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SAMMANFATTNING 

Detta är en rapport över ett projekt som haft i syfte att undersöka hur modellering och 

simulering (M&S) kan användas i offentlig sektor i allmänhet och Partille kommun i 

synnerhet. Inledningsvis får du som läsare redogörelser för en del begrepp som är 

nödvändiga att känna till och ha en klar definition av för att kunna förstå M&S och således 

följa med i resterande delar av rapporten. Vi presenterar sedan en kartläggning över M&S i 

form av dels olika metoder för att producera modeller och simulationer och dels olika 

ändamål inom vilka de tillämpas idag.  

 

Kartläggningen visar på tre olika metoder för M&S, samtliga redogörs i rapporten men det är 

i huvudsak Discrete Event Modelling som bör vara av intresse för Partille kommun och 

offentlig sektor i allmänhet. Ser vi till kartläggningen över tillämpningsområden för M&S 

redogör vi även där för tre olika områden och av dessa är det i huvudsak området benämnt 

“verksamhetsprocesser” som är intressant för Partille. Det råkar också vara så att 

verksamhetsprocesser är det som ofta modelleras och simuleras med metoden Discrete 

Event Modelling.  

 

Det existerar väldigt få begränsningar när det kommer till vad som kan modelleras och 

simuleras och inte, det enda som krävs är att du har en fråga att ställa, d.v.s. vad det är du vill 

simulera. Om detta sedan är genomförbart eller inte beror i huvudsak på två saker där den 

första är resurser och den andra är kompetens. När det kommer till M&S är det inte 

tillräckligt att investera i en bra programvara, det krävs flertalet kompetenser som kan 

förvärvas på ett antal olika sätt. Vanligast är att kompetensen tas in externt i projekt. I riktigt 

stora organisationer kan det gå att motivera internt dedikerade personer för M&S. Det är 

möjligt att Partille, i samarbete med andra kommuner, t.ex. Västkom, skulle kunna motivera 

att gemensamt ha en person som arbetar heltid med M&S.  

 

M&S är brett i form av metoder och framförallt användningsområden. Det är också 

kompetenstungt men det finns olika lösningar att förvärva behövd kompetens och här har 

offentlig sektor som sagt en stor fördel. Det viktigaste av allt, och vad som är det 

huvudsakliga målet med denna rapport, är att förmedla den potential M&S bär på i form av 

ökad produktivitet och effektivitet i alla former av verksamheter.  
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1. INTRODUKTION  

Tänk er att kunna utföra hundratals “vad händer om vi gör så här”-tester mot era processer 

på bara några minuter, helt riskfritt och nästintill gratis. Reflektera kring allt det ni som 

verksamhet och organisation i stort kan lära er. Detta är syftet med modellering och 

simulering (M&S). Det är inte ovanligt att verksamheter tror sig veta allt om sina processer 

men detta är sällan fallet. M&S utmanar verksamheter till att skaffa sig full koll på sina 

processer eftersom detta krävs när de skall modelleras. På så vis skaffar sig verksamheter 

ovärderlig kunskap om sina processer när det börjar tillämpa M&S. Tidigare antaganden om 

processens uppbyggnad, tidsåtgång och kunskapskrav kan omkullkastas helt och leda till 

insikter och ökad effektivitet.  

 

Med ovanstående i åtanke är M&S ett suveränt verktyg när det gäller att förstå hur komplexa 

system och processer fungerar samt att det hjälper organisationer att ta fram 

beslutsunderlag i frågor om exempelvis verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och 

komplexa system. Med komplexa system avses både organisatoriska och tekniska system. 

Simulering kan användas inom både utbildning och utveckling och har en stor styrka i att 

kunna förutsäga och förklara beteendet hos komplexa system.  

 

Enligt Björn Johansson, professor på Chalmers och expert på området M&S, finns det väldigt 

mycket positiva effekter för den offentliga verksamheten att hämta med hjälp av detta 

verktyg. 

 

Upplägget som följer nu är att vi i avsnitt 1.1 och 1.2 förklarar uppdraget och de 

avgränsningar som gjorts. I avsnitt 2 kartlägger vi simulering med en inledande genomgång 

av viktiga begrepp följt av olika metoder och ändamål för modellering och simulering. Följt av 

detta går vi på avsnitt 3 i vilket vi förklarar kompetensbehovet för M&S. I avsnitt 4 ger vi 

förslag på hur ni, Partille kommun, kan bemöta kompetensbehovet samt ger er förslag på 

den för er mest lämpliga simuleringsmetoder och exemplifierar vilka områden det är 

användbart.  

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

Syftet med uppdraget är att undersöka om, och i så fall hur, simulering kan vara Partille 

kommun behjälpligt i sitt strategiarbete. För att kunna göra denna utvärdering krävs en 

kartläggning som hjälper till att definiera vad simulering är, hur det används idag i form av 

metoder, tekniker och var det används i form av tillämpningsområden. Tanken är att se 

vilken användning av simulering som kan överföras till offentlig sektor.  
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1.2 AVGRÄNSNING 

På grund av rapportens begränsade omfattning kommer den inte att gå in på något vidare 

djup när det gäller hur de modeller och tekniker som ligger bakom simuleringarna ser ut 

eftersom dessa är matematiskt komplexa. 

 

För att kunna få en bättre förståelse för hur olika simuleringsverktyg skulle kunna hjälpa 

Partille kommun har projektgruppen utfört volontärarbete på Winter Simulation Conference 

2018 (WSC). WSC är den största internationella konferensen för såväl återförsäljare som 

forskare inom modellering och simulering med över 800 besökare. Det är första gången 

någonsin den besöker Sverige och en av få gånger den har besökt Europa. Tack vare 

konferensen förvärvade vi en del ny kunskap om M&S men framförallt kunde vi bekräfta 

mycket av den information vi samlat på oss från andra källor som ligger till grund för det här 

projektet och som presenteras här i rapporten.  

 

Till en början hade rapporten för avsikt att göra jämförelser mellan olika återförsäljare, men 

efter volontärarbetet och intervjuerna på WSC insåg vi att detta inte var något som skulle 

tillföra särskilt mycket. Framförallt på grund av att de flesta verktygen klarar av att göra 

liknande saker och att det behövs mer ingående studier av verksamheten för att kunna göra 

välgrundade beslut gällande vilka verktyg som är lämpliga i olika fall.  

 

För att leverera en så bra rapport som möjligt trots ovanstående begränsningar har vi tagit 

hjälp av experter på området, en professor på Chalmers, leverantörer av simuleringsverktyg 

samt praktiserande konsulter.  
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2. KARTLÄGGNING AV SIMULERING 

Detta avsnitt är väldigt viktigt då vi här kommer inleda med att presentera och redogöra för 

ett antal grundläggande begrepp som berör M&S. Det finns många olika definitioner av dessa 

begrepp och det är därför viktigt att du som läsare av rapporten vet hur författarna har valt 

att definiera dem.  

 

Senare i detta avsnitt delas simulering in i två distinkta delar i syfte att skapa en förståelse för 

vad det är och hur det används och sedermera använda den informationen för att motivera 

vilken väg vi anser Partille kommun bör gå. I avsnitt 2.1 förklarar vi M&S utifrån olika 

metoder och i avsnitt 2.1 förklaras det utifrån användningsområde. Innan vi går in på dessa 

avsnitt inleder vi med ovan nämnda begreppsdefinitioner.  

 

Modell: En modell är en representation av verkliga processer eller system. Modellen består 

av entiteter, beteenden och funktioner som används för att ge en så rättvis avbildning av det 

verkliga systemet som möjligt.  

 

 

För att kunna ta fram en modell krävs väldigt mycket och väldigt bra data. Ett vanligt misstag 

är att organisationer tror sig ha all den data som krävs för att kunna skapa modellen men så 

är sällan fallet. Datainsamling är således det som oftast tar längst tid då det bland annat 

innefattar att manuellt tidsmäta processer och delprocesser.  

 

Datainsamlingen kan, eftersom den är tidskrävande, uppfattas som en negativ och kostsam 

aktivitet men i själva verket är det under datainsamlingen många problem löses. 

Verksamheter lär sig så mycket som 80% av problemområdet genom datainsamlingen. Det är 

alltså vanligt bland verksamheter att tro sig veta de mesta om sina processer men när de i 

själva verket skall börja modellera upptäcks massvis med saker som tidigare varit okända. De 

sista 20% är ofta komplexa och följaktligen det som behöver undersökas genom simulering 

för att kunna redas ut.  

 

Simulering: En simulering går ut på att studera driften av systemet du avbildat i modellen 

ovan genom att simulera fram olika scenarios. Simulering kan delas upp i två typer, stokastisk 

och deterministisk. Stokastisk simulering innebär att resultatet av simuleringen inte kommer 

vara känt då parametrar i modellen slumpas inom vissa ramar. I deterministisk simulering är 

parametrarna kända och förinställda och resultatet är förutsägbart.  

 

Det finns i huvudsak tre simuleringsmetoder inom forskning för beslutstöd (operational 

research). Discrete Event Modelling and Simulation (DES), System Dynamics Modelling and 

Simulation (SD) och Agent Based Modelling and Simulation (ABMS). Vi elaborerar dessa 

senare i avsnitt 2.1.  
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Scenario: Ett utfall av en specifik simuleringsiteration benämns scenario. Vid ett 

simuleringsprojekt sker flera upprepade simuleringar för att producera olika scenarios som 

sedan blir underlag för diskussion följt av kunskap att ha till hands vid beslutsfattande.   

 

Deterministisk: 

I deterministisk modellering och simulering är modellen och resultatet av en simulation 

förutsägbart. Samma input till simuleringen kommer alltid generera samma resultat. Om det 

gäller t.ex. ett processflöde styr alltså den som kör modellen de olika inputs som påverkar 

processflödet och sätter exakta siffror på olika inputs för att genom detta generera olika 

scenarier. Dessa typer av simulationer fungerar bäst i kontrollerade miljöer där det går att 

förutbestämma de påverkande faktorerna. För att få deterministiska simulationer att fungera 

i mer komplexa områden krävs det väldigt bra kunskap samt data för att få realistiska 

simulationer.  

 

Exempel på användningsområde: Ponera att Västtrafik inte bara är en trafikhuvudman utan 

också äger samtliga bussar som kör på deras rutter. Ponera också att hela bussflottan är av 

samma modell. Västtrafik har flera års data över bränsleförbrukning per buss och rutt osv. 

Om de förändrar en rutt eller lägger till en ny kan de enkelt räkna ut hur många vändor en 

buss kan köra just den rutten innan den behöver tankas. Om de överväger att investera i en 

ny bussflotta kommer de med sin modell enkelt kunna ändra parametrar för objektet buss i 

modellen till att anpassas efter den nya bussen för att se hur det kommer påverka antalet 

vändor bussen kan köra på en tank.  

 

Västtrafik kan alltså med sin deterministiska modell enkelt jämföra hur en annan typ a buss 

skulle påverka driftkostnaderna. 

 

Stokastisk: 

Vid stokastisk modellering och simulation, vilket är det absolut vanligaste och det som 

Partille kommer att använda sig av, gäller det motsatta från deterministisk simulation. De 

faktorer som påverkar simulationen har vissa ramar, men inom dessa slumpas resultat för 

simulationen fram. Genom att låta simulationen ta fram en mängd slumpmässiga resultat går 

det sedan att se mönster för vilka scenarier som är mest troliga, men även hur en viss 

sammansättning av resultat kan få konsekvenser som annars hade varit svåra att förutsäga. 

På grund av mängden olika resultat är stokastisk simulation bra på att bedöma risk, något 

som gjort den populär att använda för investeringar. En av de vanligaste modellerna för 

stokastiska simulationer är Monte Carlo. 

Exempelprogram: JANUS, ModSAF 

 

Monte Carlo Simulation eller Monte Carlo-metoden som den även kallas är en 

sannolikhetsmodell/-metod som grundar sig i en viss typ av matematiska algoritmer som 

slumpmässigt beräknar en stor mängd framtida utfall. Metoden är en iterativ process som 

oftast hanteras av datorer där flera tusentals beräkningar görs och utifrån dessa beräkningar 
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kan det genomsnittliga utfallet av de framtida prognoserna ge en bild av vad som är störst 

sannolikt att förverkligas. Ett exempel på detta kan vara när man vill veta vart den största 

sannolika positionen för ett fartyg i nöd befinner sig vid en räddningsaktion. 

  

Monte Carlo-metoden används frekvent i ett flertal områden och andra exempel på detta är 

inom matematik, fysiologi, tillämpning i vissa ingenjörsområden, klimatförändringar och 

inom finanssektorn. Ett vanligt verktyg där Monte Carlo Simulering används är Excel. 

 

Exempel på användningsområde: Du har en modell över en lokal för att simulera hur lång tid 

evakuering av lokalen skulle ta vid brand. Om du i modellen ändrar positionen på vart 

branden bryter ut kommer det troligtvis generera scenarier med olika tidsåtgång för 

utrymning. Det som skiljer den deterministiska mot den stokastiska modellen i det här fallet 

är vad som händer om du kör samma scenario två gånger. Om modellen är deterministisk 

kommer tidsåtgången för utrymningen att vara oförändrad så länge invärdet är oförändrad 

(d.v.s. där branden startade). När den däremot är stokastisk är så inte fallet. Även om 

invärdet är samma kommer du troligtvis få en annan utrymningstid eftersom modellen bär 

på en randomitet.  

 

Figur 1 nedan är en illustration över normalfördelning satt i exemplet med tidsåtgång för 

utrymning. Ofta simuleras en stokastisk modell väldigt många gånger vilket resulterar i en 

spridning av potentiella scenarion som fördelas enligt nedan.  

 

 

 
Figur 1: Normalfördelning efter stokastisk simulation ur exemplet med utrymning av lokal 

2.1 METODER FÖR SIMULERING OCH MODELLERING 

För att förstå vad simulering kan göra för din verksamhet är det viktigt att förstå vilka olika 

metoder som finns och till vilka typer av modeller respektive metod är lämplig för. I följande 

avsnitt kommer vi därför redogöra för olika metoder för modellering och simulering 

presenteras tillsammans med några av deras respektive kännetecken. Figur 2 nedan 

sammanfattar de olika metoderna.  
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Figur 2: De tre huvudsakliga metoderna för M&S 

2.1.1 AGENT-BASED MODELING AND SIMULATION (ABMS) 

Agent Based Modeling and Simulation (ABMS) bygger på dynamisk interaktionen mellan 

agenter i ett system. Agenter är autonoma och självstyrande entiteter som kan ha olika grad 

av intellekt, allt från en maskin som enbart utför en viss uppgift till en konsument som 

anpassar sig och lär sig av sin omgivning. Andra exempel på agenttyper är personal, hela 

affärsverksamheter, utrustning osv. I denna agentbaserade modell är fokus alltså på 

komplexa relationer mellan agenter, något som andra metoder för modellering och 

simulering förbiser genom att abstrahering.  

 

Varje agent i systemet har en identitet, ett beteende och relationer till andra agenter. En av 

de stora utmaningarna med ABMS är att förstå entiteternas attribut och relationer och sedan 

modellen i sin helhet. Detta gör också att ABMS kan härma verkliga sociala och ekonomiska 

ekosystem och genom simulering skapa potentiella framtida världsbilder i form av scenarier. 

Vi kan sedan välja vilka världsbilder vi vill styra mot och vilka vi vill undvika och anpassa vår 

strategi efter det.  

 

Kortfattat kan man säga att ABMS genom sin spegling av relationer mellan agenter i den 

verkliga världen och med sin extremt låga grad av abstrahering är ett bra sätt att modellera 

och simulera dagens komplexa affärs- och sociala system eller trafikflöden. 

 

Något vi såg mycket på WSC var modeller och simuleringar av trafikflöden. ABMS är väldigt 

väl lämpat för den typen av modeller eftersom den har varje agent, individ i detta fallet, och 
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dess beteende i åtanke. Att få med varje individs beteende i modellen är väldigt viktigt när du 

vill modellera något som i största grad påverkas av beteende, och beteende är centralt i 

trafikflöden. Ett exempel som ofta förekom på konferensen var att simulera fotgängares 

flöden vid stora evenemang, eller vid stora arenor och sedan fördela folktäta gator till mindre 

folktäta gator med hjälp av tex belysning. Ett exempel på tillämpningsområde för Partille 

kommun skulle i och med detta kunna vara att modellera och simulera hur åskådarna rör sig 

mellan matcher och arenor under Partille cup. Genom ABMS skulle man kunna modellera 

besökarnas beteende och sedan producera olika scenarier med hjälp av simulering baserat 

på olika “vad händer om vi gör så här”-frågor.   

2.1.2 DISCRETE EVENT MODELING AND SIMULATION 

Som kan uttydas av namnet hanterar Discrete Event Modeling and Simulation diskreta 

händelser, dvs. händelser som sker vid ett visst tillfälle (och är då m.a.o. icke-kontinuerliga). 

Dessa specifika händelser behandlas av systemet och förändrar det- I det fall ingen händelse 

har inträffat är systemet oförändrat. Denna modellering- och simuleringsmetod används 

inom en rad olika områden och de flesta processer går att modellera som diskreta händelser. 

Exempel på en process att modellera genom diskreta händelser är ansökan och antagning till 

en skola där processen mellan ansökan och antagning innefattar en del händelser som t.ex. 

Ansökan skickad, Ansökan mottagen, Ansökan godkänd, Antagningsbesked skickat, 

Antagningsbesked mottaget.  

 

I Discrete Event modellering är abstraktionsnivån medelhög vilket innebär att enskilda objekt 

kan vara representerade men inte vara särskilt specificerade. T.ex. ges inte antagningsbesked 

i exemplet ovan någon utformning utan ses som ett passivt objekt.  

 

Exempel tillämpningsområden för Partille kommun: Bygglovsprocess, Skolval,  

2.1.3 SYSTEM DYNAMICS MODELING AND SIMULATION 

System Dynamics Simulation används ofta för långsiktiga strategiska problemområden och 

beslut. Av de tre M&S-metoderna är System Dynamics den mest komplexa metoden att 

förklara och på grund av projektets begränsade tidsåtgång har vi enbart tagit fram ett 

generellt och vanligt förekommande exempel, se figur 3. Syftet med denna specifika 

modellen är att genom simulering identifiera om/hur marknaden tar till sig en ny 

produkt/teknik. Den är således väldigt vanlig inom marknadsföring.
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Figur 3: Vanligt förekommande System Dynamics modell inom marknadsföring 

 

Vi kommer nu förklara System Dynamics utifrån figur 3 ovan. Modellen består av 

lager/stocks, flöden/flows och feedback-loopar. “Potentiella brukare” och “Brukare” i fallet 

ovan, är helt enkelt ett lager av något. I vårt fall kan vi ponera att vi har ett lager med 50 000 

potentiella brukare av en ny produkt och 0 aktuella brukare. Ett flöde är det som styr 

fördelningen mellan lagren. I vårt fall kommer “Tidiga brukare”, individer som gärna är först 

på nya produkter, att gå från “Potentiell brukare” till “Brukare”. Dessa tidiga brukare, 

sedermera enbart “Brukare”, kommer prata med potentiella brukare vilka i vissa fall kommer 

influeras och köpa produkten, vilket skapar “Imitatörer”. Befintliga brukare påverkar alltså 

potentiella brukare genom en förstärkande feedback-loop benämnd som “Mun till mun” och 

ibland även kallad “Buzz”. De feedback-loopar som är benämnda “Mättnad” indikerar att det 

finns ett ändligt antal potentiella brukare, d.v.s. för varje potentiell brukare som köper 

produkten, och således blir brukare, minskar antalet potentiella brukare. Om/när majoriteten 

av våra 50 000 potentiella brukare blivit brukare är marknaden “mättad”.  

 

Oftast kan en modell bestå av flera tusentals “stocks”, flöden och feedback-loops som styrs 

av matematiska beräkningar. Genom simulering av dessa modeller kan man studera hur 

dessa påverkas genom ”What If-scenarios”. System Dynamics simulation används inom ett 

flertal områden som marknadsföring, jordbruk, population, ekosystem och ekonomiska 

system. 

2.1.4 MULTI-METHOD OCH SAMMANFATTNING AV DE TRE METODERNA 

Anylogic är en av de största leverantörerna av simuleringsverktyg med ca 30% av marknaden 

och de beskriver att det inte alltid är självklart vilket av de ovanstående metoderna för 
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modellering och simulering som är bäst lämpad för systemet i fråga. Generellt förklarar de 

att om systemet är en process med tydligt avgränsade händelser är Discrete Event modeling 

mest lämpad. Däremot kanske processen innefattar objekt vars enskilda beteende är viktiga 

att modellera och i så fall är det ABMS som troligtvis är mer lämpligt. Är du däremot 

ointresserad av interaktion och beteende mellan objekt kan du ha hög abstrahering och 

istället köra på System Dynamics.  

 

I vissa system kanske det inte är tillräckligt att modellera med enbart en metod och därför 

har vissa leverantörer gjort det möjligt att kombinera olika modelleringsmetoder i vad de 

kallar “Multimethod Simulation Modeling”.  

 

Figur 4 nedan är hårdragen men illustrerar ändå den nivå av problemområde vilken 

respektive modellering- och simuleringsmetod används inom. Självklart kan samtliga 

tillämpas på alla nivåer men enligt Anylogic är detta en vanlig uppdelning. Anledningen till att 

ABMS täcker samtliga områden är för att det helt enkelt är en modelleringsmetod som klarar 

av det. ABMS tenderar dock att bli extremt komplext väldigt snabbt och kan därför vara svårt 

att tillämpa på system i stort, vilket ofta görs på strategisk nivå.  

 

 
Figur 4: Generaliserad bild över vanligaste M&S-metod per beslut/problemnivå. 

2.2 TRE DISTINKTA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

I detta avsnitt får ni, troligen med viss igenkänningsfaktor, en genomgång i tre generella 

användningsområden inom vilka M&S används. Detta är viktigt för att ni sedan skall förstå 

motiveringen bakom vilket ändamål ni bör fokusera på.  

 

Den uppdelning som figur 5 nedan visar är baserad på intervjuer av leverantörer respektive 

konsulter inom modellering och simulering samt workshops och föreläsningar inom ämnet. 
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Det var i samband med världens största och främsta konferens inom datorbaserad 

modellering och simulering, Winter Simulation Conference, som dessa intervjuer, workshops 

och föreläsningar ägde rum.  

 
Figur 5: M&S indelat i generella grupper av ändamål 

2.2.1 TRAFIK OCH STADSPLANERING 

Detta är det område inom offentlig sektor där mest simulering bedrivits. Här används M&S 

t.ex. för att kunna pröva olika händelser mot städer eller trafik för att se vad som händer om 

en viss händelse inträffar. Resultatet används som beslutsunderlag i t.ex. stads- och 

trafikplanering.  

 

Något som visades upp på konferensen var modeller och simulationer över hur 

gångtrafikanter kan dirigeras med hjälp av gatubelysning. Syftet var att fördela trafikanterna 

mer jämnt över flera gator då staden i fråga hade bekymmer med en väldigt ofta överfull 

gata. Detta exempel är lätt att sätta i relation till musik- och sportevenemang. 

Sammankopplat med trafik är ju givetvis tillhörande infrastruktur, vägar, gångbanor etc. som 

även de kan simuleras med verktyg avsedda för stadsplanering. Här kan 3D-simuleringar 

användas för att visa hur trafikflöden påverkas i det lokala området samt angränsande 

områden. Dessa typer av simuleringar kan hjälpa beslutsfattare att få en bättre och bredare 

bild av hur förändringar i stadsplaneringen bör ske och i vilken ordning. Genom att simulera 

en tänkt förändring och se effekten av den, kan detta möjliggöra att andra framtida 

förändringar kan anpassas efter de förändringar som sker innan men ännu inte realiserats. 

Likväl kan simuleringen förtydliga i vilken ordning dessa förändringar bäst kan genomföras.  

2.2.2 HUMAN-IN-THE-LOOP 

Human-in-the-loop förkortas ofta HITL, och bygger på att ett simuleringsverktyg får 
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ytterligare data eller input från en människa som verktyget sedan använder i dess 

beräkningar. Denna typ av simulering anses vara interaktiv och är svår om inte omöjlig att 

reproducera med exakt samma resultat. HITL används när den mänskliga faktorn anses 

avgörande, exempelvis vid framtagning av självkörande fordon. Flygsimulatorer är en annan 

typisk tillämpning av HITL. 

 

Simulation-based training använder HITL för att skapa simuleringsmiljöer där elever såväl 

som professionella får en flexibel miljö att jobba i. HITL-aspekten i detta är de val som 

användaren gör. Simulation-based training används ofta i projekt för att ge användaren en 

chans att utforska olika scenarion i en riskfri miljö. Denna typ av verktyg anses vara mer 

engagerande för framförallt elever och lärandeformen bygger i grunden på att göra istället 

för att se eller läsa. Återigen är flygsimulatorn ett väldigt bra exempel på detta.  

2.2.3 AFFÄRSPROCESSER 

Under konferensen var det tydligt att det som oftast visas upp med snygga 3D-simuleringar 

var HITL och Trafik respektive Infrastruktur. Det är dock affärsprocesser som är det vanligaste 

att simulera, exempelvis en tillverkningsprocess eller logistiken kring ett lager. I vissa fall är 

allt för realistiska 3D-simuleringar onödigt då de faktiskt inte visar vad som verkligen är 

viktigt, d.v.s. ledtider. Ett exempel på detta som vi bevittnade på konferensen var en 

tillverkningsprocess av bildörrar. Att ta fram en enkel 3D-modell över tillverkningen gick 

snabbt, d.v.s. ett rullande band, kranar, vagnar att placera bildörrarna i när de var färdiga på 

bandet. Däremot spenderade modelleraren väldigt mycket tid på att göra bildörrarna så 

realistiska som möjligt, något som inte påverkar affärsprocessen i sig och tar fokus från det 

som är viktigt, d.v.s. ledtiden.  

 

Det som också blev tydligt under konferensen är att offentlig sektor är en stor outforskad 

fläck på kartan över vilka områden modellering och simulering används. Det är i stort sett 

bara Infrastruktur och Trafik som simuleras inom offentlig sektor. Det som offentlig sektor 

skulle behöva börja utforska mer är modellering och simulering av processer. I avsnitt 4.3 går 

vi igenom några exempel på affärsprocesser som kan vara intressanta för Partille att 

modellera och simulera.  
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3. KOMPETENSBEHOV SIMULERING 

Detta avsnitt är viktigt då det förklarar varför du inom M&S inte bara kan investera i en 

programvara och börja simulera. M&S ställer höga krav på ett flertal kompetenser och syftet 

med detta avsnitt är att redogöra för dels den kompetens som behövs och dels exemplifiera 

hur den kan förvärvas.  

 

Det är, som tidigare nämnt, idag väldigt ovanligt med simulering i offentlig och kommunal 

verksamhet, men det förekommer ändå, om än i liten utsträckning. De simuleringsprojekt 

som genomförs inom offentlig verksamhet sker i huvudsak mellan en beställare (kommunen i 

detta fallet) och en extern aktör, modellering- och simuleringskonsult, som är expert på M&S. 

 

Figur 6 nedan är vanligt förekommande i facklitteratur inom modellering och simulering. 

Figuren illustrerar situationen som ofta råder när verksamheter, både offentliga såväl som 

privata, vill modellera och simulera. En konsult, t.ex. ÅF eller Siemens, hyrs in för att bistå 

med kompetens inom modellering och simulering. Konsulten är i sin tur beroende av någon 

från beställarens sida som innehar kunskap och kompetens om den domän i vilken 

modellering och simulering skall ske. Dessa två parter kan tillsammans skapa en realistisk 

modell över problemområdet som konsulten sedan kan simulera med lämpligt verktyg. 

  

 
Figur 6: Kompetensfördelning 

 

Anledningen till att verksamheter, privata eller offentliga, sällan på egen hand genomför 

simuleringsprojektet är att det krävs mycket kompetens, dels för att kunna modellera 

komplexa system och dels för att manövrera simuleringsverktyget. Situationen ser alltså ofta 

ut som den i figur 6 ovan. Det är också så att simulering sällan är en heltidssyssla under en 

längre tid vilket kan göra det svårt för verksamheten att motivera varför de skall ha en 

person som enbart arbetar med simulering. För att ge lite perspektiv på detta kan vi ta Volvo 
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som exempel. Volvo, som är större än många kommuner och företag, har kanske två 

anställda på heltid som sitter med simulering. Förutom att Volvo är större än de flesta 

företag och kommuner har de väldigt många fler processer som behöver simuleras i 

jämförelse med andra.  

  

De kompetenser vilka vi identifierat som viktiga för att kunna ta fram realistiska modeller och 

sedermera simulera dessa är: 

 

• Matematik 

• Djup förståelse kring de modelleringsmetoder vi presenterat tidigare i rapporten 

• Kompetens inom ett brett eller flera modellering- och simuleringsverktyg 

• Programmeringskompetens för valt simuleringsverktyg 

• Kompetens inom modellering av komplexa system 

• Djup förståelse för kontexten som skall simuleras 

 

I avsnitt 4.1 tar vi upp förslag på hur Partille kan förvärva denna kompetens.  

  



14 

 

4. PARTILLE KOMMUN OCH SIMULERING 

I detta avsnitt presenteras den för Partille mest intressanta informationen, nämligen hur 

Partille kommun kan bemöta M&S.  

 

Det absolut viktigaste för Partille kommun, och även andra verksamheter, som har för avsikt 

att använda modellering och simulering är att först och främst identifiera vad det är som 

önskas modelleras och simuleras. Något som alla leverantörer på WSC-konferensen svarade 

när vi frågade dem var “vad är det som skall modelleras och simuleras?”. Det råder nämligen 

ingen direkt begränsning i vad som kan modelleras och simuleras, verktygen är så pass 

välutvecklade att det mesta går att ta fram, bara man har en specifik fråga att ställa. 

 

I kommande avsnitt går vi igenom dels hur Partille kommun kan bemöta kompetensbehovet 

och dels vilken simulering och modelleringsmetod som skulle vara mest lämplig för 

kommunen. 

4.1 FÖRVÄRVA KOMPETENS 
Utöver att identifiera vad man önskar simulera, och för vilket ändamål, behöver Partille ta 

ställning till hur kompetensen skall förvärvas. Programvaror för M&S är som nämnt 

kompetenstunga och därmed inte något som gemene man kan starta upp och börja arbeta i. 

Partille kan förvärva denna kompetens på några olika sätt.  

 

Ser vi till en kommun som Partille blir det väldigt mycket att överhuvudtaget ha en person 

som arbetar heltid med M&S. Om vi sätter det i relation till Volvo har de två personer som 

arbetar med M&S. Ett alternativ här är att ta in kompetensen externt vid behov, exempelvis i 

form av specifika projekt. Men det finns även andra alternativ. Kommunen, och offentlig 

sektor i stort, har här en stor fördel gentemot den privata sektorn, nämligen transparens. Det 

är möjligt att Partille, i samarbete med andra kommuner, t.ex. Västkom, skulle kunna skapa 

nog med motivation att gemensamt ha en person som arbetar heltid med M&S.  

 

Vanligast för såväl privat som offentliga sektor är att vid behov, t.ex. vid projekt, ta in 

kompetensen externt.  

4.2 MEST LÄMPAD MODELLERING- OCH SIMULERINGSMETOD SAMT ÄNDAMÅL 
I avgränsningen förklarade vi att vi som projektgrupp på grund av tidsbegränsningarna skulle 

ta hjälp av experter på området. Vår egen uppfattning av vilken modellering och 

simuleringsmetod som skulle vara bäst lämpad för Partille kommun var Discrete Event (se 

figur 7 och 8) och det är i linje med vad, den tidigare nämnda experten, Chalmersprofessorn 

Björn Johansson anser att kommunen i första hand bör satsa på. Utöver att Björn anser att 

projektet är intressant och tycker det är bra att en kommun är intresserad av simulering var 

han tydlig med att Discrete Event är den mest lämpade metoden då det kommunen i 
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huvudsak bör fokusera på är att genom simulering få kunskap om hur ledtider för olika 

verksamhetsprocesser kan kortas ned.  

 

 
Figur 7: Lämplig M&S-metod för offentlig sektor 

 
Figur 8: Lämpligt ändamålsfokus för offentlig sektor 

4.2.1 NÅGRA ORD OM SIMULERINGSVERKTYG 

När det kommer till att välja simuleringsverktyg/mjukvara är fördelen med Discrete Event att 

det är den äldsta metoden och den stöds av i stort sett alla simuleringsverktyg. Det som 

kommunen behöver ha i åtanke är att många leverantörer har stora bibliotek med färdiga 
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modeller, moduler och objekt som kan användas för att enklare och snabbare modellera. 

Innehållet i dessa bibliotek speglar vilka ändamål som leverantören satsar på. Vid valet av 

simuleringsverktyg är det därför bra att se vilka ändamål leverantören är inriktade på.   

4.3 EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGSOMRÅDEN 

Nedan presenteras några olika tillämpningsområden för respektive M&S-typ.  

4.3.1 DISCRETE EVENT 

Discrete Event kan användas för en mängd områden inom kommunen och är den typ av 

simulering som vår expert, Björn Johansson anser är mest lämpad för kommuner. Framförallt 

kan denna typ av simulering användas på alla typer av ärendehanteringsprocesser som är 

väldigt vanliga inom kommunen, exempelvis, inom socialtjänsten, vid bygglovsprocesser, 

rivningstillstånd, serveringstillstånd olika typer av anmälningar etc. Simuleringar på denna 

typ av processer handlar framförallt om att hitta flaskhalsar och dolda samband för att göra 

processerna snabbare samt kräva mindre resurser. 

4.3.2 ABMS 

Ett tydligt exempel på hur ABMS kan tillämpas är Partille cup. I simuleringsverkyg kan 

kommunen se hur musik eller gatuljussättning kan påverka gångtrafikanter till olika 

beteenden. Genom att generera olika scenarier kan kommunen hitta lösningar för att t.ex. 

fördela ut publik mer jämnt över alla matcher samt styra besökande till olika 

event/sponsorer. 

4.3.3 SYSTEM DYNAMICS 

Den troligtvis minst intressanta metoden för kommunen är System Dynamics men även den 

kan ha sina användningsområden i exempelvis övergripande strategiarbete för 

avfallshantering. Med System Dynamics kan kommunen modellera och simulera hur olika in 

och utflöden av avfall skulle påverka de avfallsstationer som finns i kommunen. Detta kan 

sedan vara beslutsunderlag när kommunen fattar beslut om huruvida det behövs fler eller 

större avfallsstationer.  
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5. AVSLUTNING 

Vi i projektgruppen, experter och leverantörer ser att det finns stor potential med 

modellering och simulering (M&S) för offentlig verksamhet och kommuner. Framförallt bör 

fokus för en kommunal verksamhet vara på att modellera och simulera 

verksamhetsprocesser genom tillämpning av Discrete Event Modeling.  

 

Här har dock den offentliga sektorn en stor fördel gentemot den privata motsvarigheten. 

Genom att använda M&S i kommunsamarbeten som Västkom kan gemensamma 

modellbibliotek byggas upp, alltså att tidigare modelleringar inom samma område kan 

användas igen för andra kommuner i samarbetet. Detta kräver givetvis en hel del arbete, 

framförallt för att bygga upp ett modellbibliotek från grunden. Just att kommuner kan ha 

transparens gentemot varandra, tillsammans bygga upp ett modellbibliotek och dela med sig 

av resultat från simulationer (scenarier) med varandra är en stor fördel jämfört med privat 

sektor. Det kan också vara önskvärt för Partille kommun att genom t.ex. Västkom gemensamt 

med andra kommuner förvärva M&S-kompetensen, eftersom det kan vara kostnadstungt för 

en enskild kommun att ha en dedikerad anställd för M&S. 

 

Det finns andra som tycker det är intressant och roligt att offentlig/kommunal verksamhet 

öppnat ögonen för M&S. En av dessa är Björn Johansson, professor på Chalmers och expert 

på området. Björn välkomnar Partille och säkerligen andra kommuner att ta kontakt med 

honom för att prata mer om hur man kan gå vidare med detta.  

 

Björn Johansson: https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/bjorn-johansson.aspx  

https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/bjorn-johansson.aspx

