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Supply chain simulering – simuleringsverktygs betydelse vid beslut om flytt av
företag

Jan Karlsson (b97janka@student.his.se)

Sammanfattning
Examensarbetets problemområde är relativt nytt och outforskat vilket gör det desto
mer aktuellt. Supply chain simuleringsverktyg är en kombination av supply chain
verktyg och simuleringsverktyg. Denna kombination erbjuder nya undersöknings- och
planeringsmöjligheter för företag och blir ett nytt verktyg för företagen att stärka dess
konkurrenskraft.

I examensarbetet utreds om simulering är ett lämpligt verktyg att använda för att
påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet. För att
besvara frågeställningen har en litteraturstudie, intervjuer med tre handelsföretag samt
simuleringar genomförts.

För varje företag har dess beslutsprocess vid lokaliseringsfrågor sammanställts.
Utifrån dessa sammanställningar har sedan en generell simuleringsmodell tagits fram.
På denna simuleringsmodell har ett antal olika strategier, vilka bygger på
intervjusammanställningarna, simulerats och jämförts. Simuleringsresultaten och
intervjuresultaten har analyserats och en uppföljning av dessa resultat har sedan gjorts
med ett av de intervjuade företagen. Uppföljningen ska styrka simulerings- och
intervjuresultaten.

Nyckelord: Supply chain simulering, simuleringsverktyg, leveranskedjor,
lokaliseringsbeslut
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1 Inledning
Globalisering och den konkurrens som detta medför har gett en överkapacitet inom
många industrier. Detta i sin tur har fått till följd att trycket på priser ökat. Priset har
alltid varit ett viktigt konkurrensmedel vilket kommer att bli än viktigare ju fler
artiklar som når marknaden. Att hålla låga priser innebär dock att företag måste hålla
kostnaderna nere. Service är ett annat medel för att vinna kunder. Om ett företag har
god service kan det medföra ett ökat produktvärde vilket uppskattas av kunden. Att
det är genom logistik och supply chain management, som kostnader kan reduceras
och service kan förbättras, vinner allt större erkännande (Christopher, 1998).

Logistik är grunden för effektiv styrning av verksamheten hos framförallt tillverkande
företag. Logistik är att leverera rätt kvantitet och rätt kvalitet av en produkt till rätt
plats vid rätt tidpunkt. Med kvalitet menas enligt Sandholm (1999) alla sammantagna
egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och
underförstådda behov. Tanken bakom detta tillvägagångssätt är att ge produkten ett
visst värde i kundens ögon så att produkten skiljer sig från övriga produkter på
marknaden. Logistik är således en fråga om konkurrens mellan olika företag och deras
produkter (Christopher, 1998).

Supply chain management är en vidareutveckling av logistiktänkandets styrning av
leveranskedjor. Supply chain management handlar om att organisationer samverkar i
nätverk och delar information med varandra. Organisationerna i en leveranskedja1

fokuserar på sin kärnverksamhet och lägger all annan verksamhet på out-sourcing2

hos andra organisationer i leveranskedjan. Alla organisationer i en leveranskedja
samarbetar för att skapa kundvärde till lägre kostnad för leveranskedjan i sin helhet.
Det handlar om konkurrens mellan leveranskedjor snarare än mellan företag
(Christopher, 1998).

När affärsverksamhet blir allt mer komplex anser Oakshott (1997) att de beslut som
ledningen tar blir allt svårare att lösa. Beslut kan inte längre tas på ”känn” eller som
man sa tidigare, på erfarenhet. Ledare och betalda beslutsfattare måste numer ta hjälp
av tekniker och tekniska hjälpmedel. De flesta av dessa tekniker är enligt Oakshott
kvantitativa vilka arbetar med numeriska problem och lösningar.

Ett naturligt steg för företag att utveckla sin verksamhet och förbättra sin
konkurrenskraft blir enligt Wyland, Buxton och Fuqua (2001) att använda sig av
simuleringsverktyg. Företag bygger modeller över de delar av leveranskedjan som
påverkar den egna verksamheten och simulerar ett stort antal dynamiska händelser på
dessa modeller för att se vilka konsekvenser simuleringarna kan medföra. Företag kan
med simulering få nya kunskaper om den egna verksamheten vilka enligt Wyland,
Buxton och Fuqua kan vara värdefulla vid verksamhetsbeslut.

Att simulera leveranskedjor är ett relativt nytt och outforskat område inom simulering
men det finns enligt Wyland, Buxton och Fuqua (2001) några simuleringsverktyg som
underlättar denna typ av simulering. Med denna nya typ av simuleringsverktyg kan
modeller av leveranskedjor skapas och på dessa modeller kan alternativa
transportsystem och transportvägar simuleras. Simuleringsverktygen medger, menar
Wyland, Buxton och Fuqua, även att på ett relativt enkelt och snabbt sätt modifiera de

1 Leveranskedja är den svenska benämningen på supply chain.
2 Out-sourcing betyder att aktuell del av en verksamhet utförs av annan part.
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skapade modellerna och simulera nya strategier. På detta sätt kan företag undersöka
och förbereda olika strategier enligt vilka verksamheten kan drivas. Undersökningar
kan gälla skillnader i geografisk placering av enheter inom verksamheten, kostnader
av att använda olika transportsystem och skillnader mellan olika lagerstrategier. Ett
möjligt användningsområde för denna typ av simuleringsverktyg, anser jag, skulle
kunna vara då ett företag ska flytta delar av sin verksamhet alternativt uppföra nya
enheter. Simuleringsverktyget skulle här kunna hjälpa till med att påvisa fördelar av
de simulerade strategier som är av intresse. Dessa strategier skulle kunna gälla val av
ort för ny företagsenhet, val av transportföretag som ska anlitas samt val av
lagerstrategi.

Tyngdpunkten i rapporten kommer att ligga på att undersöka fördelar av att använda
simuleringsverktyg för supply chain simulering i beslutsprocesser då ort för
lokalisering av företagsenheter ska identifieras. Simuleringar ska tillsammans med
intervjuer ge svar på frågan: kan simuleringsverktyg för supply chain simulering
användas för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess
verksamhet?
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2 Bakgrund
I detta kapitel kommer logistik, supply chain management och simulering behandlas.
Vidare behandlas simulering av supply chain för att försöka klarlägga vad det innebär
och vilka möjligheter det kan medföra. En sådan möjlighet som är av intresse i
sammanhanget och för denna rapport är vilken roll simuleringsverktyg för supply
chain simulering kan spela i lokaliseringsfrågor för företag.

2.1 Logistik
Evolutionen inom logistik kan enligt Ericsson (2001) delas upp i olika perioder
baserade på vilka strategier som använts, tillgängliga verktyg och krav på
omgivningen. Logistik innebär att leverera rätt kvantitet och kvalitet av varor till rätt
plats vid rätt tidpunkt. Logistikens ursprung kan enligt Ericsson härledas bakåt i tiden
flera århundraden och uppkom ur utvecklandet av krigsföring.

Från början var tanken enligt Ericsson (2001) att arméer skulle ”leva av landet” utan
större behov av underhållskanaler från hemlandet. Krigföringen utvecklades och
arméerna blev större och större och var förlagda på samma plats allt längre perioder,
ibland upp till flera år. Detta gav inget stort utrymme för att leva av naturen. Detta
problem fick lösas med ”artificiella medel” som magasin och leveranskedjor. Det
krävdes enligt Ericsson noggrann planering för att föda en armé på 200,000 man
samtidigt som den rör sig framåt 25 kilometer per dag. Under andra världskriget hade
arméernas rörlighet ökat med hjälp av motorfordon och leveranser av ammunition
ökade allt mer. Denna typ av underhåll kunde bara erhållas från den egna basen och
krävde stor planering då armén satte sig i rörelse. Strategi blev en viktig del av
logistiken långt mer än tidigare.

Det påstås enligt Ericsson (2001) att logistiken står för upp till 90 % av aktiviteterna i
krig. Det är bevisligen så menar Ericsson att flexibilitet och förmågan att improvisera
och avvika från planerad logistikstrategi är en av vägarna till framgång. Det kan även
vara så att visionärt tänkande kan få fart på utvecklingen av nya verktyg.

Hur är synen på logistik och logistikstyrning idag? Ordet logistik har enligt
Christopher (1998) en mängd olika betydelser beroende på vem som använder ordet
logistik och i vilket sammanhang. Det underliggande konceptet för logistik är, enligt
Christopher, processen att strategiskt styra anskaffandet, förflyttningen och
lagerhållningen av material, delar och färdigt lager (och dess relaterade
informationsflöde). Detta ska enligt Christopher ske genom organisationen och dess
marknadsföringskanaler så att nuvarande och framtida förtjänster är maximerade
genom kostnadseffektiv fullbordan av orders.

2.1.1 Varför används logistik

Av central vikt är enligt Christopher (1998) den betydelse effektiv logistikstyrning
kan ha för att generera konkurrensmässiga fördelar. Med fördelar menas här att uppnå
ett övertag gentemot sina konkurrenter då det gäller värvande och bibehållande av
kunder. Detta övertag kan nås med logistik och logistikstyrning. För att värva och
behålla kunder måste ett företag i kundens ögon särskilja sig från sina konkurrenter.
Christopher menar vidare att källan till konkurrensmässiga fördelar finns i
organisationens förmåga att på nämnda sätt knyta kunder till företaget samtidigt som
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verksamheten drivs till lägre kostnader men med högre vinst. Grunderna för
kommersiell framgång i konkurrensmässiga sammanhang är att antingen nå fördel av
lägre kostnader eller högre värde på produkter eller, idealt genom båda. Den mest
vinstbringande konkurrenten i varje industrisektor är, menar Christopher, oftast den
som har lägst produktionskostnader alternativt är leverantör av den produkt som har
det största märkbara differentierade kundvärdet.

Den traditionella synen på kostnadsreducering är enligt Christopher (1998) att detta
nås genom att ha stora försäljningsvolymer då det finns ett samband mellan
marknadsandelar och kostnader. Det bör dock beaktas att logistikstyrning kan ge en
mängd alternativ för ökad effektivitet och produktivitet vilket i sin tur leder till lägre
kostnader per enhet. Trender visar, menar Christopher, att det har blivit svårare att
konkurrera enbart på varumärke och företagsimage. Det är även så att tekniska
lösningar blir alltmer lika varandra vilket gör att det inte längre går att konkurrera
effektivt enbart genom att särskilja produkter. Företagen måste nu finna nya sätt att
särskilja sina produkter och tjänster från sina konkurrenters. Ett sätt är att fokusera på
service och göra denna tjänst till ett konkurrensmedel t.ex. genom att utveckla
relationer med kunden genom generösa erbjudanden som leveransservice, service,
finansieringspaket och teknisk support. Christopher menar vidare att framgångsrika
företag kan göra sig en position på marknaden genom fördelar av bättre produktivitet i
kombination med att erbjuda ett av kunden upplevt ökat produktvärde. För att
undersöka möjliga alternativ på marknaden kan en matris ställas upp.

Figur 1. Matris över artikelmarknad och möjliga strategier.

(Enligt Christopher, 1998).

Matrisen (se figur 1) visar enligt Christopher (1998) hur en typisk artikelmarknad är
uppdelad och den enda strategin är att antingen röra sig åt höger, bli ledande vad
gäller kostnader, eller att röra sig uppåt, bli serviceledande. Fallet är ofta att det inte
finns utrymme att försöka bli kostnadsledande.

Strategier att bli ledande vad gäller kostnader, har enligt Christopher (1998)
traditionellt baserats på försäljningsvolymer vilket gör att marknadsandelar anses vara
av vikt i de flesta företag. Att bli ledande vad gäller kostnader kan, anser Christopher,
emellertid uppnås med logistikstyrning. Ett annat sätt att avlägsna sig från
artikelmarknaden i matrisen (se figur 1) är strategin att differentiera sig genom att
erbjuda service som är långt bättre än konkurrenternas. Enligt Christopher är
marknaden mer servicekänslig idag och kunden söker leverantörer som kan garantera
och infria de krav som ställs på reducerade ledtider, just-in-time-leveranser och som
aktivt arbetar för att serva sina kunder.

Service-

ledare

Kostnads-
och
serviceledare

Artikel-
marknad

Kostnads-
ledare
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Området för logistik ses enligt Raube (1999) ofta som en drivkraft för en förbättrad
leveranskedja. Logistik ses ofta som kärnpunkten, den nödvändiga men tråkiga delen
med paketering, lastning, avlastning, transporter, förflyttning, lagerhållning och
sortering av produkter. Det handlar även om att styra dessa aktiviteter samt att försöka
förbättra lagerhållning och kostnader. Ur denna synvinkel, menar Raube, kan logistik
ses som verksamheten med supply chain interfaces, det vill säga, hur företag ska driva
sin verksamhet och förbättra sin dagliga relation med leverantörer och kunder.

2.2 Supply Chain Management
En leveranskedja är enligt Christopher (1998) ett nätverk av organisationer som är
involverade genom länkar uppströms och nerströms i de olika processer och
aktiviteter som skapar värde i form av produkter och tjänster för slutkunden. Varje
organisation i kedjan är enligt Christopher beroende av varje annan organisation per
definition men paradoxalt nog samarbetar organisationerna av tradition inte fullt ut
med varandra.

Traditionellt sett har de flesta organisationer sett sig själva som enheter med
affärsverksamheter som är oberoende av andra organisationer men att dessa
organisationer måste konkurrera med dem för att överleva. Det finns nästan ett
Darwinistiskt synsätt av ”den starkes överlevnad” som styr företagens strategier. En
sådan inställning kan bli förödande om den leder till en ovillighet att samarbeta för att
konkurrera. Bakom detta till synes paradoxala synsätt ligger idén om integrerade
leveranskedjor. Man börjar nu undersöka hur företags leveranskedjor är strukturerade
och verkställda. Företagen började inse att just-in-time (JIT) leveranser var svårt att
leva upp till och i många fall omöjliga att uppnå utan stora förändringar i den
traditionella relationen av ”armlängds avstånd” till sina leverantörer. De som styr
logistikfunktionerna idag på företag antar en mer holistisk inställning vilken
inkluderar beräkning, inköp och planering (Raube 1999).

Raube (1999) menar att logistikpersonal traditionellt har en syn på supply chain
management (SCM) som verkar fokusera bakåt/uppströms längs leveranskedjan. Ett
problem med kundkrav och efterfrågan är att de förstärks då de transporteras uppför
en leveranskedja. Denna förstärkning har enligt Raube en lavineffekt vilken skapas av
att företag i en leveranskedja ser sig som oberoende enheter vilka måste säkra sina
egna leveranser. För att försäkra sig om att täcka kunders efterfrågan så beställer
distributörer enligt Raube mängden produkter enligt efterfrågan plus ett visst
säkerhetslager. Tillverkaren gör på samma vis och beställer råmaterial som täcker
distributörens efterfrågan samt material till ett säkerhetslager. På detta vis utsätts
efterfrågan av en lavineffekt vilket leder till att onödigt mycket kapital i form av
material binds i leveranskedjan. I klassiska organisationer av typen produktion-
distribution som omfattar återförsäljare, distributörer, fabrikslager och fabrik skapas
enligt Raube förseningar mellan varje led på grund av dess ledtider. I denna typ av
organisation utbyts ingen information förutom mellan led som berör varandra. Det
finns enligt Raube heller inga försök till att koordinera orderpolicys genom kedjan.
Denna organisationsstruktur medför att små förändringar i slutkundens krav förstärks
till stora ordervariationer bakåt i kedjan.
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Ett av de huvudsakliga syftena inom SCM har enligt Raube (1999) varit att förmedla
hur dynamiken i en leveranskedja kan förbättras, det vill säga hur förstärkningarna
skapade av efterfrågan och variationer i lagerstorlek kan minimeras. Med detta menas
enligt Raube att minimera kedjans totala lager och ändå tillfredställa kundens
efterfrågan. Detta kan lösas genom en integrering av informationsflödet genom hela
kedjan så att de riktiga värdena på kundefterfrågan kan flöda genom hela kedjan utan
att förändras. Köp och säljbeslut har blivit allt mer irrelevant. Enligt Raube gäller
frågan istället hur till exempel ett monteringsföretag och dess leverantörer på ett
enkelt sätt kan samarbeta för att hålla nere kostnader samtidigt som kvaliteten
förbättras och detta oberoende av deras legala relation.

2.2.1 Fokus på kärnverksamheten

Supply chain management är enligt Christopher (1998) inte detsamma som vertikal
integration. Vertikal integration innebär normalt sett ett ägande av leverantörer
uppströms och kunder nerströms. Christopher menar vidare att denna struktur tidigare
ansågs vara en önskvärd strategi men organisationer fokuserar nu mer och mer på sin
egen kärnverksamhet – den verksamhet där de gör ett utmärkt jobb och kan
differentiera sig från konkurrenterna. All annan verksamhet sköts via out-sourcing,
det produceras utanför företaget. Christopher menar vidare att denna trend innefattar
mycket av logistikstyrning, inte minst genom integrering och koordinering av
materialflöde från en mängd leverantörer, vilka ofta befinner sig utomlands, samt
styrning av färdiga produkter till leverantörer via en mängd mellanhänder.

Ett sätt för företag att tillämpa supply chain management är enligt Raube (1999) att
använda sig av ett manufacturing planning and control (MPC) system. Detta system
ger information för att effektivt styra materialflödet, ta tillvara personal och
utrustning, koordinera interna aktiviteter med leverantörsaktiviteter och kommunicera
med kunder om marknadskrav. Målet är att leverera specifika produkter vid rätt tid, i
rätt kvantitet och med rätt kvalitet till minimal kostnad. Raube menar vidare att det
bör inses att ett MPC-system endast är ett verktyg för att hjälpa ledare att fatta beslut
och styra operationer.

Genom utvecklingen av kapaciteten på datorsystem har material requirement planning
(MRP) utvecklats. MRP har gjort det möjligt sätta prioriteringar så att tillverkningens
och återförsäljarens operationer förbättrats. Vidare utvecklingar av
kapacitetsplaneringen gjorde MRP systemen mer pålitliga och de sågs snart som
företagsomfattande system. Ökade simuleringsmöjligheter och ”what-if” scenarier har
lett fram till integrerade MRP system väldigt olika de ursprungliga. MRPII uppstår
och står för manufacturing resource planning och handlar om att planera och styra de
resurser som krävs för att uppfylla ett företags affärsprocess. Det handlar nu mer om
planering och styrning av totala resursbehovet och inte bara material som tidigare
(Raube, 1999).

Definitionen av supply chain management är enligt Christopher (1998) styrning av
uppströms och nerströms relationer med leverantörer och kunder för att leverera
överlägset kundvärde till lägre kostnad för kedjan i sin helhet. Christopher menar
dock att fokus av supply chain management ligger på styrningen av relationer för att
nå högre vinst för samtliga inblandade parter i kedjan. Detta medför ett antal
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utmaningar då det kan uppstå situationer då en parts egenintressen i den egna
verksamheten måste underkastas kedjans intressen till förmån för hela kedjan. Då
frasen ”supply chain management” är allmänt använd, kan det enligt Christopher
(1998) ifrågasättas om det inte istället borde heta ”demand chain management” för att
återspegla det faktum att kedjan borde ”drivas” av marknaden och inte av
leverantören. Även ordet ”chain” borde bytas ut mot ”network” då det oftast
förekommer ett flertal leverantörer och även leverantörers leverantörer likväl som ett
flertal kunder och kunders kunder i systemet (se figur 2).

Figur 2. Illustration av företaget i centrum för ett nätverk av leverantörer och
kunder. (Enligt Christopher, 1998).

Det går här enligt Raube (1999) att skönja ett förändrat synsätt på hur kedjan av
material och information i ett samarbetsnätverk mellan företag och marknad ska
planeras, styras och vad som ska vara drivkraften. Trenden pekar på att signalerna ska
gå i motsatt riktning som materialflödet och vara initierat av marknaden. Raube menar
här att en leveranskedja ska drivas av slutkundens verkliga krav och efterfrågan.
Kedjans flöde ska vända från att ha varit ett ”push” system till att bli ett kundinitierat
”pull” system.

Med en utökning av denna idé har det enligt Christopher (1998) föreslagits att den
rätta definitionen borde vara ett nätverk av sammankopplade och oberoende
organisationers ömsesidiga och kooperativa arbete tillsammans för att kontrollera,
styra och förbättra material- och informationsflödet från leverantör till slutanvändare.

Effektiv DCM är enligt Raube (1999) att uppnå konkurrensmässiga fördelar genom en
samverkan av de ingående enheternas olika specialkunskaper. Enheterna samverkar,
menar Raube, som en integrerad helhet vilken ständigt förbättrar relationen till
slutkunden och slutkundens efterfrågan vilken skapar speciellt sammansatta paket av
varor och tjänster. Effektiv DCM är en fråga om strategi. Konkurrensmässiga fördelar
uppstår tack vare utvecklandet av organisationens distinkta kompetenser. Raube
menar att organisationens kompetenser inte utvecklas enbart internt inom företaget
utan också allt mer tillsammans med partnerföretag. Organisationens kompetenser
kommer av organisationens processer och system som har utvecklats och ständigt
förbättrats först internt och sedan över företagsgränserna i samarbetet. Utvecklandet
av förenade distinkta kompetenser kommer, menar Raube, av ett för alla inblandade
parter effektivt utvecklande av förmågan att skapa nära samarbetsrelationer eller
partnerskap.
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2.3 Simulering
Innan ett simuleringsprojekt kan starta menar Robinson (1994) att idén med att
simulera måste säljas in och då framför allt till de som aldrig tidigare kommit i
kontakt med simulering. Det är viktigt att förklara vad simulering är, vilka fördelar
det medför och var det kan användas. En simulering är enligt Robinson (1994) en
modell som efterliknar verkligheten; exempel på detta är flygsimulatorer och
affärsspel.

2.3.1 Modell

Först och främst bör det klargöras vad en modell är. En modell är enligt Oakshott
(1997) en förenklad representation av ett system där det med ett system menas en
samling objekt eller processer som interagerar med varandra. Den mest betydande
aspekten av modellering anser Oakshott vara att definiera systemet och klargöra dess
gränser, då allt annat vi gör följer av denna definition. Denna aspekt av modellering är
mer en kost än en vetenskap och färdigheter i detta kan bara läras via erfarenhet.

Lika väl som att sätta upp gränserna för systemet måste lämpliga antaganden om
systemet göras. Detta måste göras då vi försöker bygga en förenklad representation av
ett system. Det kan vara frestande att inkludera så mycket information som möjligt i
modellen men detta bör undvikas av två anledningar. För det första så är en komplex
modell svårare att bygga och kommer därför att ta längre tid att utveckla och med
större risk att fel uppstår. För det andra, och kanske viktigaste, så kanske en enkel
modell är fullt tillräcklig för det tänkta syftet. En för komplex modell kan vara onödig
och kan dessutom försvåra experimentering på modellen. En mer generell modell är
enklare att ändra så att förbättringsförslag och idéer lättare kan testas (Oakshott,
1997).

Den modell som ska byggas baseras på information och data som insamlas från det
verkliga system som ska modelleras. Processen med datainsamling får oss enligt
Oakshott (1997) ofta att ompröva de antaganden vi redan gjort vilket i sin tur kan
medföra att de data som krävs för modellen ändras. Då all data är insamlad måste den
analyseras. Denna analys kan ofta avslöja problem hos datan vilket kan medföra att
ytterligare data måste insamlas.

Vi får inte glömma att en modell enligt Oakshott (1997) bara är en förenklad
representation av verkligheten. Om vi har specificerat systemets gränser felaktigt eller
gjort felaktiga antaganden så kommer resultaten att bli felaktiga menar Oakshott.
Klyschan: ”skräp in, skräp ut” stämmer bra vid modellutvecklingsarbeten. Oakshott
menar vidare att resultaten därför ständigt måste prövas mot kända fakta, det vill säga
att modellen ständigt förbättras tills acceptabla resultat erhålls. Denna värdering görs
genom att modellen valideras och verifieras vilket är ett krav för att man ska våga lita
på de slutsatser som sedan dras av simuleringsresultaten.

Validering innebär enligt Banks (1995) processen med att jämföra
simuleringsmodellen och dess beteende med det studerade systemet och dess
beteende. Att validera simuleringsmodellen är en fortgående process av att jämföra
och justera, vilket görs tills simuleringsmodellen överensstämmer med det studerade
systemet. Verifiering innebär att man säkerställer att simuleringsmodellen fungerar
som den är avsedd att göra, att modellen är byggd på rätt sätt Banks (1995).
Validering är enligt Oakshott (1997) en viktig del av modellbyggandet och om
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validering av modellen inte kan utföras kan vi inte lite på de resultat som modellen
ger. Det är inte troligt att en modell validerar den första gången och att ändringar
behöver göras innan en giltig modell är producerad. Vanligtvis misstros vissa av de
antagandena som gjorts tidigare menar Oakshott och valideringen bekräftar endast
dessa misstankar. Om så är fallet kommer justeringar av modellen att behövas för att
godkänna ändringar av antagandena. Detta medför att modellen blir mer komplex. I
vissa fall menar Oakshott kan det krävas många försök för att uppnå en
tillfredsställande modell och trots detta är det inte säkert att valideringen blir helt
perfekt.

Valideringen kommer enligt Oakshott (1997) ibland att bli svår på grund av att ett
verkligt system inte existerar. Det finns inga tidigare data att jämföra med. Vid denna
typ av modellbyggande finns det menar Oakshott vidare ett antal alternativa strategier,
till exempel att jämföre med liknande installationer eller att fråga ”experter” om deras
åsikter angående modellresultaten. Även om inget liknande system existerar kan det
finnas system där delar av modellen kan testas. För att undersöka om resultaten ser
rimliga ut kan också göras genom att rådfråga personer som har kunskaper om det
tänkta systemet. Även då ett verkligt system existerar kan det enligt Oakshott vara
användbart att använda sig av personer som inte är knutna till modelleringen då dessa
kan ge en annan åsikt om resultatens validitet. Då modellen har validerats kan den
användas för experimentering av förändringar av systemet eller, vid ett nytt system,
test av olika design eller idéer.

2.3.2 Matematisk modell

Modeller kan enligt Banks (1995) klassificeras att vara matematiska eller fysiska. En
matematisk modell använder symboler och matematiska ekvationer för att
representera ett system. Det finns enligt Robinson (1994) ett antal matematiska
modeller som kan användas för att representera verkliga system och det kommer i de
flesta fall gå fortare att implementera dessa modeller jämfört med att använda
simulering. Exempel på en matematisk modell är enligt Savén (1988) linjär
programmering och köteori. Det finns, menar Robinson, tillfällen då simulering bör
användas istället för matematiska modeller och detta gäller framför allt vid
undersökningar av dynamiska och slumpmässiga händelser.

Allt som oftast behövs enligt Robinson (1994) mer information utöver den som ges
vid ”normal” eller fortgående drift av ett system. Vid modellering av ett system är det
användbart att veta vad som händer vid ex. driftstopp. Det är möjligheten att simulera
ett systems dynamiska effekter som gör att simulering är effektivare än matematiska
modeller.

Då en maskin på en produktionslinje stannar ger detta effekter på produktionen i stort.
Matematiska modeller kan enligt Robinson (1994) inte på ett enkelt sätt representera
alla de komplexa interaktioner som orsakas av denna typ av slumpmässiga händelser.
Generellt sett menar Robinson är det så att då de slumpmässiga variablerna ökar så
ökar komplexiteten mer än proportionellt. Matematiska modeller är enligt Savén
(1988) relativt ovanliga vid simuleringar i produktionssammanhang. Detta beror på
svårigheten att bygga en matematisk modell av ett stort och komplext system.
Simulering klarar anser Robinson (1994) att hantera komplexa interaktioner och
förutsäga dess effekter.
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2.3.3 Simuleringsmodell

Ett systems beteende över en viss tidsperiod studeras enligt Banks (1995) med hjälp
av en simuleringsmodell. Simuleringsmodeller bygger ofta på antaganden om
systemet som ska studeras. Dessa antaganden uttrycks i matematiska, logiska och
symboliska relationer mellan objekt i systemet.

En simuleringsmodell är en speciell typ av en matematisk modell av ett system.
Simuleringsmodeller kan enligt Banks (1995) vidare klassificeras som statiska eller
dynamiska, deterministiska eller stokastiska samt diskreta eller kontinuerliga. En
statisk simuleringsmodell representerar ett system vid en viss given tidpunkt.
Dynamiska simuleringsmodeller representerar ett systems förändring över en viss
tidsrymd.

Simuleringsmodeller som inte innehåller några slumpvariabler klassificeras enligt
Banks (1995) som deterministiska. Deterministiska modeller har ett antal givna indata
vilka kommer att resultera i en unik uppsättning utdata. En stokastisk
simuleringsmodell har en eller flera slumpvariabler som indata. Slumpmässiga indata
genererar slumpmässiga utdata. Då en simulerings utdata är slumpmässig bör de
beaktas som uppskattningar av en modells verkliga karakteristiska drag.

I ett diskret system ändras variablernas tillstånd endast vid de diskreta tillfällen i tiden
då en händelse inträffar (se figur 3).
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Figur 3. Illustration av diskret simulering. (Enligt Banks, 1995).

Ett kontinuerligt system kännetecknas av att variablerna ändras kontinuerligt över en
viss tidsrymd (se figur 4).
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Figur 4. Illustration av kontinuerlig simulering. (Enligt Banks, 1995).
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Diskreta simuleringsmodeller används inte enbart vid simulering av diskreta system
likväl som kontinuerliga simuleringsmodeller inte enbart används vid simulering av
kontinuerliga system. Simuleringsmodeller kan kombineras att bli både diskreta och
kontinuerliga beroende på ett systems karakteristiska drag samt av vad som ska
studeras (Banks, 1995).

Vid diskret-händelsstyrd simulering analyseras simuleringsmodellerna enligt Banks
(1995) med numeriska metoder snarare än med analytiska metoder. Analytiska
metoder använder matematiska angreppssätt för att lösa ett problem. Numeriska
metoder använder datorbaserade procedurer för att lösa matematiska modeller. Då
simuleringar av verkliga system blir relativt stora och den data som lagras och
manipuleras är så omfattande menar Banks att denna typ av simuleringar vanligtvis
genomförs med hjälp av datorer.

En betydande aspekt av diskrethändelsestyrd simulering, menar Robinson (1994), är
möjligheten att modellera slumpmässiga händelser baserade på normala och icke
normala distributioner samt att förutsäga komplexa interaktioner mellan dessa
händelser. Exempel på detta kan vara att modellera vilka effekter ett maskinstopp på
en produktionslinje kan medföra. Experimentering görs enligt Robinson normalt
genom att ställa ”what-if” frågor och använda modellen för att förutsäga sannolikhet
att detta ska inträffa. Potentiella ändringar av systemet kan enligt Banks (1995)
simuleras och utvärderas för att förutse dess påverkan på systemets beteende. Banks
menar vidare att simuleringsmodeller även kan användas för att simulera och studera
system i designfasen innan de byggs. Simuleringsmodeller kan således användas både
som analysverktyg för att förutse effekter av förändringar av befintliga system, men
även som designverktyg för att förutse beteende av ett nytt system under varierande
omständigheter. Det är enligt Robinson (1994) viktigt att förstå att simulering är ett
hjälpmedel vid beslutsfattande och inte ett verktyg som på ett riktat sätt söker
optimala lösningar på problem.

2.3.4 Varför simulering?

Experimentering kan, menar Robinson (1994), genomföras genom att ändra indata för
ett verkligt system och mäta den förändring i beteende som förändringen resulterar i.
Till exempel kan antalet operatörer vid en servicestation ändras tills en önskad nivå av
service är nådd. Det finns enligt Robinson ett antal anledningar till varför simulering
är att föredra vid denna typ av experimentering:

• Att experimentera i verkliga livet kan bli väldigt kostsamt. Det är framförallt
kostsamt att anställa och avskeda personal efter egen vilja (om det ens är
möjligt) eller att installera extra utrustning för att kunna mäta förändringar av
produktionskapacitet. Genom att bygga en simuleringsmodell reduceras
simuleringskostnaderna till att bara omfatta mantiden för att ändra modellen
och genomföra simuleringen.

• Då det inte är troligt att villkor av ett experiment ur verkliga livet går att
återskapa ges det bara ett tillfälle att samla in resultat av experimentet. Det ges
heller ingen möjlighet att jämföra reaktioner på alternativa indata vid samma
villkor. Genom att återskapa samma händelseförlopp i en simuleringsmodell
kan alternativa scenarier testas under samma villkor. Resultaten av olika
scenarier kan sedan jämföras och det bästa alternativet väljas.
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• Vid genomförande av ett experiment i verkligheten av ett produktionsschema
för en tillverkning kan det behövas en månad för att ge resultat för ett enda
scenario. Att genomföra samma experiment med simulering kan begränsa
tidsåtgången till några minuter, ge möjlighet att undersöka fler scenarier under
kortare tidsperiod samt en ökad möjlighet att finna en bra lösning. Ibland är en
lägre simuleringshastighet att föredra. Detta kan gälla att omvandla
nanosekunder till sekunder för ökad visualisering och förståelse. Detta är en
typ av tidkontroll som simulering möjliggör.

Genom att använd diskret-händelsestyrd simulering kan enligt Savén (1988) en
detaljerad bild av simuleringsmodellen under själva simuleringsförloppet uppnås.
Möjlighet ges menar Robinson (1994) att stegvis gå igenom diskreta tidshändelser
under simuleringsförloppet och att frysa modellen vid godtyckliga tidpunkter. Detta
ger i sin tur möjligheten att, med rätt teknologi, utbyta information med andra
modeller som körs samtidigt.

Typiska simuleringssyften är enligt Robinson (1994):

• Att utforska och studera ett existerande system för att om möjligt finna
förbättringsmöjligheter. Simuleringsmodellen används då för att snabbt utföra
ett antal förändringar för att se om systemet kan förbättras.

• Att studera ett existerande systems uppträdande vid förändringar för att
jämföra och se om en investering lönar sig. Här används modellen för att
validera ett förslag istället för att finna möjligheter.

• Att designa system och sedan utvärdera systemet. Då ett nytt system skapas
utgår man från en begränsad datamängd och ett stort antal uppskattningar.
Systemet kan nu testas med olika data och förändringar av variabler vilket ger
data för förbättringar. Slumpmässiga och dynamiska förhållanden kan
utvärderas.

Med simulering kan, menar Savén (1988), en stor del av systemets inre mekanismer
lyftas fram i ljuset och ge en större förståelse för systemet. Ytterligare förståelse för
systemets uppförande erhålls genom den visuella effekten då simuleringsmodellen
körs.

Det är möjligt anser Robinson (1994) att ett problem kan analyseras utan att använda
simulering, men den mest övertygande anledningen att använda simulering är de
fördelar som ledningen får. Möjligheten att studera och interagera med en pågående
simulering har avsevärt ökat fördelarna. Simulering utvecklar enligt Robinson
kreativa attityder. Ofta är det så att idéer som kan ge avsevärda förbättringar aldrig
testas på grund av risken att misslyckas. Med simulering kan dessa idéer prövas i en
kontrollerad och säker miljö till en låg kostnad. Detta leder till en uppmuntran av
innovation och förbättringar. Simulering förespråkar totallösningar. Det finns, anser
Robinson, en tendens att se problem som lokala angelägenheter vilka kräver lokala
lösningar. En typisk händelse är att ett växande PIA (produkter i arbete) läggs på en
annan avdelning och så är problemet ”löst”. En simuleringsmodell som visar hela
fabriken kan demonstrera svagheten med lokala lösningar och förespråkar en
implementering av en totallösning. Simulering får personer att tänka. Ett antal av de
problem som löses med simuleringar kan säkert ha blivit lösta bara genom effektivare
tankearbete, men det är anser Robinson mindre troligt att lösningar på problemen
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hade identifierats utan att simuleringar görs. En stor vinst med simulering är att det
skapar en grund/ett ramverk för ansvariga att tänka igenom specifika frågor/områden.
Det kan till och med vara så att så mycket som 50 % av vinsten/fördelarna uppnås
bara genom att samla information och bygga modellen. Simulering möjliggör effektiv
kommunicering av goda idéer. Många goda idéer har enligt Robinson övergetts på
grund av att dess fördelar inte har kunnat demonstreras och påvisas för ledningen.
Visualiseringseffekten av simulering har visat sig vara ett effektivt verktyg för
kommunikation. Det kan till och med vara så anser Robinson vidare att en idé redan
har prövats men att det är nödvändigt att bygga en simuleringsmodell för att kunna
övertyga ledningen om dess validitet.

2.3.5 Simuleringsfördelar

Med simulering kan enligt Banks (1995) ett stort antal händelser och
beslutssituationer simuleras och utvärderas för att exempelvis få bättre
beslutsunderlag i en given situation. Produktions- och informationsflöden kan
undersökas utan störningar av pågående operationer hos det verkliga systemet. Nya
designlösningar och trasportsystem kan testas utan att resurser behöver avsättas i
verkligheten. Banks menar vidare att hypoteser om hur och varför olika händelser
uppstår kan testas. Simuleringstiden kan komprimeras eller expanderas för att
möjliggöra bättre åskådliggöra de beteenden och händelser som undersöks.
Flaskhalsar i produktionsflöden kan identifieras. Simuleringar kan även användas för
att öka förståelsen för ett system.

2.3.6 Simuleringsnackdelar

Modellering kräver, anser Banks (1995), speciell träning vilket tar tid att lära sig.
Simuleringsresultaten kan variera beroende på vem som utför simuleringen och
analysen kan därmed vara svåra att tolka. Då de flesta simuleringar baseras på
slumpmässiga indata kan det enligt Banks vara svårt att avgöra om en observation
beror på systemet eller på dess slumpmässiga indata. Modellering och simulering
konsumerar enligt Banks stora resurser i from av tid och pengar.

2.3.7 Simuleringsspråk och simuleringsprogram

Innan ett simuleringsprojekt kan starta måste, enligt Robinson (1994), vissa val göras.
Dessa val kan gälla om någon form av mjukvara, simuleringsverktyg, ska
införskaffas. Om valet faller på att införskaffa ett simuleringsverktyg blir nästa fråga
vilken typ av simuleringsverktyg som ska införskaffas. De flesta simuleringsverktyg
är, menar Robinson, relativt resurskrävande vad gäller tilldelning av personal och
pengar vilket kräver ett rättfärdigande och eftertanke av dessa utgifter.

Då det gäller val av simuleringsverktyg är det viktigt att välja rätt verktyg utifrån vad
som ska simuleras och hur det ska redovisas. Om fel val av simuleringsverktyg görs
kan det leda till avsevärt ökad tidsåtgång för projektet och i värsta fall att projektet
inte går att genomföra. Först och främst ska det beslutas om att använda ett
simuleringsspråk eller ett simuleringsprogram (Robinson, 1994).

Simuleringsspråk är enligt Robinson (1994) generella till sin natur men kan innefatta
speciella egenskaper för bland annat tillverkning, godshantering och
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serviceoperationer. Om ett simuleringsspråk används skapas simuleringsmodellen i
form av programkod baserat på det simuleringsspråk som valts.

Simuleringsprogram är färdiga programpaket vilka enligt Robinson (1994) innehåller
applikationer att använda vid simuleringarna. Simuleringsprogram är vanligtvis
menybaserade och ställer krav på användaren att ange indata och ställa in hur dessa
indata ska användas i simuleringen. Simuleringsprogram ställer i stort sett inga krav
på programmeringskunskaper.

Valet av simuleringsverktyg faller, anser Robinson (1994), således på vilken typ av
verktyg som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. Om simuleringsprojektet ska
utföras av programmerare och simuleringsexperter är kanske ett simuleringsspråk att
föredra. Trots att detta enligt Robinson medför högre kostnader i form av utbildning
av dessa programmerare och simuleringsexperter återbetalas snart i form av ökad
simuleringsflexibilitet. En nackdel med detta förfarande menar Robinson vara att
programmerarna och simuleringsexperterna troligtvis inte är de som har bäst
kännedom om problemet som ska undersökas eller projektet i sin helhet vilket kan
medföra att simuleringsmodellen inte blir helt optimerad. Valet av att använda ett
simuleringsprogram ger enligt Robinson lägre utbildningskostnader då de inte kräver
lika hög kunskap och expertis för att genomföra simuleringsprojektet samt att
simuleringstiden blir avsevärt kortare. Vid val av simuleringsverktyg anser Banks
(1995) att bör simuleringsspråkens detaljnivå och krav på noggrannhet ställas mot
simuleringsprogrammens snabbhet och enkelhet. Det bör även ställas krav på
prestanda för att generera goda simuleringsresultat inom vissa tidsramar då det enligt
Banks blir kostsamt att låta analyspersonal sitta overksamma.

2.3.8 När bör simulering användas?

Tillgängligheten av kraftfulla simuleringsverktyg till allt lägre kostnader har gjort
simulering till ett av de mest använda och accepterade verktygen för operationella
undersökningar och systemanalyseringar anser Banks (1995). Simulering kan
användas för att studera och experimentera med komplexa system. Det kan röra sig
om ändringar av informations-, organisations- och miljömässiga aspekter vilka kan
simuleras för att möjliggöra observation av effekterna av dessa ändringar. Via dessa
förändringar menar Banks att en ökad förståelse för systemet och dess operationer kan
erhållas. Simulering är även ett effektivt pedagogiskt verktyg för lärande av ett system
och den verksamhet vari systemet existerar. Simulering kan användas för att
experimentera med nya designlösningar och företagsstrategier för att försöka förutse
beteenden hos dessa innan implementering sker.

2.3.9 Simuleringsresultat

Resultatet av en simulering kan enligt Savén (1988) fås i form av listor, diagram och
animeringar. Varje form har sina fördelar och förtjänster och för att underlätta analys
och utvärdering av resultaten bör alla tre formerna användas. Listor är den
traditionella formen för simuleringsresultat vari simuleringens resultatvärden
presenteras och åskådliggörs. Det blir, anser Savén, allt vanligare att presentera
resultaten grafiskt i form av kurvor som visar hur simuleringsmodellens variabler
varierar under simuleringstiden. Grafisk presentation kan även användas för att
underlätta jämförelser till exempel med hjälp av stapeldiagram. Animeringar är ett bra
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komplement genom att de ger en dynamisk återgivning av systemet och dess
funktioner.

Om simuleringsmodellen skräddarsys kan den enligt Savén (1988) generera exakt den
information som eftersöks. Detta ställer givetvis höga krav på de indata som
simuleringsmodellen bygger på, det vill säga att simuleringsmodellen är rätt validerad
och verifierad. De utdata som ges kan enligt Savén delas upp i tre grupper: antal, tid
och kostnader. I många fall kan det vara av intresse att studera såväl medel- och
extremvärden som förändringar över tiden. Normalt är antalet möjliga utdata så stort
att det är orealistiskt att genomföra simuleringar för alla tänkbara kombinationer av
indata. Genom att systematiskt ändra en variabel i taget finns det menar Savén
möjligheter att successivt identifiera och avfärda variabelvärden som visar sig ge
sämre resultat än vad som eftersöks.

2.3.10 Dokumentation

Under ett simuleringsprojekts gång har enligt Robinson (1994) ett stort antal
dokument skapats vilkas måste sammanställas för framtida bruk om
simuleringsmodellen ska ändra eller uppdateras. Detta förfarande möjliggör att
simuleringsmodellen lättare kan återanvändas. Dokumentationen ska, menar
Robinson, även ge information till projektgruppen under simuleringsprojektets gång
för att stämma av att projektet fortskrider som planerat. Dokumentationen bidrar även
till en ökad förståelse för problemet som ska undersökas och projektet i sin helhet.
Själva simuleringsmodellen är i sig en viktig del av dokumentationen. Det är enligt
Robinson av vikt att dokumentationen sker parallellt med hela projektet för att inget
ska glömmas bort hur det gjordes och varför. Dokumentationen ska även ligga till
grund för en sammanfattning och utvärdering av simuleringsprojektet.

2.4 Simulera supply chain
Genom att använda simulering kan vi enligt Wyland, Buxton och Fuqua (2001) skapa
en modell av ett supply chain system och på detta system testa ett antal olika nivåer av
indata för att simulera och undersöka inkonsistens av prognoser liknande den i
verkligheten. Om en leveranskedja baseras på en prognos vilken visar sig vara fel med
upp till 25 %, kan detta innebära katastrof för ett företag. Detta kan nu istället
simuleras.

Kärnpunkten med simulering menar Wyland, Buxton och Fuqua (2001) är att det inte
ger ett svar på ”5”. Simuleringar av simuleringsmodeller ger en mängd resultat vilket
ger möjligheten att förbättra dessa resultats statistiska riktighet för att bygga ett robust
och pålitligt system. Simulering är enligt Wyland, Buxton och Fuqua det enda
verktyget som kan hålla reda på systemets alla mått och värden och förutse
samarbeten mellan värden baserade på ändrade indata. Visualisering och simulering
av verksamheten är enligt Wyland, Buxton och Fuqua nödvändig för att genomföra en
systematisk analys av osäkerheter beträffande olika lösningsförslag.
Simuleringsmodellen blir nu en komponent av analysmetodologin och blir en utmärkt
komplettering till aktuell supply chain management mjukvara. Genom att ta de
scenarier som skapats med supply chain-verktyget och pröva dessa i
simuleringsmodellen för att testa flexibilitet, kan enligt Wyland, Buxton och Fuqua,
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orealistiska lösningar elimineras samt att önskvärda lösningar kan visualiseras och
belysas. Då denna interaktion är etablerad kommer simuleringsverktyget och supply
chain verktyget att bli ett, vilket är positivt.

Wyland, Buxton och Fuqua menar även att det alltid är bättre att implementera ett
system som reagerar tillfredsställande på variationer och noggrant prognostiserar
utföranden med viss spridning än att implementera en optimal lösning baserad på ett
antal givna indata.

Många företag använder simuleringsteknologi och supply chain-verktyg och många
av dagens visionärer kombinerar verktygen för att ligga ett steg före sina
konkurrenter. Trots att det är ett nytt område så finns det en trend som pekar på att
supply chain simulering kan komma att bli industrins problemlösare.
Sammanslagningen av supply chain-verktyg och simuleringsteknologi visar att det
mer än någonsin är aktuellt för företag att bibehålla sin konkurrenskraft och att så
länge det finns verktyg för att finna bättre lösningar finns det en plats för dem i
industrin (Wyland, Buxton, Fuqua, 2001).
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3 Problemprecisering
Att supply chain management kan användas för effektiv styrning av verksamheter har
vunnit allt större erkännande. Företag organiserar sig i nätverk med andra företag för
att med gemensamma krafter skapa bästa möjliga värde i form av produkter och
tjänster för slutkunden och till lägre kostnad för nätverket i sin helhet. För att ett
nätverk ska bli konkurrenskraftigt gentemot andra nätverk måste varje företag i
nätverket ha så effektiv leveranskedja och verksamhetsstrategi som möjligt
(Christopher, 1998). Ett sätt att undersöka och ta fram strategier och leveranskedjor är
att med hjälp av simuleringsverktyg bygga en modell över verksamheten. Med denna
modell kan olika leveranskedjor och verksamhetsstrategier simuleras och undersökas.

Frågor som jag anser kan vara relevanta för ett företag att ta ställning till kan vara om
modelleringen av företagets verksamhet är för omfattande för att det ska vara
ekonomiskt försvarbart att använda simulering vid beslutsfattande. Anser företag att
simulering av verksamheten är tillräckligt som underlag för att besluta om att flytta ett
företag eller delar av dess verksamhet? Anser företag att simulering av verksamheten
ökar förståelsen för de konsekvenser olika strategier kan medföra och att
utvecklingsmöjligheter kan upptäckas?

Detta arbete ska svara på frågan: kan simuleringsverktyg för supply chain simulering
användas för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess
verksamhet?

Jag anser att denna undersökning är viktig då den behandlar ett relativt nytt och
outforskat område och att det enligt bakgrunden (se kapitel 2.4) finns det en trend som
pekar på att supply chain simulering kan komma att bli industrins problemlösare.
Företag anser kanske att de beslutsverktyg de använder idag är fullt tillräckliga vid
beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet, men är dessa verktyg
fortfarande tillräckliga om de etablerat sig på alla orter som svara mot det egna
företagets uttalade strategi och val står mellan två likvärdiga orter?

3.1 Problemavgränsning
Arbetet syftar till att undersöka om simuleringsverktyg för supply chain simulering
kan användas för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess
verksamhet. Undersökningen kommer att begränsas till att gälla en modell av ett
fiktivt företag och dess leveranskedja vilka kommer att bygga på en sammanställning
av verkliga företags företagsstrukturer. De verkliga företag vars strukturer ska ligga
till grund för modellen kommer att vara handelsföretag då de oftare öppnar upp nya
företagsenheter än till exempel tillverkande industriföretag. Modellen ska sedan
modifieras med de verkliga företagens värden. Undersökningen kommer även att
begränsas till att gälla ett simuleringsverktyg.
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3.2 Förväntat resultat
Med detta examensarbete förväntar jag mig att kunna kartlägga vilka fördelar ett
företag ser med användandet av simuleringsverktyg vid beslutsfattande om flytt av ett
företag eller delar av dess verksamhet.

Resultatet förväntas ge svar på frågan om simuleringsverktyg för supply chain
simulering kan användas för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller
delar av dess verksamhet.
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4 Metoder och metodval
I denna del av rapporten kommer jag att beskriva angreppssätt samt de metoder och
tekniker som är relevanta för detta examensarbetes problemdefinition vilken är
beskriven i kapitel 3. Utifrån problemdefinitionen och möjliga angreppssätt, metoder
och tekniker väljs vilka metoder och tekniker samt angreppssätt som kommer att
användas för att undersöka problemdefinitionen.

4.1 Val av angreppssätt
Vid undersökningar då kunskapsnivån om problemområdet är bristfällig blir
undersökningen enligt Patel och Davidson (1994) explorativ vars syfte är att inhämta
så mycket information som möjligt om problemområdet genom att belysa
problemområdet allsidigt. Vid explorativa undersökningar används ofta flera olika
tekniker för att samla information. Då det redan finns en mängd kunskap om
problemområdet används deskriptiva undersökningar. Vid deskriptiva undersökningar
används endast en teknik för att samla information. Hypotesprövande undersökningar
används enligt Patel och Davidson (1994) då kunskapsnivån inom problemområdet är
hög och teorier har utvecklats. Vid hypotesprövande undersökningar är strävan enligt
Patel och Davidson att använda någon lämplig teknik för informationsinsamling för
att få så exakt information som möjligt.

De tre undersökningstyperna, explorativ, deskriptiv och hypotesprövande genomförs
oftast som separata undersökningar men de kan vid större projekt kombineras menar
Patel och Davidson (1994). Denna kombination kan bestå i att starta
undersökningarna explorativt för att genom den allsidiga belysningen av problemet
visa var den deskriptiva undersökningen bör inriktas. Det här arbetet kommer att
undersöka om simuleringsverktyg för supply chain simulering kan användas för att
påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet och kan
därmed sägas vara explorativ.

Det finns enligt Patel och Davidson (1994) två olika sätt att bedriva undersökningarna
beroende på hur den insamlade informationen ska bearbetas och analyseras. De två
sätten är kvantitativt inriktad forskning och kvalitativt inriktad forskning. Vid
kvantitativt inriktad forskning används statistiska bearbetnings- och analysmetoder.
Kvalitativt inriktad forskning är forskning som använder verbala analysmetoder. De
båda forskningsinriktningarna kan ses som två extremer på en axel. Beroende på
forskningsområde är undersökningarna enligt Patel och Davidson antingen mer
kvantitativt inriktade men med inslag av kvalitativa egenskaper eller vice versa. Det
som är avgörande för om forskningen kommer att vara i huvudsak kvantitativt eller
kvalitativt inriktad är hur undersökningsproblemet formuleras. Frågor av typen
”Var?” och ”Hur?” förknippas med kvantitativt inriktad forskning medan frågor som
”Vad är detta?” kopplas till kvalitativt inriktad forskning.
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Huvudfrågan i problemställningen av mitt arbete är ”Är simulering ett lämpligt
verktyg att använda för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta ett företag eller
delar av dess verksamhet?”. Formuleringen av frågan samt att undersökningen följs av
en verbal analys gör att min undersökning kommer ha en kvalitativ inriktning.

4.2 Undersökningsmetod
Patel och Davidson (1994) nämner bland annat fallstudie och survey-undersökning
som undersökningsmetoder. Dessa metoder kan vara lämpliga för att undersöka
problemdefinitionen för detta examensarbete. Utifrån problempreciseringen, se
kapitel 3, kommer undersökningsmetod som ska användas för att undersöka
problemdefinitionen att väljas.

4.2.1 Fallstudie

Fallstudie innebär enligt Merriam (1994) att en undersökning görs på en mindre
avgränsad grupp, ett ”fall”, vilket kan vara en eller flera individer, en eller flera
organisation eller en situation. Vid fallstudier är helhetsperspektivet av intresse,
utifrån vilket en så heltäckande information som möjligt önskas erhållas. Fallstudier
används enligt Patel och Davidson (1999) för att undersöka processer och
förändringar och generaliserbarheten på resultaten beror på urval av
undersökningsgrupp. Om ett stickprov gjorts ur en population finns möjligheten att
diskutera resultatens giltighet för hela populationen. Om olika fall väljs ut till
undersökningen finns enligt Patel och Davidson möjligheten att diskutera resultatens
generaliserbarhet i förhållande till en tänkt population.

4.2.2 Survey-undersökning

Survey-undersökning innebär enligt Patel och Davidson (1999) att en undersökning
görs på en större avgränsad undersökningsgrupp med hjälp av frågeformulär och
intervjuer. Vid survey-undersökningar ska, menar Patel och Davidson, frågor som rör
vad, var, när och hur besvaras. För de resultat som undersökningen genererar ställs
ofta frågan om de är generella. Gäller resultaten bara för individerna i
undersökningsgruppen eller gäller de även för andra individer? Om alla individer eller
situationer av intresse kan undersökas görs enligt Patel och Davidson en
totalundersökning, hela populationen undersöks, annars väljs en representativ
undersökningsgrupp ut, ett så kallat stickprov. Vid ett korrekt gjort urval gäller
resultaten för detta stickprov för hela populationen vilket betyder att en generalisering
från stickprov till population görs.

4.2.3 Experiment

Ett experiment innebär enligt Patel och Davidson (1994) att enstaka variabler studeras
och att kontroll ska erhållas över de faktorer som kan påverka dessa variabler. De
variabler som nämns i denna typ av undersökning är oberoende och beroende
variabler. Den oberoende variabeln är den variabel som kan manipuleras och ges olika
värden under experimentets gång. Den beroende variabeln är den variabel som
påverkas av ändringar av den oberoende variabeln. Vid experiment används enligt



4 Metoder och metodval

21

Patel och Davidson minst en grupp som utsätts för undersökningen, en
experimentgrupp och en grupp som inte utsätts för undersökningen, en kontrollgrupp.
De faktorer som ska kontrolleras är individfaktorer och situationsfaktorer. En
individfaktor är enligt Patel och Davidson en egenskap hos individerna i
experimentgruppen och kontrollgruppen som samvarierar med den oberoende
variabeln. Kontroll av individfaktorer görs genom att slumpmässigt fördela de
individer som ska ingå i experimentet på de olika grupperna. En situationsfaktor är en
faktor som kan påverka själva undersökningen. Situationsfaktorer kontrolleras genom
att utföra experimentet i ett laboratorium. Alla individer kan då utsättas för samma
situationer i undersökningen. Denna typ av experiment kallas enligt Patel och
Davidson för laboratorieexperiment. Om inget laboratorium finns så genomförs ett
fältexperiment. De resultat som erhålls vid experiment gäller i princip för situationer
som motsvarar den situation som experimentet genomfördes i. De individer som ska
medverka i undersökningen avgörs i första hand av det preciserade problemet.

4.2.4 Val av undersökningsmetod

Jag kommer att använda mig av experiment då undersökningen kommer att bygga på
en modell av ett fiktivt företag. Modellen ska användas för att experimentera och
undersöka problemformuleringen för att komma fram till en slutsats.

4.3 Datainsamlingsverktyg
I detta kapitel kommer datainsamlingsverktyg lämpliga för detta examensarbetes
problemdefinition, se kapitel 3, att redovisas. Utifrån problemdefinitionen och de
redovisade datainsamlingsverktygen väljs sedan vilket/vilka datainsamlingsverktyg
som kommer att användas för att undersöka problemdefinitionen.

För de datainsamlingsverktyg som redovisas kommer även för- och nackdelar med
respektive verktyg att diskuteras samt att de val som sedan görs kommer att
motiveras. De datainsamlingsverktyg som kan vara möjliga att använda i detta
examensarbete är intervju, enkät och simulering.

4.3.1 Intervju och enkät

Intervju och enkät är enligt Patel och Davidson (1994) tekniker att genom frågor
samla information genom att ställa frågor till en respondent. Intervju sker vanligtvis
genom att intervjuaren träffar respondenten, men intervjuer kan även genomföras via
telefon. Då enkät används så skickas frågeformuläret ut till berörda personer som
svarar på frågorna och sänder tillbaka svaren. Då intervju genomförs finns det enligt
Merriam (1994) två olika roller. Den ena är intervjuaren, den som söker information
och den andra är respondenten, den som ger information.

Vid framtagandet av de frågor som ska ligga till grund för informationsinsamlingen
måste enligt Patel och Davidson (1994) två aspekter beaktas. Dels gäller det grad av
standardisering vilket betecknar hur mycket ansvar som ska lämnas till intervjuaren
med avseende på frågornas utformning och inbördes ordning. Den andra aspekten
handlar enligt Patel och Davidson (1994) om hur stort utrymme för att svara på
respektive fråga som respondenten får. En ostrukturerad intervju ger respondenten
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fritt utrymme för att svara på respektive fråga medan en helt strukturerad intervju inte
lämnar något utrymme alls. Detta kallas grad av strukturering.

Då intervju och enkät bygger på frågor är dessa tekniker enligt Patel och Davidson
(1994) helt beroende på respondentens villighet att svara på dessa frågor.
Respondenten är på ett eller annat sätt utvald och kanske inte ser nyttan med att
besvara frågorna. För att få respondenten mer motiverad måste syftet med intervjun
eller enkäten klargöras och om möjligt relatera till respondentens egna mål och att just
dennes deltagande är av vikt anser Patel och Davidson. Viktigt är även att klargöra på
vilket sätt respondentens bidrag kommer att användas och om det är konfidentiellt
eller ej. Denna information måste delges respondenten innan intervjun börjar
alternativt tidigt i enkäten och Patel och Davidson rekommenderar att informationen
ges i flera steg där första steget är att skicka ett brev där syftet med och ansvarig för
undersökningen delges. Vid intervju är nästa steg är att ta kontakt med respondenten
och bestämma en tid och plats för intervjun. När sedan intervjun äger rum måste
intervjuaren presentera och legitimera sig samt att den fullständiga informationen
återges.

Den kanske viktigaste aspekten för respondentens motivation är anser Patel och
Davidson (1994) den personliga relationen mellan respondenten och intervjuaren
under själva intervjun. Det måste tydligt framgå att respondentens bidrag är av
intresse och att intervjuaren förhåller sig objektiv till svaren och inte visar tecken på
egna värderingar och synpunkter, till exempel dömande, på den information som ges.

I detta arbete anser jag att fördel med intervju är att en viss relation kan skapas mellan
respondenten och mig som intervjuare. Denna relation kan göra att respondenten
upplever frågorna mer positivt och avspänt då intervjuaren inte är lika anonym som
vid enkät. Oklarheter kan förtydligas och frågor kan repeteras om missuppfattningar
råder om frågornas innehåll vilket jag anser är en fördel för mitt arbete då området för
detta enligt Wyland, Buxton och Fuqua (2001) är relativt nytt och outforskat. Vid
brist på tid anser jag att intervju är föredra då intervjuaren får svar relativt snart på om
respondenten är intresserad av att ställa upp på intervju eller ej. Genom detta har
intervjuaren koll på vilka respondenter som tillfrågats och vilka som ställer upp och
vilka som kan strykas från en eventuell lista över intressanta respondenter.

Fördelen med enkätundersökning är enligt Patel och Davidson (1994) att ett stort antal
respondenter kan kontaktas på kort tid och på detta sätt kan en stor mängd information
inskaffas för den fortsatta undersökningen. Varje enkät tar betydligt mindre tid i
anspråk för både intervjuare och respondent än en motsvarande intervju.
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En nackdel med intervju och enkät är enligt Patel och Davidson (1994) svårigheten i
att motivera responden att besvara frågorna för problemformuleringen. Om detta inte
görs ordentligt menar Patel och Davidson att det finns risk att respondenten inte
känner sig delaktig i undersökningen och endast besvarar frågorna för att få dem
avklarade. Detta kan göra att viktig information för att svara på problemformuleringen
kan gå förlorad. Den största nackdelen med enkät, som jag ser det, är den dåliga
svarsfrekvensen.

Intervju och enkät är båda tekniker som lämpar sig att använda för att samla in den
information som ska ligga till grund för undersökningen. För att svara på
problemformuleringen i detta arbete kommer frågorna att vara öppna för att ge
utrymme för respondenten att ge svar och relevanta synpunkter som jag kanske inte
kan förutse inför informationsinsamlingen. Detta talar för att använda intervju för
undersökningen. Om respondenterna befinner sig på geografiskt stora avstånd kan
detta lösas med telefonintervjuer.

4.3.2 Simulering

Simulering är en teknik för att bygga modeller av ett verkligt eller uppskattat system
för att studera det systemets uppträdande under specifika villkor. En av
nyckelegenskaperna med simulering menar Robinson (1994) vara möjligheten att
modellera ett systems uppträdande över en tidsrymd. Innan ett simuleringsprojekt kan
starta menar Robinson att idén med att simulera måste ”säljas in” och då framför allt
till de som aldrig tidigare kommit i kontakt med simulering. Det är viktigt att förklara
vad simulering är, vilka fördelar det medför och var det kan användas.

Då alla inblandade är överens om att simulering ska användas ska enligt Robinson
(1994) en modell byggas över det system eller den händelse som ska undersökas. Den
modell som används för experiment kallas simuleringsmodell. Även om en enklare
lösning på ett beslutsproblem kan identifieras kan en simulering enligt Robinson ge
kompletterande information, till exempel i form av andra beskrivande mått. Dessutom
kan dynamiken i modellen studera, till exempel förändring över tid. Den mest
betydande aspekten av modellering anser Oakshott (1997) vara att definiera systemet
och klargöra dess gränser, då allt annat vi gör följer av denna definition.

Lika väl som att sätta upp gränserna för systemet måste enligt Oakshott (1997)
lämpliga antaganden om systemet göras. Detta måste göras då vi försöker bygga en
förenklad representation av ett system. Den modell som ska byggas baseras enligt
Oakshott på information och data som insamlas från det verkliga system som ska
modelleras. Denna process kallas för datainsamling. Modellen ska bara innehålla så
mycket information som är relevant för det tänkta syftet för att inte göra modellen för
komplex.



4 Metoder och metodval

24

Innan simuleringsexperimenten kan påbörjas måste det enligt Banks (1995)
bestämmas om modellen utgör en tillräckligt bra representation av det studerade
systemet, en kontroll att rätt modell byggts. Denna värdering görs enligt Banks genom
att modellen valideras vilket är ett krav för att man ska våga lita på de slutsatser som
sedan dras av simuleringsresultaten (se kapitel 2.3.5). Modellen måste även verifieras
vilket enligt Banks innebär att man säkerställer att simuleringsmodellen fungerar som
den är avsedd att göra, att modellen är byggd på rätt sätt.

Fördelar med simulering är enligt Banks (1995) att det är flexibelt så till vida att med
simulering kan flera olika typer av system samt relativt komplexa system modelleras.
Dagens simuleringsverktyg är, anser Banks, dessutom så pass kraftfulla att en stor
mängd varianter av modellen i fråga kan simuleras och undersökas på relativt kort tid.
Simulering är dessutom ett bra redskap för personal att träna olika scenarier inom
existerande verksamhet samt att träna personal i användandet av nya delar av
verksamheten.

En nackdel med simulering menar Banks (1995) vara att de resultat som ges kan
variera beroende på vem som utför simuleringen och analysen. Andra svagheter med
simulering är enligt Banks att simuleringsprojekt kan konsumera avsevärda
resursmängder och här avses både tid och pengar. Banks menar vidare att lämplig
detaljnivå på simuleringsmodellen kan vara svår att avgöra.

För att svara på problemformuleringen i detta arbete kommer den simuleringsmodell
som ska användas att vara relativt enkel med en låg detaljnivå. Syftet med
simuleringsmodellen är att jämföra verktygets användbarhet med de verktyg som
används idag av företagen i undersökningen. Simulering anser jag vara ett användbart
verktyg för att besvara min problemformulering.

4.3.3 Val av datainsamlingsverktyg

Utifrån de beskrivningar som gjorts av de olika metoderna och teknikerna anser jag
att telefonintervju i kombination med simulering är de tekniker som är bäst lämpade
för att besvara frågeställningen i problemformuleringen. Telefonintervjuer ska
användas för att samla in information om de intervjuade företagens strategier och
beslutsmetoder. De svar som telefonintervjuerna resulterar i ska vara indata till en
simuleringsmodell och ligga till grund för slutsatser. Att använda andra
datainsamlingsverktyg, till exempel litteraturstudie, hade troligtvis inte givit den
information som simuleringsmodellen ska byggas utifrån. Detta beroende på att
litteratur om de intervjuade företagens verksamhet hade varit i form av årsrapporter
och verksamhetsberättelser och i denna typ av dokument finns inget av vikt om
företagens strategier och beslutsmetoder.

Att telefonintervju kommer att användas grundar sig även på att undersökningen
omfattar ett förhållandevis litet antal företag vilka befinner sig på geografiskt skilda
platser. Genom att använda telefonintervju kan jag snabbt få svar på de frågor som
bland annat ska användas vid byggandet av simuleringsmodellen.

Simulering kommer att användas för att jämföra ett supply chain simuleringsverktyg
med de beslutsverktyg som de intervjuade företagen kan tänkas används idag, i de fall
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där supply chain simuleringsverktyg inte redan används. Detta sammantaget ska ge
svar på problemformuleringen: ”kan simuleringsverktyg för supply chain simulering
användas för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess
verksamhet?”.

4.4 Val av undersökningsobjekt
Valet av undersökningsobjekt faller på att intervjua handelsföretag som har öppnat ett
flertal butiker på relativt kort tid. Detta urval av företag görs för att erhålla
intervjusvar av företag som är bekanta och väl införstådda med beslutsprocessen av
att identifiera lämpliga orter att anlägga och öppna butiker på. Tillverkande industrier
har kanske uppfört ett stort antal företagsenheter men de uppför inte nya enheter lika
ofta som handelsföretagen gör. Handelsföretagen har då större erfarenhet av att
besluta om var nya företagsenheter ska lokaliseras.
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5 Genomförande
I detta kapitel kommer genomförandet av undersökningen att redovisas.
Redovisningen kommer att behandla de tekniker som använts, hur dessa har använts
och varför. Teknikerna kommer att redovisas var för sig där upplägget för respektive
teknik kommer att diskuteras samt vilka erfarenheter som kan dras av användandet av
respektive teknik.

5.1 Intervju
Undersökningen bygger på en simuleringsmodell av ett fiktivt företag.
Simuleringsmodellen ska byggas på en sammanställning av ett antal verkliga företags
strukturer och strategier. För att kunna bygga simuleringsmodellen måste ett antal
verkliga företag intervjuas för att få en generell struktur för simuleringsmodellen.
Intervjuerna ska även ge svar på hur de intervjuade företagen ställer sig till
simuleringsverktyg för supply chain simulering. Analysen av intervjusvaren
tillsammans med de simuleringsresultat som simuleringsmodellen genererar, ska
svara på frågan: Är simulering ett lämpligt verktyg att påvisa fördelar vid beslut om
att flytta ett företag eller delar av dess verksamhet?

5.1.1 Ta fram företag att intervjua

För att kunna bygga simuleringsmodellen så valde jag att intervjua företag och
använda en sammanställning av de intervjusvar de gav att bygga simuleringsmodellen
utifrån. Då simuleringsmodellen skulle göras relativt enkel och att ett antal olika
strategier skulle simuleras och utvärderas ville jag intervjua företag som har öppnat
eller ska öppna ett flertal butiker. Detta urval av företag görs för att erhålla
intervjusvar av företag som är bekanta och väl införstådda med beslutsprocessen av
att identifiera lämpliga orter att anlägga och öppna butiker på. Att identifiera lämpliga
företag gick till som så att jag ”brainstormade” och antecknade de företag som jag
kunde identifiera som har butiker spridda över stora delar av landet och som kan
tänkas vilja öppna nya butiker. Då jag antecknat de företag som skulle ingå i
undersökningen sökte jag via Internet upp deras hemsidor för att kartlägga var de har
sina butiker. Detta gjordes för att om möjligt hitta något mönster för utplacering av
butiker hos varje enskilt företag. Vid en första anblick verkade det som samtliga
företags butiker var placerade på orter utmed de stora transportnäten som till exempel
europavägar, järnvägar, närhet till flyg. Butikernas orter fördes in på en lista där även
för varje butik antecknades transportväg och/eller transportanslutning. Detta gjordes
för att ha som underlag vid modelleringen.

5.1.2 Ta kontakt med företagen

Då jag fått kontakt med lämplig person inom respektive företag som kan svara på
mina frågor har jag presenterat mig och mitt ärende och undrat om denne kan tänka
sig att ställa upp på en telefonintervju. Av de åtta företag som valts ut och kontaktats
har fyra ställt sig positiva till intervju och fyra har velat se över frågorna för att om
möjligt svara på dem. Av de fyra företag som varit positiva till intervju har tre blivit
intervjuade och en har inte kunnat intervjuas då de inte har kunnat avsätta tid för
detta. Av samtliga tillfrågade företag har samtliga varit fundersamma över hur lång tid
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intervjun tar i anspråk och endast ett företag har ställt sig tveksam till att lämna ut
information om företagets strategier. De tre företag som slutligen blivit intervjuade
har samtliga velat klara av intervjun vid första telefonkontakten istället för att boka en
tid för intervjun. De har alla dessutom varit införstådda med att detta förfarande kan
medföra att svaren inte blir lika uttömmande som vid en mer förberedd intervju och
ställt sig positiva till att jag vid behov kontaktar dem igen för kompletteringar.

5.1.3 Ta fram intervjuunderlag

Jag avser här att ge en förklaring till varför frågorna ser ut som de gör och varför jag
anser att de är relevanta.

De frågor som finns med i intervjuunderlaget är framtagna utifrån frågan i
problemformulering och materialet som presenteras i kapitel 2. Då det första utkastet
till ett frågeformulär var klart och gicks igenom visade det sig att jag hade tagit för
givet att inget av företagen använder sig av simulering i sina beslutsprocesser. Jag
hade dessutom antagit att detta automatiskt inneburit att det finns information som de
inte har fått med vid beslutsfattanden. Detta utkast till frågeformulär arbetades om.
Frågorna är utformade så att de är helt standardiserade för att jämförelser av
intervjusvaren ska bli enklare. Graden av strukturering på frågorna är låg för att
eventuellt ge svar som täcker olika synvinklar och aspekter beroende på vilket företag
som tar ställning till frågan och vilken strategi det företaget använder sig av.

5.1.4 Intervjufrågor

De frågor som används i intervjuerna återfinns i bilaga 1. Intervjuformuläret har först
några frågor som är av mer allmän karaktär för att få bakgrundsinformation om det
intervjuade företaget och respondenten i fråga. De syftar även till att ge intervjun en
mer avslappnad stämning och få respondenten positivt inställd till intervjun då denne
får presentera sig och vilken uppgift denne har på företaget. Denna presentation
bygger på fyra önskade uppgifter: Företag?, Namn (på respondenten)?, Position på
företaget (respondentens)?, Övrigt?. Den sista frågan finns med ifall respondenten
känner att viss information om företaget bör tas upp inför intervjun eller för att ge
respondenten utrymme att känna sig och hinna känna sig tillfreds i rollen som
intervjuperson.

De följande frågorna är uppdelade på fyra huvudfrågor med tillhörande underfrågor.
Huvudfrågorna är: Lokalisering, Lagerstrategier, Beslutsprocessen och Simulering.

Lokaliseringsfrågorna är fem stycken varav en av dessa har fyra alternativa
svarsalternativ för att underlätta intervjun. Frågorna ser ut enligt följande.

Varför ligger era butiker där de ligger? Denna fråga ska ge information om företaget
har några speciella krav eller önskemål som måste uppfyllas för att välja en viss ort
vid öppnande av butik.

Baseras besluten på någon strategi? Denna fråga ska utröna om de krav eller
önskemål som eventuellt måste uppfyllas för att välja en viss ort vid öppnande av
butik ingår i någon strategi.
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Svaren som ges på dessa två inledande frågor är avgörande för hur den resterande
intervjun kommer att se ut och vilka frågor som direkt kan strykas.

Hur kom ni fram till dessa strategiaspekter? Frågan ska ge svar på vad som kan
tänkas ligga bakom en eventuell strategi. Vilka aspekter har påverkat företaget att
välja en viss strategi?

Användes någon form av verktyg för att bestämma butiks- och lagerlokalisering?
Fråga är tänkt att ge svar på om företaget använt sig av någon form av verktyg för att
besluta om en butik eller ett lager ska läggas på en viss ort.

Vilka verktyg användes i så fall? Denna fråga är beroende på om något verktyg har
använts för att besluta om en butik eller ett lager ska läggas på en viss ort. Frågan ska
ge svar på vilket verktyg som i så fall använts.

Lagerstrategifrågorna bygger på en huvudfråga som har fyra underfrågor.
Huvudfrågan med underfrågor ser ut enligt nedan.

Vilken lagerstrategi används? (centrallager, distributionslager m.m.). Frågan ska ge
svar på vilken typ av lagerstrategi som företaget använder sig av, om de har ett
centrallager eller lokala lager vid varje butik.

• Varför? Underfrågan ska ge svar på varför företaget använder just den
lagerstrategi de använder.

• Var ligger era lager? Denna fråga ska svara på var företagets lager är
lokaliserade.

• Varför ligger lagren där de ligger? Frågan ska svara på varför ett lager är
lokaliserat där det är och om det beslutet togs med hänsyn till aspekter
beroende på strategier.

• Hur fattades dessa beslut? Frågan ska ge svar på hur företaget gick till väga då
beslut om lokalisering av lager fattades. Hur ser beslutsprocessen ut? Hur stort
inflytande har företagets strategier?

Frågorna om beslutsprocessen är fyra stycken till antalet varav en av dessa har en
underfråga. Frågorna ser ut enligt följande.

Problem vid beslutsprocessen om lokalisering av butiker och lager? Denna fråga är
till för att utröna om det fanns några problem i samband med beslutsprocessen om
lokalisering av butiker och lager. Saknades det möjlighet att testa vissa aspekter i
samband med beslutsprocessen?

Saknades något i beslutsprocessen? Frågan ska ge svar på om det fanns aspekter som
inte kunde testas i samband med beslutsprocessen? Vilka var dessa aspekter?
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Information som ni inte hade men skulle ha velat ha? Denna fråga ska svara på om
någon information saknades i beslutsprocessen som kunde ha haft betydelse för
beslutet.

• Varför var denna information otillgänglig? Denna följdfråga ska ge svaret på
varför ovan nämnda information inte fanns med i beslutsprocessen.

Testades olika lokaliseringsalternativ med hänsyn till strategier? Denna fråga ska
svara på frågan om olika alternativ testades innan ett beslut om lokalisering togs. Om
så gjordes, var då dessa alternativ alternativa strategier och/eller delar därav?

Simuleringsfrågorna är två stycken med varsin delfråga. Frågorna ser ut som följer.

Användes någon form av simulering? Frågan är tänkt att svara på om någon typ av
simulering användes för att avgöra lokalisering på butiker och/eller lager.

• Vilken typ av simulering användes? Om simulering har använts ska denna
fråga ge svar på vilken typ av simulering som användes.

Varför användes inte simulering? Om simulering inte har använts i beslutsprocessen
ska denna fråga ge svar på varför simulering inte användes.

• Brist på tradition? Denna underfråga är mer en uppföljning på föregående
fråga för att belysa en aspekt som företaget kanske annars inte hade kommit
att fundera över.

5.1.5 Genomförande av intervjuer

De intervjuer som genomfördes gjordes alla via telefon. En av dessa intervjuer
kompletterades dessutom med information via e-mail. Anledningen till att
intervjuerna genomfördes via telefon beror dels på att företagen är geografiskt skilda
åt via stora avstånd samt dels på att de resurser i form av tid och pengar som fanns till
förfogande vid underökningen var begränsade.

Jag anser inte att det var några större problem med de svårigheter som tidigare
omnämnts vad beträffar intervjuer via telefon. Med tanke på att samtliga
handelsföretag som jag har kontaktat har nämnt brist på tid som ett hinder att
medverka i en telefonintervju, tror jag att ännu fler av företagen hade tackat nej till att
medverka i en personlig intervju. En personlig intervju tar ofta längre tid i anspråk än
en telefonintervju.

Jag tror att de frågor som ställdes var relativt enkla för respondenterna att svara på då
de personer som jag har intervjuat arbetar med just dessa frågor på respektive företag.
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5.1.6 Värdering av insamlat intervjumaterial

Materialet som samlades in var inte, i alla avseenden, så tydligt som det upplevdes vid
intervjutillfället. I intervjuerna framkom dock information om de strategier och
aspekter som beaktas vid beslut om var butik eller lager ska lokaliseras.
Respondenterna arbetar med just dessa frågor och är medansvariga för de
lokaliseringsbeslut som fattas. Materialet kan därför användas för att besvara
frågeställningen i problemformuleringen.

5.1.7 Presentation av intervjuade företag och intervjusvar

Då jag först kontaktade företagen för att presentera mig och min undersökning och
undersöka möjligheten till en telefonintervju talade jag om att all information som
företagen lämnar är konfidentiell samt att inga företagsnamn ska användas. Av denna
anledning kommer företagen här att benämnas företag A, B och C. Här kommer en
sammanfattning av företagen och deras intervjusvar att redovisas. Hur företagen
svarade på respektive fråga finns att läsa i bilaga 13.

Företag A

Företaget verkar inom klädindustrin. Respondenten är ekonomichef samt ansvarig för
logistikfrågor inom företaget. Företaget använder sig av en tillväxtstrategi. Då
företaget ska öppna en ny butik väljs ort för butiken utifrån följande kriterier:
storleken på orten det vill säga vilken köpkraft som finns på orten, möjligt läge för
butiken på orten, närhet till annan ort (närhet bedöms som negativt) samt
kompletterande företag. Kompletterande företag är företag med ett liknande sortiment
men som vänder sig till ett annat kundsegment. Utöver dessa kriterier görs en enkel
ekonomisk kalkyl samt att hänsyn tas till erfarenhet av att öppna och driva butiker.
Företaget använder sig av ett centrallager vilket är strategiskt placerat med hänsyn till
transportanslutningar. Allt lager är tredjepartslager. Företaget anser inte att simulering
är nödvändigt i beslutsprocessen.

Företag B

Företaget verkar inom detaljhandeln med ett varierat utbud. Respondenten är VD för
företaget. Företaget har en strategi som bygger på att de öppnar butik om de får
tillgång till lämplig lokal. Med lämplig lokal menar företaget en bra lokal till rätt pris
samt är sådan att företaget kan dela kundströmmen med andra företag som hyr eller
kan tänkas hyra lokal i samma hus. Företaget har lång erfarenhet av branschen och har
en känsla för hur orter med en viss geografisk placering och ett visst kundsegment kan
tänkas fungera. Butiker inom företaget på olika orter har ett kundsegmentbetonat
sortiment. Med detta menas att sortimentet styrs av hur kundsegmentet ser ut under
olika säsonger på året. Företaget använder ett centrallager samt eventuellt mindre
butikslager beroende på sortiment. Företaget använder ingen typ av simulering som
hjälpmedel vid beslut om orter för butiker.
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Företag C

Företaget verkar inom livsmedelsindustrin. Respondenten är etableringsansvarig. Den
strategi som företaget använder sig av utgår i första hand från den befolkningsmängd
som finns på en ort. Företaget ser även till vilken dragningskraft en butik kan ha på
omgivande orter. I tredje hand ser företaget till vilken typ av vägnät som finns till och
förbi orten. Företaget ser här en potential av tillfälliga kunder. Utöver dessa aspekter
ser företaget till den egna erfarenheten av marknaden och dess demografiska struktur.
Hänsyn tas framför allt till försäljningsstatistik på butiker i liknande typer av lägen.
Företaget anser att denna faktor är det viktigaste beslutsunderlaget. Företaget har för
avsikt att införa en typ av informationssystem att komplettera nuvarande system med.

5.1.8 Erfarenheter från intervjuprocessen

Det var svårt att få personer att ställa upp på intervju. Detta tror jag mest beror på att
jag hade inriktningen att intervjua lämpliga personer inom stora och landsomfattande
handelsföretag. Att de inte ville ställa upp på intervju var mer en fråga om tid än av
ren ovilja eller en sekretessfråga. Det hände även att jag blev kopplad runt bland olika
personer inom företaget i jakt på någon som framför allt hade tid att ställa upp på en
intervju. Erfarenheten är att påbörja intervjuerna i tid och på ett tidigt stadie klargöra
vad undersökningen går ut på, vilka frågor som ska ställas och vad respondenten ska
kunna svara på.

5.2 Simulering
Som metod för undersökningen valdes att göra en fallstudie och en av
datainsamlingsteknikerna var simulering. Det fall som studerades i mitt
examensarbete är ett fiktivt företag som modellerats och byggts i
simuleringsprogrammet Lord. Detta fiktiva företag bygger på strukturen av de företag
som intervjuats. På denna modell genomfördes sedan ett antal simuleringar av olika
strategier dels utifrån de strategier de intervjuade företagen använder men även fiktiva
strategier användes.

5.2.1 Modellbakgrund

Jag har utgått från en existerande modell i simuleringsprogrammet Lord. Att jag valde
att utgå från en existerande modell beror på att jag då utgår från en modell som redan
fungerar i grunden. Denna modell modifieras sedan för att mer stämma överens med
strukturen på de företag som ingår i den undersökning som jag gör. De intervjuade
företagen har liknande lagerstrategier, ungefär samma orter för lager och butiker samt
liknande faktorer som vägs in när lokaliseringsbeslut ska tas (se kapitel 5.1.7).
Modifieringen av modellen gav en generell simuleringsmodell vilken ska användas
för att jämföra simuleringsresultaten med resultaten från intervjuerna.
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5.2.2 Grundmodell

Grundmodellen (se bilaga 2) utgår ifrån den modell som nämns i modellbakgrunden
och har sedan modifierats för att bestå utav:

Huvudkontor som är placerat i Helsingfors i Finland då den redan är placerad där på
den modell som jag har utgått ifrån. Huvudkontoret tar emot inköpsorder från
centrallagret och skickar sedan en beställning till leverantören. Huvudkontoret tar
även emot beställningar från butikerna och ser till att centrallagret levererar till dessa
butiker. Det är även huvudkontorets uppgift att sköta ekonomiska transaktioner för
företaget som inköps- och logistikrelaterade kostnader.

Leverantör vilket är en fabrik som är förlagd i Köpenhamn. Att den är förlagd
utomlands beror på att de intervjuade företagen nämner hamnen i Göteborg som en
faktor för att lägga ett centrallager där. Leverantören tillverkar datorer vilka levereras
till centrallagret med båt. Leverantören tillverkar enligt Make-To-Order (MTO) och
har centrallagret som enda kund.

Centrallager som är ett distributionscenter (DC) vilket är placerat i Göteborg för att
vara nära anslutet till hamnen. Centrallagret tar emot leveranser från leverantören. Då
centrallagret når en angiven lagernivå går en beställning till huvudkontoret vilket
kontaktar leverantören. Centrallagret levererar datorer till butikerna på leveransorder
från huvudkontoret. Variabler för lagerhållnings- och lagerföringskostnader har
manuellt matats in i modellen samt kostnader för att ta emot eller skicka iväg
leveranser.

Butiker vilka är kunder till centrallagret. Butikerna är fyra stycken och är spridda över
Sverige på ett sätt som stämmer överens med några av butikerna enligt de företag som
intervjuats. Butikerna har en produktefterfrågan som är befolkningsberoende.
Butikerna beställer datorer från centrallagret via huvudkontoret.

5.2.3 Simuleringar

För att undersöka frågan i problemformuleringen har jag valt att genom simulering
ställa olika företagsstrategiska faktorer mot varandra. De faktorer som jämförs är
lagerstrategi, transportavtal och vägar samt storlek på orten och dess köpkraft. Alla
simuleringarna som gjordes var inställda för att simulera företagets verksamhet över
90 dagar. De kostnadsvariabler som gäller för modellerna är fördefinierade värden ur
simuleringsprogrammet Lord och är angivna för att ge jämförelseresultat.

Centrallager kontra lokallager. Strategierna jämförs genom att simulera en strategi
med centrallager och en strategi med lokala lager. Jämförelsen av strategierna ska ge
svar på vilken lagerstrategi som, med hänsyn till intervjusvaren, bäst lämpar sig för
företagen med avseende på kostnader och intäkter. De fortsatta simuleringarna bygger
på resultatet från denna jämförelse.
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Simulering 1, centrallager.

Den första simuleringen som ägde rum var simulering av grundmodellen (se bilaga 2)
för att få resultat och värden för den strategi som är mest lik den som de intervjuade
företagen använder sig av. De resultat som var av intresse för undersökningen var
framför allt företagets interna och externa kostnader, total försäljning samt vinst. Att
just dessa resultat var av intresse är för att undersöka hur företaget i sin helhet
påverkas av till exempel ändring av strategi. Resultaten samlades upp i tabeller (se
bilaga 3) som sparades för kommande jämförelser.

Simulering 2, lokala lager.

Vid den andra simuleringen gjordes ändringar på grundmodellen för att simulera en
strategi där centrallagret bytts ut mot lokala lager på orten för respektive butik.
Modellen har nu fyra lager istället för ett och har dessutom fått en hamnterminal i
Göteborg. Modellen simulerades och resultaten sparades (se bilaga 4). Modellen
redovisas i bilaga 5.

Road Service kontra Euro Direct. Användandet av de två olika transportföretagen
jämförs för att belysa hur ett företag kan påverkas av hur vägnätet ser ut och vilka
vägar och transportföretag som används. De resultat som är av betydelse är
logistikkostnader och totala kostnader.

Simulering 3, Road Service.

Denna simulering utgår från grundmodellen med centrallager. För alla transporter
anlitas här transportföretaget Road Service. Simuleringen genomfördes resultaten
sparades (se bilaga 6).

Simulering 4, Euro Direct.

Simuleringen är i stort sett samma som i simulering 3 men i denna simulering har
transportföretaget Euro Direct anlitats för alla transporter. Simuleringen genomfördes
resultaten sparades (se bilaga 7).

Stor ort kontra liten ort. Hur storleken på en ort och med detta också den köpkraft
detta för med sig kan påverka företaget i undersökningen simuleras och jämförs
genom att simulera uppförande av butik på liten respektive stor ort. Köpkraften är den
faktor som samtliga av de intervjuade företagen angivit som avgörande faktor för att
öppna butik på en ort. De resultat som framför allt är av intresse är totalkostnader,
försäljningssiffror samt intäkter och resultat.
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Simulering 5, liten ort.

I denna simulering har jag åter igen utgått från grundmodellen med centrallager och
ska på denna modell lägga till en butik (se bilaga 8). Jag väljer här att lägga den nya
butiken i Karlstad för att få resultat från en mellanstor stad i Sverige. Simuleringen
genomfördes och resultaten återfinns i bilaga 9.

Simulering 6, stor ort.

Denna simulering utförs på samma sätt som i simulering 5 men med den skillnaden att
en butik nu placeras i Malmö (se bilaga 10). Att jag har valt Malmö som
lokaliseringsort är för att det är Sveriges tredje största stad vilket ökar kontrasterna
vid jämförelse med Karlstad som var lokaliseringsorten i simulering 5. Simuleringen
genomfördes och resultaten återfinns i bilaga 11.

5.3 Uppföljning
För att följa upp och stämma svaren som från telefonintervjuerna och de följande
simuleringarna, valde jag att besöka ett av företagen för att få deras syn på resultaten.
Det företag som valdes för ett besök var företag C, se kapitel 5.1.7, då de visat stort
intressen för min undersökning och för att de själva ska införa kompletterande verktyg
till nuvarande beslutsverktyg. De har dessutom påtalat att jag kan ta kontakt med dem
igen om något är oklart från intervjuerna.

5.3.1 Presentation av simuleringsmodell och verktyg

Uppföljningen utfördes genom att jag besökte företagets huvudkontor och hade ett
möte med en av företagets etableringsansvariga. Jag förevisade det
simuleringsverktyg samt den simuleringsmodell jag använt i undersökningen. Jag
visade hur jag ändrat och jämfört mellan olika strategier ett antal av de möjligheter
som verktyget erbjuder. Utifrån denna förevisning av verktyg och modell följde sedan
en ostrukturerad intervju för att reda ut om företaget anser att simulering är ett
lämpligt verktyg att påvisa lokaliseringsfördelar vid beslut om att flytta ett företag
eller delar av dess verksamhet?

5.3.2 Intervjufrågor och intervjusvar

De frågor jag ställde vid besöksintervjun (se bilaga 12) var sammanställda för att ge
svar på om företaget, efter att simuleringarna och simuleringsverktyget Lord
redovisats, såg några fördelar och/eller nackdelar med att använda denna typ av
verktyg vid lokaliseringsbeslut vid öppnande av nya butiker. Intervjun var
ostrukturerad och de frågor som låg till grund för intervjun och de svar som gavs på
respektive fråga var följande:
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Vilka fördelar ser ni med att använda denna typ av verktyg vid lokaliseringsbeslut?

Frågan ställdes för att ge svar på om företag C ser några fördelar med att använda
simuleringsverktyg för supply chain simulering vid beslut om lokalisering för ny
butik.

Svar: Respondenten ser klara fördelar med att använda denna typ av verktyg.
Verktyget kan hjälpa till att besluta om transportvägar, lagerstrategier och allmänna
ekonomifrågor för ett företag i stort. Respondenten ser framför allt vilket kraftfullt
verktyg detta blir i kombination med GIS3. För ett företag där logistiken spelar en
större roll än hos företag C tror respondenten att detta är ett ”guldverktyg”.

Anser ni att verktyget kan ge betydelsefull och/eller avgörande information för att
besluta vilken ort en butik eller ett lager ska uppföras på?

Denna fråga ska ge svar på om anser att simuleringsverktyg för supply chain
simulering kan ge den avgörande informationen för att besluta på vilken ort en butik
ska öppnas.

Svar: Inte för företag C, men för andra företag kan det helt klart ge den information
utefter vilken det beslutas vilken ort butik ska öppnas på.

Tror ni att simulering skulle kunna användas för att ställa prognos istället för de
metoder ni använder idag?

Frågan är avsedd att ge svar på om företag C anser att simulering är ett alternativ till
företagets nuvarande metoder för att ställa prognoser.

Svar: Respondenten tror att verktyget kan användas istället för de metoder de använt
fram till nu. Dock ska de införa ett GIS-system vilket ska ge den information de
behöver för sina prognoser.

Är denna typ av simuleringsverktyg något som ni skulle kunna tänka er att använda i
er verksamhet?

Frågan är tänkt att ge svar på om företag C anser att den typ av simuleringsverktyg för
supply chain simulering som använts i undersökningen av problemformuleringen är
ett verktyg de skulle ha nytta av i sin egen verksamhet.

Svar: Respondenten tror att denna typ av verktyg är användbart för företag C i
kombination med GIS. Det skulle framför allt vara användbart i steg två då orten är
vald och man ska se till övriga aspekter kring en ort.

Företag C har etablerat sig i alla orter med fler än 25000 invånare och betat av alla
självklara orter. Nu ska de etablera sig på orter med 20000 invånare. För att göra detta
och fortfarande hålla sin konkurrenskraft ska de se till andra typer av beslutsaspekter.
Här kommer demografin att spela en stor roll.

Respondenten ser inget behov av att använda verktyget vid logistikfrågor.

3 GIS=Geographic Information System, ett avancerat informationssystem.
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Vad talar emot att använda denna typ av verktyg?

Denna fråga ska ge svar på vilka nackdelar företag C ser hos denna typ av
simuleringsverktyg. Det ska även ge svar på vad de anser kan tala emot ett
användande av denna typ av simuleringsverktyg.

Svar: Det kan helt klart vara ett komplement till nuvarande verktyg i beslutsprocessen
men då i kombination med GIS.

Vad som talar emot verktyget: Den mest avgörande faktorn är kostnaden för
programmen. De anser att den miljon de gett för GIS-systemet är mycket pengar men
som ändå är väl investerade.

Är denna typ av verktyg användbara för handelsföretag?

Frågan är avsedd att svara på om företag C anser att simuleringsverktyg för supply
chain simulering är användbara för beslutsfattande vid lokaliseringsfrågor för
handelsföretag i stort.

Svar: Om enbart denna typ av verktyg är användbara för handelsföretag är tveksamt.
Verktyget lämpar sig troligtvis bättre för företag där stor vikt läggs på logistikfrågor.
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6 Analys
För att kunna besvara frågeställningen i problemformuleringen har en undersökning
genomförts i form av intervjuer, litteraturstudie och simulering. Den information som
framkommit har dokumenterats och analyserats. I detta kapitel redovisas den analys
som gjorts utifrån den insamlade informationen.

6.1 Analys av intervjuer
Analysen redovisas fråga för fråga enligt de frågor som finns med på
intervjuunderlaget (se bilaga 1) och som har besvarats vid intervjuerna. Varje fråga är
sammanfattad av hur de olika företagen har svarat.

6.1.1 Analys av lokaliseringsfrågor

De två inledande frågorna Varför är era butiker lokaliserade där de är? och Baseras
besluten på någon strategi? är inte helt enkla att redovisa var för sig utifrån de svar
som givits så de kommer här att ses som en fråga. De intervjuade företagen hade olika
svar på denna frågeställning. Två av företagen, företag A och C, har angivit att
storleken på orten i fråga är avgörande. De menar även att butikens läge på orten är en
aspekt att ta hänsyn till.

Företag A och företag B har nämnt att kompletterande företag eftersträvas, företag att
dela kundströmmen med. Företag C har angivit att hänsyn tas till hur stor
dragningskraften blir på omgivande orter samt vilket avstånd orten har till europa-,
riks- och primära länsvägar. Alla företagen fattar sina beslut på erfarenhet och
”känsla” för marknaden. Det ena av dessa företag, företag A, använder även en enkel
ekonomisk kalkyl som beslutsunderlag medan företag C använder statistik från
butiker på liknande orter. Företag B beslutar helt på hur bra lokalen för en butik är.

Vad det gäller frågorna om varför butikerna är lokaliserade som de är och om dessa
beslut baseras på någon strategi pekar på att det först och främst är köpkraften på
orten i fråga som är avgörande. Det tyder även på att företagen räknar med olika
aspekter för att bedöma en orts eventuella köpkraft. Dessa faktorer så som storlek på
orten, butikens läge, kompletterande företag samt närhet till betydande vägnät tas med
i en bedömning av orten och det är sannolikt utifrån denna bedömning tillsammans
med den erfarenhet beslutande personer på respektive företag innehar som beslut
fattas.

Hur kom ni fram till dessa strategiaspekter? Det företag som svarade på denna fråga
menar att de vill växa fort dels för att öka konkurrenskraften men även för att alla
butiker delar kostnaderna vilket gör att varje butiks ekonomiska börda blir mindre.

6.1.2 Analys av lagerstrategier

Vilken lagerstrategi används? Alla tre företagen har centrallager varav ett även har
mindre lokala lager beroende på sortiment. Varför? Ett av företagen, företag A, angav
att allt lager är tredje parts. Var ligger era lager? Företag A och B har sina
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centrallager i Göteborg emedan företag C har centrallager i Tumba, Göteborg och
Malmö. Varför ligger lagren där de ligger? Företag A anser att sjövägen till Sverige
är viktig och företag B har sitt centrallager i Göteborg för att företaget började där och
nu är stora på orten. Företag C valde ort för sina centrallager utifrån
tyngpunktsanalyser, serviceöverväganden och tillgång på lokaler/tomter.

Sannolikt har företagen lagt sina centrallager i Göteborg för att det är en stor stad
vilken är strategiskt placerad med avseende på transportmöjligheter inom och utom
Sverige.

6.1.3 Analys av beslutsprocessen

Frågorna som ställdes här är Problem vid beslutsprocessen om lokalisering av butiker
och lager?, Saknades något i beslutsprocessen?, Information ni inte hade men skulle
ha velat ha? och Testades olika lokaliseringsalternativ med hänsyn till strategier?.
Inget av företagen anser att de upplevt några problem vid beslutsprocessen. De anser
heller inte att någon information saknats eller att de varit i behov av att testa olika
lokaliseringsalternativ.

Intervjusvaren tyder på att företagen anser att nuvarande tillvägagångssätt är fullt
tillräckliga och att de får in all den information de behöver för att fatta beslut om
huruvida en ort är lämplig för att öppna butik på.

6.1.4 Analys av simuleringsfrågor

Användes någon form av simulering? Inget av företagen använder någon form av
simulering för att ta fram information för lokaliseringsbesluten eller för att testa
alternativa lokaliseringar. Företag C ska inom en snar framtid börja använda ett GIS-
system (Geographic Information System) i sin beslutsprocess. Ett GIS-system är ett
databassystem varifrån önskad information inför till exempel lokaliseringsbeslut
hämtas.

Uppenbarligen har företagen så stor erfarenhet av att bedöma lokaliseringsort vid
öppnande av butik och stora mängder statistik att validera sina bedömningar på att de
inte ser simulering som ett nödvändigt verktyg. Företag C ser dock simulering som ett
komplement till nuvarande beslutsprocess. Att företaget ska införa ett avancerat
informationssystem för att få tillgång till exakta värden på olika beslutsparametrar,
tyder på att dess traditionella beslutsprocess inte längre är tillräcklig för att behålla sin
konkurrenskraft.

6.2 Analys av simulering
I detta delkapitel redogörs för analysen av den simuleringsmodell och de simuleringar
som ligger till grund för undersökningen. Analysen redovisas utefter hur
simuleringarna har ställts mot varandra.
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6.2.1 Analys av simuleringarna

Centrallager kontra lokala lager. Vid denna jämförelse visar det sig att det framför
allt är logistikkostnaderna och då speciellt transportkostnaderna som skiljer de två
strategierna åt. Vid alternativet med lokala lager blir transportkostnaderna ungefär 61
procent högre än vid strategin med centrallager. Detta beror främst på att antalet
leveranser ökar med drygt 29 procent (se bilagor 3 och 4). Simuleringsresultaten tyder
på att använda sig av en centrallagerstrategi är den bästa strategin för företag som är
spridda över stora delar av landet vilket är fallet för de intervjuade företagen.

Road Service kontra Euro Direct. Resultaten av dessa två simuleringar tyder på att
alternativet att använda Road Service för transporter åt företaget blir dyrare än att
använda Euro Direct trots att mängden varor och transportavstånden är desamma som
med Road Service (se bilagor 6 och 7). Detta är troligtvis så att transportföretaget
Euro Direct visserligen har högre kilometerkostnader för leveranser men att de har
kortare transporttider. Till detta bör även vikten av leveranssäkerhet vägas in i
beslutet om vilket transportföretag som ska användas. Hög leveranssäkerhet kan vara
en betydande faktor då företagen anser att centrallagerstrategin är att föredra. Att inga
lokala lager finns kan innebära att leveransförseningar blir mer kännbara vad gäller
försäljning och kundservice.

Stor ort kontra liten ort. I intervjusvaren av de intervjuade företagen sägs det att
storleken på orten är av betydelse för att öppna butik då en stor ort innebär normalt en
större köpkraft. I de två simuleringarna har denna skillnad i köpkraft efterliknats
genom att ge modellen indata för efterfrågan för att representera skillnader i köpkraft
hos orterna. Vid jämförelse av dessa två simuleringar pekar resultaten (se bilagor 9
och 11) på att en stor ort har större köpkraft vilket då ökar försäljningen. Det är även
troligt att den ökade försäljningen kräver fler leveranser vilket borde medföra att val
av transportföretag är av vikt.

6.3 Analys av uppföljning
I detta delkapitel redogörs för analysen av den uppföljning som gjordes för att stämma
av de resultat som framkommit ur intervjuer och simulering. Analysen redovisas fråga
för fråga med tillhörande svar.

6.3.1 Analys av intervjufrågor vid uppföljning

Vilka fördelar ser ni med att använda simuleringsverktyg för supply chain simulering
vid lokaliseringsbeslut?

Respondenten på företag C ser klara fördelar med att använda denna typ av verktyg.
Verktyget kan hjälpa till att besluta om transportvägar, lagerstrategier och allmänna
frågor av ekonomisk karaktär för ett företag i stort. Respondenten ser framför allt
vilket kraftfullt verktyg detta kan bli i kombination med ett GIS-system (Geographic
Information System). För ett företag där logistiken spelar en större roll än hos företag
C tror respondenten att detta är ett ypperligt verktyg. Respondenten tror att denna typ
av verktyg helt klart är vad som kommer gälla framöver.
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Intervjusvaren tyder på att simuleringsverktyg för supply chain simulering kan
användas vid beslutsfattande i frågor rörande logistik och ekonomi. Det är troligtvis
så att verktyget bör kombineras med ett informationssystem samt att användningen av
denna typ av verktyg kommer att öka.

Anser ni att verktyget kan ge betydelsefull och/eller avgörande information för att
besluta vilken ort en butik eller ett lager ska uppföras på?

Inte för företag C men för andra företag kan det helt klart ge den information utefter
vilken det beslutas vilken ort butik ska öppnas på.

Enligt respondenten på företag C skulle simuleringsverktyg för supply chain
simulering kunna ge den som erfordras för att fatta om vilken ort butik ska öppnas på.

Tror ni att simulering skulle kunna användas för att ställa prognos istället för de
metoder ni använder idag?

Respondenten på företag C tror att verktyget kan användas istället för de metoder de
använt fram till nu. Dock ska de införa ett GIS-system vilket ska ge den information
de behöver för sina prognoser.

Utifrån intervjusvaren från företag C är det troligt att simuleringsverktyg för supply
chain simulering skulle ersätta företagets nuvarande prognosmetoder.

Är denna typ av simuleringsverktyg något som ni skulle kunna tänka er att använda i
er verksamhet?

Företag C har etablerat sig i alla orter som täcker de krav på befolkningsmängd de har
som krav för etablering. Nu ska de etablera sig på orter med en befolkningsmängd
strax under. För att göra detta och fortfarande behålla sin konkurrenskraft ska de
värdera andra typer av beslutsaspekter än tidigare. Här kommer demografin att spela
en stor roll.

Respondenten tror att denna typ av verktyg är användbart för företag C i kombination
med ett GIS-system. Det skulle framför allt vara användbart i steg två i deras
etableringsprocess då orten är vald och övriga aspekter kring en ort ska identifieras.
Med övriga aspekter avses här till exempel var på orten en butik ska öppnas beroende
på var det rör sig flest människor, hur kundströmmar ser ut. Respondenten ser inget
behov av att använda verktyget vid logistikfrågor.

Av intervjusvaren kan tolkningen göras att simuleringsverktyg för supply chain
simulering troligtvis skulle kunna användas av företag C i ett senare skede i
beslutsprocessen och då i kombination med ett informationssystem.

Vad talar emot att använda denna typ av verktyg?

Den mest avgörande faktorn är kostnaden för programmen. De anser att den miljon
kronor de gett för GIS-systemet är mycket pengar men som ändå är väl investerade.

Intervjusvaren från företag C samt materialet i kapitel 2.3.6 pekar på att det för
företag C är för dyrt att använda simuleringsverktyg för supply chain simulering.
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Är denna typ av verktyg användbara för handelsföretag?

Om enbart denna typ av verktyg är användbara för handelsföretag är tveksamt.
Verktyget lämpar sig troligtvis bättre för företag där stor vikt läggs på logistikfrågor.

Det är troligtvis så att simuleringsverktyg för supply chain simulering inte är
avgörande för beslutsfattandet hos handelsföretag.

De intervjusvar som givits tyder på att företag C ser simuleringsverktyg för supply
chain simulering som ett bra komplement till handelsföretagens nuvarande metoder
för att besluta om lokaliseringsort för nya företagsenheter. Det verkar dock inte troligt
att det räcker med enbart ett simuleringsverktyg av denna typ för att påvisa fördelar av
att förlägga en företagsenhet på en viss ort. Sannolikt bör simuleringsverktyget
kombineras med ett avancerat informationssystem till exempel ett GIS-system
(Geographic Information System).
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7 Resultat
I detta kapitel redovisas de resultat som framkom under analysen. Resultaten kommer
att presenteras utifrån de intervjusvar som givits, de resultat som följde ur
simuleringarna samt resultat från uppföljningen. Vid redovisningen av resultaten
kommer stor vikt läggas på undersökningens frågeställning i problemformuleringen.

7.1 Kan simuleringsverktyg för supply chain simulering användas för
att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess
verksamhet?
I det intervjumaterial som insamlats och analyserats finns det exempel på olika
metoder för att undersöka och fastställa en orts lämplighet vad gäller att öppna butik
på. Samtliga företag använder någon form av undersökningsmetod och/eller
kalkyleringsmetod för att fastställa en orts troliga köpkraft vilket enligt företagen är
den främsta faktorn att ta hänsyn till vid ett beslutsfattande. Ett företag tar även
ställning till geografisk placering med hänsyn till större vägar. Ingen av dessa metoder
innefattar någon form av simulering utan företagen använder enkla kalkyler och
erfarenhet som beslutsverktyg. Ur analysen av den uppföljning som gjordes framgår
att företag C, det företag där uppföljningen gjordes, menar att simuleringsverktyg för
supply chain simulering skulle kunna ge den information som erfordras för att fatta
beslut om vilken ort butik ska öppnas på.

I analysen av uppföljningen hos företag C framkommer det att en av fördelarna med
simuleringsverktyg för supply chain simulering är att simuleringsverktyget kan
användas vid beslut om transportvägar, lagerstrategier och allmänna frågor av
ekonomisk karaktär. Det sägs även i bakgrunden (se kapitel 2.4) att simulering av
leveranskedjor är av vikt för att företag och de nätverk de ingår i ska kunna stärka
konkurrenskraften. Respondenten på företag C menar i uppföljningen att
simuleringsverktyg för supply chain simulering framför allt är användbart för företag
där logistiken spelar stor roll. Respondenten säger att denna typ av verktyg helt klart
är vad som kommer gälla framöver vilket även styrks av bakgrunden där det sägs att
trender pekar på att supply chain simulering kan komma att bli industrins
problemlösare.

I bakgrunden (se kapitel 2.4) nämns det även att genom supply chain simulering kan
ett antal olika nivåer av indata testas för att simulera och undersöka inkonsistens av
prognoser. Även i analysen av uppföljningen hos företag C framgår det att troligt att
simuleringsverktyg för supply chain simulering kan användas för att ställa prognoser
för företags verksamheter.

I intervjuerna säger företagen att storleken på orten och dess köpkraft är av betydelse
för att öppna butik. Även simuleringsresultaten visar att en stor ort har större köpkraft
än en mindre ort vilket ökar försäljningen. Ur simuleringsresultaten framgår det
dessutom att den ökade försäljningen kräver fler leveranser och att valet av
transportföretag påverkar ett företags ekonomiska resultat.
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Det jag förväntade att få svar på med denna undersökning var vilka fördelar ett
företag ser med användandet av simuleringsverktyg för supply chain simulering vid
beslutsfattande om flytt av ett företag eller delar av dess verksamhet. Jag förväntade
även att få svar på om simuleringsverktyg för supply chain simulering kan användas
för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet.

Jag anser att undersökningen till viss del besvarar min problemformulering då
undersökningen har inriktat sig på hur handelsföretag ställer sig till
simuleringsverktyg för supply chain simulering i lokaliseringsfrågor. Detta ställer
frågan öppen hur andra typer av företag till exempel tillverkande industrier ställer sig
till användandet av denna typ av simuleringsverktyg. Jag anser att simuleringsverktyg
för supply chain simulering kan vara ett bra komplement till handelsföretagens
nuvarande metoder för att besluta om lokaliseringsort för nya företagsenheter vilket
även styrks av den uppföljning som gjordes hos företag C (se kapitel 6.4).
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8 Diskussion
Jag ska i detta kapitel diskutera resultatet av rapporten samt de erfarenheter jag fått
och reflektioner jag gjort under arbetet med rapporten. Jag kommer även här att
presentera förslag till fortsatt arbete.

8.1 Diskussion kring arbetsprocessen
I anslutning till att den första fasen av examensarbetet startade gjorde jag upp en
övergripande tidsplan för de olika stegen som skulle klaras av i arbetsprocessen.
Denna övergripande plan delades sedan in i delmål vilka har tilldelats starttid och hur
många veckor de ska ta att utföra. Denna planering har gjort att jag har vetat hur jag
ligger till tidsmässigt med arbetet under stora delar av examensarbetets gång.

Inför arbetet var jag införstådd med att supply chain simulering och
simuleringsverktyg för detta ändamål var relativt nytt och undersökningen har visat
att så är fallet. Merparten av de kontaktade företagen ställde sig initialt undrande till
vad detta var för något men visade ett visst intresse då jag i stora drag beskrivit dess
innebörd.

Även litteraturstudien visade på att området är nytt då det finns relativt ont om
material. Den litteratur som berör ämnet är främst pågående undersökningar och
enstaka artiklar som lägger fram allmänna teorier om användningsområden för supply
chain simulering. Genom att använda bland annat tidningsartiklar, forskningsartiklar
på Internet och doktorsavhandlingar inom området har jag fått tillräckligt med
insamlad data för att undersöka problemområdet. Att söka efter relevant och aktuell
litteratur har varit ett tungt och tidskrävande arbete.

Det har även periodvis varit jobbigt att finna vägar att gå vidare då jag har varit ensam
inom mitt problemområde och inte kunnat jämföra mitt arbete med liknande
undersökningar. Dock har jag haft handledare som varit väl insatta i ämnet och visat
stort intresse och engagemang för den undersökning jag gjort.

Den del av arbetet som känts mest positiv är andra fasen då det i denna fas främst är
jag själv som står för innehållet och strukturen av rapporten. Det är jag som har tagit
fram och bearbetat material och gjort undersökningar samt tagit kontakt med företag
och genomfört intervjuer med dessa.

Det var åtta företag som kontaktades för intervju och av dessa var det tre som
medverkade. Jag hade en förhoppning att få med minst fem företag i min
undersökning men det visade sig vara svårt att få företagen att medverka. Denna
svårighet beror enligt företagen på att de är inne i en intensiv period och inte har
möjlighet att avsätta tid för intervju. Jag har gjort avsteg från det tänkta antalet
intervjuade företag och det blev tre företag som deltog i intervjuer. Detta avsteg har
gjorts för att komma vidare med undersökningen och kunna slutföra arbetet inom
avsatt tid. För att stärka de resultat som intervjusvar i kombination med simulering
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givit har jag gjort en uppföljning av resultaten hos ett av de intervjuade företagen,
företag C (se kapitel 5.3). Denna uppföljning gjordes för att få det aktuella företagets
synpunkter på resultaten för att styrka min analys och mina resultat.

Inför telefonintervjuerna fanns en viss osäkerhet om hur företagen skulle ställa sig till
att medverka på intervju. Jag var även osäker på om telefonintervju var ett lämpligt
alternativ med tanke på att problemområdet som intervjufrågorna bygger på är relativt
nytt och outforskat. Av de företag som ställde upp på intervju var alla positivt
inställda till undersökningen och problemområdet. De var hjälpsamma och visade ett
visst intresse för intervjufrågorna. Två av de intervjuade företagen vill dessutom ta del
av undersökningsresultaten. Jag anser att mitt metodval fungerade bra men att
använda sig av intervjuer kräver noggranna förberedelser och planering vad gäller
tilldelning av resurser i form av tid. Jag underskattade tidsåtgången när det gäller att
genomföra intervjuer. Det gick åt mycket tid för att identifiera och komma i kontakt
med lämplig person för intervju på respektive företag som kontaktades.

De simuleringar som gjordes i samband med undersökningen var relativt enkelt
uppbyggda och de resultat dessa simuleringar gav bygger till stor del på
fördefinierade variabler. Variablernas riktighet utifrån verkliga värden saknar i
sammanhanget betydelse då simuleringarna var till för att jämföra olika strategier. På
kort tid byggdes en modell på vilken ett antal olika strategier simulerades och
jämfördes. Dessa strategier var delvis sådana som företagen angivit i intervjuerna
samt att andra strategier simulerades. Av simuleringsresultaten framgår det att
jämförelse och val av rätt transport- och lagerstrategi får ekonomiska konsekvenser
för företag och då framför allt för företag där det råder stora transportavstånd mellan
företagsenheterna.

Under arbetets gång upplevde jag att simuleringsverktyget är så enkelt att använda att
simuleringar av olika strategier lätt kan ta överhanden vilket kan försätta projektet i
tidsnöd om resurserna är knappa och/eller projektet är stort. En projektgrupp måste
komma ihåg att det inte är simuleringen i sig utan de resultat simuleringen ger som är
av vikt. I bakgrunden sägs det att den mängd detaljerade och specificerade resultat
simuleringarna ger kan invagga en ovan projektgrupp i en falsk förvissning om att de
redovisade resultaten är riktiga om projektgruppen tappar fokus på vad som är
väsentligt i simuleringarna. Projektgruppen bör därför förhålla sig kritisk till
simuleringsresultaten och dess riktighet. I bakgrunden sägs det att kraften och den
avancerade tekniken i simuleringsverktyg för supply chain simulering gör att väldigt
precisa beräkningar och simuleringar kan göras på relativt kort tid.

8.2 Diskussion kring resultaten
Vid de intervjuer som gjorts samt den uppföljning som gjordes har jag märkt att det
för företagen kan vara svårt att se nyttan av att använda simulering vid beslut om
lokalisering av nya företagsenheter. De anser att de beslutsverktyg som de använder
idag är fullt tillräckliga och att de därför inte behöver ändra på dessa rutiner. Det är
endast ett av företagen, företag C, som har för avsikt att införa nya verktyg i sin
beslutsprocess. Vid den uppföljning som gjordes hos detta företag redovisades resultat
och simuleringar vilket gjorde att företaget såg möjligheter med simuleringsverktyg
för supply chain simulering men då i kombination med avancerade
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informationssystem, till exempel GIS-system, för korrekta invärden till
simuleringarna. Då undersökningen bara omfattar tre företag går det att diskutera om
andra aspekter som talar för eller emot användandet av simuleringsverktyg för supply
chain simulering i lokaliseringsfrågor kunde ha framkommit om fler företag
intervjuats. Sådana aspekter skulle till exempel kunna röra logistik och lokalisering
kring betydande transportnät

Undersökningen tar heller ingen ställning till hur stora tillverkande industrier ställer
sig till frågan om simulering är ett lämpligt verktyg att använda för att påvisa fördelar
vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet.

8.3 Förslag till fortsatt arbete
Undersökningen har varit inriktad på att undersöka handelsföretagens åsikt om
simulering är ett lämpligt verktyg att använda för att påvisa fördelar vid beslut om att
flytta företag eller delar av dess verksamhet. Att jag valde att intervjua handelsföretag
har gjort att resultaten av intervjuer och simuleringar gäller för företag som har stor
vana av att besluta om lokaliseringar för nya företagsenheter. Ett intressant fortsatt
arbete vore att undersöka hur stora tillverkande industrier ställer sig till frågan om
simulering är ett lämpligt verktyg att använda för att påvisa fördelar vid beslut om att
flytta företag eller delar av dess verksamhet. Industriföretag väger kanske in andra
aspekter vid beslut om var nya enheter ska anläggas. De kanske lägger större vikt vid
logistikfrågor och kanske satsar större belopp på de enheter de anlägger.
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i

Intervjufrågor

Introduktion

Namn: Jan Karlsson

Dataekonomiska programmet, Högskolan i Skövde – 3:e året

Examensarbete om: Simulering är ett lämpligt verktyg att påvisa fördelar vid beslut
om att flytta företag eller delar av dess verksamhet.

Området är relativt nytt och outforskat och bör undersökas för att ge ytterligare
aspekter åt området för simulering av flödeskedjor.

Jag ska modellera ett generellt företag och i ett simuleringsprogram för supply chain
simulering ska jag på denna modell testa olika scenarier. Jag behöver även göra
intervjuer av företag som har eller tänker expandera inom större delar av landet. De
intervjusvar som ges ska sammanställas och jämföras mot vad som är gällande för
simuleringsverktyget och vad som kan utläsas av dess simuleringsresultat.

Arbetet ska svara på frågan om: simulering är ett lämpligt verktyg att påvisa fördelar
vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet.

Informationen och intervjusvaren är konfidentiella och inga företagsnamn kommer att
användas. Arbetet kommer at sammanställas i en rapport och ska redovisas för
handledare, examinator samt opponenter. De företag som deltar i intervjuerna får, om
dem vill, ta del av resultatet.

Presentation av respondenten:

Presentera dig själv: (vem du är och vad du har för position på företaget).

Företag:

Namn:

Position:

Övrigt:

Tala om att:

Jag antecknar under tiden så det kan kännas lite utdraget och jag kan behöva få svar
upprepade.
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Lokalisering

1. Varför ligger era butiker där ni ligger?

2. Baseras besluten på någon strategi?

2.1 Kundtäthet?

2.2 Transportvägar?

2.3 Konkurrenter?

2.4 Annat?

3. Hur kom ni fram till dessa strategiaspekter?

4. Användes någon form av verktyg för att bestämma butiks- och
lagerlokalisering?

5. Vilka verktyg används i så fall?

Lagerstrategier

6. Vilken lagerstrategi används? (centrallager, distributionslager m.m.).

6.1 Varför?

6.2 Var ligger era lager?

6.3 Varför ligger lagren där de ligger?

6.4 Hur fattades dessa beslut?
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Beslutsprocessen

7. Problem vid beslutsprocessen om lokalisering av butiker och lager?

8. Saknades något i beslutsprocessen?

9. Information ni inte hade men skulle velat ha?

9.1 Varför var informationen otillgänglig?

10. Testades olika lokaliseringsalternativ med hänsyn till strategier?

Simulering

11. Användes någon form av simulering?

11.1 Vilken typ av simulering användes?

12. Varför användes inte simulering?

12.1 Brist på tradition?

Om fler frågor dyker upp, går det bra om jag återkommer?

Hur når jag dig lättast?
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xiv

Frågor vid resultatuppföljning hos företag C.

Vilka fördelar ser ni med att använda denna typ av verktyg vid lokaliseringsbeslut?

Anser ni att verktyget kan ge betydelsefull och/eller avgörande information för att
besluta vilken ort en butik eller ett lager ska uppföras på?

Tror ni att simulering skulle kunna användas för att ställa prognos istället för de
metoder ni använder idag?

Är denna typ av simuleringsverktyg något som ni skulle kunna tänka er att använda i
er verksamhet?

Vad talar emot att använda denna typ av verktyg?

Är denna typ av verktyg användbara för handelsföretag?
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Sammanställning av intervjusvaren.

Nedan följer de frågor som besvarades och vad respondenterna svarat på respektive
fråga. Frågorna redovisas var för sig och respondenterna benämns företag A, företag
B och företag C enligt kapitel 5.1.7.

Respondentens position på företaget.

Företag A: Ekonomichef + logistikansvarig

Företag B: VD

Företag C: Etableringsansvarig region norr

Intervjufrågor och svar enligt telefonintervjuer.

Varför ligger era butiker där ni ligger?

Företag B: Bra lokaler till rätt pris.

Har eget fastighetsbolag som köper fastigheter = bra lokaler till rätt
pris.

Baseras besluten på någon strategi?

Företag A: Tillväxtstrategi = växa fort.

Kompletterande företag önskas, typ Lindex. De har dam+barn, vi har
herr.

Storlek på orten (köpkraft) av betydelse + läget inom orten.

Närhet till annan ort = negativt.

Företag B: Delar kundströmmen med de företag som hyr i fastigheten.

Kör på känn. 20 års erfarenhet av vad som fungerar på orter med

viss lokalisering och storlek.

Företag C: Befolkningsmängd på orten (i 1:a hand).

Dragningskraft på omgivande orter (2:a hand).

Tillfälliga besökare = närhet till och storlek på europa-, riks- och
primära länsvägar. (3:e hand).
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Hur kom ni fram till dessa strategiaspekter?

Företag A: Växa fort = ekonomisk fråga. Många butiker delar på kostnaderna.

Butik existerar 3-5 år och på detta investeras 1.000.000:- /butik på
inredning m.m.

Användes någon form av verktyg för att bestämma butiks- och lagerlokalisering?

Företag A: Enkel ekonomisk kalkyl används.

Etableringsansvarig + Ekonomichef + Driftschef fattar beslut om ort
utifrån erfarenhet. Snabb och informell process.

Företag B: Orter med visst ”drag” har säsongsbetonat sortiment. Kuststäder har
mycket folk på sommaren.

Skövde till exempel har många studenter UTOM på sommaren.

Företag C: Erfarenhet av marknaden och dess demografiska struktur samt
maggropskänsla hos etablerarna.

Försäljningsstatistik på butiker i liknande typer av lägen (det viktigaste
beslutsunderlaget!).

Vilken lagerstrategi används? (centrallager, distributionslager m.m.).

Företag A: Centralt 3:e parts.

Företag B: Centrallager + lokalt mindre butikslager.

Företag C: Centrallager.

Varför används denna lagerstrategi?

Företag A: Uttalad strategi att leja ut lager.

Företag B: Lokalt mindre lager beroende på butikens sortiment.

Företag C: Våra butiker skall ha så få leveranser som möjligt för att minska den
tid som används till varumottagning och administration. Den
företagsenhet som sköter logostiken tar alltså in leveranser, tar emot
order från butikerna, plockar ihop order och skickar samlastade pallar
till butikerna, kylt, fryst och/eller torrgods.
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Var ligger era lager?

Företag A: I Göteborg.

Företag B: Göteborg + lokalt mindre lager beroende på butikens sortiment.

Företag C: Tumba, Göteborg och Malmö

Varför ligger lagren där de ligger?

Företag A: Sjövägen till Sverige är viktig.

Företag B: Började i Göteborg och är nu stora där.

Företag C: Efter tyngdpunktsanalyser, serviceöverväganden och tillgång på
lokaler/tomter fattades besluten.

Problem vid beslutsprocessen om lokalisering av butiker och lager?

Företag A: Nej.

Företag B: Nej.

Företag C: Nej.

Saknades något i beslutsprocessen?

Företag A: Nej.

Företag B: Nej.

Företag C: Det gör det nog alltid......men inget konkret.

Testades olika lokaliseringsalternativ med hänsyn till strategier?

Företag A: Nej.

Företag B: Nej.

Företag C: Ja.
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Användes någon form av simulering?

Företag A: Nej.

Företag B: Nej.

Företag C: Nej.

Varför användes inte simulering?

Företag A: Anser inte att det var nödvändigt.

Företag B: Anser inte att det var nödvändigt.

Företag C: Anser att de nuvarande metoderna är tillräckliga.


