter som 

användes. Deltagarna kontaktades via telefon där en kort information om studien gavs. Efter 

samtalet fick de även skriftlig information i form av ett brev (se bilaga B). För att samla så 

skilda uppfattningar som möjligt, valdes deltagare som befann sig i olika positioner och olika 

organisationer. Bland dem fanns både användare och icke användare av simuleringsteknik. 

Deltagarna delades upp i kategorier som användare, beslutsfattare, konsult, forskare och 

övrig. I kategori övrig hamnade de personer som inte direkt arbetade med simulering men 

som på grund av exempelvis lång erfarenhet av branschen eller stor kunskap i 

simuleringsteknik ändå var viktiga att samtala med. 

 

Bland deltagarna fanns representanter för fem bruk, varav tre var användare av simulering. 

Representanterna hade följande positioner: utvecklare av simuleringsverktyg, forskare inom 

koncernens forskningsavdelning, professor i pappersteknik, konsult, marknadsförare av 

tekniska lösningar för industrin, projektledare inom utvecklingsavdelning, chef för 

processtyrning, tre processingenjörer, ingenjör projektanställd för simuleringsprojekt, 

underhållsansvarig tekniker och kemiingenjör anställd för att sköta simuleringar för alla bruk 

inom en koncern. Totalt deltog 13 personer i studien.  

 

Utformandet av intervjuguiden (se bilaga C, D & E) gjordes med hjälp av Breakwell, 

Hammond & Fife-Schan (2000) och den teori som tas upp i den teoretiska referensramen. 

Även intervjuguiderna i Savén (1995) och Nyqvist & Sjöberg (2004) användes som 

inspiration. Intervjustudien lades upp så att personer som bedömdes ha mer allmän kunskap 

om ämnet, exempelvis forskare och personer i kategori övrig intervjuades först. Dessa 

intervjuer var mer ostrukturerade för att utrymme skulle finnas för ämnen och områden som 

inte kunnat förutsägas. Intervjuguiden specificerades efter varje intervju och vissa kärnfrågor 

kunde snart preciseras. I de kommande intervjuerna följdes intervjuguiden mer noggrant men 

visst utrymme lämnades även här för relevanta diskussioner. Intervjuguiderna skiljde sig 

något åt beroende på informantens roll och befattning men ett antal frågor återkom i varje 

intervju. I alla fall utom en intervjuades personerna enskilt. Vid ett fall intervjuades två 

personer samtidigt. En intervju varade ungefär en timma medan telefonintervjuerna varade 30 

minuter. Inför telefonintervjuerna skickades frågorna i förväg dels för att effektivisera 
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intervjun och dels för att kunna reda ut eventuella oklarheter med frågorna i förväg. 

Telefonintervjuerna lades sist i datainsamlingen då de av författaren inte bedömdes vara lika 

flexibla som en vanlig intervju.   

 

För att få en fördjupad förståelse för vad simuleringsteknik används för och hur ett 

simuleringsprojekt kan se ut skulle två fallstudier utföras. Den ursprungliga planen var att 

jämföra två fall där simuleringsteknik används i det ena faller men inte det andra. För att de 

två projekten skulle kunna jämföras var det viktigt att hitta projekt vars inriktning var 

densamma. Det visade sig vara svårare än väntat att finna identiska projekt, där simulering i 

det ena används som arbetsmetod men inte i det andra. Problemen var att det först tog tid 

innan ett företag som arbetade med ett intressant simuleringsprojekt hittades. När ett sådant 

väl funnits tog det ytterligare tid att nå de rätta personerna som kunde besluta om en eventuell 

medverkan. Att efter detta söka efter ett identiskt projekt utan simulering hade varit en 

omöjlighet tidsmässigt. Datainsamlingen fick istället anpassas efter de möjligheter 

verkligheten erbjöd. Därmed har en fallstudie på ett större simuleringsprojekt utförts. 

Fallstudien baseras på ett besök på ett bruk där tre personer, en beslutsfattare och två 

användare, intervjuades. Intervjuguiden som användes i fallstudien bestod av vissa frågor från 

intervjuguide C (se bilaga C) och kompletterades även med frågor som enbart inriktades på 

det aktuella simuleringsprojektet (se bilaga E). Ytterligare två simuleringsprojekt har 

bekantats med. Informationen om dessa är dock för liten för att de ska kunna kallas för 

fallstudie.   

 

I det s k �trepartsamtalet� deltog en processchefen som varit initiativtagare till det 

simuleringsprojekt som beskrivs i fallstudien, en forskare från en annans koncerns 

forskningsenhet som hade en negativ inställning till simulering och en person som driver ett 

företag som tillhandahåller simuleringstjänster. Diskussionen fördes kring simuleringens 

lämpbarhet. Hur ska simulering användas för att det ska komma till nytta och vilka tekniska 

förändringar måste göras för att användandet ska underlättas.   

 

Intervjuerna och trepartsamtalet bandades och transkriberades sedan ordagrant (se bilaga F) 

vilket gav ett omfattande analysunderlag. Redan under datainsamlingen började vissa faktorer 

te sig mer viktiga än andra, en del nya tillkom också som tidigare nämndes. Materialet 

bearbetades genom grundlig läsning och strukturering i kategorier.  
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2.1.6 Metodkritik 

I kvalitativ metod är det som viktigt att deltagarna väljs med omsorg för att en variation av 

uppfattningar ska kunna fångas. Olika faktorer i denna studie kan ha påverkat skillnaderna i 

uppfattningar i en mer homogen riktning. Flertalet av deltagarna är kontakter till 

uppdragsgivaren. Att inte använda dessa kontakter hade troligen försvårat arbetet. Samtidigt 

kan detta ha lett till att andra mer relevanta personer inte kommit till tals. En annan faktor som 

kan ha påverkat variationerna i uppfattningar är att flertalet av deltagarna använder sig av 

samma simuleringsverktyg. Deltagarna har i de flesta fall också samma utbildningsnivå. 

Kanske är det så att de flesta som använder simulering är högskoleutbildade. Då det i detta 

fall är viktigt att informanten har erfarenhet av simulering är en likriktning i utbildningsgrad 

kanske något oundvikligt. 

 

Alexandersson (1994) tar upp ett antal kritiska punkter för fenomenografin.  

Dels handlar kritiken om det sätt som data behandlas. Det finns en fara med att isolera 

uppfattningarna då de ju friställs från de människor och sammanhang de yttrats i. En annan 

relevant fråga är om de slutsatser som dragits verkligen speglar innehållet i intervjuerna. För 

att detta ska kunna bedömas är det viktigt att läsaren i text kan följa både analysen av 

intervjuresultaten och forskarens resonemang kring detta. I en tredje fråga behandlas de fall 

då forskarens sakkunnighet brister. Kanske skulle det i dessa fall vara befogat med en 

medbedömares granskning av materialet. Tanken är att kvalitén i tolkningen av materialet kan 

öka om det granskas av en ämneskunnig.  

 

Fallstudien som metod har kritiserats då den kan leda till överförenklingar eller överdrifter av 

faktorer i en situation, vilket leder till felaktiga slutsatser. Under en fallstudie är forskaren 

utelämnad åt sin egen förmåga. En oetisk forskare kan välja bland tillgänglig data på ett sätt 

som gör att han kan visa praktiskt vad som helst. För att undvika felaktiga slutsatser kan 

resultatet i fallstudien ställas i jämförelse med resultatet i intervjustudien. 



 Papper och massa 

 12 

3 Pappers- och massaindustrin 
I det följande kapitlet ges en kort introduktion till pappers- och massaindustrin i Sverige. 

Syftet är även att ge läsaren en inblick i papperstillverkningsprocessen. 

  

3.1 En kort introduktion 

Fellers & Norman (1996) beskriver pappersindustrins historia i sin bok Pappersteknik. 

Papperstillverkningens i Sverige startade på mitten av 1500-talet. Den svenska 

pappersindustrin började utvecklas i mitten av 1800-talet då pappersmaskiner från England 

introducerades i Sverige. Bristen på papper under den Franska revolutionen hade lett till att 

mer effektiva metoder för papperstillverkning utvecklats och via England nådde ny teknik 

även Sverige. Den fösta engelskbyggda pappersmaskinen ställdes upp 1832, i Klippan och 

fyra år senare introducerades maskiner i Lessebo, Norrköping och Grycksbo.  

 

Ett viktigt startskott för den svenska skogen som råvara för pappersindustrin var 

introduktionen av slipmassaprocessen. Bristen på fiber ledde till att en teknik där nya typer av 

råvaror kunde nyttjas utvecklades i Tyskland, i mitten av 1800-talet. I processen pressas 

stockar mot en roterande slipsten. Stockarna finfördelas och blandas med vatten till massa. 

Den nya tekniken höjde förädlingsgraden på skogsprodukter till den grad att även skog i 

områden som saknade vattenleder kunde utnyttjas. Många massafabriker växte upp i 

Värmland och Småland. Parallellt med slipmasseprocessen utvecklades ett kemiskt sätt att 

frilägga fibrer där veden kokades i vatten blandat med olika kemiska ämnen. Den utvunna 

massan var till en början mörk och hade dåliga styrkeegenskaper. Fiberfriläggning där sulfat 

användes fick sitt genombrott 1940 då massan med hjälp av klordioxid kunde blekas utan att 

dess styrkeegenskaper försämrades. 

 

Fram till så sent som 1980-talet fungerade Sverige främst som exportör av massa. Detta på 

grund av att Sverige dels saknade kapital att bygga egna pappersfabriker och dels för att 

pappersmassan till skillnad från papper var tullfri. Pappersfabrikerna som startades 

koncentrerade sig på produkter som lönade sig trots tullavgifter. Det var främst sådant papper 

som krävde ett stort malningsarbete t ex kraftpapper, smörpapper och tidningspapper. 

Tillverkningen blev lönsam på grund av tillgången till billig vattenkraft. Den svenska massans 

användningsmöjligheter begränsades även av att massa- och pappersfabrikerna inte var 
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integrerade. Detta ledde till att papper producerades av massa som redan torkats en gång, 

vilket försämrade fiberstyrkan.  

 

Efter andra världskriget utgjorde Romfördraget en start för slopade tullavgifter. 1984 

avvecklades papperstullarna gentemot andra EG-länder vilket ledde till att 

papperstillverkningen i Sverige alltmer byggdes ut. Dock har Sverige förbundit sig till att 

försäkra att utbyggnaden av de svenska pappersfabrikerna inte leder till massabrist på de 

europeiska bruken. 

 

Enligt skogsindustrins � en faktasamling, fanns det år 2003, 46 pappersfabriker och 45 

massafabriker i Sverige. Idag är de flesta fabrikerna integrerade dvs. massa och 

papperstillverkningen sker vid samma enhet. Detta gör det möjligt att utnyttja värmeenergin 

och fibrernas styrka maximalt, då pappret tillverkas direkt på våtmassa istället för en 

exporterad massa som redan torkats en gång. Ett integrerat bruk för tillverkning av 

kemiskmassa och papper kan vara självförsörjande på energi.  

 

Det produceras i huvudsak tre typer av massa i Sverige, mekanisk massa, kemisk massa och 

returpappersmassa. Den kemiska massan kan i huvudsak indelas i oblekt sulfatmassa och 

blekt sulfatmassa. Enligt skogsindustrins - en faktasamling 2003, utgör den kemiska massan 

47 % av råvaruanvändningen vid papperstillverkning. Oblekt sulfatmassa som produceras av 

blandad barrved med inslag av lövved används till säckpapper och kraftfiber. Blekt 

sulfatmassa som endast tillverkas av några få sulfatfabriker används till blekt papper som 

tryck och skrivpapper, livsmedelkartong samt som tillsats i olika trähaltiga papper och 

kartongtyper. Massan utgör huvuddelen av den massa som exporteras. Den mekaniska massan 

som huvudsakligen tillverkas av gran utgör 25 % av råvaruanvändningen. Massan används 

mest till tidningspapper, journalpapper och kartong. Returpapper som bidrar med 15 % till 

den totala råvaroanvändningen utgörs till största delen av gammal wellpapp som används till 

liner och fluting. Tidningar, tidskrifter och kataloger används till framställning av 

tidningspapper och avfall från tryckerier och kartong till kartongtillverkning. 

 

Sveriges massa- och pappersindustri är idag Europas tredje största efter Tyskland och Finland. 

Den svenska massaexporten är avgörande för papperstillverkningen i exempelvis Tyskland, 

Storbritannien och Frankrike. Det exporterade papperet täcker en dryg tiondel av EU-

ländernas pappersbehov. Svensk papperstillverkning baseras till största delen på färskfiber 
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därför är den svenska pappersindustrin viktig för fiberförsörjningen i Europas mer 

returfiberbaserade pappersindustri.  

 

3.2 Papperstillverkning 

Fellers & Norman (1996) definierar papperstillverkning enligt följande: Papperstillverkning 

syftar till att med fibrer, vatten och energi tillverka papper. Papperstillverkningsprocessen kan 

delas upp i följande steg: mäldberedning, avvattning, pressning och torkning. Även ett femte 

steg kan tilläggas rörande de behandlingar som det färdiga pappret genomgår för att få 

önskade egenskaper.  

 

Pappersmassan produceras genom att fibrerna friläggs. Fibrerna kan frigöras antingen genom 

kemisk utlösning eller genom mekanisk bearbetning. I den kemiska utlösningen löses fibrerna 

med hjälp av kemikalier och värme medan de i den mekaniska bearbetningen sönderdelas på 

mekanisk väg.  

 

Då fibrerna frigjorts, späds massan med ännu mer vatten och sprutas ut på en ändlös, 

finmaskig duk som kallas vira. Denna del av processen kallas avvattningen. På viran rinner 

och sugs vattnet av och pappersarket börjar ta form. Från viran förs arket in på pressning 

mellan roterande valsar, där ytterligare vatten pressas ut. Det vatten som återstår torkas sedan 

bort över en eller flera uppvärmda cylindrar i torkpartiet.  

 

Förutom flöden i tillverkningsriktningen finns även olika flöden som återför vatten och 

material in i processerna. Bakvattensystemet återför vatten och material till processen för att 

minska vattenförbrukning och materialförluster, vilket är viktigt av både ekonomiska och 

miljömässiga skäl. Materialet hamnar i bakvattensystemet under tillverkningsprocessen under 

driftsstopp eller på grund av att en det av kvalitetsskäl underkäns.  

 

En färdig pappersrulle förs över på en tambour där den hissas till en rullmaskin för vidare 

behandling. Tambourrullen delas sedan i mindre rullar eller skärs i varierande from i en 

arkmaskin. 

 

Genom olika fiberslag, fiberfriläggningsmetoder och fiberbehandling kan papprets egenskaper 

varieras. Fibrerna från olika träslag har skilda kvalitéer. Barrvedsfibrer är exempelvis dubbelt 
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så långa i jämförelse med lövvedsfibrer. Tillverkning av kemisk massa är mer skonsam mot 

fibern än mekanisk massa i den mening att medelfiberlängden på de fibrer som behandlats 

kemiskt är betydligt högre. Vid den kemiska behandlingen sker dock en kemisk nedbrytning 

av cellulosan, vilket medför att den enskilda fiberns styrka försämras. Då fibrerna från början 

har olika kvalitéer är vissa fibrer mer lämpade för en behandling i jämförelse med en annan. 

Exempelvis isoleras lövvedfibrerna nästan uteslutande med kemiska metoder då de är kortare 

och smalare än barrvedfibrer, medan barrvedsfibrer isoleras genom båda metoderna. 

 

Genom att tillsätta olika medel i pappret kan dess egenskaper förändras. Lim exempelvis, gör 

pappret svårgenomträngligt för bläck och tryckfärg medan talk ger pappret en bättre opacitet, 

bättre tryckbarhet och jämnare yta. I de fall en god tryckbarhet och ljushet krävs, stryks 

pappret med kaolin (porslinslera), krita eller titandioxid.  

 

Papperstillverkningsprocessen är som synes en mycket komplex och komplicerad process. 

Alla faktorer som påverkar utfallet finns idag inte identifierade. Det som kan konstateras är att 

kvalitén på massans och papperet påverkas av faktorer längs hela kedjan från fibrernas 

växtmiljö till produktionsprocessen och dess organisering.  

 

4 Simulering 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en beskrivning av vad simulering är och hur 

tekniken används. Detta dels genom att olika definitioner av simulering tas upp och dels 

genom att de olika stegen i ett simuleringsprojekt beskrivs.  

 

4.1  Vad är simulering? 

Uppgifterna om när datorsimulering först introducerades är motstridiga. Dutton (1978) skriver 

att det används sedan slutet av 40-talet början av 50-talet medan Savén (1988) menar att det 

började användas kring mitten av 60-talet. Den datorkapacitet som simuleringen krävde fanns 

endast att tillgå i stordatorer vilket begränsade användningen till dessa miljöer. Med den 

mjukvara som finns att tillgå idag kan simuleringar utföras på bärbar persondator vilket 

givetvis möjliggör en helt annan spridningsgrad. 

 

 Vad är då simulering? Savén (1988) tar upp ett flertal olika definitioner på simulering:
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�Simulering är ett experiment på modell.� 

 

�Simulering är en metod för att studera hur ett system som innehåller slumpmässiga 

egenskaper fungerar, utan att man behöver handskas med det verkliga systemet. I simulering 

ingår att bygga, köra och manipulera en modell samt den analys av resultatet som följer�.  

 

�Att simulera är att imitera vissa eller alla egenskaper hos ett system med hjälp av en annan 

typ av system (t ex ett datorsystem).� 

 

�Datorsimulering är processen att konstruera och bygga en matematisk-logisk modell av ett 

verkligt system och experimentera med denna modell i en dator för att bestämma hur systemet  

uppför sig vid förändringar i dess struktur eller omgivning�. 

 

4.2 Programmeringsspråk eller simuleringsverktyg 

Idag används allt från generella programmeringsspråk till specialiserade, domänspecifika 

modelleringsspråk och simuleringsverktyg då en simuleringsmodell byggs. De senare 

simuleringsverktygen underlättar arbetet genom att användare själv inte behöver bygga hela 

den logiska strukturen med satser eller block. När det första simuleringsverktyget utvecklades 

är osäkert men de kommersiellt tillgängliga verktygen började blir vanliga under 80-talets 

senare del skriver Savén (1988). Vid denna tid möjliggjorde den tekniska utvecklingen att 

persondatorerna kunde rustas med ett grafiskt gränssnitt som stödde användaren. Ett exempel 

på simuleringsverktyg är FlowMac som används inom pappers- och massaindustrin. 

Verktyget är baserat på programmet Extend som var det första med att erbjuda ett 

simuleringsverktyg för persondatorer. FlowMac kan exempelvis användas för 

processimulering. Verktyget innehåller flera bibliotek med block föreställande exempelvis 

pumpar eller ett viraparti och andra delar som behövs för att beskriva 

papperstillverkningsprocessen. Det modulbaserade upplägget är praktiskt då det gör det 

möjligt att ändra en del av modellen utan att helheten påverkas. Då skalet är öppet är det 

möjligt för användaren att se de befintliga ekvationerna och göra ändringar i dem. För att 

kunna simulera krävs dock endast att användaren för in värden på exempelvis volymer och 

flöden. Därmed kan användaren bygga en grov simuleringsmodell på en dag. 
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På en del områden som ska modelleras är alla faktorer av betydelse inte kända och därmed 

inte definierade. Ett sätt att modellera okända miljöer är att använda s.k. blackboxmodeller. I 

en blackboxmodell är det utsignalen eller svaret på en insignal som studeras. Det viktiga är 

därmed inte att modellen ger en exakt beskrivning av den verklighet som studeras utan att den 

korrekt beskriver utsignalen eller svaret på insignalen. Ju mer komplex ett system är desto 

vanligare är det att modellen avviker från en exakt beskrivning av verkligheten.  

 

I de i uppsatsen förekommande simuleringsprojekten har modellerna byggts både från 

grunden och med hjälp av olika simuleringsverktyg. 

 

4.3 Kontinuerlig eller diskret simulering 

Modellens exekvering kan ordnas på olika sätt beroende på vilket slags system eller problem 

som ska studeras. Skillnaden mellan dessa två sätt beskrivs i Savén (1988) och Andersin 

(1972). I kontinuerlig/tidsstyrd simulering stegas tiden fram ett steg i taget. Modellstorheterna 

som exempelvis tillståndet i en kornkvarn förändras i varje steg. I diskret/händelsestyrd 

simulering byggs modellen upp av ett antal väldefinierade händelser och relationer dess 

emellan. En möjlig händelse skulle kunna vara formandet av pappersarket på viran. 

Händelsen har en början i att fibrerna sprutas från inloppslådan på viran och ett slut i när arket 

når torkpartiet. Modellens olika händelsepunkter studeras en och en i tidsordning. Bägge 

modellerna beskriver en situation eller en händelse i en viss tidpunkt. Skillnaden skulle kunna 

sägas ligga i det avstånd som systemet betraktas från. Studerar vi systemet från ett tillräckligt 

nära håll kan vi urskilja varje enskild detalj som rör sig i systemet. Betraktar vi det istället på 

avstånd ser vi endast flöden av detaljer. Detta påverkar givetvis de olika simuleringstypernas 

möjliga användningsområden. Om variationer i de individuella egenskaperna har en betydelse 

för systemets beteende är det bra att använda diskret simulering. Om det går bra att betrakta 

variationerna i mängd per tidsenhet är kontinuerlig simulering ett bra val. Båda typerna 

används för att simulera processerna inom pappersindustrin. 

 

 Pseudoparallell simulering är en speciell variant av den händelsestyrda simuleringen. En 

parallell modellbeskrivning skapas genom att ett antal modellobjekt skapas. Dessa beskriver 

de processer som ingår i modellen, t ex alla enskilda filter. Fördelen med denna metod är att 

ett objektorienterat programmeringsspråk kan användas. Detta underlättar för 
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modellkonstruktionen och programmeringen då objekt av samma art kan ärva varandras 

egenskaper istället för att de ska definieras specifikt för varje objekt. En objektorienterad 

modell kan även lättare uppdateras och ändras.  

 

I uppsatsen har användare av alla de tre ovannämnda simuleringstyperna intervjuats.   

 

4.4 Modellen som tankeverktyg  

I slutet av 70-talet presenterade Johnson-Laird (1983) en omdiskuterad teori som hävdade att 

människan i sitt resonerande använder sig av mentala modeller. En mental modell är en intern 

representation av information som står i analog korrespondens med det som representeras. 

Människan använder sig av modellerna för att exempelvis kunna förutse de resultat dennes 

handlingar har. De mentala modellerna existerar endast i människans sinnen och är aldrig 

sanna eller kompletta. De väsentliga är att de är tillräckligt bra för att kunna guida människan 

i vardagen. En modell kan leda till både lyckade och mindre lyckade resonemang då den kan 

skapas genom perception, fantasi eller kunskap om hur världen fungerar. Carrol och Olson 

(1987) definierar en mental modell som en mental struktur som reflekterar användarens 

förståelse av ett system. De menar att den kan sägas innehålla all kunskap om ett system som 

är nödvändig att känna till för att kunna utvärdera möjliga handlingar innan de utförs. En 

mental modell kan skapas spontant eller formas under en längre tid genom träning. Wickens 

& Hollands (2000) menar att det är fördelaktigt att låta anställda bilda korrekta mentala 

modeller över de system de arbetar med. Detta görs genom att människor får träna sig i ett 

systems underliggande kausala strukturer och i de principer som styr ett system och dess 

synliga delar som de möter i sitt dagliga arbete.   

 

4.5 Hur används simulering? 

Janlert (1999) menar att informationstekniken kan användas för att utsträcka vårt tänkande. 

Precis på samma sätt som vi använder språket eller en penna kan informationstekniken 

användas som ett intellektuellt verktyg eller ett tankeverktyg. I likhet men den mentala 

modellen kan en simuleringsmodell användas för att formalisera idéer och tankegångar. 

Shannon (1998) tar upp de huvudsakliga vinsterna med att använda simulering. För att en 

simulering ska kunna utföras måste det studerade systemet beskrivas av en formaliserad 

modell. I detta skapas en tydlig och analyserbar �teori� av systemet och dess beteende. På 
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detta sätt, menar Shannon, kan simulering leda till att förståelsen för olika tillstånd i systemet 

utvidgas. Teorin hjälper till att identifiera de kritiska variablerna från mängden och ger 

därmed även en förståelse för det tillståndet i systemet som är önskvärt att nå och 

upprätthålla. Modellen gör det möjligt att experimentera med nya, okända situationer. Den 

kan användas i problemlösande syfte i exempelvis vad-om analyser. Modellen kan även 

användas för planeringen av nya system, för att hitta bra sätt att styra ett befintligt system till 

ett önskat mål eller för att hitta en optimal utformning av ett system. Genom simulering kan 

flaskhalsar i produktionen identifieras och olika förbättringsstrategier utvärderas. En 

ytterligare fördel med att utföra tester i en simuleringsmodell är att tiden i den kan 

kontrolleras. Tempot kan både höjas i syfte att reducera experiment tid och saktas ned för att 

möjliggöra en mer detaljerad analys.  

 

Genom simulering kan en modell som på ett åskådligt sätt beskriver ett mycket komplext 

system och dess beteende under olika genererade förhållanden skapas. Därmed är simulering, 

enlig Shannon, mycket lämplig för utbildning och träning. Exempelvis kan en användare 

skaffa sig kunskap om ett system och studera hur det reagerar på olika slags påverkan genom 

att arbeta med en modell av systemet. Sådana tillämpningar har funnits inom industrin i form 

av operatörssimulatorer. I dessa simulatorer kan operatörer träna sig i att bedöma situationer 

och att fatta lämpliga beslut i simulerad verklighet. Självfallet finns det många fördelar med 

att utbilda och träna i simulatorer istället för i �den verkliga världen� speciellt om det handlar 

om dyrbara eller farliga situationer där man inte kan acceptera misstag eller höga kostnader 

under en inlärningsfas.  

 

Industriella kontinuerliga processer kan simuleras för att fastställa effekten av nya 

processvägar, nya typer av styrning och styrvariabler, störningar, råämneskombinationer etc. 

Savén (1988) beskriver användandet av produktionssimulering. Med produktionssimulering 

menas simuleringar utförda på ett produktionssystem. Ett produktionssystem är en 

anläggning, befintlig eller planerad.  Det kan röra sig om såväl en avdelning i en 

maskinverkstad som hela verkstaden. Det kan också vara en monteringslina eller ett flexibelt 

tillverkningssystem. Förutom själva tillverkningsprocessen kan även materialförsörjning till 

och distributionen från en anläggning inkluderas i produktionssystemet. 

Produktionssimulering har nästan uteslutande används till att utveckla nya eller befintliga 

produktionssystem genom att analysera och jämföra alternativ och pröva idéer. Dåliga 

idéer/alternativ förkastas och goda vidareförädlas. Arbetet utmynnar i ett beslutunderlag och 
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en större förståelse för produktionssystemet, som i sin tur leder till ökad produktivitet. De 

frågor som simulerig kan ge stöd för att besvara sammanfattar Savén i tre delar: 

- Dimensionering av resurser. Typ, antal, prestanda och placering 

- Val av övergripande styrregler. T ex partistorlekar, utsläppsregler, körregler, 

prioriteter, skiftgång, övertidsuttag, arbetsfördelning, flexibilitet, förebyggande 

underhåll, tryck och sug, mellanlagring 

- Val av detaljerade styrregler. För autotrucksystem, automatlager, bantransportörer och 

annan automatisk utrustning. 

 

4.6  Arbetsgången i ett Simuleringsprojekt  

Beroende på om modellen ska byggas upp från grunden eller om ett simuleringsverktyg ska 

användas ser stegen i simuleringsprojektet lite olika ut. Andersin (1972), Savèn (1988), 

McLean & Long (2002) m.fl. beskriver de olika faserna i ett simuleringsprojekt. De skulle 

kunna sammanfattas genom följande faser: Förarbete, modellkonstruktion, validering och 

verifiering, utförande av experiment och implementering. 

 

4.6.1 Förarbete 

Ett simuleringsprojekt inleds med att ett problem som skulle kunna undersökas eller lösas 

med hjälp av simulering identifierats. Ett projektmål och en specifikation av de delar av den 

studerade verkligheten som ska beskrivas i modellen, formuleras. En simuleringsmodell är 

aldrig en fullständig kopia av verkligheten. Modellens detaljeringsgrad och delar bestäms 

istället av syftet med modelleringen. Endast de bitar av verkligheten som bedöms betyda 

något för ett användbart resultat modelleras. Då det väl bestämts att simulering ska användas 

står det oftast enligt Savén (1988) mellan valet att antingen ta hjälp av konsulter eller 

leverantörer av produktionsutrustning eller att utföra simuleringen själv. Då ny 

produktionsutrustning ska upphandlas ingår ofta en simulering av den nya utrustningen i 

upphandlingen. Valet om simuleringsmodell ska byggas själv eller inte avgörs ofta av 

kostnader, kunskap, tid och strategi. 
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4.6.2 Modellkonstruktion 

Modellen konstrueras för att beskriva delar som anges av specifikationen. Målet bryts ned till 

en simuleringsmodell med den detaljeringsgrad som krävs. Modellen byggs upp av 

beskrivningar gjorda med ett symboliskt språk som exempelvis matematiska ekvationer t ex 

differentialekvationer. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet av en simulering aldrig är 

bättre än de antaganden den bygger på. En maskins dynamik kan modelleras genom 

ekvationer som beskriver dess rörelse och beteende. Om istället ett simuleringsverktyg 

används måste de existerande modelldelarna anpassas till det aktuella systemet.    

 

4.6.3  Insamling av data 

Kvalitén på indata är helt avgörande för kvalitén på resultatet. Vilken form av data som krävs 

styrs av vilken typ av resultat som behövs för att målet ska nås. Vid simulering av befintliga 

system kan en stor del av data till modellen samlas in från befintliga datorsystem, exempelvis 

styrsystem. Data kan också samlas genom intervjuer av personer med erfarenheter av det 

system som ska modelleras eller genom observationer av verksamheten i systemet. Indata 

består till stor del av tider exempelvis ställtider, tid mellan fel, variationer osv.  

 

4.6.4 Validering och verifiering 

Validering innebär en kontroll av modellens kvalitet i relation till syftet. I valideringsarbetet 

måste en kontroll av både modellen och de indata som används ske. Detta är lika viktigt för en 

modell som byggts i ett simuleringsverktyg som för en modell som programmerats från 

grunden. En viktig del av valideringen är att jämföra modellens beteende med det verkliga 

systemets beteende. Beteendena måste uppvisa tillräcklig likhet för att resultatet av 

simuleringen ska vara pålitligt. Det är även viktigt att kontrollera att de olika datamängder 

som används för modellkonstruktion och för de kommande experimenten håller tillräcklig 

kvalitet. Om en bra modell förses med dålig indata kommer resultatet att bli dåligt. Vanliga 

metoder för validering är statistiska analyser, hypotesprövning och känslighetsanalyser. 

Verifiering innebär en kontroll av programmets korrekthet, dvs. att programmet inte 

innehåller några programmeringsfel, �buggar�, dels att programmet är en korrekt överföring 

från den specificerade modellen. 
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4.6.5 Design och utförande av experimet 

När datainsamlingen är slutförd och modellen validerats och programmet verifierats är det 

dags att utföra de experiment som planerats. Innan experimenten kan utföras måste modellen 

initieras. Detta betyder att modellen körs in med begynnelsevärdet för varje modelldel för att 

kontrollera att modellens varians liknar det avbildade systemets. Utan initiering finns risken 

att en varians feltolkas som meningsfull även om den endast är ett symptom på en bristfällig 

modell. Då modellen är stabil kan experimenten utföras genom att körningarna med en viss 

indata görs ett i förväg bestämt antal gånger.  

 

4.6.6 Resultat och implementering 

Då en simuleringsmodell aldrig kan ge en fullkomlig beskrivning av verkligheten, kommer 

resultatet av en simulering aldrig att vara helt riktig ur det verkliga systemets synpunkt. Innan 

lösningen verkställs måste de synpunkter som blivit förbisedda vid modelleringen tas i 

beaktning. Resultatet från en simulering fås ofta i form av listor eller diagram. Här presenteras 

medelvärden, max och minvärden och start och slutvärden. En kurva kan användas för att visa 

hur vissa tillstånd varierar under simuleringstiden. Syftet kan innebära att en framtagen 

lösning ska införas i praktiken. I sådana fall är det viktigt att inse att även implementation 

ingår som en del av projektet och att försökets nytta och kvalité inte förrän nu kan utvärderas.   

 

5 Spridning av ny teknik 
Ett antal teorier beskriver spridningen och mottagandet av ny teknik.  Kapitlet som följer 

börjar med en kort beskrivning av två olika perspektiv. Sedan följer ett antal faktorer som kan 

påverka spridningen av teknik.  

5.1 Olika perspektiv 

Det finns olika sätt att se på teknik och dess spridning. Berner (1999) skriver att 

teknikdeterminism innebär en syn på teknik som en förändringsmotor framför andra. 

Tekniken anses besitta en naturgiven logik som tvingar fram social anpassning och förändring 

oberoende av människornas önskan och val. Teknikens konsekvenser ses också som omöjliga 

att förutse och kontrollera. Som motsats till denna teknikdeterministiska sätt att se på den 

tekniska spridningen presenterar Berner en syn på teknik som påverkas av den sociala 

kontexten. Berner menar att tekniken i sig inte har några givna konsekvenser, utan de 
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konsekvenser teknik får istället bestäms av rådande traditioner, ideologier, resurser och det 

politiska system. Teknisk förändrig kan inte ses oberoende av annan förändring i samhället; 

den är infogad i och en del av politiska, sociala och kulturella sammanhang. I varje steg i en 

innovations spridning och förändring finns det aktörer i olika positioner och med skilda 

värderingar. Aktörerna accepterar eller förkastar tekniken, förändrar dess innehåll och 

använder den för att förstärka sin maktposition. Det är också aktörerna och inte tekniken som 

förändrar sin omgivning.  

 

Everett Rogers (1995) presenterar ett mer teknikdeterministiskt synsätt i sin teori Diffusion of 

innovations. Rogers utesluter dock inte aktörens roll i anammandet av den nya tekniken. Han 

menar dock att det är innovationen som leder till förändringar i de sociala systemen. Detta till 

skillnad från Berner som anser att de uteslutande initieras av människor. Rogers teori går i 

korthet ut på att informationen om innovationer sprider sig genom nätverk. Hur väl en idé slår 

igenom beror på nätverkens utseende, egenskaper hos tekniken och hur nätverkens 

opinionsledare uppfattar innovationen. Innovationens spridning kan delas upp i fyra delar: 

innovation, kommunikationskanaler, tid respektive ett socialt system. En innovation är en idé 

eller ett objekt som upplevs som ny av en individ eller organisation. Hur länge tekniken i 

fråga har funnits spelar ingen roll, en innovation är en innovation om den är ny för 

mottagaren. Ibland har användaren haft kännedom om tekniken utan att för den delen ha tagit 

ställning för eller emot den. Rogers ser spridning som en slags kommunikation där 

meddelandet är den nya idén eller tekniken. Spridningen av innovationen sker under en 

process där två eller flera parter närmar sig varandra i en ömsesidig förståelse av den nya 

idén. Spridningen sker mellan medlemmar i ett socialt system. Ett socialt system är enligt 

Rogers ett antal enheter relaterade till varandra. Enheterna är engagerade i gemensam 

problemlösning för att nå ett mål. Enheterna kan vara individer, grupper eller organisationer 

och varje enhet kan särskiljas från de andra enheterna. Rogers ser även spridningen som en 

slags social förändring. Spridning förändrar den befintliga strukturen och de befintliga 

funktionerna i det sociala systemet. Förändring sker då nya idéer som leder till vissa 

konsekvenser uppfinns, sprids och antas eller förkastas. Det sociala systemets anammande av 

en innovation kan beskrivas med hjälp av en S-formad kurva. I början av processen är det 

endast ett fåtal individer som antar innovationen. Sedan blir spridningskurvan brantare och 

idén anammas av fler och fler individer. Då idén nått de allra flesta avklingar spridningen och 

den planar ut. Spridningens hastighet påverkas exempelvis av mottagarens upplevelse av 

innovationen. Kommunikationen sker antingen genom massmedia eller genom personliga 
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kontakter. De två kommunikationskanalerna skiljer sig åt. Genom massmedia kan 

informationen om en innovation spridas snabbt men det är genom personliga kontakter som 

djupare attitydförändringar sker.   

 

5.2 Faktorer som påverkar spridningen av teknik 

Beroende på den olika synen på tekniken blir olika faktorer i spridningen av tekniken viktiga. 

Det kulturella perspektivet betonar aktörens roll. Det är aktören som väljer eller avvisar och 

omformar tekniken. Medan exempelvis Rogers anser att det är tekniken som får till stånd 

förändringen i det sociala systemet trots att även aktörens har en roll i processen. 

 

Kling, D. (1981) menar att om erhållande av kunskap ses som det första steget i den process 

där ny teknik sprids är det viktigt att förklara hur denna kunskap sprids. Om erhållande av 

kunskap istället ses som en följd av mottagligheten för den nya tekniken är det viktigt att 

förklara hur mottaglighet förändrats över tiden.  

 

Edqvist & Jakobson (1988) gör en sammanfattning av de olika teorierna kring spridning av ny 

teknik. De menar att då det övergripande målet med all verksamhet som bedrivs i ett företag 

är att uppnå vinst, styr denna strävan även företagens val av teknik. Huruvida ett företag väljer 

att använda en teknik beror således på om de finner den lönsam. De faktorer som påverkar 

den lönsamhet en ny teknik ger kan delas upp i två kategorier. Den första kategorin består av 

faktorer som har att göra med egenskaper hos själva tekniken. Den måste effektivisera arbetet 

genom att t ex minska arbetsbelastningen. Tekniken kan också bidra till ökad vinst genom att 

dess användande leder till minskad åtgång av råvara eller att kvalitén på de produkter som 

produceras ökar. I den andra kategorin faller faktorer som bestämmer den nya teknikens 

lönsamhet relaterad till den strukturella miljön där de sociala aktörer eller enheter som 

beslutar att ta upp den nya tekniken verkar. Bland dessa faktorer nämns ekonomiska, 

kunskapsmässiga och utbildningsmässiga faktorer. Det är dessa faktorer som varierar och 

leder till skillnader i användandet mellan olika länder och organisationer.  

 

Enligt Edqvist & Jakobson finns det även en tredje kategori faktorer som påverkar 

spridningen av en ny teknik. Till skillnad från de två första kategorierna har denna inget med 

teknikens lönsamhet att göra. Dessa faktorer handlar istället om egenskaper hos mottagarens 

eller aktören. Exempelvis tar stora företag till sig teknik snabbare än små då de tidigare har 
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tillgång till information om tekniken. Stora företag har även större riskbenägenhet då risken är 

mindre i relation till den totala mängden aktiviteter i företaget. 

 

5.3 Teknikens egenskaper 

Egenskaper hos tekniken påverkar dess spridningsgrad. Den nya tekniken måste bidra till 

ökad lönsamhet men för att bli använd måste även dess potential vara synlig och kunna 

utvärderas av en framtida användare.  

 

Rogers (1995) presenterar ett antal teoretiska begrepp som anses påverka spridningsgraden 

hos en ny teknik. Begreppen behandlar egenskaper hos tekniken så som mottagaren upplever 

dem.  

 

- Relativ fördel. Mottagaren upplever innovationen som bättre i jämförelse med befintliga 

idéer. Fördelen kan exempelvis vara av ekonomisk art. Ju större relativ fördel 

innovationen medför, desto snabbare anammas innovationen. 

- Anpassbarhet. Hur väl innovationen överensstämmer med de existerande värden, 

erfarenheter och behov hos mottagaren.   

- Komplexitetsgrad. Om innovationen upplev som lätt att förstå och använda anammas den 

snabbare än om den kräver större intellektuell insats och utvecklande av färdigheter. 

- Testbarhet. Innovationer som erbjuder en möjlighet att testas anammas i allmänhet 

snabbare än innovationer som saknar denna möjlighet. 

-  Observerbarhet. Ju lättare det är för en individ att se resultat och konsekvenser av en 

innovation, desto snabbare sker beslutet att anamma eller förkasta en teknik. 

  

Teknik överensstämmer sällan exakt med de behov som användaren har. Därför menar Rogers 

att flexibilitet är en viktig egenskap hos tekniken. En flexibel teknik kan lättare omformas så 

att den överensstämmer med behoven och existerande värden hos en organisation. Hur en 

innovation uppfattas av mottagare färgas till en del av det namn innovationen bär. För att 

namnet inte ska påverka en innovations spridning negativt är det viktigt att inta ett 

mottagarorienterat betraktelsesätt när innovationen namnges. En innovations testbarhet är 

särskilt viktig i de fall där innovationen ännu inte nått ut till många användare. Sedan 

innovationen spridits kan dess användbarhet istället värderas genom de exempel av 

användning som finns att tillgå. I en datorbaserad innovation är observerbarheten ofta mindre 
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än i andra slags innovationer. Datorbaserade innovationers nytta är därmed svårare att 

utvärdera och sprids därför ofta långsamt. En datorbaserad innovation leder ofta till en 

osäkerhet i organisationen. Denna osäkerhet kan leda till ett motstånd till tekniken. 

Osäkerheten försvårar också innovationens implementering trots att ett beslut att använda 

tekniken fattats. 

  

Mjukvarans spridning är beroende av hårdvarans spridning. Edqvist & Jacobsson (1988) har 

studerat spridning av CAD- Computer aided design- system eller datorstödd konstruktion. 

Tekniken utvecklades på 60-talet och ersatte konventionella rittekniker vid konstruktioner av 

exempelvis verkstadsmaskiner. 1982 såldes 205 minidator baserade CAD-system i Sverige.  

Detta var innan de PC-baserade systemen såldes i landet. Om man tänker sig att dessa hade 

fyra arbetsstationer kopplade till sig betyder det att det 1982 fanns ungefär 800 arbetsstationer 

som tillhandahöll CAD. Från 1983 till september 1985 uppgick leverantörernas försäljning av 

PC-baserade system till 750, vilket innebär nästan samma antal som hela marknaden 1982. 

1985 var var tredje CAD system PC-baserat. Spridningen av PC-baserade systemen ledde till 

en mycket snabb spridning av CAD-system i Sverige. De PC-baserade systemen användes till 

största delen av de mindre företagen till skillnad från de större CAD-systemen som 

uteslutande köptes av de större.  

 

De punkter som Rogers tar upp överensstämmer med de aspekter som brukar nämnas då en 

tekniks användbarhet diskuteras. Användbarhet definieras av Löwgren (1993) som ett resultat 

av följande aspekter: 

- Relevans. Talar om hur bra systemet uppfyller användarnas behov 

- Effektivitet. Hur effektivt användarna kan utföra sina uppgifter med hjälp av systemet.  

- Attityd. Vad som är användarnas subjektiva känslor för systemet 

- Lärbarhet. Hur lätt det är att lära sig systemet för att börja arbete med det. Samt hur 

bra användarna kommer ihåg hur de ska använda funktionerna.   

 

Hur uppnås då dessa kriterier hos en produkt? Löwgren (1993) går igenom de olika 

inriktningarna för hur användbarhet i produkter ska uppnås. Det som skiljer dem åt är olika 

grad av användarmedverkan. Vilken av metoderna som ska användas beror enligt Löwgren på 

vad som ska göras och varför. Exempelvis är det vid projekt där produkter för en stor 

marknad utvecklas inte alltid välkänt vem användaren är. I dessa fall är det bättre att använda 

sig av en metod där användarmedverkan inte är så stor. För ett projekt som är �in-house� finns 
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det ofta mer resurser och det är lättare att komma i kontakt med användaren. Därför lämpar 

sig metoder med stor användarmedverkan i dessa fall. 

 

Enligt I. Ståhl (2002) är det viktigaste för att en simuleringsmodell verkligen kommer till 

användning, att den implementerade modellen överensstämmer med användarens mentala 

modell av systemet. Därför är det viktigt att modellen utvecklas i ett samarbeta med 

användaren. Arbetet ska gå steg för steg och börja med en enkel simuleringsprototyp 

Då denna gåtts igenom kan en mer avancerad modell byggas baserad på feedback från 

användaren. 

 

I dagens simuleringsprojekt används ofta simuleringsverktyg istället för att en modell 

programmeras från grunden. Därför är det enligt Savén (1995) viktigt att både modellens 

beskrivningsmöjlighet (dvs. möjlig detaljeringsnivå i modellen) och simuleringsverktygets 

användbarhet (dvs. lätthet att använda och lära) diskuteras. En simuleringsprogramvaras 

användbarhet utgörs av både dess användarvänlighet och beskrivningsmöjlighet. Det är lika 

viktigt att gränssnittet för in- och utdata är rätt utformat som att modellen har rätt 

detaljeringsnivå och beskriver alla de väsentliga delarna av ett system.  

 

Savén (1995) utförde en långtidsstudie om användningen av diskret produktionssimulering 

inom Asea/ABB. Savén menar att den ökade användningen av simulering inom koncernen i 

början av 90-talet förklaras av förbättringar i programvaran. Egenskaper av särskild vikt var 

förbättrad grafik, flexibilitet och portabilitet. Programvaran utvecklades även till att vara mer 

processorienterad vilket bidrog till fler tillämpningar med inriktning på styrning än den andra 

programvarans maskinorientering bidrog till. 

 

5.4 Organisationen  

Om teknikens spridning inte ses som något tvunget och okontrollerbart blir det intressant att 

söka efter svaret till vad som påverkar spridningen i det kulturella sammanhanget. En 

organisation består av en grupp individer med känslor, attityder, olika mål och begränsad 

rationalitet. Genom att studera organisationskulturer kan de faktorer som styr människors 

beteenden i en organisations kultur synliggöras. Bang (1994) definierar begreppet 

organisationskultur enligt följande: 
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�Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.� (Bang 1994:23)  

 

Bang menar att en organisationskultur kan delas in i två grundläggande komponenter, 

kärnelement, som är det nätverk av betydelser och meningar som finns i kulturen och 

kulturutryck som är manifestationer av kärnelementen eller de handlingar, objekt och praxis 

som kulturen använder för att bekräfta och uttrycka sig inför medlemmarna. En organisations 

fysiska struktur och arkitektur kan ses som exempel på kulturutryck. Den kan både återverka 

och understödja en kultur. En organisationskulturs innehåll kan påverkas av flera olika saker. 

Organisationskulturen präglas exempelvis av den verklighetsuppfattning som regerar inom 

den bransch som organisationen befinner sig i. Organisationens arbetssätt påverkas i hög grad 

av den teknik som är tillgänglig för organisationen. Organisationsmedlemmar pratar sällan 

direkt om sina djupare liggande antaganden och verklighetsuppfattningar. Den som studerar 

en kultur måste därför söka sig fram till dessa genom att studera dess manifestationer och 

utryckssätt. 

  

Enligt Berner (1999) är den nya teknikens utformning styrd av mer eller mindre 

sammanhållna gemenskaper av personer och institutioner som hon kallar 

praktikergemenskaper. Dessa gemenskaper avgör vad som är god, relevant och möjlig teknik. 

Dessa val utrycker den tekniktradition som råder. I tekniktraditionen ingår kunskaper och 

etablerade lösningar som används för att lösa problem i den specifika praktiken. 

Tekniktraditionens makt över tänkandet och fantasin är stor. Nya lösningar som inte passar 

ihop med existerande investeringar och utformning förkastas. Tekniktraditionens etablerade 

lösningar och rutiner finns specifikt för den egna tekniktraditionen men den styr även det 

övergripande sättet att se på teknik.  

 

Även om teknikspridningen inte anses vara ett uttryck för en tekniktradition eller en rådande 

kultur anses en organisations egenskaper påverka spridningen av teknik. Edqvist och 

Jakobson (1988) skriver att organisationen eller aktören måste uppfylla vissa kriterier. 

Exempelvis måste den ha ett intresse av att välja tekniken, vara organiserad så att beslutet kan 

fattas, ha makt att materialiseras dess intressen, ha information om tekniken, ha tillgång till 

tekniken och ha kunskap om hur tekniken ska hanteras.  
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Enligt Rogers (1995) inriktades den tidigare forskningen kring organisationers anammande av 

innovationer på att ur studier av ett flertal organisationer försöka urskilja de egenskaper som 

kunde relateras till en organisations benägenhet att anamma innovationer. Egenskaper som 

brukar nämnas som viktiga är: 

 

- Egenskaper hos individer (ledare). Vilken attityd individen har mot förändring. 

- Egenskaper hos den interna organisationsstrukturen. Bland de viktiga egenskaperna 

nämns graden av centralisering, komplexitet, formalitet, mängden inbördes 

förbindelser och fria resurser och storlek. 

- Egenskaper hos den externa organisationen. Graden av öppenhet i systemet.  

 

I en organisation med starka ledare tenderar nivån av nya idéer vara låg. Ju mer centraliserad 

en organisation är desto mindre öppen för innovationer är den. Detta kan förklaras med att 

ledaren i en starkt centraliserad organisation har sämre kännedom om de behov och problem 

som finns på de lägre nivåerna i en organisation. Detta gör ledaren sämre på att tillmötesgå 

behoven med nya lösningar och idéer. Med en organisations komplexitet menas 

organisationens allmänna kunskap och expertisnivå. Den mäts exempelvis genom 

medlemmarnas utbildningsnivå. En organisation med hög komplexitet tenderar att i högre 

grad motta och föreslå introduktion av innovationer än en organisation med lägre grad av 

komplexitet. Komplexiteten kan dock göra det svårare att uppnå konsensus i innovationens 

implementering. En organisations formalitet skildrar hur viktigt följandet av regler och 

upprätthållandet av en given rollfördelning anses vara. Formalisering tenderar att hämma 

mängden föreslagna innovationer men underlättar implementeringen av dem. Inbördes 

förbindelser beskriver nivån av interpersonella närverk som finns i det sociala systemet. Nya 

idéer kan spridas lättare mellan organisationsmedlemmar där mängden av inbördes 

förbindelser är hög. En organisation med en stor mängd fria resurser är mer mottaglig för 

innovationer än en organisation med en mindre mängd eller utan fria resurser. 

Organisationens storlek anses också relaterad till dess benägenhet att anta innovationer. Enligt 

Rogers kan detta förklaras genom dels att en organisations storlek är lätt att mäta och dels att 

dess storlek troligen är ett surrogat mått på andra viktiga faktorer som ännu inte blivit utredda. 

Enligt Rogers rör det sig om faktorer som mängden av resurser, tillgängliga resurser, teknisk 

kunskap hos de anställda och organisations struktur.  
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Enligt Rogers har de ovanstående egenskaperna dock inte visat en tydlig korrelation med en 

organisations mottaglighet för innovationer. Detta förklaras enligt Rogers genom att en 

variabel samtidigt som den underlättar förnyelsebarheten i en organisation kan motverka att 

innovationen implementeras på ett bra sätt. Exempelvis underlättar låg centralisering, hög 

komplexitet och låg formalitet initieringen i en innovationsprocess, samtidigt som dessa 

strukturella egenskaper försvårar implementeringen av innovationen. Därför är det enligt 

Rogers viktigt att studera initiering av en innovation skilt från dess implementering. Den nya 

forskningen riktar in sig på innovationsprocessen i en organisation istället för att försöka 

utreda de faktorer som påverkar en organisations innovationsbenägenhet.  

 

5.4.1 Innovationsprocessen i en organisation 

Innovationsprocessen delas förutom i en initieringsfas och en implementeringsfas upp i fem 

underliggande delar. Dessa är uppmärksamning, matchning, omdefiniering/omstrukturering, 

klargörande och göra till rutin.  

 

Uppmärksamning beskriver den, ofta över flera år, utsträckta period som det tar för en 

organisation att å ena sidan identifiera och prioritera ett behov eller problem och å andra sidan 

söka efter lösningar i möjliga innovationer. Innovationer initieras inte i situationens hetta, av 

en dramatisk händelse eller en ensam entreprenör. I denna fas grundas motivationen att driva 

innovationen genom de faser som följer i processen. Då nästa steg, matchning nås, har en 

innovation som kan användas för att lösa det uppmärksammade problemet identifierats. Nu 

testas hur användbar lösningen är och hur väl den löser problemet. Nu förutses även de 

möjliga problemen med tekniken. Om de överväger de positiva antas inte den föreslagna 

innovationen. De två första faserna, uppmärksamning och matchning bildar tillsammans 

initieringen, den första delen i innovationsprocessen. Initieringen byggs upp av 

informationsinsamlande, konceptualisering och planering av introduktionen av en innovation. 
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Initiering        Beslut                Implementering 

 

 
 

 

Bild.5.4 -1 En organisations innovationsprocess enligt Rogers (1995). 

 

 

Efter ett beslut att anta en innovation följer implementering som består av faserna: 

omstrukturering, klargörande och göra till rutinfaserna. Under omstruktureringsfasen börjar 

organisationen omforma innovationen så att den passar för dess behov på ett bättre sätt. Även 

organisationens struktur modifieras för att passa innovationen. Exempelvis kan en ny enhet 

med ansvar för innovationen krävas. I vissa fall kan innovationen i sig själv förändra 

organisationsstrukturen om när exempelvis e-post introducerades och plötsligt hade anställda 

på alla nivåer möjlighet till en direktkontakt till cheferna. Särskilt implementering av tekniska 

innovationer bidrar till både förändrad organisationsstruktur och förändring av innovationen 

själv. Omstruktureringen är nödvändig då innovationen i dess ursprungliga form sällan passar 

för organisationen. Därför krävs i dessa fall en större mängd av kreativitet för att anpassa 

innovationen och organisation till varandra. Implementering av innovationer som utvecklats 

inom den egna organisationen fungerar ofta lättare än implementering av innovationer som 

kommer utifrån. Detta beror enligt Rogers att innovationen är välkänd för individerna och den 

upplevs som mer förenlig med organisationen i övrigt än en innovation som kommer utifrån. 

En innovation som kommer utifrån och till sin karaktär är flexibel kan efter att den 

omstrukturerats uppfattas som meningsfull av medlemmarna i en organisation.  

 

Innovationsprocessen kommer till klargörande-fasen då innovationen användning spritts i 

organisationen och dess betydelse klarnar för medlemmarna. Det handlar om ett socialt 

konstruerande. När en innovation introduceras har den föga mening medlemmarna i en 

organisation. Innovationen omfattas av osäkerhet. Medlemmarna frågar sig hur och vem 
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innovationen ska påverka. Genom att tala med varandra om innovationen bildas en förståelse 

för det. Genom denna process blir innovationen en del av organisationsstrukturen. 

 

Den sista fasen i innovationsprocessen är nådd då innovationen är en del av det kontinuerliga 

arbetet i organisationen. Innovationen tappar därmed sin separata identitet som innovation. 

Innovationsprocessen är därmed avslutad. 

 

5.5  Aktören 

Vilka är individerna i de kulturella systemen och vilken roll kan de ha i anammandet av ny 

teknik?  Berner (1999) skriver att det är aktörerna i en teknikspridningsprocess som avgör 

teknikens vidare öden. I varje steg i spridningen av teknik är det aktörer som väljer att 

acceptera eller förkasta en teknik. Aktören gör sina val utifrån motiv som bestäms av 

kulturella och politiska faktorer.  

 

Phillips (1988) har studerat aktörens roll i förändringsarbete i organisationer. I de utförda 

fallstudierna upptäcktes att en del enskilda personer genomgående, både av andra och av sig 

själva, tillskrevs en stor betydelse för de utvecklingsarbeten som studerades. Dessa personer 

hade betydelse för såväl utvecklingsarbetets tillkomst och genomförande, som för deras 

livskraft och spridning. Inom företagen benämndes dessa personer som "eldsjälar". Philips 

benämner personerna som aktörer. För att främja lärande och förändring är det viktigt att 

aktören agerar utifrån en gränsroll. Då ett utvecklingsarbete syftar till ett lärande som även 

ska omfatta omgivningen är det viktigt att aktören inte isolerat arbetar med utveckling. En 

gränsroll innebär att aktören försöker underlätta förmedlingen av idéer, erfarenheter och 

lärdomar till och från enheten, samtidigt som han skyddar enheten från att bli alltför störd i 

sitt inre arbete. Den möjlighet en aktör har att agera efter en gränsroll bestäms till stor del av 

den formella relationen han har till enheten och företaget, dvs. om han är chef, om han har en 

andra koppling, eller, om han är externt anlitad. Men given denna relation, har varje aktör 

också vissa möjligheter att forma sin egen roll. 

 

Rogers (1995) skriver att en förkämpe för en innovation i en organisation är viktig för att 

innovationen ska föras genom hela innovationsprocessen. Förkämpen kan också spela en 

viktig roll i en innovations förbättring. På samma sätt som en förkämpe kan underlätta för 

introducerandet av en teknik kan en �anti� förkämpe försvåra introduktionsprocessen. 
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Rogers beskriver även människor skilda sätt att ta till sig ny teknik. Människor kan delas upp i 

fyra olika kategorier. Själva �innovatörerna� som uppfinner det nya. De �tidiga användarna� 

är människor som i ett tidigt skede tar till sig innovationen. Dessa personer fungerar ofta som 

opinionsbildare i sitt sociala närverk. Den �tidiga majoriteten� är försiktigare än de två 

tidigare grupperna, men testar gärna innovationen innan den spridit sig bland gemene man. 

Den �sena majoriteten� är försiktigare och tar till sig innovationen när den accepterats av 

majoriteten. �Eftersläntrarna� utgörs av den grupp som inte provar den nya innovationer 

förrän de blivit accepterade av allmänheten. Om inte förebilder i de sociala nätverken antar 

idéerna kommer inte heller allmänheten att göra det. En viktig förutsättning för att ny teknik 

ska antas i en organisation är därmed att det finns �tidiga användare� som påverkar opinionen. 

Rogers presenterar också en generaliserade bild av de egenskaper som kännetecknar den 

tidiga innovatören. Den tidiga användaren har oftare en högre utbildning och social status, 

större materiella tillgångar, positivare inställning till bildning, vetenskap, förändringar och 

risker än den senare användaren. 

 

5.6 Kunskap om tekniken 

För att kunna värdera lönsamheten och användbarheten med en viss teknik krävs kunskap om 

möjligheterna och begränsningarna med tekniken. 

 

Enligt Kling (1982) är grunden för spridningen av ny teknik att den potentiella användaren får 

tillgång till information om tekniken så att denne blir medveten om dess existens. Även i det 

därefter följande skedet måste information finnas tillhands så att den potentiella användaren 

kan utvärdera tekniken ifråga innan processen mynnar ut i ett definitivt beslut att använda 

eller att inte använda sig av tekniken. Även Rogers (1995) skriver att exempel på att tekniken 

används och hur tekniken används i förhållanden som liknar den potentiella användarens är 

viktiga då ett beslut om att anta eller inte anta en viss teknik ska fattas. Exemplen hjälper 

organisationen att utvärdera den nya tekniken.  

 

Rogers skriver att forskning kring anammandet av datorinnovationer i organisationer visar att 

bristen på teknisk kunskap ofta förhindrar implementeringen av tekniken. Företag tenderar att 

förhala anammandet av tekniken tills de besitter tillräcklig kunskap för att implementera den 

på ett bra sätt. Som en respons på detta har nya institutioner som underlättar organisationers 
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antagande och användning av den nya tekniken uppstått. Exempel på sådana institutioner är 

konsultbyråer. Personerna som arbetar på dessa institutioner kallar Rogers för 

"förändringsombud�. Ett förändringsombud kan vara en lärare, konsult eller säljare. I 

processen då ny teknik ska antas bildar �förändringsombudet� en länk mellan innovatören 

eller resurssystemet och brukarsystemet. Ombudets uppgift är att sålla i den stora mängd 

existerande innovationer och se till att introducera de för ett brukarsystem passande 

innovationerna. Ett viktigt medel i detta arbete är att presentera exempel på hur den nya 

tekniken används. 

 

Förändrings ombudet ställs i denna förmedlande position på grund av dennes kunskap om 

innovationen. En viktig förutsättning för att den introducerade tekniken ska komma till 

användning i ett längre tidsperspektiv är att brukarsystemet får tillgång till kunskapen kring 

tekniken så att dennes beroende av förändringsombydet bryts.  

 

5.7 Faktorer som påverkar användandet av simuleringsteknik 

Dutton (1978) beskriver de faktorer som påverkar spridningen av datorsimulering. Han menar 

att spridningen av simulering skiljer sig från spridningen av andra traditionella process- och 

produktteknologier. Spridning av simulering ställs inför andra slags problem eftersom det är 

en mer abstrakt, komplex och svårfattlig teknologi som dessutom realiseras av en dator. 

Dutton menar att det i spridningen av denna typ av teknologier är viktigt att skilja på 

spridningen av simuleringskonceptet och spridningen av själva applikationen. För att 

spridning av simuleringskoncepten ska lyckas krävs att mottagaren ändrar sitt sätt att bemöta 

problem eller åtminstone breddar sitt sätt att tänka. För att applikationerna ska spridas krävs 

att det finns människor som är anhängare till tekniken och att det finns personer som har en 

förståelse för datortekniken och för strukturen i simuleringsmodellen. Det ökade användandet 

av datorer på arbetsplatser i sig själv inte är tillräckligt för att spridningen av 

simuleringsteknik ska ske. 

 

Resultatet av ett simuleringsprojekt måste vara synligt för medarbetare och chefer. Dutton 

refererar till hur spridandet av simuleringsteknik startade i början av 50-talet. Användandet 

började oberoende av varandra på olika ställen i världen med olika simuleringskoncept. Inom 

kort hade dock dessa ställen knutit kontakter antingen i personliga möten eller genom 

korrespondens. Dessa kontakter erbjöd ett ömsesidigt och viktigt stöd för arbetsgrupperna i 
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början av simuleringsprojekten, i både sociala och tekniska frågor. Flera av dessa kontakter 

var av informell karaktär och skedde mellan personer på liknande nivåer i organisationen. De 

initierades sällan av chefer. De ställen där resultatet av simuleringsprojekten var tydliga, spred 

applikationerna vidare oftare än de andra organisationerna. I flera fall skedde spridningen 

genom en medarbetare som bytte arbetsplats.  

  

Olika typer av främjande ombud kunde urskiljas i spridningen av simuleringsteknik. Särskilt 

viktig var den typ som särskiljdes av sin förmåga att se möjligheterna med datorbaserad 

simulering. Personen hade ofta akademisk utbildning, reste mycket och främjade användandet 

av den nya tekniken genom att tala om den. Dessa personer var de som ofta knöt kontakter 

med andra organisationer som börjat använda simulering. Den största spridningen av 

simuleringsteknik skedde genom personliga kontakter. Den näst största rollen i spridandet av 

simuleringsteknik hade konferenser som arrangerades av personer som arbetade med eller 

ledde olika simuleringsprojekt. Minst roll hade akademiska artiklar, böcker och allmän media. 

  

För att användandet av simulering ska spridas krävs att människor som har kunskaper i 

tekniken tar med sig den till nya organisationer eller delar med sig av den på andra sätt. 

Spridningen främjas av utbildning eller lärande. Denna form av lärande sker oftast snabbast 

genom personliga möten mellan personer med erfarenheter och personer utan erfarenhet av 

simulering. För att få till stånd en spridning av tekniken bör alltså sådana tillfällen för 

personliga möten skapas.  
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6 Resultat 
I texten som följer redovisas först resultatet av fallstudien på ett bruk och olika faktorer som 

påverkat simuleringen i det företagsprojektet. Därefter följer resultatet av intervjustudien där 

ytterligare 11 personer intervjuades. Här ges en beskrivning av hur simulering används idag 

samt de olika faktorer som är av betydelse för dess spridning och användning.  

 

6.1 Resultat fallstudie 

Bruket i fallstudien var ett integrerat massa- och kartongbruk med en omsättning på drygt två 

miljarder kronor och 680 anställda. Sulfatfabriken hade en kapacitet på ca 250 000 ton. Som råvara 

användes nyfiber från barr- och lövträd. Sulfatfabriken hade två fiberlinjer: en kontinuerlig 

kokare för produktion av ca 150 000 ton oblekt massa och en linje med satsvisa kokare, som 

producerade ca 100 000 ton massa för klorfri blekning innan den gick vidare till 

kartongbruket. 

 

Kartongbruket hade en kapacitet på 370 000 ton kartong. Kartongen bestod av fyra olika 

fiberskikt. Det översta skiktet, som utgjordes av blekt massa, bestryktes för att förbättra 

tryckegenskaperna. Av kartongen tillverkades vätske- och förpackningskartong för främst 

livsmedel. Vätskekartong användes till exempelvis mjölkpaket, juicepaket medan 

förpackningskartong användes till chokladaskar, ölhållare osv. All produktion skedde på 

bruket och 90 procent av den exporterades till kunder över hela Europa. 

 
 

6.1.1 Beskrivning av fallet 

Målet med simuleringsprojektet på bruket var att skapa en virtuell kartongmaskin. Den 

kartongmaskin som skulle modelleras var en av världens största pappersmaskiner. Visionen 

var att göra processkunskap mindre personbunden genom att successivt bygga in den i en 

simuleringsmodell. Detta för att exempelvis inte tappa kunskap när någon medarbetare 

slutade. Målet var att modellen skulle utformas på ett sådant sätt att en person utan kunskap 

om simuleringsteknik skulle kunna förstå de processer som modellerades.  
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�Kunde man då hitta ett verktyg där man successivt bygger in den kunskap man har av 

processen, så vore det rätt fantastiskt. Och sedan visualisera den på ett vettigt sätt så att man 

inte behöver förstå formler och diagram, utan faktiskt kan se på ett vettigt sätt att hur 

processen uppför sig, om man ändrar någonting här eller ändrar någonting där.� 

 

Målen för projektet var väldigt ambitiösa och andan i projektgruppen optimistisk. Det talades 

om att projektgruppen arbetade mot något som skulle vara �the state of the art� inom 5 år.  

 

Personen som ansvarade och drev frågan på bruket var processchef till sin befattning. Han 

hade intresserat sig för simulering under en längre tid och studerat detta i litteratur. Han hade 

också följt utvecklingen inom pappersindustrin och hört sig för om hur simulering tillämpades 

på andra bruk. Det var processchefens kontakt med en tekniskhögskola som resulterade i 

idéerna om ett simuleringsprojekt. Processchefen hade sedan flera år tillbaka haft ett 

samarbete med en professor i reglerteknik. Denne satte ihop ett projekt som finansierades av 

ett statligt verk.  

 

Flera simuleringsverktyg utvärderades innan det som sedan användes valdes. Ett 

Extendbaserat verktyg, FlowMac, valdes bort då den inte kunde bära upp den komplexitet 

som önskades. Det verktyg som slutligen valdes var Dymola- dynamic modeling laboratory. 

Ekvationerna kunde då skrivas i Modellica som är ett objektorienterat språk. 

 

�Gör man enkla simulatorer så går det (att använda FlowMac), just för flaskhalsanalys 

funkar det, men ska man göra någonting mer med den tekniken så går det inte. Om man ska 

försöka skriva egna Extend- ekvationer och sortera dem och få de rätt numeriskt uppställda, i 

rätt ordning. Då får man vara matematiker. Så då är det bra att kunna återanvända koden. 

När man lyckats få en modell rätt för en slags punkt så ska man inte behöva börja om från 

början igen för att man har en pump med en ny pumpkurva utan då ska man kunna ärva det 

objektet då. Så en full objektorientering behöver man ha.�  

 

Den tekniska högskolan skulle tillsammans med det företag som tillhandahöll 

simuleringsverktyget lösa de svåra frågorna med att bygga in mer matematik och kring 

validering och initiering. Ett tekniskt konsultbolag stod för ingenjörskunskapen och 

koncernens forskning och utveckling för processkunskapen. Bruket stod för själva 

pappersmaskinen. Projektet beviljades 1999 och skulle ha pågått till årsskiftet 2004. 
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Projektet startade med att modellera mälderiet, torken och blekeriet. Modellen för mälderiet 

där fiber, vatten och energi skulle modelleras, byggdes av företaget som tillhandahöll 

simuleringsverktyget. Det tekniska konsultbolaget byggde början av projektbiblioteket som 

sedan togs över av en examensarbetare. I ett projektbibliotek ingår de objekt som används 

som byggstenar för modellen. Modellerandet av torken var ett samarbete med en projektgrupp 

på ett universitet. Projektgruppen tog fram underlaget för modellen som sedan byggdes klart 

av en exjobbare. En modell av blekeriet byggdes också med hjälp av ett exjobb.   

 

Precis i skedet av att delmodellerna skulle börja integreras fick projektet ett tvärt slut. Det 

statliga verket som finansierat projektet ändrade inriktning och projektet togs över av ett annat 

statligt verk. Detta verk var dock inte intresserat av att fortsätta projektet trots lovande 

resultat.  

 

Under några år låg projektet på is. När arbetet med modellerna upptogs var det dags att byta 

till en nyare programvara och ett nytt modellbibliotek. Detta och det faktum att modellerna 

tagits fram av olika personer och därmed inte passade ihop på alla ställen, försvårade arbetet 

med integreringen.   

 

Endast delar av det första delmålet hade uppnåtts. Modelldelarna hade använts, men någon 

flaskhalsanalyser på kartongmaskinen i sin helhet hade inte utförts, då modellen inte var 

integrerad. Integreringen av modellerna var dock på gång då en person hade anställts för 

arbetet. Arbetet gick dock inte så snabbt då personen även fick andra arbetsuppgifter. I det 

första delmålet ingick förutom att integrera modellerna även att bygga ett bra gränssnitt för 

modellen. Gränssnittet var ännu under konstruktion. 

  

Även en förfinad tork och pressmodell var under konstruktion. Under sommaren 2005 skulle 

en licentiatuppsats läggas fram på området. Om arbetet hade gått enligt planerna skulle 

licentiatuppsatsen genom ett underprojekt ha försetts med kunskap för att möjliggöra 

modellering av fiber, vatten och energi och i framtiden även olika kvalitetsegenskaper inom 

ph och mäldkemi. I arbetet med kvalitetsegenskaper skulle även en doktorsavhandling om 

mäldkemi användas. Då koncernen sålde ut sina enheter försvann dock tillgången till denna 

kunskap.  
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Den planerade flaskhalsanalysen av kartongmaskinen utfördes idag istället av konsulter som 

använde simuleringsverktyget FlowMac. Det ursprungliga konsultbolaget byttes ut då brukets 

ledning ville att en specifik person med världsledande kompetens inom området skulle utföra 

studien. Då konsulten i fråga använde FlowMac, byttes även simuleringsverktyget ut. Detta 

var ett beslut som inte kunde påverkas av de personer som varit involverade i det tidigare 

simuleringsprojektet. 

 

6.1.2 Vilka faktorer har då lett till att arbetet inte nått sina mål? 

Den viktigaste orsaken var att finansiären i det statliga verket försvann. Då även koncernen 

sålde ut sina enheter var det inte ekonomiskt möjligt för ett enskilt bruk att hålla arbetet igång. 

Uppdelningen i enheter ledde till att tillgången till kunskap, om både process och 

simuleringsteknik, försvann. Därmed blev det omöjligt att modellera vissa delar. Den behövda 

kunskapen fanns dels på koncernens forsknings- och utvecklingsavdelning och dels skulle den 

ha forskats fram av doktorander som inte kunde finansieras. 

  

Arbetet med integreringen av modellerna försvårades av att projektet hade legat på is. Dels för 

att modellerna blivit inaktuella och dels för att en uppgradering av programvaran krävdes då 

arbetet upptogs. Arbetet lades på is på grund bristande resurser. En viktig orsak var brister i 

personalresurser delvis på grund av föräldraledighet. Delmodellernas integrering blev svårare 

än beräknat då de byggts av olika personer. Även modellernas ambitiösa detaljeringsnivå 

försvårade arbetet med integreringen.  

 

�Svårigheter med det här med simulering, om man jobbar med olika del modeller då på KM5 

(Kartongmaskin 5) och halvvägs så får man modellen och gå och så gör man en liten ändring 

och så är det bara att försöka pyssla ihop det igen. Och delvis på grund av att när vi gjorde 

modellekvationerna på rör och sådant så var vi alldeles för ambitiösa. Vi hade med tryckfall 

och förlust och så vidare och då blir problemet styvt och det blir jobbigt med valideringen 

helt plötsligt.�  

 

Processchefen menade att arbetet hade underlättats väsentligt om projektarbetet startats med 

mindre omfattande modeller. Efterhand hade dessa möjligtvis utvidgats med mer detaljerade 

komponenter som exempelvis tryckdynamik. Processchefen menade att dessa komponenter 
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ändå inte används så ofta. Modellens validering dvs. kontrollen av att modellen på ett sätt som 

anses gott nog, efterliknade det verkliga systemets beteende, mycket svårare.  

 

6.2 Resultat intervjustudie 

6.2.1 Hur används simulering? 

Den användning av simulering som framkom under intervjuerna handlade om projekt med 

väldefinierade mål och en tydlig tidsbegränsning. Simulering ingick inte som ett kontinuerligt 

verktyg i det dagliga arbetet utan togs upp då vissa behov uppkom. De projekt som simulering 

användes i varierade inte i någon högre grad mellan de olika bruken.  Simulering utfördes 

antingen av konsulter eller av brukets egna anställda. Generellt kan sägas att simulering 

användes som ett verktyg när beslutsunderlag behövdes exempelvis vid införande av ny 

utrustning. I dessa fall modellerades de aktuella delarna av bruket för att på detta sätt få ett 

dimensioneringsunderlag. På ett bruk hade simulering använts i uppbyggnaden och uppstarten 

av en ny pappersmaskin.  

 

� Ett typiskt simuleringsfall, det är att du ska göra en produktionsökning, så att du vill 

använda det (simulering) som ett dimensioneringsunderlag. Du bygger ihop fabriken för att 

se vad du får för flöden och fibermängder i olika positioner och det använder du som ett 

underlag när du frågar leverantörer om jag vill ha en pump som är så här stor, en maskin 

som är si och så.�. 

 

En av respondenterna berättar om att simulering under en ombyggnation använts för att 

utvärdera utrustning från olika leverantörer. 

 

� Exempelvis i ett förprojekt till ett blekeri, där vi utvärderade tre leverantörers alternativ. Så 

den ene leverantören, mer utsläpp, mer fibrer i avlopp och det är förklaringen till varför vi 

valde bort den ena. Och det kom vi fram till med hjälp av simulering. Och vi jobbade vidare 

med de andra två leverantörerna.� 

  

Då respondenterna beskrev simuleringens tillämpningar framkom även att uppbyggnaden av 

modellerna ökade förståelse för processerna på fabriken. Denna effekt uppkom även om 

bruket inte själva byggde sina modeller, utan anlitade konsulter. En respondent som arbetade 
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som konsult, beskrev att det förekom att bruk anlitade konsultbolaget för att de önskade en 

klarare uppfattning om processerna på fabriken.  

 

� Det kan också vara så att kunden har väldigt dålig koll på sin fabrik, så att de vill använda 

det för att över huvudtaget se liksom hur flödet ser ut i fabriken från början till slut. Som en 

slags kartering, ett slags snapshot en ögonblick, hur ser det ut precis nu. Man kanske inte har 

någon omedelbar önskan att ändra på de just nu men bara få en överblick över dagens 

situation inte ovanlig.� 

 

På några av bruken hade simulering används som ett operatörsverktyg, där operatörerna hade 

möjlighet att utveckla sin processkunskap. En respondent beskrev hur en modell som byggdes 

för att stödja en ombyggnation av ett blekeri, efter ombyggnationen även användes som 

operatörsverktyg. Operatörerna övade sig i att tillsätta rätt mängd kemikalier i blekeriet.  

 

� Vi använde modellen till att designa watermanagement, i blekeriet och vi använde det vid 

uppstart som ett operatörsverktyg. Operatörerna hade modellen tillgängligt i sitt kontrollrum 

och kunde testa ändringar av kemikaliesatsning i modellen. Hur mycket ska jag tillsätta av ett 

ämne för att komma dit jag vill.  

 

Projektet avslutades då operatörerna lärt sig att styra processen utan stöd från modellen. 

Modellen kom inte till användning efter detta. Två av respondenterna menade att grunden till 

att simulering inte användes i det kontinuerliga arbetet låg i detta. Modellen föll i glömska då 

operatörerna lärt styra de ombyggda eller nya processerna. Då olika behov på bruken återigen 

gjorde användandet av simulering aktuellt, var inte modellen uppdaterad och arbetet 

försvåras.  

   

Simulering användes även för att se hur materialflöden gick runt i systemet och hur de 

påverkades av olika förändringar som gjordes. Genom detta kunde olika processlösningar och 

justeringar utvärderas. Som exempel framhölls simuleringar av bakvattensystemet. 

Bakvattensystemet ansågs vara någorlunda väldefinierat och därmed relativt lätt att simulera. 

Genom dessa simuleringar kunde återförandet av vatten och material utvärderas vilket kunde 

leda till både ekonomiska och miljömässiga vinster.    
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Utöver de mer vanliga tillämpningarna berättade några av respondenterna om ett mer 

omfattande projekt som drivits på ett bruk för några år sedan. Ingen av respondenterna hade 

själva arbetat med projektet men tog upp det som exempel på ett möjligen överambitiöst 

projekt. På det s.k. trepartsamtalet fanns en person som själv varit involverad i arbetet. 

Respondenten berättade att det i projektet byggdes en mycket detaljerad modell över en 

pappersmaskin. Den digitala pappersmaskinen skulle användas för att förutspå hur olika 

kvalitetsegenskaper hos slutprodukten svarade på ingrepp i processen. Exempelvis studerades 

omställningar som byte av massarecept. Dynamiken undersöktes genom att den tid det tog för 

störningar i massabruket att slå igenom studerades. Projektet skulle löpa i tre år mellan 97-00. 

Färdigställandet av modellen försenades dock och då modellen var färdig var arbetet på 

bruket fokuserat på någonting annat än det som modellen var till för. Detta resulterade i att 

programvaran fick utvecklas för att de ändringar som önskades i modellen kunde göras. 

Utvecklandet av programvaran, ledde i sin tur, till att projektet försenades ytterligare.  Trots 

att modellen fungerade som förväntat användes den inte alls idag. Respondenten menar att 

grogrunden för projektet från början inte var det rätta, då idén till det kom från styrelsen som 

blivit inspirerade av en �simuleringsprofet�. 

  

Det andra ambitiösa projektet var det som studerades under fallstudien. Inte heller här blev 

användandet av modellen det målsenliga. Delmodellerna användes dock till simuleringar av 

mindre projekt. På två av de bruk som finns representerade användes simulering inte alls.  

 

På ett massabruk var en modell för att prediktera massaegenskaper under ombyggnad. 

Modellen byggdes för att tillgodose en önskan från kunden att få bättre information om den 

massa som köptes. De kvalitetsegenskaper som skulle modelleras var exempelvis vikstyrka 

och avvatningsmotstånd. För att kunna analysera massans olika egenskaper i dagsläget, fick 

prover skickas till ett labboratorium två gånger i veckan. Detta innebar att proverna fick 

representera all massa som producerats under 2-3 dagar. Då bruket producerade 14 ton 

massa/dag blev proverna en väldigt grov representation, särskilt då massans egenskaper kunde 

variera från timma till timme. Syftet med den byggda modellen var att kunna kvantifiera 

massans egenskaper oftare.  
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6.2.2 Faktorer som påverkar användandet 

Flera faktorer påverkar användandet av simulering. De faktorer som framkommit i denna 

studie är följande: resurser på bruken, både ekonomiska och kunskapsmässiga, kunskap om 

både pappers- och massaprocessen och simuleringsteknik, arbetsorganisationen på bruken, 

tillgång på personal, en eldsjäl, simuleringsteknikens spridning och möjligen i någon mån 

kulturen inom branschen. De flesta respondenter menade att användandet av 

simuleringsteknik varierade mellan de olika organisationerna. Dock ansågs detta inte bero på 

att behovet av simulering varierade mellan bruken, utan snarare på skillnader i intresse och 

kunskap hos de anställda. Huruvida ett bruk använde sig av simulering eller inte, ansågs 

styras av tillgången till en engagerad person, en eldsjäl. Något som påverkade användandet 

var även ett bruks ekonomiska möjligheter att avsätta personal som antingen kunde bygga, 

underhålla en modell eller både och. Grunden för att ett bruk skulle börja använda simulering, 

ansågs av många, ligga i att de hade tillgång till kunskap om metoden och dess möjliga 

tillämpningar. En del menade att en förutsättning för att simulering skulle blir ett verktyg i det 

kontinuerliga arbetet var att både modellen och modelleringskunskapen fanns på bruken. För 

att klara av detta måste bruksorganisationen ändras så att den kan tillhandahålla en funktion 

som ansvarar för detta arbete.  

 

6.2.2.1 Kunskap om simulering 

På de två bruk där tekniken inte användes, ansågs kunskapen om simulering inte vara utbredd. 

Respondenten som representerade det ena bruket visade sig inte veta hur simulering används 

eller vilka tekniska förutsättningar som användandet krävde.  

 

�Alltså jag måste erkänna att jag inte riktigt vet vad tekniken skulle kunna användas till� 

Kräver den inte väldigt mycket datorkapacitet?� 

 

Respondenterna ansåg att kunskapen om simulering, generellt sett, inte var utbredd inom 

industrin. En av respondenterna som arbetade med att utföra simuleringsuppdrag för bruk, 

berättade att arbetet ofta kännetecknades av en slags marknadsföring av simulering. Enligt 

respondenten ansågs simulering inte tillhöra de traditionella projekteringsverktygen. Detta 

trots att respondenterna ansåg att simuleringens användning under projektering var bland de 

mest vanliga tillämpningarna.   
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Respondenterna betonade vikten av rätta inställningar hos modellen för att simulering inte 

skulle generera felaktig information. För att en simulering skulle leda till korrekta beslut var 

det viktigt att mottagaren hade kompetensen att bedöma resultatets rimlighet, särskilt då 

resultatet var utfört av en utomstående.  

 
� Som mottagare av simulering � är det viktigt att ha kompetens och verkligen faktiskt 

granska, om du inte har simulerar själv så måste du kunna förstå simuleringen� Jag tycker 

att man borde kontrollräkna simuleringar, åtminstone över kritiska block och det tror jag är 

väldigt få som gör. Utan man litar ganska stenhårt på vad konsulten har räknat.� 

 

De flesta av respondenterna menade dock att beställarkompetensen för de vanliga 

simuleringstillämpningarna var relativt god på de bruk de arbetade på. Dock ansågs 

kunskapen inte räcka till ett mer innovativt tänkande kring tillämpningarna. Detta, ansåg en av 

respondenterna, förhindrade framkomsten av nya idéer kring användandet av simulering. 

 

Enligt en av respondenterna var grunden till det varierande användandet den, att människor 

kom i kontakt med simulering väldigt slumpmässigt. Flera av respondenterna som använde 

simulering hade redan under sina studier intresserat sig för och använt simulering. Kunskapen 

kring och intresset för att arbeta med tekniken tog de sedan med sig till sin arbetsplats.  

 

�Jag har alltid varit lite nyfiken på det, så länge som jag kan minnas alltså sen efter mina 

studier och jag gjorde ett eget simuleringsprogram för i det forskningsprojektet som jag höll 

på med � Så jag har alltid tycket att det var kul sedan jag gick på KTH.� 

 
En av respondenterna berättade att denne kom i kontakt med simulering genom en 

arbetskamrat som introducerade och lärde denne användandet. I övrigt tog respondenterna 

upp vikten av kurser och konferenser som spridningsväg. Leverantörer och konsulter som 

tillhandahöll simulering ansågs också vara viktiga spridare. Som tidigare nämndes, berättade 

en av respondenterna som arbetade som konsult, att dennes arbete till en del bestod av att 

förmedla information om simulering. Respondenten menade att det var mer sällan som 

kunderna själva frågade efter tjänsten. Även om bruken tidigare hade köpt simuleringstjänster 

var det inte många som återanvände sin modell, trots att de ägde den modell som 

konsultfirman byggt upp. Det var heller inte många bruk som efter ombyggnationen återvände 

till konsultfirman för att få sin simuleringsmodell uppdaterad.  
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Respondenterna verkade vara överens om att kunskapen om simulering spreds i olika 

sammanhang där människor träffades, diskuterade simulering och där exempel på olika 

projekt presenterades. Exempel på sådana forum var konferenser och seminarier. Flera 

respondenter ansåg att spridningen av exempel på hur andra bruk hade använt sig av 

simulering var viktiga för att användandet skulle öka. Några av respondenterna beskrev en 

öppenhet i pappers- och massaindustrin som gjorde det möjligt för informationsutbyte kring 

olika simuleringsprojekt.  

 

Något som tydde på att exempel på simulering spreds mellan bruken, även konkurrerande 

bruk, var att respondenter under intervjuerna hänvisade till simuleringsprojekt som 

genomförts på andra bruk. Exempelvis berättade flera respondenter om det omfattande 

projektet som sedan under trepartsamtalet beskrevs av en person som medverkat i det. Andra 

saker som tydde på en öppenhet inom industrin var att en av respondenterna i sitt arbete med 

att validera en simuleringsmodell kunde ta hjälp av andra bruk där liknande saker modellerats. 

  

�� där man vet att det finns andra pappersbruk som har gjort ungefär samma typ av 

ombyggnad tidigare, då kan man ju validera modellen på det sättet och ta kontakt med ett 

annat bruk som gjort ungefär samma sak.�  

 

6.2.2.2 Ekonomiska faktorer 

Det projekt som studerades i fallstudien avstannade då finansiärerna drog tillbaka sitt stöd. 

Något som utmärkte båda de två större simuleringsprojekten, var att de engagerat även 

koncernledningen. Arbetet i det projektet som beskrevs i fallstudien försvårades då koncernen 

sålde ut sina enheter. Bruket hade själv inga möjligheter att bära kostnaderna i from av 

personalstyrka, generering av nödvändig processkunskap och teknisk kunskap för 

modellbygget.  

 

Några av respondenterna ifrågasatte huruvida bruken hade tillräckliga resurser för att själva 

driva simuleringsprojekt och underhålla de existerande modellerna. Vilket även ansågs som 

en viktig grund för att simulering skulle kunna integreras i det kontinuerliga arbetet. 
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�Sen undrar ju jag om bruken inte egentligen kommer att ha resurser att sköta detta själva 

eller om man faktisk ska ha någon utanför som gör det åt dem. Att man outsourcar så och att 

vi (konsultfirman) har den (modellen) och de kontaktar oss eller någon annan som kan göra 

det, de äger modellen så att säga. De går kontakta någon som kan göra det när det behöver 

göra förändringar för att det kräver lite gran att hålla sig ajour med hur man simulerar och 

det är inte så många bruk tror jag som har råd att ha den kompetensen själva för så mycket 

simuleringar gör man liksom inte.� 

 

En annan respondent menade dock att resurserna för att driva simuleringsprojekt fanns och att 

det endast handlade om prioriteringar på bruken. Detta för att bruken trodde att simulering var 

mer kostsam än den i verkligheten var. Respondenten menade att det därför var viktigt att 

simuleringsprojektet redan på ett tidigt stadium visade sin lönsamhet. 

 

�Och så tror jag att det är en fördel om modellerna tydligt i början visar att det finns en nytta 

med dem. Bidrar med något under den löpande tiden man bygger den� 

 

Huruvida de ekonomiska förutsättningarna fanns, berodde enligt vissa respondenter på hur 

omfattande simuleringsprojekten var. Med hänvisning till ett av de större projekten menade en 

av respondenterna att projektet och modellens detaljeringsnivå varit alldeles för ambitiös för 

att det skulle finnas användning för det på ett bruk. Ett liknande projekt krävde, menade 

respondenten, ett par man som på heltid arbetade med reglertekniksutveckling. Sådana 

resurser fanns inte att tillgå på bruken utan då skulle simuleringsprojektet utföras av 

exempelvis ett konsultbolag. Respondenten menade att simuleringar på enklare nivåer i 

processerna dock var möjliga.   

 

6.2.2.3 Vikten av processkunskap 

För att det ska vara möjligt att modellera delar av processerna på ett pappersbruk krävs 

kunskap om dess fysikaliska grund. Respondenterna poängterade vikten av processkunskap 

hos dem som simulerade. De menade att simulering aldrig kunde räkna ut någonting av sig 

själv.  

 
�Man måste ha väldigt klart för sig vad det är man kan simulera. Den (simulatorn) kan aldrig 

räkna ut mer än vad man har stoppat in� Så att många tror ju att simulering kan räkna ut en 
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massa grejer men i själva verket måste du själv veta hur grejerna funkar innan du kan sätta 

upp den här modellen. Den bara hjälper dig och lösa några ekvationer snabbt och enkelt utan 

att du behöver se de� Det är bara att vad händer nu om du gör så här i det här kända 

systemet. Ja ha, det här kommer att hända. Så det är viktigt att man är väldigt 

processkunnig.�  

 
Processerna inom pappers- och massatillverkningen är komplexa och för stora delar av den 

fattas ännu den kunskap som krävs i modellerandet av den. Detta begränsar både möjligheten 

att utföra processimuleringar och de existerande modellernas noggrannhet.  

 

�Ja, alltså hela vitsen med simulering är ju att du måste förstå fysiken i processen för att 

kunna simulera och det är ju fortfarande så enormt många grejer som man inte kan så mycket 

om att det går att simulera men målet som alla vill ha är ju att du ska kunna simulera om du 

stoppar in en viss typ ved i ena ändan så ska du kunna se hur pappret kommer ut när det 

kommer ut i andra ändan jag menar där är de ju så otroligt många steg emellan.�  

 

Hur användbar en modell var som beslutsunderlag bestämdes av modellens kvalitet, hur den 

var uppbyggd och vilken data den kördes med. För att kunna bygga en bra modell ansågs 

därför processkunskapen avgörande. 

 

�I den process som man har byggt upp, så måste man ha väldigt bra koll på varje del� felen 

multipliceras ju. Har du lite fel i varje block så blir det mycket fel i slutet. Så att det krävs att 

du har kunskap i varje block och att du hart lagt in den här kunskapen i varje block.� 

 
Då respondenterna beskrev komplexiteten i processerna inom pappers- och massaindustrin 

tog en del av dem upp petroleumindustrin. I petroleumindustrin var användandet av 

simulering mer frekvent än inom pappers- och massaindustrin. Exempelvis tog en av 

respondenterna upp ett projekt som startades på ett matematiskt centra på en tekniskhögskola. 

Deras syfte var att få den �efterblivna� skogsindustrin att använda sig av simulering lika 

frekvent som den användes inom petroleumindustrin. Projektgruppen ville bygga modeller 

med exakta beskrivningar över tillverkningsprocessen.  Efter ett år lades projektet dock ned 

då projektgruppen insett komplexiteten i tillverkningsprocessen. Enligt respondenten ligger 

skillnaden främst i att råvaran är mer väldefinierad inom petroleumindustrin.  
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�Om du tittar på petroleumindustrin� där det kommer in någon slags råolja som du ska 

destillera i någon slags fraktioner. Skillnaden är att de har mycket mer väldefinierade 

råvaror. När du stoppar i fibrer som du ska göra papper av, så spelar det roll om de där 

träden som de är tagna från växte uppe på en höjd eller i en dal eller om det var soligt eller 

inte soligt.  Alla egenskaper varierar med miljön. �Och hela problemet med variationen är ju 

att fiber � det är inget konstant utan det är massor med saker som varierar där. �Så länge 

som du inte kan mäta alla de där variationerna, då kan du ju inte förutsäga vad det  kommer 

att bli för papper.� 

  

För att exakta modeller över tillverkningsprocessen ska kunna byggas krävs mer forskning 

kring den fysikaliska grunden och utvecklade mätmetoder. 

  

6.2.2.4 Eldsjäl 

Något som förenade de bruk där simulering användes, var att det i dessa organisationer fanns, 

i alla fall en person som var speciellt engagerade i simulering och dess möjliga tillämpningar. 

En av respondenterna menade att hur långt ett bruk kommit i användandet av simulering 

uteslutande styrdes av den tillgång bruket hade till intresserade och kunniga personer. Några 

respondenter använde ordet �eldsjäl� när de beskrev en person som var förutsättningen för att 

simulering överhuvudtaget skulle användas i en organisation.  

 

�Jag tror att det behövs någon eldsjäl, någon som tror på det för att det ska bli ordentligt 

använt. Så är det bra att det finns någon som brinner för det på bruket.� 

 

Eldsjälen beskrevs av en respondent som någon som skulle ha befattningen som 

processingenjör eller utvecklingsingenjör. På grund av tidsbrist var eldsjälen sällan någon 

som satt på en chefsposition, som en produktionschef. Eldsjälen ansågs inte heller vara någon 

som arbetade på utvecklingsavdelningen, då avdelningen enligt respondenten, ansågs vara för 

upptagen med att använda simulering för vissa explicita projekt. 

  

En annan respondent menade att det var viktigt för ett företag som tillhandhöll 

simuleringsverktyg att skaffa sig intresserade kunder på bruken. Till skillnad från den förra 
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respondenten ansåg han att det var viktigt att hitta en person på en chefsposition, en 

avdelningschef, som förstod nyttan med simulering, för att tekniken skulle anammas.  

 

Eldsjälen ansågs, förutom för anammandet, även vara viktig för att simulering integrerades 

som ett dagligt verktyg på bruken. Detta trots att bruket hade kunskap om simulering och dess 

möjliga tillämpningar genom att de tidigare använt sig av simulering genom konsultinsatser. 

Respondenten menade att det inom pappers- och massaindustrin rådde en begränsad syn på 

simulering orsakad av bristen på kunskap om simulering. Detta ledde till att användningen 

begränsades till de välbeprövat tillämpningarna som exempelvis framtagande av 

dimensioneringsunderlag. Genom sin mer utbredda kunskap om simulering kunde eldsjälen se 

nya tillämpningar av simulering.  

 

6.2.2.5 Kulturell barriär 

Alla deltatagarna var överens om att det fanns en specifik kultur inom pappers- och 

massabranschen. En respondent menade att kulturer fanns i de flesta branscher men att den 

kanske var starkast i de äldre som t ex. inom gruvnäringen och stål- och skogsindustrin. Flera 

av deltagarna hade svårigheter att beskriva de utryck kulturen tog. En av deltagarna beskrev 

den dock som vagt konservativ. En konservatism som gav sig i uttryck som en avvaktande 

och tveksam inställning till nya idéer. 

 

�Ja, jag tror � att det finns en konservatism generellt så i våran bransch� att det finns en 

sån ute hos processfolk att det finns en sådan avvaktande tveksam inställning till alltför nya 

och djärva idéer. Det är ju lite hokus pokus liksom. Vaddå bygga en fabrik i datorn, liksom? 

Det är ju ingen verklighet.� 

 

Exempelvis menade respondenten att den vaga konservatismen påverkade datorerna intåg i 

det dagliga arbetet på bruken. Då respondenten började arbeta inom industrin för 10 år sedan 

fanns inte datorer på varje skrivbord. Ledningen såg då inte nyttan med datorerna och ansåg 

dem därför inte som något nödvändigt. Datorernas sena intåg hade i sin tur bidragit till en 

eftersläpning gällande IT. Respondenten menade därför att den vaga konservatismen kunde ha 

haft en liten påverkan på attityden till simulering.  
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En annan respondent menade att det fanns en kultur inom branschen som hindrade intåget av 

ny teknik. De nya idéerna måste, enligt respondenten, övervinna en slags barriär innan de blir 

accepterade. Han drog paralleller till den kultur som fanns i slutet på 60-talet och i början av 

70-talet, då datorbaserade styrsystemen skulle införas i pappers- och massaindustrin. 

Företagen som tillverkade styrsystemen gav bort dem gratis för att bruken genom att använda 

tekniken skulle inse nyttan med dem. Barriären övervanns dels då bruken insåg nyttan med 

systemen men också på grund av att datorerna blev bättre.  

 

En av respondenterna höll inte med om att kulturen hindrade spridningen eller användandet av 

simulering. Respondenten beskrev istället kulturen som någonting som uttrycktes i en 

öppenhet kring utbytet av olika idéer mellan de olika bruken. Han berättade att han upptäckt 

att den benämning som användes för tekniken påverkade attityden till den. Ordet simulering 

associerades, enligt honom, av många med någonting svårt och komplicerat. Han föredrog att 

använda ordet processmodellering eller beslutsstöd.  

 

6.2.2.6 Tekniska orsaker 

Under studien visade det sig att olika tekniska faktorer påverkar användandet av simulering.  

Exempelvis påverkar den befintliga tekniken på bruken möjligheten till användning. För att 

modellering av en process skulle vara möjlig måste viss information om den finnas att tillgå. 

Respondenten på ett av bruken som inte använde simulering, menade att de inte hade tekniska 

förutsättningarna som krävdes. De saknade vägar att få ut nödvändig information från sina 

system. 

  

�Vi har ju tittat på det här programmet men vi såg väl att i nuläget så är det väl inget direkt 

som skulle hjälpa oss så där jätte mycket eftersom vi saknar en hel del utav det som man 

behöver få in i programmet för att man ska kunna göra en riktig simulering. Vi har inte 

mätning och loggning på alla parametrar.� 

 
Flera respondenter tog upp problemet med att uppdatera simuleringsmodellen som något som 

gjorde det svårare för en simuleringsmodell att överleva och bli ett verktyg i det dagliga 

arbetet på bruken. Detta ansågs delvis bero på att tekniken inte var tillräckligt integrerad med 

de andra tekniska systemen på bruken. 
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Olika egenskaper hos simuleringsverktygen kan också ha en inverkan på hur simulering 

används. Respondenterna menade att utförandet av simulering underlättats då 

simuleringsverktyg mer lättanvända simuleringsverktyg introducerats.  

 

Processchefen som arbetade med det projekt som studerades i fallstudien, tog upp två saker 

som avgjorde valet av det simuleringsverktyg som användes. En grundförutsättning var att 

simuleringsverktyget kunde bära upp den önskade komplexiteten. Han ansåg att det var 

viktigt att själv slippa göra de matematiska beskrivningarna för de simulerade processerna. 

Det ansågs viktigt att verktyget även erbjöd objektorientering, för att koden skulle kunna 

återanvändas. Det bör nämnas att den person som idag arbetar med det extendbaserade 

verktyget som valdes bort, anser att alla de saker som skulle utföras under projektet idag utan 

problem skulle kunna ställas upp med verktyget. Full objektorientering finns dock inte.  

 

En av respondenterna menar att det modulbaserade upplägget som FlowMac erbjöd var 

perfekt för att klara av omstruktureringar i processen som leder till ändringar i modellen.  

 

� � det görs ständigt små ändringar i processen. Och på många bruk ska vi släppa nya 

produkter� Men modellen blir inaktuella och måste ändras och då är det en fördel att 

modellerna är modulbaserade, att man kan byta ut delar av modellen utan att andra delar 

påverkas.�  

 

Andra fördelar som respondenterna tog upp med FlowMac var främst dess processorientering 

och det logiska gränssnittet. På grund av sin processlikhet anses verktyget också vara 

�styrelsevänligt� dvs. modellen ser bra ut och är lätt att förstå. En av respondenterna tog även 

upp det öppna skalet som en fördel. Detta möjliggjorde för användaren att både undersöka hur 

leverantören programmerat blocken och att formulera egna block. Blocken i flera andra 

befintliga verktyg är låsta och för att få öppna dem måste leverantören betalas. Verktyget är 

även lätt att lära sig. En respondent menade att det räckte med en dag för att lära sig verktyget 

om tillgång till någon kunnig fanns.   

 

Två av respondenterna menar att det fanns en fara med att det var så lätt att komma igång med 

att bygga modeller. Det svåra var att veta vilka inställningar blocken skulle ha. Rätta 

inställningar i blocken utgör i sin tur basen för ett giltigt resultat. För att kunna avgöra de rätta 

inställningarna och därmed resultatets giltighet krävs mycket processkunskap. Att det är så 
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lätt att komma igång med modellerandet gör att det är svårt för ett bruk att förutsäga det 

arbetet som en simulering innebär. Om det vid dessa tillfällen inte finns en person som driver 

arbetet finns det en risk att det planerade projektet inte blir genomfört. 

 

�� Du kan lätt börja jobba med det men sedan så då är det saker som kommer till som man 

inte tänker på från början och därför måste du ha någon som håller i brandfacklan på ett 

företag då.� 

 

6.2.3 Simuleringens integrering i det kontinuerliga användandet 

Idag byggs simuleringsmodellerna upp för att fungera som ett beslutsunderlag vid en 

tidsbegränsat projekt t ex en ombyggnation. Då projektet är avslutat faller modellen ofta i 

glömska. Flera av respondenterna anser att detta är slöseri med resurser och att modellerna 

istället borde komma till användning i det kontinuerliga arbetet. 

 

�Sen tycker jag en annan grej att säg om du bygger en maskin, gör en ombyggnad och då gör 

man ju faktiskt en simuleringsmodell för att dimensionera och sedan dör ju den. Fabriken är 

igångkörd och modellen dog och slängdes någonstans, läggs på ett back uppband i bästa fall, 

används vid någon annan ombyggnation någon annanstans och hela den processkunskap som 

den processingenjören som designade fabriken den är ju därigenom bara borta och det är ju 

vaste of money om något.� 

 

En av respondenterna, som dock påpekade att han var dåligt uppdaterad, menade att han inte 

kunde komma på ett enda simuleringsprojekt där simulatorn överlevt länge och verkligen 

integrerats i processarbetet. Respondenten menade att det berodde på ett för kortsiktigt sätt att 

se på modellens tillämpbarhet. Modellen lades undan då de spelat ut sin roll. Exempelvis då 

ombyggnationen var klar eller då operatörerna lärt sig processen så bra att de inte längre 

behövde experimentera med en simulator. Då modellen återigen skulle kunna komma till 

användning exempelvis på grund av att nya ändringar på bruket gjorts eller nya operatörer 

anställts, är den obrukbar då den inte uppdaterats. Exempelvis berättade en respondent om ett 

projekt där simulering användes som i utformandet av ett blekeri. Simuleringsmodellen 

användes efter ombyggnationen till att lära upp operatörerna. Dock togs simulatorn ur bruk då 

operatörerna lärt sig processen och modellen kom inte till användning efter detta.  
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Flera av respondenterna menar att det är för komplicerat att hålla en modell uppdaterad. För 

att få tillstånd en smidigare uppdatering krävs en bättre integration mellan den befintliga 

tekniken på bruket och simuleringsverktygen.  

 

Vissa av respondenterna ansåg att en grundförutsättning för att simulering skulle bli ett 

integrerat verktyg på bruken var att både modellen och simuleringskompetensen skulle finnas 

på bruken. Om modellen fanns på bruken istället för att konsulter anlitades vid 

simuleringsprojekt, skulle simuleringsarbetet kunna fungera mer som ett samarbete mellan 

olika avdelningar. Därmed skulle den kunna användas för att simulera olika delar av fabriken 

och komma till större nytta för hela fabriken.  

 

Det sätt som arbetet organiseras på bruken var inte det ideala för att stödja att simulering blev 

ett verktyg som användes i det dagliga arbetet. En av respondenterna berättade att inom den 

organisation som han jobbade var det ofta processingenjörer som arbetade med simulering. En 

processingenjör på fabriken var i sin tur väldigt ofta en nyrekryterad civilingenjör. Detta 

innebar att denne kanske arbetade som processingenjör under två-tre-fyra år för att sedan gå 

vidare till nya arbetsuppgifter. Därmed tog personen med sig de viktiga kunskaperna som 

denne skaffat sig under åren och en anan nyanställd tog över arbetsuppgifterna. På grund av 

detta var det svårt att få till en kontinuitet i arbetet med simulering. Även i det projekt som 

studerades i fallstudien hade många exjobbare deltagit. Två av de ursprungliga deltagarna 

hade startat som exjobbare och var nu föräldralediga. Av de två användare som intervjuades 

hade den ena gjort exjobb på bruket medan den andra var nyanställd för att integrera 

modellerna. En del av respondenterna ansåg att det var viktigt med en mer beständig 

organisation kring simulering för att dess användning skulle komma till sin fulla rätta.  

 

� Fabriken borde prioritera har en processingenjör som inte bara stannar i några år utan i 5-

10-15 år. Det betyder att bruken måste ändra sin organisation�. 

 

En sådan arbetsgrupp, menade en respondent, skulle ligga precis mellan 

utvecklingsavdelningen och driften men är svår att placera i organisationen som den ser ut 

idag. Driften ansågs inte kunna ha ansvaret då de inte hade råd med ytterligare en 

arbetsuppgift då de ansvarade för att köra fabriken. Att ge huvudansvaret gör 

utvecklingsavdelningen skulle möjligen fungera men de satt oftast för långt från verkligheten 

på bruket. Det hade möjligen fungerat om en person med nära kontakt med driften fanns på 
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avdelningen. Att lägga ansvaret hos projektavdelningen skulle inte fungera då de ansågs ha 

för liten användning av simulering och för liten koppling till både driften och 

utvecklingsavdelningen. Möjligen skulle en person kunna sitta i någon av avdelningarna om 

denne hade förmågan att kunna fungera ihop med alla de andra avdelningarna. En annan 

deltagare menade att drömavdelningen var följande.  

 

� Drömavdelningen, det är en avdelning bestående av projekt och process med laboratoriet. 

Då skulle man kunna samarbeta om man använde sig av simulering i olika små 

processprojekt.�   

 

Under en del av intervjuerna framkom att arbetet med att underhålla modellerna ansågs för 

enformigt, tråkigt och ensamt för att en person under en längre tid skulle kunna sitta och 

uppdatera modeller på heltid. Detta bekräftades av den person som i hade anställts för att 

länka samman de olika delmodellerna i det projekts om studerades i fallstudien. Enligt en av 

respondenterna var lösningen på detta att ha två anställda som arbetade med uppdateringar på 

halvtid.  

   

�Det bästa att ha två stycken som ca 50 % av tiden arbetar med simulering. De andra 50 % 

med annat på för sociala skäl och för att hålla sig ajour med processen, för att få impulser. 

Personernas bakgrund som civilingenjör som ska kunna processkunskap. Väldigt få som har 

denna kunskap när de kommer direkt från universitetet. Det krävs bra kunskap i statistik och 

dataanalys. Kunskaper i modellering är inte så viktiga men bra kunskap i papper och massa.� 

 

Hur stora ändringar som krävs för att simulering ska blir ett integrerat verktyg handlar mycket 

om var och hur simuleringarna ska användas. På en utvecklingsavdelning används simulering 

kontinuerligt för att utvärdera olika idéer. Om avsikten däremot är att integrera användandet i 

produktionen måste organisationen ändras. Respondenterna påpekade vikten av att hålla 

modellen på en ändamålsenlig nivå för att lyckas med att hålla igång modellen. En för 

detaljerad modelleringsnivå var en faktor som påverkade att utgången i de två större 

simuleringsprojekten inte blev som planerat. 

 
�Man körde igång ett jätteprojekt i � för några år sedan, koncernen var med i bilden och 

diverse konsultfirmor och där var man på den nivån att varenda liten regulator fanns med. 

Och men det blev så stort så det dog, det blev för tungrott� Det kom ju fram information men 
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det var liksom överambitiöst, det var mer än vad ett bruk har nytta av. Ska du använda på den 

här nivån så ska du ha ett par man som bara jobba med reglerteknikutveckling och det har 

man ju inte råd med på bruk i dag det ska vara någon firma som säljer sådan men inte bruken 

själva de kan bara ha folk som jobbar på enkla nivåer i sina processer.� 

 

6.2.4  Framtida utveckling 

En av frågorna som ställdes under intervjuerna var, hur tror du att användandet av simulering 

ser ut om 10 år?  De flesta respondenter tog i sina svar upp förbättrade möjligheter att förse 

modellerna med information om processerna vilket i sin tur skulle underlätta för 

uppdateringen. Respondenterna menade att modellerna då skulle fungera som integrerade 

verktyg inom verksamheten då de var sammankopplade med de befintliga datasystemen som 

exempelvis styrsystemen. Modellerna skulle då alltid ligga steget före operatörerna och 

därmed skulle dess roll aldrig vara utspelat. Att simulatorns var direktkopplad till processerna 

skulle möjliggöra för nya användningar i form av styrning, kontroll och optimering av 

processer. Direktkopplingen skulle även underlätta konsulterna arbete. Istället för att åka till 

ett bruk för att samla in data skulle de kunna koppla upp sig och uppdatera modellen på 

distans.  

 

� Om jag kunde sitta online då med den fabriken som jag jobbar och sen bestämma mig för 

att jag tycker inte att koncerna ser riktigt bra ut jag undrar vad de kör med och så kunde jag 

koppla upp mig och få in den informationen direkt i min simuleringsmodell och sedan kunde 

jag köra vidare därifrån och se vad som hände.� 

 

Två av respondenterna trodde inte att användandet skulle komma att öka bland operatörerna 

trots att modellerna kommer att bli lättare att förse med information. Detta på grund av att de 

inte hade tid för problemlösning med hjälp av simulatorn. En av respondenterna menade att 

detta inte heller ingick i deras arbetsuppgifter. Operatörerna skulle hålla koll på maskinerna. 

Simulering skulle dock även fortsättningsvis användas i operatörsträning då operatörerna 

skulle lära sig att handha maskinerna. Driftingenjörerna skulle däremot använda sig av 

simulering i problemlösning.  

 

Flera av respondenterna hade visioner om modeller som omfattade allt från råvara till 

slutprodukt. Ett slags övergripande optimeringsverktyg som skulle kunna användas för att 
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optimera kostnaderna för produktionen av en viss kvalité. En annan användning skulle kunna 

vara att använda verktyget för att snabba upp övergångarna mellan olika kvalitéer som körs, 

för att minska spillet. Två respondenter ställde sig dock tveksamma till utvecklingen av mer 

omfattande modeller. Både menade att de skulle bli för svåra att håll vid liv. Den ena av 

respondenterna menade att gränsen borde dras vid simulering av styrsystem. Då arbetet med 

att simulera dessa skulle blir för komplext, delvis på grund av att arbetet skulle kräva många 

olika kompetenser. För att modellerna skulle kunna byggas och hållas vid liv skulle 

kompetens inom process, statistik, papper och massa och styrsystem krävas. Han frågade sig 

också om det inte var bättre att träna upp operatörerna istället för att sträva efter vidare 

automatisering.  

 

� Jag vet inte om det är att önska att simulering blir mer omfattande. � Man kunde önska sig 

att man hade en simuleringsmodell som kunde gå parallellt med processen och vid något 

tillfälle kanske kunna övervaka den här processen. � Jag tvekar lite om vi ska alltid försöka 

automatisera allt möjligt eller ska vi träna operatörer. Jag ser det att operatörer som kan 

processen kan den bättre än de säg en avgränsat styrsystemslik simulator. Jag tror att utbytet 

är minst lika stort på att träna operatörer.�  

 

Respondenterna tog även upp förbättringar i de verktyg de arbetade med. Det handlade både 

om att verktygens skulle blir lättare att använda och att de skulle innehålla mer stödfunktioner 

som hjälpte användaren i modellbygget. Genom att mer processkunskap fanns inbyggt i 

verktygen kunde den varna användaren då något i inställningarna inte stämde. Detta skulle 

underlätta vid modellbygget. En respondent önskade en standardiserig av blocken som finns i 

de olika simuleringsverktygen och att varje ny maskin som köptes till fabriken skulle 

levereras med beskrivning som kunde användas för att uppdatera simuleringsmodellen. 

En annan respondent var inne på samma spår då denne önskade att simulatorn skulle 

integreras med konstruktionsavdelningens cadsystem.  

 

�Så en idealsimulator den är ju hårdkopplad till konstruktionsavdelningens cadsystem och så 

fort det görs något nytt i fabriken så ska simulatorn visa det också.� 

 

En av respondenterna ansåg att användandet av simulering och modellering skulle öka på 

grund av att den tidigare väldigt produktionsinriktade industrin på grund av en hårdare 
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konkurrens var tvingad att blir mer och mer kundorienterad. Framför allt ansågs detta kunna 

driva fram nya sätt att använda simulering.  

 

Idag begränsar brister processkunskap användandet av simulering. Framförallt en av 

respondenterna ansåg att användandet skulle öka då blir möjligt att modellerna flera aspekter 

av processen mer detaljerat. 

 

� Ja, det (användandet av simulering) kommer naturligtvis att öka genom att kunskapen ökar 

om hur olika delar funkar, så kommer man mer och mer kunna förutsäga på detaljnivå.  På 

10 år kommer svaret inte att finnas men t ex en av de viktigaste egenskaperna är att det är 

jämt och att det inte är några tjocka flockar och hur man ska kunna räkna ut hur det här 

pappret ska se ut när man vet hur processen ser ut och vilka fibrer man stoppar in och allts 

sådant det är sådant man jobbar med att kunna simulera så inom 20 år kanske man kan det 

för att vad som saknas där det är inte matematiken i sig utan det är den rent fysikaliska 

kunskapen hur allt det här funkar.� 
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7 Diskussion 

7.1 Hur används tekniken?  

Inom bruken användes simulering oftast för att få fram beslutsunderlag för olika problem och 

frågor. Exempelvis användes simulering som en konsultinsats före en ombyggnation. På ett 

bruk hade simulering används i införandet av en ny pappersmaskin. Konsulterna byggde upp 

en modell som användes för att undersöka hur den rätta dimensioneringen skulle vara. Bruken 

använde simulering för att utvärdera olika leverantörers produkter eller för att undersöka olika 

sätt att köra processerna. Simulering användes även för att identifiera flaskhalsar i systemet. 

De tillämpningar som framkom under intervjuerna stämde väl överens med de tillämpningar 

som Savén (1988) och Shannon (1999) beskriver. Savén skriver att simulering ofta används 

för att fastställa råämneskombinationer och i sökandet efter nya processvägar. Shannon menar 

att simulering kan användas i problemlösande syfte, i exempelvis vad-om analyser, för 

planeringen av nya system, för att hitta bra sätt att styra ett befintligt system och för att hitta 

en optimal utformning av ett system. Shannon tar även upp identifierandet av flaskhalsar i 

produktionen och utvärdering av olika förbättringsstrategier.  

 

I de två större projekten var målet att med hjälp av simulering kunna förutspå olika 

kvalitetsegenskaper hos slutprodukten. Målet uppnåddes endast i ett av simuleringsprojekten. 

En av respondenterna menade att kvalitetsegenskaper hos papper ännu inte kunde förutsägas 

genom simulering. Detta berodde på att kunskapen om processernas fysiska grund och i 

mätteknik ännu var för begränsad. En simulering räknar inte ut någonting av sig själv utan det 

system som ska simuleras måste vara relativt välkänt. Detta speglades i respondenternas svar 

kring användningsområden för simulering. Exempelvis var bakvattensystem relativt välkänt 

vilket ledde till att simuleringar kring detta system var ofta förekommande.  

 

Den systembeskrivning som används vid simulering måste vara god nog för att generera 

giltiga svar. Idag kan de okända delarna av en process kappslas in i en blackbox. För att 

resultaten av simuleringar med en modell innehållande många ospecificerade delar inte ska 

leda till felaktiga beslut, är det viktigt att en kompetens att bedöma resultatens rimlighet finns. 

Därför är det väldigt viktigt att den person som utför simuleringar är kunnig inom både 

processkunskap och statistik. 

 



  Slutsatser 

 59   

Under intervjuerna framkom att kunskapen om processerna på bruken kunde förbättras genom 

simulering. Då simuleringsmodellen byggdes ökade förståelsen för de processer som 

simulerades. Shannon menar att detta beror på att det simulerade systemet måste beskrivas i 

en teori innan den är simulerbar. Det förekom att bruk vände sig till konsulter endast för att 

genom simulering få en bättre bild av hur fabriken kördes. I vissa fall hade simulering 

används för att lära upp operatörer. Användningen förekom antingen efter en ombyggnation 

eller då nyanställda operatörer skulle läras upp.  

 

Simuleringsmodellen kan ses som en expansion av den mänskliga kognitionen. Den 

problemlösning som önskas är för komplicerad för att ske i huvudet, därför byggs en modell 

som expanderar tänkandets kapacitet. Simulering är ett slags tankeverktyg och används i 

enighets med Janlert (1999) för att utsträcka vårt tänkande. 

 

7.2 Faktorer som påverkar användandet 

Kulturella faktorer 

Enligt resultatet har möjligen en kulturell faktor påverkat introduceringen av simuleringen 

inom bruken. För de flesta av respondenterna var det självklart att en kultur existerade inom 

pappers- och massaindustrin. Det svåra tycktes vara att beskriva den och peka på hur och om 

den påverkat användandet eller spridningen av simulering. En av respondenterna menade att 

kulturen tog sig utryck i form av en vag konservatism som ledde till ett motstånd för nya och 

alltför djärva idéer. Enligt respondenten ansågs simulering i vissa fall vara något som var lite 

�hokus pokus�. Enligt Rogers (1995) kan en innovations spridningshastighet påverkas av 

mottagarens upplevelse av innovationen. Möjligen kan denna upplevelse av simulering som 

någonting som är lite �hokus pokus�, ha försvårat anammandet av tekniken. 

 

En annan respondent menade att ny teknik behövde övervinna en kulturell barriär för att 

komma till användning. Respondenten drog paralleller till den tid då datoriserade styrsystem 

skulle införas. För att övervinna barriären gavs systemen bort för att bruken genom att 

använda systemen skulle förstå fördelarna med den nya tekniken. Även datorernas 

introducering som ett verktyg på varje ingenjörs bord var mycket sen inom branschen. 

Fortfarande för 10 år sedan fanns det bruk där datorer inte ansågs som ett nödvändigt verktyg 

för ingenjörer. Av de respondenter som använder simulering har alla förutom en 

högskoleutbildning. Det verkar som om att verktyget på bruken främst används av ingenjörer.  
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Då simulering för sin användning är beroende av sin hårdvara måste detta ha bidragit till att 

simulering trots sina 40-50 år på marknaden, ännu inte är ett integrerat verktyg. Detta 

stämmer överens med Edqvist & Jakobsson (1988) som i sin studie av CAD-teknikens 

introduktion visade att mjukvarans spridning är beroende av hårdvarans utspridning.  

 

För att på ett bättre sätt kunna styrka det ovannämnda och eventuellt upptäcka fler kulturella 

faktorer som påverkat spridningen av simulering hade en ändring i val av metod varit 

nödvändig. I en organisations kultur ingår enligt Bang (1994) både kärnelement och uttryck 

för dessa element. Kärnelementen är ett nätverk av betydelser och meningar som finns inom 

kulturen. Dessa talar medlemmarna i en organisation sällan om, delvis på grund av att de kan 

vara svåra att verbalisera. Troligen hade mer information om hur kulturen påverkade 

användandet av simulering framkommit vid exempelvis observationer. Ett annat sätt hade 

varit att fokusera studien på ett bruk. Då hade intervjuer med flera personer på bruket kunnat 

utföras. En större kunskap om organisationen hade möjliggjort mer precisa frågor och 

uppföljning av ämnen som framkommit under intervjuerna. Förhoppningen var att denna typ 

av faktorer skulle framträda under fallstudien. Dock var upplägget med tre intervjuer under 

samma dag inte tillräckligt för detta.  

  

Simuleringsteknikens karaktär 

En av respondenterna menade att branschens kultur inte påverkade anammandet negativt. 

Snarare tvärtom, då kulturen manifesterades i en öppenhet som möjliggjorde spridningen av 

idéer, även mellan konkurrerande organisationer. Det han ansåg hindra spridningen var 

teknikens benämning. Respondenten upplevde att ordet simulering av många associerades 

med någonting komplicerat. De associationer en potentiell användare får av en artefakt 

påverkar givetvis om denne anammar tekniken. Löwgren (1993) skriver att användarens 

subjektiva känslor för ett system påverkar hur användbart ett system anses vara. Ett systems 

upplevda användbarhet påverkar i sin tur innovationens spridningsgrad.  

 

Respondenten föredrog att använda ordet processmodellering eller beslutsstöd. Att namnet 

kan ha en betydelse för en innovations spridning tas upp av Rogers (1995). Han menar att det 

är viktigt att inta ett mottagarorienterat betraktelsesätt då en innovation namnges. Kanske kan 

benämningens roll i detta perspektiv vara att förmedla en första idé om vad tekniken kan 

användas till. Då ordet simulering kan ses som den kortaste möjliga beskrivningen av detta, 
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borde benämningen vara idealiskt. Möjligen är det andra faktorer än benämningen som gör att 

simulering associeras med någonting komplicerat.  

 

 Dutton (1978) anser att simuleringstekniken på grund av sin speciella karaktär ställdes inför 

andra slags problem i sin spridning än andra teknologier. Dutton beskriver simulering som en 

mer abstrakt, komplex och svårfattlig teknologi som i sin spridning var beroende av 

personliga kontakter. Kanske är det just dessa egenskaper som gör att tekniken uppfattas som 

mer svårfattlig än den i verkligheten är.   

 

Enligt resultatet i studien är konferenser och seminarier där människor kan träffas och 

diskutera simulering viktiga för spridningen. Detta överensstämmer med Duttons teori. 

Användandet spreds även då personer som under sina studier använt tekniken tog med sig 

tekniken till sina arbetsplatser. Enligt Dutton kan en djupare attitydförändring i 

simuleringsfrågan endast uppnås genom personliga möten. Om simulering upplevs som 

någonting komplicerat, som �hokus pokus-teknik� är den bästa vägen att ändra dessa 

uppfattningar att skapa forum där människor kan träffas och diskutera kring simulering. Även 

Rogers (1995) menar att om en djupare attitydförändring kring en innovation endast kan ske 

under personliga möten. 

 

Vikten av exempel på användning 

Respondenterna menade att det var viktigt att exempel på användning spreds inom branschen.  

Kanske kan även detta kopplas till simuleringens speciella karaktär. Rogers (1995) menar att 

exempel på användning är viktiga speciellt i de fall som testandet av tekniken inte är möjligt. 

Testbarhet är en faktor som påverkar spridningen av en innovation. Om tekniken kan testas 

anammas den i regel lättare. Det skulle kunna vara så att simulering inte är så lätt att testa då 

uppbyggandet av en modell, trots existerande simuleringsverktyg, kräver relativt mycket 

arbete. En av respondenterna menade också att det var viktigt att bruket snabbt kunde få nytta 

av modellen, gärna redan under uppbyggnaden. Spridningen av en teknik är beroende av dess 

lönsamhet skrev Edqvist och Jakobson (1988). Rogers (1995) menar att ju lättare det är för en 

individ att se resultat och konsekvenser av en innovation, desto snabbare sker beslutet att 

anamma eller förkasta en teknik. Observerbarheten är ofta mindre i en datorbaserad 

innovation än i andra slags innovationer. Möjligen gäller detta även simulering vilket skulle 

innebära att simuleringsteknikens lönsamhet är svår att förutsäga. Det bästa sättet att värdera 

ett simuleringsprojekts lönsamhet blir då istället att studera liknande tillämpningar. 
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Spridningen av exempel på lönsamma simuleringsprojekt blir därmed viktigt. En av 

respondenten berättade att simulering av många uppfattades som mer kostsam än vad den är i 

verkligheten. Även detta skulle kunna ses som ett uttryck för svårigheten att bedöma 

innovationens konsekvenser, i detta fall i from av kostnader. Att mottagaren upplever 

innovationen som bättre i jämförelse med befintliga idéer, är viktigt för dess spridning. Ju 

större fördelen är desto lättare sprids tekniken. Även på grund av detta är det viktigt att god 

information om simulering finns att tillgå. För att bruket ska förstå fördelarna med simulering 

gäller det, som nämndes ovan, att simuleringen ger snabb återbetalning.  

 

 Kunskapen om simulering inom de två bruken som inte använde simulering, ansågs inte vara 

utbredd. Respondenten på det ena bruket var osäker på vad simulering kunde användas till 

och vilken datorkapacitet den krävde. De flesta respondenterna menade att kunskapen om 

simulering inte var god hos bruken generellt. Detta påverkar givetvis spridningen av 

simulering. Kling (1982) skriver att grunden för spridningen av ny teknik är att användaren 

har tillgång till information om tekniken så att denne blir medveten om dess existens. Rogers 

(1995) menar att brister i kunskap om tekniken förhindrar anammandet av den. Företag 

tenderar att vänta med att införa en teknik tills de har tillräcklig kunskap om den.  

 

Simulering är inte en del av de etablerade verktygen 

En stor del av användningen av simulering verkade ske under projektering, då exempelvis 

dimensioneringsunderlag behövdes för en ombyggnation. Trots detta, menade en av 

respondenterna, ansågs inte simulering som ett etablerat projekteringsverktyg. En av 

respondenterna som arbetade som konsult fick under sina samtal med brukspersonal 

informera om simulering och hur tekniken kunde användas. Konsulten fick ofta även påminna 

de bruk som sedan tidigare hade en modell hos konsultfirman om möjligheten med 

simulering. Möjligen kan detta förklaras av det som av Berner (1999) kallas för 

tekniktraditioner. En tekniktradition begränsar aktörerna förmåga att se möjligheter med nya 

tekniska lösningar. Det verkar som om att simulering inte är en del av den rådande 

tekniktraditionen inom pappers- och massaindustrin. Detta skulle förklara varför användandet 

av simulering inte är självklar och att de existerande modellerna tillåts falla i glömska. 

Simulering har ännu inte blivit en del av de etablerade lösningarna inom tekniktraditionen. 

Dutton (1978) menade att spridningen av simuleringskonceptet, själva idén av simulering, är 

beroende av att mottagaren ändrar sitt sätt att bemöta problem eller åtminstone breddar sitt 

sätt att tänka.  
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Modell och simuleringskunskap på bruken 

Flera av deltagarna menade att en förutsättning för att simulering ska bli ett integrerat verktyg 

i det dagliga arbetet, är att modellerna finns på bruken och inte hos konsultfirmor. Det krävs 

även att bruken har tillgång till all nödvändig kunskap om simulering. Respondenternas 

åsikter stämmer överens med Rogers (1995). Han menar att en förutsättning för att tekniken 

ska användas i ett längre perspektiv är att brukarsystemet får tillgång till kunskapen kring 

tekniken så att dennes beroende av förändringsagenten (exempelvis konsulten) bryts. 

Huruvida bruken har tillräckliga resurser för att klara av detta är deltagarna inte överens om. 

Några var tveksamma till detta medan en respondent menade att det handlar om prioriteringar.  

 

Intresse hos de anställda 

Simuleringsprojektens utgång verkar påverkas av hur förankrat arbetet är hos de anställda på 

bruket. I ett av de stora simuleringsprojekten hade koncernledningen inspirerats av någon som 

respondenten kallade �simuleringsprofet�. Ledningen beslutade att omfattande 

simuleringsmodell skulle byggas. Beslutet togs utan att de anställda på bruket tillfrågades. 

Trots att modellen var komplett och fungerade, kom den inte till någon större nytta och 

används idag inte alls. Respondenten som själv deltog i projektet menade att huvudorsaken 

var att grogrunden för projektet inte var det bästa då initiativet inte kom från bruket. I 

jämförelse med det andra omfattande projektet (som studerades i fallstudien) blir det tydligt 

att förankringen är av stor vikt för simuleringsprojektets utgång. Initiativet till 

fallstudieprojektet togs av en processchef på bruket. Trots att projektet hade stött på flera 

svårigheter och idag inte var i närheten av de mål som ställdes upp i början, fortsatte arbetet 

med simulering i den skala som var möjlig.  Delmodellerna hade i olika utsträckning används 

och nyligen hade en person anställts för att integrera modellerna. Flera av respondenterna tog 

upp just intresserade och kunniga anställda som en förutsättning för att simulering ska 

användas. De talade om en eldsjäl som grunden till användandet av simulering. Om ett bruk 

saknade en drivande person ansågs det nästintill omöjligt för bruket att använda sig av 

simulering. Ett intresse för simulering är en förutsättning för anammandet av tekniken. Om 

intresset inte finns används inte tekniken. Intresset är även vikigt för att användandet ska 

utvecklas och nya tillämpningar ska hittas. Att en engagerad person har en viktig roll i 

användandet och anammandet av ny teknik stämmer väl överens med de presenterade 

teorierna. Dutton (1978) kallas personen främjande ombud, av Rogers (1995) en förkämpe. 

Phillips (1988) och Berner (1999) talar om aktörer. Enligt Dutton är en typ av främjande 
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ombud, som särskiljes av sin förmåga att se möjligheterna med datorbaserad simulering, 

särskilt viktig för att användandet sprids. Rogers (1995) skriver att en förkämpe för 

innovationen är viktig för att innovationen ska föras genom hela innovationsprocessen dvs. 

från anammande till att tekniken blivit en integrerad del av verksamheten. Phillips (1988) 

skriver om en aktör som är av betydelse för såväl förändringsarbetets tillkomst och 

genomförande som dess livskraft och spridning. Berner (1999) anser att det är aktören som 

genom sina val och sitt agerande styr vilken teknik som är accepterad i olika praktiker. 

 

7.3 Framtid  

När respondenterna fick visionera om hur utvecklingen kring simulering skulle se ut, tog 

flera av dem upp olika förbättringar av den existerande tekniken. Flera menade att en 

förutsättning för ett ökat användande var att det skulle bli enklare att �leva med modellen�. 

Det måste bli lättare att hålla modellerna uppdaterade för att simulerings ska kunna blir en 

del av det kontinuerliga arbetet på bruket. Systemets effektivitet är en viktig del av de 

faktorer som enligt Löwgren (1993) bidrar till ett systems användbarhet. Att höja ett systems 

effektivitet dvs. hur effektivt användarna kan utföra sina uppgifter med hjälp av systemet, är 

att höja dess användbarhet. Deltagarna menade att detta bäst skulle göras genom en 

direktkoppling till de övriga systemen på bruken. Vid ombyggnationer och införandet av ny 

utrustning skulle arbetet med simulering underlättas väsentligt om simuleringsmodellen var 

direktansluten till systemen på konstruktionsavdelningen och på detta sätt kunde få direkt 

input vid införsel av ny utrustning.  

 

Även användandet av ett standardiserat språk i modellbeskrivningen skulle göra det lättare att 

arbeta med simulering. Överföringen av information mellan olika modeller skulle därmed 

underlättas. En av respondenterna föreslog att Modellica skulle bli det standardiserade 

språket. All ny utrustning skulle levereras med en modellicabeskrivning med vars hjälp 

modellen över ett bruk enkelt skulle kunna uppdateras. Samma respondent visionerade även 

om en standardisering av de block som utgör beståndsdelarna i modellen. Standardiseringen 

av delarna i modelleringsverktygen och direktuppkoppling av modellen skulle troligen höja 

teknikens relativa fördel. Den relativa fördelen tas av Rogers (1995) upp som en faktor som 

påverkar spridningsgraden. Användandet av simulering skulle öka då tekniken skulle 

upplevas som något bättre i jämförelse med andra befintliga idéer. Den existerande attityden 

till simulering som någonting svårt och tidsödande skulle bekämpas. Teknikens anpassbarhet 



  Slutsatser 

 65   

skulle bli bättre. Rogers (1995) anser att flexibilitet är en viktig egenskap hos tekniken då den 

sällan i sin grundform är förenlig med de behov användaren har. Genom en standardisering 

av simuleringsspråket kunde användaren lättare föra över data mellan olika 

simuleringsverktyg. En standardisering av de existerande block skulle göra det lättare att 

validera modellerna med hjälp av andra modeller, som exempelvis byggts på andra bruk. Om 

ett standardiserat språk användes, kunde kod från andra modeller som exempelvis byggts på 

andra bruk lättare återanvändas, oberoende av det verktyg modellen byggts upp i. Även detta 

skulle utöka flexibiliteten hos verktyget.  

 

En annan respondent tog upp de låsta skalen i simuleringsverktygen som ett problem. De 

låsta skalen förhindrar användare från att skapa egna program och på det sättet utöka det 

utbud som finns i simuleringsverktygen. I simuleringsverktyget Flow Mac är skalen öppna 

men om användaren skulle vilja byta verktyg och ta med sig de egendefinierade blocken är 

detta inte möjligt, då det kostar att låsa upp skalen i de andra verktygen. Även här skulle en 

större flexibilitet hos tekniken kunna öka användandet eller åtminstone ge användarna frihet 

att växla mellan olika verktyg.  

 

En del av respondenterna önskade att simuleringsmodellerna tillhandahålla mer stöd för 

valideringen. En respondent visionerade om en modell som validerade sig själv. En annan 

respondent önskade att det skulle finnas mer processkunskap i modellerna som skulle kunna 

användas vid felsökning. Simuleringsverktyget skulle då kunna reagera om någon del av 

modellen inte stämde med de verkliga processerna. 

  

Flera av respondenterna tog upp mer omfattande modeller som ett framtidsscenario. 

Modellerna skulle kunna användas för att optimera arbetet på bruket sin helhet. Kanske även 

för att styra bruket? En av respondenterna var dock skeptisk mot denna utveckling. 

Respondenten menade att även om dem tekniska möjligheten för mer omfattande modeller 

fanns var det bättre att sträva efter en förhöjd och förfinad kunskapsnivå hos operatören. 

Respondenten har en viktig poäng då det mest troliga väl ändå är att en maskin aldrig till fullo 

kan ersätta människan då exempelvis den mänskliga flexibiliteten är omöjlig att föra in i en 

modell. Wickens & Hollands (2002) menar att det är fördelaktigt att låta anställda bilda 

korrekta mentala modeller över de system de arbetar med. Detta kan uppnås genom att 

människor får träna sig i ett systems underliggande kausala strukturer och i de principer som 

styr ett system och dess synliga delar som de möter i sitt vardagliga arbete. Arbetet med 
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simulering ger automatiskt denna slags träning och förutom att ger svar på de frågor som ska 

lösas bidrar den till en ökad förståelse för de processer som ska avbildas.  

 

7.4 Avslutande metod kritik 

De flesta deltagarna var positivt inställda till simulering, endast en deltagare sade sig vara 

negativt inställd, dock visade det sig att även han kunde se möjliga tillämpningar. För att få en 

mer nyanserad bild av åsikterna kring simulering hade det varit intressant att göra fler 

intervjuer på bruk som medveten avstått från att använda tekniken. Dvs. där bristande 

kunskap inte var anledningen till att tekniken inte användes.  

 

Resultatet har givetvis även påverkats av att författarens kompetens, framför allt den tekniska, 

att bedöma rimligheten i alla svar var bristfällig. Är det exempelvis rimligt att huvudorsaken 

till att ett bruk inte använder simulering är att det befintliga informationssystemet inte 

tillhandahåller tillräckligt med data för att bygga en modell i simuleringsverktyget FlowMac? 

Samtidigt som ju svaret kan vara rimligt även om det skulle visa sig att 

informationstillgängligheten är tillräcklig. De anställdas upplevelse av huvudorsaken kan 

skilja sig från hur det faktiskt ligger till. Uppfattningen skulle kunna ha sin grund i 

exempelvis bristfällig teknikkunskap.  

 

7.5 Fortsatta studier 

Det finns ett antal intressanta ämnen för fortsatta studier inom området. Ett av dessa är att 

studera hur uppdateringen av simuleringsmodellen skulle kunna underlättas. Hur skulle 

exempelvis en integrering av modellerna med de befintliga datorsystemen på bruken se ut? 

  

För att se hur användbarheten i simuleringsverktygen skulle kunna förbättra skulle det vara 

intressant att göra en användbarhetsstudie av ett eller flera de existerande 

simuleringsverktygen.  

 

Det skulle även vara intressant att mer djupgående studera vad som krävs för att 

simuleringstekniken ska kunna blir ett integrerat verktyg i det kontinuerliga arbetet på bruken. 

I den aktuella studien har detta studerats på ett väldigt generellt plan. Hur skulle integrerandet 

kunna gå till på ett specifikt bruk? Vilka förändringar skulle krävas i brukets organisation?  
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Hur skulle simuleringsverktygen utformas för att passa just dessa användare, behov och denna 

kontext?  

 

Det skulle även vara intressant att göra en analys av vilka behov en mer heltäckande modell 

som ett optimerande verktygen skulle täcka. Vad är egentligen att föredra, en större 

automation eller att träning av operatörerna? Vilka risker, vinster och förluster finns det med 

det ena eller det andra?  

 

Det är svårt att komma åt en organisationskultur genom endast intervjuer. Flera element i en 

organisationskultur verbaliseras inte och blir därmed endast synliga i de handlingar som utförs 

av organisationsmedlemmar. De flesta deltagarna tyckte att det självklart fanns en kultur i 

pappers- och massabranschen, att sedan beskriva de och peka på hur den påverkade 

användandet eller spridningen av simuleringsteknik var svårare. Fortsatta studier av hur 

organisationskulturen inom pappers- och massaindustrin påverkar anammandet av ny teknik 

skulle behövas.  

 

7.6 Slutsatser 

• Vilka faktorer påverkar användandet av simulering inom pappers- och 

massaindustrin?  

 

Grunden till att simulering ska anammas av en organisation är att kunskapen om dess möjliga 

tillämpningar finns. Tillgången till kunnig och intresserad personal som kan och vill driva 

projekten är en annan grundförutsättning för att simulerings ska användas. Särskilt viktig 

anses en eldsjäl vara, som förutom att driva fram det existerande simuleringsprojekt, ser till 

att nya tillämpningar prövas. Det ifrågasätts om bruken har ekonomiska möjligheter att själva 

driva simuleringsprojekt. Möjligen handlar det om prioriteringar på bruken. För att 

simulerings ska kunna överleva är det viktigt att hålla simuleringsmodellerna på rätt 

detaljeringsnivå. Ju mer omfattande en modell är desto mer resurser i form av personal och 

kunskap krävs.  

 

Alla de faktorer som påverkar papperstillverkningsprocessen är idag inte kända. Detta 

begränsar möjligheten att modellera och modellernas exakthet. Möjligen försenas 
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anammandet av simulering av en kulturell barriär. Det finns en vag konservatism inom 

industrin som manifesteras i en skepsis mot nya idéer. Simuleringsteknikens användning 

påverkas även av tekniska orsaker. Exempelvis påverkar egenskaper hos både 

simuleringsverktyg och programmeringsvara. Även egenskaper hos den befintliga tekniken på 

bruket spelar roll. Den bristande integrationen dem emellan försvårar för simuleringsprojekten 

och påverkar därmed användandet negativt.  

 

• Hur används simuleringar inom pappers- och massaindustrin idag? 

 

Bland de vanliga användningarna nämns dimensioneringsunderlag, utvärdering av olika 

leverantörs erbjudanden och prövning av möjliga processlösningar. Några förekomster av 

operatörssimulatorer finns även. Det förekom att bruk anlitade en konsult för att genom 

simulering undersöka hur fabriken kördes. Simulering hade även används för att lära upp 

operatörer i handhavandet av maskiner.    

 

• Hur sprids simulering? 

 

Kunskapen om simulering sprids främst i forum där människor träffas och diskuterar kring 

simulering, exempelvis konferenser och seminarier. Spridandet av exempel på användning är 

viktiga för att användandet ska spridas. Detta på grund av att simuleringens tillämpbarhet är 

svår att förutsäga och dess nytta svår att värdera. Användandet sprids även genom att 

nyanställda tar med sig kunskap om och intresse för simulering in i organisationen. På detta 

sätt kan simulering anammas av andra i organisationen. Även konsulter är viktiga spridare av 

informationen om simulering.  

 

• Hur kan användandet av simulering integreras i det kontinuerliga arbetet?  

 

Den viktigaste förutsättningen för att simulering ska bli en del av det kontinuerliga arbetet är 

engagerad och kunnig personal. Integrationen mellan de befintliga informationssystem och 

simuleringsteknik måste lösas för att arbetet med uppdateringen av modellen ska 

effektiviseras. Det är viktigt att bruken har tillgång till både modellen (att den inte finns på 

konsultfirman) och kunskap om simulering. Idag finns det ingen självklar avdelning där 

ansvaret för simulering kan läggas. En sådan funktion verkar vara en förutsättning för 

integrationen. 
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9 Bilagor 

Bilaga A- Annons 

Kvalitet vid simulering  
Millmac AB är ett företag som arbetar med simulering inom massa- och pappersindustrin. 
Företaget tillhandahåller kvalificerade tjänster inom simulering.  Simulering används inom 
industrin av tekniker, för tekniker, och efterfrågas av endast tekniker idag. Man kan se 
simulering, som ett sällanarbete där varje simulering blir unik. Det förekommer högst sällan 
att simulering blir en återkommande aktivitet, och därigenom en del av det dagliga arbetet, 
som t.ex. beslutsstöd.  
Men, detta är olika från företag till företag, det finns inga klara kännetecken på varför 
simulering är en del av ett företags verksamhet eller inte.  
Examensarbetets mål är att kunna förklara varför simulering används på olika sätt i olika 
företag och att föreslå hur man får simulering till en naturlig del av verksamheten på ett 
företag.  
I examensarbetet kommer många frågor att ställas, typ:   
 
� Hur får man en organisation att bli mer pro-aktiv med simulering som hjälpmedel ? 
� Vad händer efter genomförd simulering?   
� Fattas det välgrundade beslut utifrån simuleringen?   
� Genomförs de beslut som tas?   
� Hur styrs verksamheten utifrån genomförd simulering?   
� Varför skiljer sig konsekvenserna av simuleringen åt, beror det på tid, attityder, 
organisation?  
� Kan man se simulering som en del i ett kvalitetsarbete ?  
� mm   
Vi tror att du som student är intresserad av kvalitetsarbete, styrning, organisationsteori.  
 
Nyckelord: Kontroll- och säkerhetsteknik, Kvalitetssäkring, Processteknik, 

Produktionsteknik, Organisationsteori, Simulering 
Ämnesområ
den: 

Ekonomi, Teknik, Maskinteknik 

Geografiskt 
område: 

Östergötland 

 
företaget/organisationen) Namn: Anders Nilsson Postadress: - Postnummer: - Ort: 
NORRKÖPING Telefon: 0708-155812 E-postadress: Anders@millmac.se 
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Bilaga B- Presentationsbrev 

 
Hej, 
 
Mitt namn är Saara Keränen och jag studerar på det kognitionsvetenskapliga programmet på 
Linköpings universitet. Kognitionsvetenskapen är en tvärvetenskap som studerar människans 
kognition. Min inriktning under utbildningen har varit mot psykologi och datologi. Ett stort intresse är 
att studera samspelet mellan människan, tekniken och organisationen.   
 
Vårterminen 2005 skriver jag magisteruppsats på uppdrag av Anders Nilsson på Millmac AB i 
Norrköping. Millmac är ett företag som tillhandahåller tjänster och produkter inom simulering för 
pappers- och massaindustrin.  
 
Att simulera skulle kunna likställas med att göra experiment på en modell. Simulering kan exempelvis 
användas till att testa en förändring i ett produktionssystem innan den görs i verkligheten. Detta för att 
förändringen ska kunna utföras utan onödiga produktionsstopp och därmed leda till extra kostnader. 
Simulering kan också ses som oförstörande provning, dvs. provet kan göras om flera gånger efter 
varandra. 
 
Trots mängden av artiklar som vittnar om de vinster en organisation kan göra med hjälp av 
simuleringsteknik används den av långt ifrån alla företag inom pappers- och massabranschen.  
 
Uppsatsen behandlar användandet av simuleringsteknik inom pappers- och massaindustrin. Syftet är 
att undersöka varför olika företag inom pappers- och massaindustrin använder sig av simulering i 
varierande omfattning.  
 
Studien riktar in sig på simuleringar utförda inom produktions-/teknikdelen på pappers- och 
massaföretag.  
 
Datainsamlingen sker inledningsvis i form av intervjuer. Om möjlighet bereds utförs också två 
fallstudier.  
 
Intervjuer utförs med personer som arbetar med att göra simuleringsverktyg, som är användare av 
simuleringsverktyg eller som på annat sätt är kunniga inom området. Vid informanternas godkännande 
kommer bandupptagning att ske under intervjuerna. Inspelningen ska både fungera som hjälp under 
själva intervjusituationen och för dataanalysen.     
 
I en fallstudie studeras ett fåtal objekt i en mäng avseenden. Objekt kan vara företag, individer eller 
processer. Metoden kan användas som komplement till andra metoder, för att illustrera något specifikt 
eller för att nå fördjupad kunskap om en organisation och aktörerna i den. 
 
I fallstudierna ska några exempel på användande av simuleringsteknik studeras. Dessa kompletteras 
med intervjuer med de medverkande parterna som användare, konsulter och beslutsfattare. 
 
Samtliga deltagare garanteras en anonymitet.  
 
Ett stort tack för att du vill medverka! 
 
Med vänlig hälsning 
Saara Keränen 
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Bilaga C- Exempel på intervjufrågor 

 
Inledande 
 
1) Presentation 
 
2) Beskriv dina arbetsuppgifter? Mål/ansvar/roll 
 
3) Hur kommer simulering in i dessa? 
 
4) Samarbete med andra? 
 
5) Vilka erfarenheter har du av simulering som metod?  
 
6) Vad innebär ordet simulering för dig? Använder du något alternativt uttryck? 
 
7) Hur skulle du beskriva din inställning till simulering som metod? 
 
8) Hur var din inställning till simulering innan du började använda det? Om ändrats, varför? 
 
9) Hur kom du i kontakt med simuleringstekniken? 
 
10) Vilka simuleringstyper har du erfarenhet av? Diskret/händelsestyrd, kontinuerlig/tidsstyrd 
simulering, pseudoparallell simulering? 
 
11) Vilka simuleringsspråk har du erfarenhet av? 
 
12) Någon du föredrar? varför? 
  
13) Erfarenheter av stokastiska eller deterministiska modeller? Fördelar, nackdelar? 
 
14) Anser du att det finns användningsområden där någon av dessa är att föredra framför en 
annan?  
 
15) Vilka simuleringsverktyg har du erfarenhet av? 
 
16) Vad skiljer dem åt? Bra, dåliga egenskaper. 
 
17) Vilka egenskaper anser du är viktiga hos ett simuleringsverktyg? 
 
18) Hur använder ni simulering? Ge exempel 
 
19) När inte? Varför? 
 
20) Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att simulering ska vara lämplig? 
 
21) Finns det några brister med simulering som metod? 
 
22) Finns andra likvärdiga metoder? Vilka? Hur fungerar? 
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23) Vad tror du händer inom 10 år när det gäller simulering? Något du önskar ska hända? 
 
24) Har du idéer kring hur simulering skulle kunna användas? Kontinuerligt? Hur? 
 
 
Organisation  
 
25) Anser du att användningen av simuleringsteknik varierar mellan organisationerna inom 
Pappers & massaindustrin? Om ja, Varför?  
 
26) Vilka orsaker tror du ligger bakom ett mindre lyckat simuleringsprojekt? 
 
27) Beskriv det mest lyckade simuleringsprojektet?  Vad hände? Lärdomar? 
 
28) Anser du att det att det finns en kultur som är specifik för pappers och massabranschen? 
 
29) Påverkar den användningen av simuleringsteknik? Hur? 
 
30) Hur är arbetet organiserat på din arbetsplats? 
 
31) Påverkar sättet att organisera arbetet användandet av simulering? 
 
32) Hur skulle du beskriva kunskapen om simulering i din organisation?  
 
33) Förstår din organisation vad du gör när du simulerar? Din chef?  
 
34) Hur länge har simulering som metod används på din arbetsplats? 
 
35) Varför tror du att ni började simulera? 
 
36) Kan resultatet av en simulering användas i beslutsfattandet på ett företag? Om ja, hur? 
Om nej, varför? 
 
37) Anser du att simulering kan ses som en del av kvalitetsarbetet? Hur? 
 
38) Hur lämpar sig simulering bäst, som engångsmodeller eller som ett kontinuerligt stöd i 
arbetet?  
 
40) Anser du att simulering skulle kunna användas i det kontinuerliga arb på bruken? Hur?  
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Bilaga D �Exempel på telefonintervjumall 

 
Intervjufrågor för telefonintervju 7/4:  

 
 

- Beskriv din bakgrund kortfattat 
 
 

- Beskriv dina arbetsuppgifter.  
 
 

- Hur kommer simulering in i dessa? 
 
 

- Hur skulle du beskriva din inställning till simulering som metod? 
 
 

- Vilka simuleringsverktyg har du erfarenhet av? 
 
 

- Vad skiljer dem åt? Fördelar, nackdelar? 
 
 

- Vilka orsaker tror du ligger bakom ett misslyckat simuleringsprojekt? 
 
 

- Vilka faktorer leder till ett lyckat simuleringsprojekt? 
 
 
- Finns det några processer i/delar av pappers- och massaproduktion som 

lämpar sig särskilt bra att simulera? 
 
 

- Anser du att inställningen till simuleringsteknik varierar mellan de olika 
pappers- och massabruken? Om ja, varför? 

 
 

- Vilka faktorer tror du påverkar ett bruks val att använda eller inte använda sig 
av simulering?  

 
 

- Har du idéer kring hur simulering skulle kunna användas i det kontinuerliga 
arbetet på bruken?   

 
 

- Hur skulle du vilja att utvecklingen av simuleringstekniken såg ut?  
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Bilaga E- Exempel på Fallstudiefrågor 
 
 
 

Det specifika fallet/modellbygget 
 
F1 Beskriv projektet. 
 
F2) Beställning eller försäljning?  
 
F3) Hur kom det sig att ni valde att använda simulering. 
 
F4) Anser du att det fanns någon person som hade en avgörande roll i detta? Vem? Bakgr., 
befattn.?  
 
F5) Övervägdes andra metoder? 
 
F6) Vem byggde modellen? 
 
F7) Beskriv hur informationen till modellen skaffades? 
 
F8) Hur testades modellen? Prototyper? 
 
F9) Vilka personer är involverade? Användare? Hur? 
 
F10) Vilka vinster gav användandet av simulering? För företaget, för ditt arbete? 
 
F11) Hade ni kunnat få samma resultat utan simulering? 
 
F11) Litade ni på resultaten?  Varför?  
 
F12) Hur användes resultatet? 
 
F13) Vad är viktigt för att en modell ska fungera? 
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Bilaga F- Exempel på transkription 
10)  
Eget programmerat och det var då pascalbaserat och sedan är det FlowMac, sedan har jag via 
andra haft lite kontakt med Masspal men det är liksom andra handsinformation bara och tittat 
på sådan schemor. 
 
11) 
Ja från början, när jag började titta på simulering, det var en konsultfirma X som hjälpte oss 
med ett projekt och de använde FlowMac och då var det grafiskt mycket bättre än Masspal så 
det var nog det som avgjorde det att det var så väldigt överskådligt grafiskt och 
presentationsmässigt som gjorde att sen när jag började jobba med det så på den tiden var 
även FlowMac lättare att jobba med. Nu har de andra också utvecklats men jag kan inte dem 
så speciellt mycket men det var väl det som gjorde att jag valde att isf fortsätta 
 
11 A)  
Lätta att arbeta med så att man förstår på ett enkelt sätt hur man bygger sin simulering och att 
det har en väldigt direkt koppling till processen som sagt nu har säkert de andra, de flesta 
verktyg förändras men om man tänker på FlowMac att man har varje del i processen så att 
man kombinerar ett processschema med beräkningarna det tycker jag är väldigt smart. Sedan 
måste tycker jag, där finns det nog mer och göra, att det kan. Det som är det svåraste om man 
tar ex FM som går ganska snabbt att lära sig hur man bygger man kan efter en dag iom man 
har suttit men någon så kan man i princip bygga ihop modeller men det svåra är att veta hur 
man ska sen vad ska man göra för inställningar i de olika blocken som är det olika 
processdelarna därför att vilka parametrar man stoppar in inställningar man gör i blocken 
påverkar hela simuleringsresultatet och det är där som den stora svårigheten är att man måste 
ha ett stort processkunnande för att kunna använda ett simuleringsverktyg, annars kan det blir 
helt fel. 
 
Och den kunskapen ska finnas hos användaren? 
 
Ja det måste den nästan göra man kan säkert utveckla verktyget genom att ha mer hjälp i 
blocken men samtidigt är processerna så olika och utrustningar om du har köpt en sil från en 
annan leverantör så är det inte säkert att den fungerar på samma sätt som en fil från en annan 
leverantör och då måste du veta själv vilka inställningar du ska göra för inställningar för att 
det jag simulerar ska efterlikna verkligheten så bra som möjligt. Så det är nog det svåraste att 
verkligen få varje block så att de på ett smidigt sätt få att verkligen efterlikna vad det här 
blocket gör i verkligheten 
 
 
34) 
Ja jag tror att det varierar och jag tror att det behövs någon eldsjäl, någon som tror på det för 
att det ska bli ordentligt använt. Så är det bra att det finns någon som brinner för det på bruket. 
Annars så, så att används det, det är ju så idag att när man gör ombyggnader eller nya bygger 
nytt så har ju nästan alltid nästan, gör ju konsulterna nästan alltid någon typ simulering mer 
eller mindre Och så att det finns i bakgrunden men om det ska aktivt användas på bruket så 
måste det finnas någon eldsjäl och det tror jag varierar ganska mycket. Både tilltron till 
simulering och viljan att liksom ta sig över den tröskeln som det innebär att lära sig ett 
simuleringsprogram. Så jag tror att det varierar ganska mycket. 
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Uppsatsen behandlar simuleringsteknikens användning inom pappers- och massaindustrin. 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka dess användning. Andra frågor i fokus är: Hur används simuleringsteknik idag? Hur 
sprids informationen om simulering? Hur kan användandet av simulering integreras i det kontinuerliga arbetet?  
Hur ser utvecklingen inom simulering ut? 
Datainsamlingen skedde i form av en fallstudie, intervjuer, telefonintervjuer och som åhörare till en diskussion kring simuleringsteknikens 
lämpbarhet. Deltagarna är personer med olika befattningar inom pappers- och massaindustrin, konsulter och andra för studien relevanta 
personer. Totalt har 13 personer deltagit i studien. Fem bruk finns representerade varav tre använder simulering.    
Resultatet visar att användandet av simulering främst påverkas av ekonomiska, organisatoriska, personalmässiga, tekniska och 
kunskapsmässiga resurser på bruken, den bristande integrationen mellan befintlig teknik och simuleringsteknik och det sätt informationen om 
simulering sprids. Av stor vikt för användandet är framför allt kunskap och intresse hos personalen på bruket. 
Simulering används exempelvis för att få fram dimensioneringsunderlag och för att utöka förståelsen för processerna i fabriken. Användandet 
sprids främst genom personliga kontakter t ex under konferenser, seminarium och genom konsulter. Även exempel på användning är 
betydande för spridningen. En förutsättning för att simulering ska kunna bli ett integrerat verktyget på bruken verkar vara, att modellen och 
simuleringskunskap finns på bruken, inte på konsultfirmor. En kontinuerlig användning kan underlättas av att en funktion med huvudansvar 
för tillämpningen tillsätts samt av att modellens uppdateringsmöjligheter förbättras. Respondenterna tror att utvecklingen av simulering främst 
handlar om en utveckling mot mer omfattande modeller, förbättringar av både simuleringsverktygen och möjligheten att integrera 
simuleringsteknik med befintlig teknik på bruken.  

�Vaddå bygga en fabrik i datorn, liksom?� � om användandet av simulering inom pappers- och massaindustrin.
�What do you mean building a factory in the computer?�- about the use of simulation in the paper and pulp 
industry. 

Saara Keränen 
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