
 

 

 

 
 
 

Beslutsverktyg – värdet av den rationella  
beslutsprocessen vid strategiska beslut 

 
Jim Johansson och Martin Svensson  

Mitthögskolan, Institutionen för samhällsvetenskap 
Företagsekonomi D-uppsats, logistik, 10 p 

 

FSCN rapport nummer: R-02-31 
April, 2002 

  
 

 Mid Sweden University 
 Fibre Science and Communication Network 
 SE-851 70 Sundsvall, Sweden 
 Internet: http://www.mh.se/fscn 



 



FSCN/Systemanalys & matematisk modellering 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 

 

 R-02-31 
Sida 2 (55)

 
 
 

 

Innehållsförteckning 
 

 
Sammanfattning ............................................................................................................................ 3 
1. Inledning................................................................................................................................. 5 

1.1. Problembakgrund ................................................................................................................ 5 
1.2. Problemformulering och syfte ............................................................................................. 6 
1.3. Avgränsning ........................................................................................................................ 6 
1.4. Disposition........................................................................................................................... 7 

2. Referensram - Del 1............................................................................................................... 8 
2.1. Beslut ................................................................................................................................... 8 
2.2 Beslutsprocessen................................................................................................................ 10 
2.3. Beslutsanalys ..................................................................................................................... 13 
2.4. Beslutsverktyget JML Delta .............................................................................................. 18 
2.5 Analysmodell..................................................................................................................... 21 

Referensram - Del 2..................................................................................................................... 21 
2.6. Vendor Managed Inventory (VMI) ................................................................................... 22 

3. Metod, författarnas angreppssätt ...................................................................................... 26 
3.1. Val av problemformulering ............................................................................................... 26 
3.2. Angreppssätt – Att söka svar ............................................................................................. 27 
3.3. Datainsamlingsmetoder ..................................................................................................... 28 
3.4. Analys av data ................................................................................................................... 29 

4. Empiri: Fallstudie - SCA .................................................................................................... 31 
4.1. Kort om företaget............................................................................................................... 31 
4.2. Kartläggning av produkt- och informationsflödet (Obbola - Järfälla) .............................. 33 
4.3. Intervjuer ........................................................................................................................... 34 
4.4. Applicering av beslutsverktyget ........................................................................................ 37 

5. Analys ................................................................................................................................... 45 
5.1. Identifiering av beslutssituationen och målförståelse........................................................ 45 
5.2. Identifiering av handlingsalternativ................................................................................... 45 
5.3. Strukturering av problemet och identifiering av konsekvenser......................................... 45 
5.4. Bedömning av sannolikheter för osäkra utfall................................................................... 46 
5.5. Värdering av utfallens konsekvenser................................................................................. 46 
5.6. Utvärdering av handlingsalternativ ................................................................................... 46 
5.7. Känslighetsanalys .............................................................................................................. 46 
5.8. Ytterligare information ...................................................................................................... 46 
5.9. Implementering av det valda alternativet. ......................................................................... 47 

6. Slutdiskussion ...................................................................................................................... 47 
6.1. Hur kan det rationella beslutsverktyget JML Delta användas vid strategiskt 
beslutsfattande? ......................................................................................................................... 47 
6.2. Vilka är beslutsverktygets för- respektive nackdelar i jämförelse med en intuitionsbaserad 
beslutsprocess? .......................................................................................................................... 49 
6.3. Förslag till vidare studier................................................................................................... 51 

7. Referenser ............................................................................................................................ 52 
 



FSCN/Systemanalys och matematisk modellering 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
R-02-31 
Sida 3 (55) 

 
 

 
 

 

Beslutsverktyg – värdet av den rationella beslutsprocessen vid 
strategiska beslut 
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Sammanfattning 
 
Beslutsanalys är ett brett område som kan och kanske bör användas i större utsträckning inom 
beslutsfattandet på företag, främst genom de teorier beslutsanalysen står för, men även genom de 
hjälpmedel området kan erbjuda för beslutsfattande. Då dessa hjälpmedel, ofta i form av 
dataapplikationer, är under ständig utveckling och förbättring, anser vi att en undersökning bör 
göras för att utröna dess betydelse för beslutsfattandet på företag. 
 
De beslut inom företag som är svårast att ta och mest betydelsefulla är de strategiska besluten. Då 
dessa beslut ofta blir mycket komplicerade krävs ett stort analytiskt arbete och vi anser därför att 
rationella metoder bör vara på sin plats och vår problemformulering lyder därför: 
 
Hur kan det rationella beslutsverktyget JML Delta användas vid strategiskt 
beslutsfattande? Vilka är dess för- respektive nackdelar i jämförelse med en 
intuitionsbaserad beslutsprocess? 
 
Strategiska beslut är av komplex natur och för att kunna fånga komplexiteten i problemet krävs 
att hela beslutsförloppet studeras och tolkas. Därför lades den empiriska undersökningen upp som 
en fallstudie på SCA Transforest som står inför ett beslut om att eventuellt införa Vendor 
Managed Inventory (VMI), i form av dataprogrammet PipeChain, i SCA Packagings 
distributionskedja. Genom ett flertal intervjuer, spridda mellan SCA Packaging i Obbola, SCA 
Transforest i Sundsvall och SCA Packaging i Järfälla insamlades information som användes för 
att strukturera och analysera beslutet. 
 
Vår undersökning visar de steg som utgör den rationella beslutsprocessen samt hur 
beslutsverktyget kan användas i dessa steg. I slutdiskussionen ställs också beslutsverktyget mot 
den intuitiva beslutsprocessen, där vi tar upp de för- respektive nackdelar som framkommit av 
referensramen och den empiriska studien. 
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Abstract 
 
Decision analysis is a wide discipline, which can and maybe should be used more frequently 
within decision-making in companies, most of all through the theories decision analysis stands 
for, but also for the tools that can be used within the discipline. As these tools, mostly computer 
applications, are under constant reconstruction and improvements, we believe that an 
investigation about its importance decision-making in companies must be done. 
 
The decisions that are the hardest and most important to take are the strategic decisions. These 
decisions often turn out to be very complicated and demand a great analytic investigation. We 
therefore believe that rational methods should be used. Our problem formulation will therefore be 
stated as: 

 
 

How can the rational decision tool JML Delta be used at strategic decision-making? What 
are the disadvantages and advantages compared to an intuition based decision process? 

 
Strategic decisions are of a complex nature and to show the complexity in the problem it is 
necessary to study and interpret the entire decision-making process. We held our empirical study 
as a case study at SCA Transforest. They are about to make a decision about introducing Vendor 
Managed Inventory (VMI), in a computer program called PipeChain, to SCA Packaging´s line of 
distribution. Through plural interviews within SCA Packaging in Obbola, SCA Transforest in 
Sundsvall and SCA Packaging in Järfälla, information was collected, used to structure and 
analyze the decision. 
 
Our investigation shows the steps that represent the rational decision making process and how the 
decision tool can be used in these steps. In the final discussion we also put the decision tool 
against the intuitive decision-making process and show advantages and disadvantages that have 
come forward through the frame of reference and the empirical study. 

 
Keywords: strategic, decision, analysis, rational, intuitive, VMI, decision tool, JML Delta. 
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1. Inledning 

I inledningen tas först problembakgrunden, problemformuleringen och syftet upp, därefter 
förklarar vi de avgränsningar som gjorts samt presenterar en disposition över hur arbetet är 
upplagt. 
 

1.1. Problembakgrund 
En stor del av den totala arbetstiden i organisationer, inte minst på ledningsnivå, går åt till 
att samla in, bearbeta och sammanställa information i syfte att fatta beslut. [Ekenberg & 
Thorbiörnson, 1996, s. 3] Det är logiskt att tro att beslut fattas på ett rationellt och objektivt 
sätt som kräver att beslutsfattaren beaktar all relevant information och alla möjligheter. 
Realiteten är dock inte sådan, då individen tar beslut bland annat utifrån livserfarenhet och 
organisatoriska influenser. [Lee et al, 1999, s. 1] Professionellt beslutsfattande på företag 
och myndigheter stöder sig därför sällan på rationella beslutsprocesser, utan baseras istället 
ofta på intuition. Ibland ställer dock beslutsfattaren upp ett antal pro/kontralistor för varje 
handlingsstrategi, där för- respektive nackdelarna med varje strategi anges, men om man 
inte har specialfallet att ett av alternativen har alla fördelar och de övriga endast nackdelar, 
så är det nödvändigt att göra en mycket komplex jämförelse mellan de olika alternativen. 
[Ekenberg & Thorbiörnson, 1996, s. 3] 
 
De företag som har varit framgångsrika har ofta kännetecknats av att man har gjort egna 
analyser, där man har lagt ned mycket tid och resurser på analys, samt bedömning av 
konsekvenser hos olika handlingsalternativ. Misslyckandena, när det gäller tagna beslut om 
exempelvis investeringar, diversifieringar och företagsförvärv beror nästan alltid på bristen 
på analys. [Lagerkvist, 1996, s. 9 f.] Det tillvägagångssätt som beskriver den rationella 
beslutsprocessen utnyttjas trots detta väldigt sällan, något som också bekräftas i en studie 
av Deljemark & Gradin. Allt från idégenerering till identifiering och värdering av tänkbara 
handlingsalternativ sker genom en intuitiv beslutsprocess där stor vikt inte läggs vid olika 
kalkyler, utan fattas på känsla. Den rationella analysen används endast som en 
efterhandskonstruktion som omräknas tills resultatet stämmer överens med beslutsfattarens 
redan tidigare fattade beslut. Det framkom också i studien att man i beslutsprocessen ofta 
bara ser till de positiva aspekterna på det tilltänkta beslutet, de negativa aspekterna 
beaktades sällan. Dessutom bedrevs projektarbetet oftast med sikte på en specifik lösning 
och alternativa lösningar blir inte intressanta förrän det tilltänkta beslutet visat sig omöjlig 
att genomföra. [Deljemark & Gradin, 1996, s. 29 f.] 
 
Intuition är alltså en oerhört viktig faktor vid beslutsfattande på företag och fördelen med 
intuition är att vi kan ta med faktorer som vi inte anser bör vara med i den rationella 
analysen, eller som vi kan ha svårt att värdera. Frågan är dock vilken information som den 
kan fånga in utöver det som vi medvetet kan ange och i vilken utsträckning vi har anledning 
att lita på något så omotiverat. [Olve, 1985, s. 24] Kan det vara så att beslutsfattarna har 
otillräckliga kunskaper om hur den rationella beslutsprocessen och därför, av ren brist på 
kunskap, fattar besluten intuitivt? 
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1.2. Problemformulering och syfte 
De beslut inom företag som är svårast att ta och som är mest betydelsefulla är de strategiska 
besluten. Då dessa beslut ofta blir mycket komplicerade krävs ett stort analytiskt arbete och 
vi anser därför att rationella metoder bör vara på sin plats. 
 
Beslutsanalys är en vetenskap som kan användas av beslutsfattare vid komplexa problem 
för att förbättra kvaliteten av beslutet. Huvudstrategin är att dela upp problemet i mindre 
bitar för att lättare få en översikt. Ju mindre komplext ett problem är, desto lättare är det att 
analysera och förstå det. 
 
Utgångspunkten för detta examensarbete är att beslutsanalys inte till fullo utnyttjas på 
många företag. Beslutsanalys är ett brett område som kanske bör användas mer ingående 
inom professionellt beslutsfattande, främst genom de teorier beslutanalysen står för, men 
även genom de hjälpmedel området kan erbjuda. Vi avser i denna studie att använda oss av 
ett beslutsverktyg1 för att utreda hur detta kan användas för att analysera och fatta beslut. 
Dessutom vill vi påvisa vilka för- och nackdelar som kan finnas med ett sådant 
beslutsverktyg. Vår problemformulering lyder därför: 
 
 
 

Hur kan det rationella beslutsverktyget JML Delta användas vid strategiskt 
beslutsfattande? Vilka är dess för- respektive nackdelar i jämförelse med en 
intuitionsbaserad beslutsprocess? 
 

 
Vi vill med denna problemformulering påvisa den rationella beslutsprocessens värde 
genom att både teoriskt och praktiskt undersöka hur ett beslutsverktyg kan användas vid 
strategiskt beslutsfattande. För att kunna svara på vår andra del av problemformuleringen 
kombinerar vi denna undersökning med teoretiska studier av den intuitiva beslutsprocessen. 
 

1.3. Avgränsning 
För att inte undersökningen ska bli alltför omfattande har vi valt att studera endast ett 
strategiskt beslut. Vi kontaktade därför SCA Transforest, SCA:s logistikavdelning, som 
utreder ett eventuellt införande av leverantörsstyrda lager, VMI (Vendor Managed 
Inventory), inom hela affärsområdet SCA Packaging. Här vill vi studera hur 
beslutsverktyget kan användas för att analysera och fatta detta beslut, men avgränsar oss till 
att endast utreda de monetära aspekterna av ett införande då vi anser att uppgiften skulle bli 
alltför stor om även exempelvis de sociala, politiska och miljömässiga aspekterna tas i 
beaktande. Den traditionella filosofin i en undersökning är också att utpeka en viss typ av 
dimension som den centrala, där den monetära dimensionen ofta tillskrivs en sådan central 
roll [Söderbaum, 1986, s. 24]. 
 

                                                 
1 Utvecklat av prof. Love Ekenberg (MHS/SU), dr. Mats Danielsson (SU), Jim Johansson (MHS) & Martin 
Svensson (MHS). 
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1.4. Disposition 
Vi har nu redovisat vår problemformulering och vårt syfte, vilket är utgångspunkten för 
vårt fortsatta arbete. Referensramen, som är uppdelad i två delar, behandlar i första delen 
den teori som utgör grunden för studien. Här beskrivs teorierna kring strategiska beslut, den 
intuitiva och den rationella beslutsprocessen samt området beslutsanalys. Den första delen 
avslutas sedan med en redovisning av beslutsverktyget JML Delta och dess komponenter 
samt vår analysmodell. Del två krävs för att få en inblick i det beslut som närmare studeras 
i empirin, där VMI-begreppet och de förändringar som kan uppkomma vid ett införande 
diskuteras. Metoden visar vårt tillvägagångssätt för hela uppsatsen och förklarar också de 
val vi gjort. 
 
Fallstudien innehåller empiri om det valda företaget och dess troliga utveckling samt en 
analys där beslutsverktyget appliceras. I analysavsnittet analyseras empirin och vi 
diskuterar beslutsverktygets användning vid den valda fallstudien. Problemformuleringen 
som är grunden för uppsatsen besvaras slutligen i slutdiskussionen, där teorierna om den 
intuitiva respektive den rationella beslutsprocessen ställs mot varandra och jämförs med 
våra erfarenheter från fallstudien. 
 
För att underlätta för läsaren presenteras i figur 1 en modell som förklarar hur uppsatsen är 
uppbyggd. 

 
Figur 1: Disposition av uppsats [Källa: egen] 
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2. Referensram - Del 1 
Denna del av referensramen är avsedd att fungera som grund för uppsatsen och behandlar 
strategiska beslut, den intuitiva och den rationella beslutsprocessen samt området 
beslutsanalys. Efter detta ges en redovisning av beslutsverktyget JML Delta och dess 
komponenter, för att sedan avsluta del 1 med vår analysmodell. 
 

2.1. Beslut 
Metoder för att fatta beslut står i centrum av all ekonomisk verksamhet, även om dessa 
metoder inte alltid är explicit uttryckta eller medvetet formulerade. För varje aktiv 
organisation gäller att ständigt ta beslut av de mest skilda karaktärer för att överleva och 
uppfylla sina ställda mål. [Ekenberg & Thorbiörnson, 1996, s. 3] Valet av angreppssätt för 
en beslutssituation beror på vilken typ av beslutsproblem de rör sig om. Ju enklare problem 
desto enklare angreppssätt och desto mer rutinmässigt kan det lösas. [Bruzelius & Skärvad, 
1989, s. 187] 

 
2.1.1 Grad av komplexitet och struktur 

Problemsituationer som återkommer på liknande sätt gång på gång kan ofta lösas med hjälp 
av programmerbara beslut. Dessa problem karaktäriseras av låg grad av komplexitet vilket 
möjliggör standardiserad problemlösning. [Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 187] Ett exempel 
från företagsvärlden kan vara påfyllning av lager eller behandling av beställningar [Edlund 
et al, 1999, s. 21]. Den raka motsatsen till programmerbara beslut är de icke 
programmerbara besluten vilka används i situationer av engångskaraktär där inga färdiga 
recept finns på hur arbetet ska läggas upp. Dessa gäller ofta stora projekt och karaktäriseras 
av unikitet, dålig struktur och komplexitet. De icke programmerbara besluten kopplas ofta 
ihop med strategiska beslut eftersom båda är stora och viktiga för företaget och dess 
konsekvenser har ofta långtgående påverkan på organisationen. [Sahlin-Andersson, 1986, s. 
23] Exempel på icke programmerbara beslut från affärsvärlden kan vara lokalisering av ny 
fabrik eller lansering av ny produkt [Edlund et al, 1999, s. 21]. 
 

2.1.2 Strategiska beslut 
De olika besluten finns primärt på tre olika nivåer; strategiska beslut, taktiska beslut och 
operationella beslut, se figur 2. 
 

 
Figur 2: De tre beslutsnivåerna [Källa: Egen bearbetning av Parker & Case, 1993, s. 119]. 
 
 

 

Strategiska 
 beslut 

Taktiska beslut 

Operationella beslut 
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Den fundamentala skillnaden mellan ett strategiskt beslut och andra beslut är betydelsen av 
det strategiska beslutet och det faktum att dess påverkan tenderar att kännas över ett bredare 
spann av organisationen [Lee et al, 1999, s. 162]. Strategiska beslut behandlar den 
riktningen som organisation tar inför framtiden [Johnson & Scholes, 1999, s. 254], vilket i 
dess enklaste form menas att se flera steg framåt och besluta vad som ska göras på lång sikt 
snarare än att endast fokusera på den närmsta framtiden. Oftast är strategierna formulerade 
av högsta ledningen, som ett uttryck av deras intresse och syn på syftet av verksamheten. 
Processen av strategisk planering har blivit central för många organisationer och involverar 
beslut av organisationens mål, men inkluderar också allokeringen av resurser, exempelvis 
pengar, personal, fabrik, mark och utrustning. [Sims et al, 1993, s. 296] Det sägs ofta att de 
strategiska besluten är långsiktiga beslut, men trots att detta stämmer i många situationer så 
är strategiskt inte synonymt med långsiktigt. Tidsskalan av strategisk planering varierar 
med avseende på omgivningen och hur väl organisationen presterar och har presterat. [Lee 
et al, 1999, s. 162] 
 
Det finns åtskilliga modeller som kan vara till hjälp för att fatta ett beslut eller åtminstone 
komma fram till ett underlag för att fatta beslut. Utmärkande för de flesta beslutsmodeller 
är att de kräver relativt väl strukturerade beslut. Detta hindrar emellertid inte att använda 
modeller för att analysera illa strukturerade strategiska problem. Exempelvis kan 
beslutsträd användas för att bena upp och belysa ett ostrukturerat problem. [Edlund et al, 
1999, s. 13 ff.] 
 

2.1.3 Positionering av vår undersökning 
Figur 3 utgör vår positionering, d.v.s. den typ av beslut vi valt att studera. Om graden av 
komplexitet är hög och graden av struktur samtidigt är låg kan man tala om visioner. En 
sådan situation kan gälla att skapa framtiden, t.ex. att bestämma företagets framtida strategi. 
Låg grad av struktur uppkommer i situationer där kunskapen om orsak/verkan är obefintlig 
eller bristfällig. Graden av komplexitet har att göra med antalet faktorer att ta hänsyn till i 
problemsituationen och sambanden dem emellan. [Nilsson, 1995, s. 2] 

 
Figur 3: Positionering av vår undersökning [Källa: Nilsson, 1995, s. 3] 
 
 
Eftersom företagens framtida strategi placeras under vision, placerar vi även de strategiska 
besluten i detta fack. Likt strategier kännetecknas de strategiska besluten av hög grad av 
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komplexitet och låg grad av struktur. Nilsson [1995, s. 4] menar att problem som återfinns 
under facket analys ofta kan lösas med hjälp av verktyg till skillnad mot visioner som ofta 
löses på basis av erfarenhet. Vi anser det därför vara extra intressant att studera hur 
beslutsverktyg kan användas för att lösa problem av typen vision. 
 
Som beskrevs i 2.1.2 formuleras ofta strategierna av högsta ledningen som ett uttryck av 
deras intressen och deras syn på verksamheten. Formuleringen av strategierna och därmed 
även besluten görs på individnivå baserat på den syn beslutsfattaren har på organisationen 
medan organisationen får ta konsekvenserna av besluten. Strategiska beslut berör därmed 
olika nivåer, besluten tas på individnivå och resultatet av beslutet härleds till 
organisationsnivå. 
 

2.2 Beslutsprocessen 
Det finns två olika skolor om hur man ska gå tillväga vid beslutsprocessen som skiljer sig 
ganska starkt från varandra, den intuitiva och den rationella. 
 

2.2.1 Den intuitiva skolan 
Ordet intuition definieras på många olika sätt och kopplas ofta samman med det engelska 
ordet know-how [Dreyfus & Dreyfus, 1988, s. 29]. I Websters New World Dictionary 
definieras intuition som, förmågan att förstå eller veta saker utan medvetet resonemang. 
När det i vardagsmun talas om intuitiva beslut menas ofta att man gissar sig till det rätta 
beslutet eller att man genom en oförklarlig kraft vet vilket det rätta beslutet är. Men som 
kan utläsas av definitionen är inte detta den egentliga innebörden av ordet. Skillnaden 
mellan att gissa och att gå på intuition är att en gissning görs när inte tillräcklig kunskap 
eller erfarenhet finns, medan intuition kräver stor kunskap och erfarenhet för att få en 
helhetsbild av beslutssituationen. [Dreyfus & Dreyfus, 1988, s. 29 f.] 
 
Det intuitiva beslutet kännetecknas av att alla mål i beslutssituationen relateras till alla 
faktorer i situationen och till alla konsekvenser av alla beslutsalternativ. Beslutsfattaren 
försöker på så sätt fånga situationen i sin helhet hellre än att bygga upp den av fristående 
delar. Intuition bygger på två grundläggande faktorer, nämligen information och erfarenhet. 
Det intuitiva beslutet förutsätter att beslutsfattaren är ytterst välinformerad, eller rent av 
överinformerad, d.v.s. att utan några försök till begränsningar låta information och intryck 
strömma in långt mer än förnuftet klarar av att strukturera. Därmed klargörs inte vilken 
information som är relevant innan beslutssituationen, utan all tillgänglig information 
bearbetas. Den andra faktorn, erfarenhet, bygger på omfattande direktupplevelser av 
situationen, d.v.s. att beslutsfattaren tidigare befunnit sig i situationen under maximalt olika 
omständigheter. [Eneroth, 1990, s. 52] 
 
När det dyker upp nya problemsituationer försöker vi analysera situationen så gott det går, 
bena ut svårigheterna för att utifrån erfarenheter och kunskaper komma fram till det bästa 
beslutet. Om situationen är unik kan resultatet bli att vi står helt handfallna då inga inlärda 
strategier, rutiner eller reflexer finns att falla tillbaka på. Strategier, och således också 
strategiska beslut kännetecknas av sådana situationer där beslutet ofta är av 
engångskaraktär. [Eneroth, 1990, s. 7] En studie [Atkinson & Claxton, 2000, s. 182] visar 
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att beslutsfattare som ofta står inför komplexa problem och nya beslutssituationer litar mer 
på sin egen intuition än på logik när beslutet ska tas, trots att de vet att en systematisk och 
analytisk beslutsprocess förväntas av dem. 
 

2.2.2 Den rationella skolan 
Redan 1957 bedrevs forskning speciellt inriktad på beslutsprocessen där ett stort antal 
beslut observerades, vilkas kvalitet varierade från tveksamma till katastrofala. Man fann att 
de flesta av dessa beslut var dåliga därför att viss betydelsefull, tillgänglig information hade 
ignorerats, åsidosatts eller inte givits tillräcklig uppmärksamhet. Slutsatsen som kunde dras 
av forskningen var att tekniken att samla in och organisera information för beslutsfattande 
behövde förbättras. Ett mer rationellt angreppssätt, avsett att samla in och dra största 
möjliga nytta av alla viktigare informationsdelar, skulle vara till stor hjälp för ett rationellt 
beslutsfattande. [Kepner & Tregoe, 1985, s. 7] 
 
Trots att beslutsfattande är så viktigt för våra liv är det mycket få av oss som får utbildning 
i ämnet. Det återstår därför bara att lära sig av erfarenheten, men erfarenheten är en dyr och 
ineffektiv lärare som lär ut både goda och dåliga vanor. Eftersom beslutssituationen kan 
vara oerhört skiftande behöver inte erfarenheten av att ha fattat ett viktigt beslut vara 
särskilt användbar när vi ställs inför nästa. Det finns mycket få beröringspunkter mellan 
besluten i de olika fallen, men det innebär inte att det inte går att bli bra på att fatta beslut. 
Kopplingen mellan de olika besluten ligger inte i vad som beslutas, utan hur det beslutas. 
Det enda sättet att öka chansen att fatta kloka beslut är genom att lära sig en effektiv 
beslutsprocess, en process som leder till bästa beslut med minsta möjliga kostnad i tid, 
pengar och kraft. [Hammond et al, 1999, s. 13] 
 
Modeller, som utgör grunden för den rationella skolan, används för att strukturera underlag 
och hantera osäkerheter inför ett beslut och är ett sätt att effektivisera beslutsprocessen. 
Modellerna utgör inte någon form av matematisk formel som alltid leder till den rätta 
lösningen, utan fungerar som ett verktyg för att systematisera och hantera beslutsunderlag. 
[Arlefalk & Nordström, 1992, s. 12] De är skapade olika, där några (exempelvis 
beslutsträd) är användbara för att beskriva beslutsproblemet på ett överskådligt sätt. Andra 
(exempelvis linjära modeller) kan bara användas för vissa enklare beslutsproblem. [Edlund 
et al, 1999, s. 14] 
 
Modeller kan alltså byggas upp för att skapa olika hypoteser om situationen [Rosenhead, 
1989, s. 286], men ingen modell kan formuleras utan att en mängd antaganden och 
approximationer görs. Det innebär att hela lösningen kan falla om ett bakomliggande 
antagande är felaktigt. Detsamma gäller om de data som stoppas in i modellen är felaktiga. 
[Edlund et al, 1999, s. 39] 
 

2.2.3 Den intuitiva skolans invändningar mot den rationella beslutsprocessen2 
Det tycks vara som om beslutsfattandet borde vara en enkel sak i varje människas liv. Bara 
det finns tillräckligt med information där det väsentliga kan urskiljas så sköter den logiska 
analysen resten. Det förnuftiga och genomtänkta beslutet går dock, enligt Eneroth, ofta inte 

                                                 
2 Detta kapitel baseras, om inget annat anges, på Eneroth, 1990, s. 40 ff. 
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att genomföra som beslutat och blir sällan utfört som man avsett. Detta beror på att 
verkligheten innehåller en uppsjö faktorer som man inte förmådde ta med i analysen, eller 
på att beslutsfattaren har sina egna tolkningar, idéer och ambitioner som präglar och 
förvränger beslutets innehåll. 
 
Analysen av ett beslut måste för överskådlighetens skull hårt begränsa antalet faktorer som 
tas med i beräkningen. Även om en dator finns tillgänglig kan den bara göra sina 
beräkningar utifrån de faktorer som vi kan beskriva, värdesätta och beräkna sannolikheten 
för. Slutligen är det människan som måste programmera maskinen så att allt detta kan 
vägas samman till det optimala beslutet. Självklart är det omöjligt att veta hur dessa 
faktorer vägs samman ute i verkligheten, där dessutom alla de aspekter vi missat hos dessa 
faktorer ska ingå, plus alla de faktorer som bedömts som oväsentliga eller vi inte kunnat 
mäta eller få begrepp om. Och lika självklart kommer ett beslut som fattas utifrån denna 
empiriskt grundade och logiskt framanalyserade modell av valsituationen, att få helt andra 
konsekvenser än vi avsett ute i den kaotiska och oöverskådliga verkligheten. 
 
Endast i vissa ytterst speciella situationer är det rationella beslutsfattandet överlägset. Det 
gäller situationer som är uppbyggda av ett litet antal kontrollerbara faktorer och där 
konsekvenserna är begränsade och där oförutsägbara faktorer är sällsynta. Ju mer en 
situation präglas av den mänskliga faktorn, eller överhuvudtaget inte kan reduceras till ett 
litet antal avgränsbara faktorer, desto mer godtyckligt eller rent av förödande blir det 
rationella beslutet. 
 
Självklart kan det rationella beslutet trots allt ibland vara lite bättre än helt intuitiva beslut, 
men det är troligen oftast så att det rationella beslutet i en oöverblickbar situation förvärrar 
de skadliga och förstärker de oavsiktliga konsekvenser som uppträder. Ett skäl till detta är 
att det rationella beslutet ofta förblindar beslutsfattaren för all information som inte går att 
infoga i den logiska analys som beslutet baserats på. Om beslutsfattaren inte haft sitt 
genomarbetade och förnuftiga beslut att hålla fast vid, skulle det ibland vid ett tidigt 
stadium vara möjligt att korrigera beslutet, men istället genomförs beslutet till punkt och 
pricka med den vetskapen att det i alla fall är genomarbetat. Ett annat skäl är att 
beslutsfattaren ofta håller fast vid sitt beslut även sedan det uppmärksammats att något är 
fel. Alla varningssignaler noteras, men ignoreras eftersom beslutet är rätt enligt de utförda 
analyser. Beslutsfattaren vill inte heller släppa ett beslut som hon lagt ner tid och möda på 
att arbeta fram, eftersom allt arbete då går förlorad. 
 
Den ideala bilden av beslutsprocessen skiljer sig på flera sätt från hur beslut faktiskt fattas i 
organisationer. Även om den rationella beslutsprocessens olika steg ofta används som 
tankemodell för att strukturera beslutsfattandet, kännetecknas det faktiska beslutsfattandet i 
organisationer av begränsad rationalitet. Endast ett begränsat antal handlingsalternativ 
analyseras. Konsekvenserna av de identifierade handlingsalternativen kan sällan helt 
klargöras. Satisfiering ersätter optimering och beslutsfattaren nöjer sig ofta med ett 
tillräckligt bra alternativ. Ofta avslutas beslutsprocessen långt innan det optimala 
handlingsalternativet har identifierats. Orsaken till detta kan vara tids-, kunskaps- och/eller 
kostnadsrestriktioner. [Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 23] 
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2.2.4 Den rationella skolan invändningar mot den intuitiva beslutsprocessen 

När det förekommer allt för många detaljer att hålla i huvudet måste någon systematisk 
metod användas för att utvärdera de många bedömningar som ska göras. Hjärnan gör så 
gott den kan, men att göra så gott den kan räcker inte alltid till. [Kepner & Tregoe, 1985, s. 
100] 
 
Det finns skilda uppfattningar om hur man bäst går tillväga när man ska arbeta fram lite 
mera komplicerade beslut. För en del kan det tyckas onödigt att arbeta efter formaliserade 
modeller som beslutsstöd. För andra känns det kanske till och med genant att inte kunna 
visa handlingskraft och direkt beslutsförmåga i olika situationer. Andra invändningar mot 
att använda modeller vid beslutsfattande kan vara att man hävdar att besluten måste fattas 
omedelbart, då det inte finns tid till mer omfattande överväganden. Eller att beslutsfattaren 
är så insatt i ämnesområdet att vederbörande alltid vet vilka de rätta besluten är. Det finns 
flera argument mot detta synsätt. En erfarenhet från många arbetsområden är just att ju mer 
tidspressad en uppgift är att lösa, desto större är faktiskt också anledningen att arbeta efter 
en strukturerad beslutsprocess och inte falla för frestelsen att börja improvisera. 
Tidsvinsten, om man nu kan tala om någon sådan vid intuitiva beslut, försvinner ofta p.g.a. 
tidsåtgången för alla missar. Misstagen vid intuitiva beslut kan exempelvis bero på 
bortglömda viktiga inflytelsefaktorer, felaktiga värderingsnormer eller förbisedda 
alternativa lösningar. Konsekvenserna kan då dyka upp som både obehagliga och 
kostsamma överraskningar. [Arlefalk & Nordström, 1992, s. 9] 
 
Det intuitiva beslutet förutsätter att man har omfattande egna direktupplevelser av 
situationen, d.v.s. att man gång på gång varit i situationen under olika omständigheter. Det 
intuitiva beslutet förutsätter alltså en djup och omfattande, personligt upplevd erfarenhet av 
situationen i fråga. [Eneroth, 1990, s. 52] Genom att jämföra problemsituationen med 
sådana situationer man tidigare varit involverad i kan man därigenom komma till ett beslut 
[Nilsson, 1995, s. 4]. Problemet är dock att strategiska beslut är situationer som är mer eller 
mindre unika och här får beslutsfattaren svårt att applicera sin tidigare kunskap. Är beslutet 
också illa strukturerat får beslutsfattaren svårt att greppa situationen, något som kan 
avhjälpas med en mängd olika modeller som används i den rationella beslutsprocessen. 
 

2.3. Beslutsanalys 
Teorierna som går under samlingsnamnet beslutsanalys har flera användningsområden, där 
den normativa funktionen i teorin skall fungera som en guide till att fatta rationella beslut 
och där den deskriptiva funktionen skall beskriva hur människor fungerar i 
beslutssituationer [Gärdenfors & Sahlin, 1988, s. 5 f.]. Resnick [1997, s. 3] beskriver 
beslutsanalys som "produkten av de gemensamma ansträngningarna av ekonomer, 
matematiker, filosofer, sociologer och statistiker för att beskriva hur beslut fattas och hur de 
bör fattas.'' 
 
Beslutsanalys är en systematisk metod baserad på det tankemönster vi alla använder när vi 
gör våra val [Kepner & Tregoe, 1985, s. 73] och kan genom noggrann applicering av dess 
teknik leda till bättre beslut. [Clemen, 1996, s. 3] Ett beslut som man kommit fram till 
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genom en beslutsanalys behöver dock inte bli annorlunda än ett som har tillkommit genom 
den intuitiva beslutsprocessen baserade på erfarenhet och utan en systematisk process. 
Fördelen med ett systematiskt beslut är emellertid att alla beståndsdelar som beslutet 
bygger på finns dokumenterade. Beslutet kan logiskt rekonstrueras i varje detalj, varje steg 
i processen och bearbetningen av information kan visas och upprepas. Fel kan lättare 
upptäckas, ny information kan lättare tillföras när och om den blir tillgänglig. 
Kommunikationen förenklas och det blir lättare att motivera beslutet. [Kepner & Tregoe, 
1985, s. 100] 
 
Tillvägagångssättet vid en beslutsanalysprocess är att först identifiera beslutssituationen där 
man försöker få en förståelse för de mål som ska uppnås. Därefter identifieras 
handlingsalternativen och problemet struktureras upp. Vid struktureringen identifieras 
också konsekvenserna för de olika handlingsalternativen, vilka sedan uppskattas från både 
sannolikhets- och värdesynpunkt. Efter detta är informationsinsamlandet klart och man 
börjar utvärdera de olika handlingsalternativen. När man anser sig ha identifierat ett 
handlingsalternativ som är bättre än de andra görs en känslighetsanalys för att utreda om 
handlingsalternativet fortfarande är bättre när man förändrar vissa osäkra data. Om 
känslighetsanalysen visar att osäkerheten är stor på vilket handlingsalternativ som är att 
föredra kan ytterligare information krävas. Om detta skulle vara fallet får man gå tillbaka 
ett antal steg, beroende på vilken data som framkommer. När allt är klart och man är säker 
på vilket handlingsalternativ som är att föredra implementerar man sedan detta. [Edlund et 
al, 1999, s. 53 f.] 
 

2.3.1 Typ av beslut 
Det finns flera svårigheter vid beslutsfattandet. En av dessa handlar om osäkerheten i 
problemet, det vill säga svårigheten att fastställa med vilken sannolikhet en viss konsekvens 
inträffar vid ett val. Vet man utfallet av valet kallas detta ”beslut under säkerhet”. Om man 
inte alls kan fastställa detta kallas beslutet ”beslut under osäkerhet”. Om man däremot vet 
eller kan uppskatta sannolikheten att något inträffar behandlas problemet som ”beslut under 
risk”. [Resnik, 1997, s. 13 ff.] Nedan följer en kort förklaring av dessa olika typer av beslut. 
 
Beslut under säkerhet 
Vid beslut under säkerhet vet man precis vad som kommer att hända beroende på vilket 
alternativ man väljer. Här är alltså endast kvar att utvärdera vilket av alternativen som har 
den bästa konsekvensen. 
 
Beslut under osäkerhet 
I beslutsteoretiska sammanhang föreligger strikt osäkerhet när beslutsfattaren inte har några 
som helst uppskattningar om de olika konsekvensernas sannolikheter. Beslut under 
osäkerhet är de absolut svåraste besluten att ta. Osäkerheten kan vara delvis eller total. Det 
kan alltså vara möjligt att tilldela sannolikheter till vissa av utfallen, men inte alla, eller 
omöjligt att tilldela någon överhuvudtaget. Det återstår då för denne endast att betrakta 
konsekvensernas värden. Några hjälpmedel vid dessa beslut är beslutskriterier som: 
Maximinkriteriet, Minimax-regret-kriteriet och The Optimism-Pessimism rule, [Resnik, 
1997, s. 21 ff.] vilka vi dock inte har för avsikt att vidare diskutera. Valet av regel vid 
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”beslut under osäkerhet” är oerhört svår och oftast tjänar man på att testa flera stycken för 
att se om flera regler kommer fram till samma resultat. 
 
Beslut under risk 
Ett beslut under risk föreligger när beslutsfattaren har uppskattningar eller åsikter om de 
olika konsekvensernas sannolikheter. Detta är fallet vid exempelvis Black Jack, roulett eller 
tärningsspel, men även vid marknadsbeslut och investeringar. Det senare kan verka 
konstigt, men trots att en exakt sannolikhet inte kan tilldelas, exempelvis i aktiemarknaden, 
tjänar man på att behandla det som beslut under risk [Resnik, 1997, s. 14]. Det är också 
därför vi har valt att låta det strategiska beslut vi behandlar falla under denna teori. 
 

2.3.2 Beslutskriterier under risk 
Om inget alternativ är strikt bättre än övriga alternativ, d.v.s. dominerar, måste ett kriterium 
användas för att kunna rangordna handlingsalternativen och välja det som uppfyller vårt 
kriterium på bästa sätt. Här nedan presenteras de två mest kända beslutskriterierna inom 
beslutsanalys då beslutet sker under risk: 
 
Maximera förväntat monetärt värde, EMV-kriteriet 
I beslutssituationer där vi har en uppfattning om hur troliga utfallen är kan vi använda 
kriterier där hänsyn tas till alla möjliga utfall, inte bara till det sämsta eller bästa. 
I de fall de möjliga utfallen kan åsättas ett monetärt värde verkar det naturligt att det totala 
värdet skulle vara en sammanvägning av dessa. Det verkar dessutom naturligt att ge olika 
vikt åt utfallen så att troligare utfall inverkar mer på värderingen. Detta resonemang leder 
fram till det förväntade monetära värdet (EMV, Expected Monetary Value) och beräknas 
genom att multiplicera sannolikheten för att en konsekvens ska inträffa med det monetära 
värdet det ger. Detta summeras sedan alternativvis och beslutskriteriet blir att välja det 
handlingsalternativ som ger högsta summerade väntevärde, d.v.s. det som maximerar EMV.  
[Edlund et al, 1999, s. 62] 
 
Maximera förväntad nytta, nyttokriteriet 
Teorin om att maximera förväntad nytta har dominerat beslutsanalysen vid beslut under 
risk. Den har blivit allmänt accepterad som en normativ modell av rationellt val 3,  och vida 
tillämpad som en deskriptiv modell av ekonomiskt beteende 4. [Gärdenfors & Sahlin, 1988, 
s. 183] Detta kriterium är likt EMV-kriteriet, med skillnaden att istället för ett monetärt 
värde baseras värdet på nyttan av varje utfall och åsätts ett värde längs en skala, t. ex. ett 
decimaltal mellan 0 och 1, där 0 är det sämsta och 1 det bästa tänkbara utfallet. Dessa 
värden svarar mot nyttan som personen eller organisationen har av utfallen. Om de 
monetära värdena helt anses motsvara en proportionell nytta är det enkelt att passa in dem 
på nyttoskalan, som då får samma funktion som EMV-kriteriet ovan. [Ekenberg & 
Thorbiörnson, 1996, s. 7] 
 

                                                 
3 Se exempelvis Keeney och Raiffa, 1976. 
4 Se exempelvis Friedman och Savage, 1948, och Arrow, 1971. 
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2.3.3 Beslutsmodeller 
Beslutsmatriser och beslutsträd är nära besläktade och används på ungefär samma sätt, ändå 
är representationen väldigt olika [Lindley, 1992, s. 139]. Det klassiska sättet att 
representera beslutsproblem är att använda matriser, men i många situationer är en 
trädrepresentation både naturligare och mer överskådlig. Beslutsmatrisers representation av 
ett beslutsproblem är statiskt och tar bara hänsyn till en nivå där beslutsfattaren måste välja 
mellan olika handlingar. Endast en kan väljas och sedan är beslutet tagit och problemet löst. 
Dock är problem i verkligheten mer dynamiska, ett beslutsproblem leder till ett annat och 
det till ett annat o.s.v. För dessa beslutssituationer som innebär flera val av 
handlingsalternativ i en viss ordning eller där beslutsfattaren kan påverka sannolikheten för 
att händelsen inträffar är beslutsträd lämpligare än beslutsmatriser. [French, 1993, s. 259] 
 
Beslutsträd är också mycket användbara vid komplexa beslut, där beslutsträdet förser 
beslutsfattaren med en grafisk representation av beslutets kärna och visar alla de inbördes 
relationerna mellan valmöjligheter och osäkra faktorer. Ett beslutsträd är på så sätt en 
ritning, det beskriver, metodiskt och objektivt, beslutets arkitektur. Och precis som en 
byggare behöver en ritning, behöver en beslutsfattare ofta ett beslutsträd för att kunna fatta 
svåra beslut under osäkra förhållanden. [Hammond et al, 1999, s. 130] 
 
Ett beslutsträd består av följande delar: 
- Beslutsnod (fyrkant): I en beslutsnod kan beslutsfattaren välja mellan åtminstone två 

handlingsalternativ. 
- Händelsenod (ring): I en händelsenod inträffar en av flera möjliga händelser. Man vet 

inte på förhand vilken av händelserna som kommer att inträffa. 
- Konsekvensnod (triangel): Används för att beteckna ett möjligt utfall. 
 
Beslutsträdet innehåller samma information som en beslutsmatris, men ju fler noder i trädet 
desto mer fördelaktigt blir beslutsträdet som hjälpmedel, då översikten av problemet inte 
går förlorad. Samtidigt är det viktigt att försöka begränsa antalet noder för att trädet inte ska 
bli alltför oöverskådligt. Har man många noder kan man välja att rita både ett översiktigt 
träd och flera separata delförstoringar där detaljerna framgår. 
 
EMV används för att beräkna värdet av olika grenar i beslutsträdet, men beslutsträd kan 
naturligtvis även analyseras med andra beslutskriterier (nyttokriteriet, maximin, minimax-
regret m.m.). 
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Figur 4: Beslutsträd för beslut under risk [Källa: egen]. 
 
 
Beslutsträdet i figur 4 visar de två alternativ som finns att välja mellan A: att investera eller 
B: att inte investera. Vid en investering är risken 40% att utfallet blir negativt till ett värde 
av 40 kronor, å andra sidan är chansen 60% att erhålla 30 kronor. Om investeringen inte 
genomförs finns fortfarande risken att förlora pengar (50 kronor), men sannolikheten för 
detta är endast 20%. De andra 80% ger chansen att erhålla 10 kronor. 
 
Här kan vi ta ett beslut genom att beräkna Expected Monetary Value (EMV). Detta görs 
genom att multiplicera sannolikheten för att ett alternativ ska hända med det monetära 
värdet det ger.  
 
Således kommer alternativ A att ge: 0.4 * (-40) + 0.6 * (+30) = 2 kronor 
(0.4 är sannolikheten att förlora 40 kronor. Återstående 60% är sannolikheten för att tjäna 
30 kronor.) 
 
Alternativ B kommer att ge: 0.2 * (-50) + 0.8 * (+10) = -2 kronor  
(0.2 är sannolikheten att förlora 50 kronor. Återstående 80% är sannolikheten för att tjäna 
10 kronor.) 
 
Här ser vi att EMV för att investera ger en förtjänst på 2 kronor och för att inte investera 
ger 2 kronor i förlust. EMV väljs efter det högsta värdet, vilket här är att investera (4 kronor 
bättre). 
 

2.3.4 Sannolikhetsuppskattning & värdeuppskattningar 
Alla lösningar är förknippade med osäkerheter. Att hantera dessa under beslutsprocessens 
gång är ofta komplicerat. En del osäkerheter kan nedbringas eller elimineras genom att 
beslutsunderlaget görs säkrare. Frågetecken kan då rätas ut genom exempelvis fördjupade 
studier. Andra osäkerheter kan vara helt opåverkbara. Osäkerhetshanteringen är således i 
sig ett svårt moment i beslutsprocessen. Ett bra beslutsunderlag kännetecknas av att man är 
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medveten om de risker man tvingas ta, så att dessa inte dyker upp som obehagliga 
överraskningar i efterhand. [Arlefalk & Nordström, 1992, s. 11] I situationer där man inte 
kan göra experiment eller där relevanta historiska observationer saknas måste sannolik-
heterna skattas på något annat sätt. Man talar då om subjektiva sannolikheter. 
Beslutsfattaren, eller någon annan med insikt i beslutsproblemet, försöker med erfarenhet 
och resonemang att fastställa sannolikheten för och värdet av olika händelser. [Edlund et al, 
1999, s. 66] 
 

2.3.5 Känslighetsanalys 
Eftersom sannolikheter och monetära värden i regel bygger på uppskattningar bör man 
undersöka hur känsligt valet av handlingsalternativ är för förändringar i sannolikheter och 
utfall. Detta kan göras genom en känslighetsanalys som används för att undersöka hur 
robusta valet av ett alternativ är till förändringar i siffror som används i analysen. [Goodwin 
& Wright, 1992, s. 25] Vanligtvis försöker man lösa ut s.k. kritiska värden, d.v.s. de 
gränser inom vilka sannolikheter och utfall måste hålla sig för att beslutet inte ska förändras 
(givet att övriga värden är oförändrade). [Edlund et al, 1999, s. 80] Om till exempel 
lagerhållningsräntan har räknats fram till 35 procent, så kan det fortfarande finnas en viss 
osäkerhet i den siffran. Det kan finnas fog för att undersöka hur mycket en ökning eller 
minskning påverkar det slutliga resultatet. För att göra detta låter beslutsfattaren en eller 
flera variabler pendla mellan det lägst troliga och det högst troliga värdet, detta medan de 
andra variablerna behåller sina ursprungliga värden. 
 

2.4. Beslutsverktyget JML Delta 
Många befintliga analysmetoder är onödigt förenklade sedda mot bakgrunden av den 
alltmer omfattande användningen av datorstöd. [Ekenberg & Thorbiörnson, 1996, s. 3] 
Modern teknik kan förbättra beslutsprocessen kraftigt genom att öka kvaliteten av 
kartläggningen av alternativ, information och analys som används för att evaluera alternativ 
[Hickson, 1995, s. 227]. Utvecklingen på datorsidan samt den ökade användningen och 
därmed vanan vid datorer gör att modellerna i allt högre grad knyts till datorbaserade 
program. [Edlund et al, 1999, s. 41] 
 
Ett beslutsverktyg skall hjälpa beslutsfattaren att rangordna sina alternativ när denne inte 
besitter fullständig information. Dessa osäkerheter i omvärlden kan komma att påverka 
konsekvenserna av ett taget beslut. Vissa filosofer menar att när beslutsfattaren besitter 
fullständig information så finns det inte längre några osäkerheter. När vi står inför ett 
komplext strategiskt beslut är det omöjligt för oss att samla upp och hantera en sådan 
fullständighet och det är därför som osäkerheter skapas [Gärdenfors & Sahlin 1988, s. 22]. I 
dessa fall är det behjälpligt att utvärdera alternativen med hjälp av ett beslutsverktyg. 
 
Beslutsverktyget JML Delta är utvecklat av akademiker5 från Stockholms Universitet samt 
Mitthögskolan i Sundsvall. Modellen bakom verktyget har använts i så skilda sammanhang 
som slutförvaring av kärnbränsle, val av datorsystem och utvärdering av offerter i 
upphandlingssituationer. 

                                                 
5 Prof. Love Ekenberg (MHS/SU), dr. Mats Danielsson (SU), Jim Johansson (MHS) & Martin Svensson 
(MHS). 
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2.4.1 Beslutsprocessen 
Beslutsverktyget är i grunden en matematisk modell som baseras på teorierna från besluts-
analys och är följaktligen också av den rationella skolan. 
 

2.4.2 Typ av beslut 
Genom att behandla beslutet som ”beslut under risk” tar man också sannolikheter i 
beaktande, något som inte görs med övriga typer av beslut. Sannolikheterna kan kanske inte 
exakt uppskattas i alla situationer, men då beslutsverktyget kan använda intervall får man 
ändå en bättre uppskattning av problemet än om man inte alls använder sig av 
sannolikheter. 
 

2.4.3 Beslutskriterier 
De beslutskriterier som kan behandlas med detta verktyg är maximering av förväntat 
monetärt värde (EMV-kriteriet) samt maximering av förväntad nytta (nyttokriteriet), men 
då vi endast kommer att studera de monetära aspekterna av beslutet kommer EMV-kriteriet 
att användas. 
 

2.4.4 Beslutsmodeller 
Beslutsverktyget baserar sig på en trädstruktur och som tidigare redovisades i referens-
ramen är beslutsträd mycket användbara vid komplexa beslut, där beslutsträdet förser 
beslutsfattaren med en helhetsbild av beslutets kärna och visar alla de inbördes relationerna 
mellan valmöjligheterna och osäkra faktorer. Ett beslutsträd tvingar också beslutsfattaren 
att beakta samtliga alternativ, händelser och konsekvenser, som då får en bild av vilka 
faktorer som kräver ytterligare information. En del av ett beslutsträd konstruerat i JML 
Delta ses i figur 5. 
 

 
 

Figur 5: Utdrag ur ett beslutsträd i JML Delta [Källa: Egen, framtagen med JML Delta] 
 
 

2.4.5 Sannolikhetsuppskattningar & värdeuppskattningar 
Några av de största problemen med de traditionella ansatserna är hantering av 
intervallutsagor och jämförande utsagor, då beslutsfattaren måste ange exakta tal för de 
värden som skall ingå i kalkylen. I de fall där det finns ett rikt material av historiska data 
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och beslutssituationen är känd och återkommande utgör detta vanligen inget större problem. 
Men i många beslutssituationer skall beslutsfattaren ta hänsyn till ett stort antal möjliga 
konsekvenser som är svåra att bedöma vad gäller såväl sannolikheten för att de inträffar 
som de värden de i så fall kommer att ha. Ofta har man inte tillgång till frekvens-
sannolikheter, d.v.s. statistik, utan förlitar sig på uppskattade sannolikheter. Det är 
uppenbart att dessa inte har en sådan precision att det är lämpligt att ange ett enda fixt 
sannolikhetstal. Metoder baserade på fixa talvärden blir därmed orealistiska. [Ekenberg & 
Thorbiörnson, 1996, s. 6] 
 
Sannolikhetsuppskattningarna i JML Delta sker genom att ange sannolikheter i intervall där 
intervallens bredd avgörs av hur säker beslutsfattaren är på en viss informationsuppgift. 
Utsagan “sannolikheten för konsekvens X ligger mellan 20% och 50%“ kan vara 
meningsfull då det kan avspegla beslutsfattarens tro. Även utsagor av typen “sannolikheten 
för konsekvens X är större än konsekvens Y“ är mycket rimliga och naturliga. Dessa 
uppskattningar gäller naturligtvis också för att uppskatta värdet av konsekvenserna. 
 

2.4.6 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen, där man försöker utröna vilka av de angivna värdena som är alltför 
vaga för att kunna ge något ordentligt utslag, undviks till stor grad då samtliga värden redan 
från början matats in i programmet i form av intervall. 
 

2.4.7 Analys 
Det enkla sättet att utläsa analysen i figur 6 är att iaktta på vilken sida om x-axeln som 
grafen har störst area. Här jämförs alternativ A2 med alternativ A1 och då grafen till största 
delen ligger på övre sidan om x-axeln är A2 att föredra. Den övre linjen betecknar det bästa 
förväntade värdet som kan inträffa för A2 minus det sämsta förväntade värdet för A1. Den 
nedre linjen betecknar det sämsta förväntade värdet för A2 minus det bästa förväntade 
värdet för A1 och mittlinjen betecknar medelvärdet för A2 minus medelvärdet för A1. 
 

 
Figur 6: Evalueringsgraf med JML Delta [Källa: Egen, framtagen med JML Delta] 
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Den vänstra delen av x-axeln innebär att man tar med alla de värden inom de intervall man 
tidigare uppgivit. Ju mer säker man är på att de rätta värdena är i mitten av de intervall man 
matat in desto längre åt höger på x-axeln kan man förflytta sig. Detta innebär att om man 
kan dra ihop intervallen med bara 20% hamnar resultat strikt över noll-linjen, vilket i sin tur 
innebär att alternativ A2 alltid är bättre. 
 

2.5 Analysmodell 
Denna modell utgör de steg i beslutsanalysprocessen som framkommit av referensramen 
och kommer att användas av beslutsverktyget i empirin, men utgör också grunden för det 
tillvägagångssätt som används i analysen och till viss del även i slutdiskussionen. 
 

 
Figur 7:  Analyssteg vid empirin och grundmodell för analysen [Källa: egen bearbetning av Clemen, 

1999, s. 6 f., samt Edlund et al, 1999, s. 53 f.] 
 
 
Referensram - Del 2 
Denna del har för avsikt att ge en förståelse för vår fallstudie. Här ges en kort beskrivning 
av begreppet logistik/materialadministration, för att sedan inriktas mot Supply Chain 
Management och Demand Chain Management. Därefter ges en sammanfattning av Vendor 
Managed Inventory och de förändringar som begreppet kan medföra samt en samman-
fattning av VMI-systemet PipeChain som företaget i fallstudien funderar på att införskaffa. 
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2.6. Vendor Managed Inventory (VMI) 
För ett tiotal år sedan började relationen mellan kund och leverantör förändras, främst på 
grund av den snabba utvecklingen av informationsteknologin. [Ekström & Lindeberg, 
2000, s. 11] VMI-initiativet växte fram under sent 80-tal då varuhus som exempelvis Wal-
Mart övergick till automatiserad VMI. På senare tid har konceptet fått hjälp av nya tekniker 
inom ICT (Information and Communication Technologies), där Internet spelat en stor roll. 
[Intentia, 2001] 
 

2.6.1 Logistik/materialadministration 
Den klassiska skandinaviska definitionen av materialadministration (MA) är ”det synsätt 
och de principer som ligger till grund för planering, utveckling, samordning, organisation, 
styrning och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare”. Det 
intressanta med denna definition är att den tidigt tog starkt intryck av den så kallade 
systemteorin och det helhetstänkande som systemteorin representerar. Fokus flyttades med 
materialadministrationen från att finna optimala lösningar på delproblem till att finna 
optimala helhetslösningar. Därmed skiljer sig den skandinaviska uppfattningen av logistik 
från den som utvecklades i andra delar av världen och det var också därför vi i 
Skandinavien tidigare använde oss av uttrycket materialadministration istället för det 
internationellt mer använda begreppet logistik. Dessa begrepp har dock på senare tid blivit 
synonyma då även logistikbegreppet numera innefattar hela flödeskedjan. [Persson & 
Virum, 1998, s. 12] 
 

2.6.2 Supply Chain Management (SCM) 
Fokus flyttades med MA från transporter och lager till samspel och samordning mellan 
avdelningar inom ett företag eller mellan företag i flödeskedjan. MA påminner därför starkt 
om det snabbt växande synsättet Supply Chain Management, men här betonas inte bara 
materialflödet mellan företag, utan även informationsflödet. [Lindh, 2001,  s. 6] Det 
handlar om att fokusera på hela kedjan och dess flöden, istället för på delflöden. Syftet är 
att korta ledtiderna, sänka kostnaderna och minska felfrekvenserna. Figur 8 visar 
materialflöde samt informationsflöde i en typisk supply-kedja: 
 
 

Figur 8:  Flödet i en supply-kedja [Källa: Egen bearbetning av Sabath, 1998, s. 2] 
 
 
SCM har fått större och större slagkraft på företagen och intresset har stadigt ökat sedan 80-
talet då företag upptäckte fördelarna med samarbete både inom och utanför den egna 
organisationen. [Lummus & Vokurka, 1999] Insikten att den största förbättringspotentialen 
inte går att finna i ett individuellt företag, utan mellan företag i supply-kedjan började 
komma. Denna utveckling har ökat betydelsen av SCM och på 90-talet hade fokus 
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förflyttats från intern effektivitet i den logistiska funktionen till externa relationer mellan 
parterna i hela supply-kedjan. [Skjoett-Larsen, 2000] Numera kan företag inte längre 
effektivt konkurrera isolerat från supply-kedjan, utan trenden börjar vända mot en större 
helhetssyn där företag upptäcker fördelarna med ett bra samarbete i hela supply-kedjan. 
[Lummus & Vokurka, 1999] 
 

2.6.3 Demand Chain Management (DCM) 
Genom det traditionella synsättet på SCM får leverantören ingen förvarning om hur mycket 
kunden kommer att beställa och inte helt ovanligt är att leverantören ställs inför 
efterfrågningar på mycket kort varsel. Detta leder till ändringar i produktions- och 
distributionsscheman, vilket medför ökade kostnader samt slutligen till att lagerarbetet ökar 
markant, vilket i sin tur påverkar kundservicen. [Christopher, 1998, s. 195] Dessutom 
förlitar sig traditionella synsätt inom SCM på flera lagerbuffertar för att jämna ut 
godsflödet genom produktionen och för att skapa pålitlig respons till ojämn efterfrågan. En 
stor brist inom detta synsätt är att varje steg bakåt i supply-kedjan ökar ojämnheten av 
efterfrågan och prognosernas tillförlitlighet minskar vilket resulterar i den så kallade 
Forrester-effekten, se figur 9. [Sabath, 1998] 
 

 
Figur 9:  Graf över Forrester-effekten [Källa: egen bearbetning av Chopra & Meindl, 2001, s. 361] 
 
 
Forrester-effekten grundar sig i synkroniseringsfel mellan flödeskedjan och kundens 
efterfrågan vilket kan härledas från otillräckligt informationsutbyte och långa ledtider. Ett 
exempel kan vara då en detaljhandel lägger upp ett lager inför en marknadsföringskampanj. 
Grossisten känner då av den ökade efterfrågan och bygger upp ett lager för att bibehålla sin 
servicenivå mot kunderna. Detta ökar grossisternas efterfrågan av produkter, vilket i sin tur 
leder till att tillverkaren, som vill bibehålla sin servicenivå, tillverkar mer. På detta sätt kan 
en 10 procents förändring av efterfrågan i detaljhandeln ge en 40 procentig 
efterfrågeförskjutning hos tillverkaren. [Lindberg & Petersson, 2000, s. 30] 
 
Ett nytt synsätt och en utveckling av SCM-konceptet är Demand Chain Management som 
uppnås genom att integrera hela kedjan. Kedjan länkas ihop med information om väntad 
respektive verklig efterfrågan och denna information används sedan för att koordinera 
aktiviteterna av alla kedjepartners, vilket motverkar Forrester-effekten. På detta sätt uppnås 
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en kedja som styrs av efterfrågan och därav namnet demand chain. Denna figur utgår därför 
från kunden istället för leverantören, då flödet har sitt ursprung i denna ände, se figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Flödet i en demand-kedja [Källa: Egen bearbetning av Sabath , 1998, s. 2]. 
 
 

2.6.4 VMI-begreppet 
VMI, d.v.s. leverantörsstyrda lager, är ett verktyg för att uppnå SCM eller DCM, beroende 
på hur många aktörer i kedjan man involverar. På det traditionella sättet att göra en 
beställning, via fax eller telefon, får leverantören ingen förvarning om hur mycket kunden 
kommer att beställa. Detta leder till att leverantören tvingas göra prognoser, vilket i sin tur 
ofta resulterar i onödiga säkerhetslager. [Christopher, 1998, s. 195] När det gäller 
hanteringen av efterfrågan har man inom VMI konceptet anammat andra idéer. I stället för 
att kunden placerar en order hos leverantören så delar kunden informationen om lagret 
direkt med leverantören. Med VMI är alltså den normala handelsrelationen omvänd. 
Försäljningen eller användningen av produkten, tillfällig lagernivå och detaljer kring 
marknadsaktiviteten styr informationen mellan företagen. Med denna information 
tillgänglig tar leverantören ansvaret för att fylla på kundens lager, med rätt vara i rätt tid. 
Systemet innefattar alltså inga orderbeställningar, men kunden har däremot angivit en övre 
och nedre gräns som lagret bör ha. Detta innebär att leverantören ansvarar för att bibehålla 
dessa önskade lagergränser. [Ballou, 1999, s. 128] 
 

2.6.5 Förändringar med VMI 
VMI bygger inte på några nya revolutionerande teorier utan dessa har funnits under en 
längre tid. Det som mer och mer har fått VMI i fokus är en blandning av det traditionella 
motivet att uppnå bättre resultat för företaget samtidigt som den nya tekniken möjliggör nya 
hjälpmedel för att uppnå detta. [KPMG, 1997] Att införa VMI i flödeskedjan leder till en 
del förändringar och fördelar. Nedan beskrivs ett antal viktiga förändringar som VMI 
medför, som används som grund för informationsinsamlandet till empirin. 
 
Minskningar av lagernivåer för kunden föranleds av leverantörens ökade ansvar och 
leverantörens ökade kunskap om kundens lagernivå. Även lagerminskningar hos 
leverantören kan ske genom att produktionen inte helt behöver styras med prognoser och att 
de prognoser man ändå måste göra styrs av ett mer verklighetsbaserat behov från kunden. 
[Hall] Detta leder till att man kan minska eller helt ta bort buffertlager vilket är speciellt 
viktigt för produkter som säljs i låg volym [Hoover et al,  2001, s. 108]. Lagerminskningar 
är också ett resultat av kortare processtider vilket är möjligt tack vare automatisering och 
undanröjandet av orderläggning. [KPMG, 1997] Minskade lagernivåer för leverantören är 
dock ofta inte möjlig utan ökad leveransfrekvens från utlagret. Detta kan i sin tur kräva 
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kortare produktionsserier vilket ökar kostnaderna för omställningar och eventuell 
produktionsplaneringen. Detta måste jämföras med de faktorer som ger minskade kostnader 
för produktionen vilka beskrivs nedan. Ytterligare kostnader som kan öka med högre 
leveransfrekvens är transport- och emballagekostnader. [Hellberg, 1992, s. 169 ff.] Enligt 
KPMG [1997] kan minskade lagernivåer och ökade leveranser fördubbla 
omsättningshastigheten på kundens lagernivå. Att så inte alltid är fallet visar studier på 
Ericsson Radio System i Gävle. Där har Ericsson implementerat ett VMI-system, 
PipeChain, vilket inte resulterat i någon skillnad i omsättningshastigheten. 6 
 
Reducerad administration kan uppnås då orderprocessen automatiseras och 
kommunikationen sker mellan datorer istället för mellan människor, vilket minskar antal fel 
som beror på den mänskliga faktorn [KPMG, 1997]. Av samma anledning kan 
inköpskostnader reduceras hos det köpande företaget [Intentia, 2001]. En motvilja att 
utveckla rutiner mellan köparen och säljaren kan dock bli ett hinder för förenkling av 
processen. Denna motvilja grundas i brist på tillit till den andra parten, [Hellberg, 1992, s. 
169 ff.] vilket är ett stort hinder då delad information är ett måste för ett fungerande VMI 
system [Ballou, 1999, s. 128].  
 
Minskade produktionskostnader kan uppnås eftersom bättre information om kundens 
försäljning underlättar leverantörens produktionsplanering i form av bättre och noggrannare 
prognoser [KPMG, 1997]. Då det är någorlunda jämn efterfrågan behövs inga prognoser då 
information om försäljning når leverantören i realtid. Behovet av produkter till kunden kan 
då ses innan eventuell ordergenerering och därigenom förberedas. En gemensam databas 
gör också att leverantören underlättar identifikationen av prioritering i sin tillverkning. Man 
undanröjer också med VMI möjligheten för felaktiga kundorder. [Intentia, 2001]. 
 
Ökad service sker främst genom att de felaktiga kundorderna minskar eftersom 
leverantören och kunden har samma information. Leverantören kan då öka servicen för 
kunden i form av bättre och mer precisa leveranser. Leveranserna underlättas ytterligare 
genom att leverantören ser kundens försäljning och planerade försäljning vilket kan 
inkluderas i leveransplaneringen, vilket leder till förbättrad leveransprecision [Hoover et al, 
2001, s. 92]. Den ökade kunskapen om kundens behov gör att leverantören fokuserar sig på 
att leverera rätt varor och rätt kvantitet. Eftersom leverantören har samma information som 
leverantören strävar båda parterna efter bättre service för slutanvändarna. [Intentia, 2001] 
 
Förändringar i  försäljning är en stor fördel som kunden kan dra nytta av eftersom VMI 
reducerar antalet slutsålda artiklar. En ökad försäljning hos leverantören kan väntas 
eftersom säljare och köpare ingår i ett partnerförhållande och leverantören mer eller mindre 
formellt binder upp kunden att köpa varor från dem. Ökad försäljning kan också vara 
resultatet av att parterna fokuserar sig på samma mål, d.v.s. leverantören fokuserar sig inte 
på att få kunden att köpa mer utan att få kunden att sälja mer. [KPMG, 1997] 
 
Övriga faktorer. Delad information kräver förtroende för den andra parten. Detta leder till 
en starkare relation där båda parterna strävar mot samma mål. Att båda parterna strävar mot 

                                                 
6 Framkom under referensmöte på Ericsson Radio Systems. 
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samma mål kan leda till effektivare marknadsföring och förbättrade produktintroduktioner. 
Eventuellt kan även effektivare distribution erhållas genom delad information. [Intentia, 
2001] 
 

2.6.6 VMI-systemet PipeChain 
PipeChain är en applikation för automatisk överföring av information mellan leverantör och 
kund och är utvecklad av företaget MA-system. PipeChain är en programvara för datorer 
och kommunicerar via Internet, där programvaran håller reda på kundens lagernivåer och 
när det är dags att fylla på. Eftersom ansvaret för att leverantören har rätt information ligger 
hos kunden, måste denne koppla upp sig mot leverantörens PipeChain med jämna 
mellanrum för att uppdatera med färsk information. Intervallen mellan uppdateringarna 
beror på vilken typ av flöde företagen har mellan sig och går att ställa in i PipeChain. 
[Ekström & Lindeberg, 2000, s. 40 f.] 
 
PipeChain kommunicerar inom företaget via ett gränssnitt mot övriga affärssystem, vilket 
innebär att kund och leverantör inte behöver ha samma affärssystem. Båda måste dock ha 
PipeChain för att information ska kunna bearbetas automatiskt. [Ekström & Lindeberg, 
2000, s. 42] 
 
I PipeChain är det leverantören som ansvarar för lagerpåfyllnad hos kunden utifrån tidigare 
skrivna riktlinjer. Detta innebär att leverantören ansvarar för att det alltid finns varor i 
lagret, medan kunden ansvarar för att leverantören har korrekt information. På samma sätt 
fungerar processen mellan leverantören och dennes leverantör, informationen flyttar sig på 
så sätt bakåt i distributionskedjan. [Ekström & Lindeberg, 2000, s. III] 
 
 

3. Metod, författarnas angreppssätt 
I metoden vill vi beskriva vårt tillvägagångssätt för studien. Här diskuteras vårt val av 
problemformulering, vårt angreppssätt, de datainsamlingsmetoder vi valt att använda samt 
tillförlitlighet. 
 

3.1. Val av problemformulering 
När man formulerar en problemställning måste man ta ställning till om den är värd att 
arbeta vidare med. Detta kan göras genom att bedöma tre aspekter av undersökningen; det 
praktiskt genomförbara, relevansen för ämnet och det etiskt försvarbara. [Winter, 1992, s. 
18] 
 
Den första frågan vi ställer oss är; går det att genomföra en undersökning inom det område 
som problemformulering avser? Av naturen är strategiska beslut ofta mycket komplexa och 
av engångskaraktär. Detta gör att de eventuella fördelar och nackdelar som rationella 
beslutsverktyg för med sig blir svåra att generalisera genom att titta på en mängd olika 
undersökningsobjekt. Däremot går det att studera ett eller ett fåtal fall noggrant och sedan 
dra slutsatser genom den djupare förståelse man fått för problemets natur. Detta 
tillvägagångssätt gör det möjligt att använda olika typer av datainsamlingsmetoder, t.ex. 
intervjuer och observationer, vilket gör det till en bra metod för datainsamling på bred front 
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ur olika aspekter. Svaret på styckets inledande fråga blir därför att det går utmärkt att 
genomföra en undersökning av det område som problemformuleringen avser. 
 
Den andra aspekten som bör undersökas är för vem eller vilka svaret på 
problemformuleringen är relevant. Vi anser att svaret på vår problemformulering är 
relevant för de beslutsfattare som ska ta svåra strategiska beslut. Genom att påvisa att 
rationella beslutsverktyg har positiv inverkan på resultatet av strategiska beslut så har vi 
också påvisat en förbättringsmöjlighet som beslutsfattarna kan få nytta av. Bidraget till 
vetenskapen blir då att vi kommer att påvisa den rationella beslutmetodens användbarhet i 
fall där intuitiva beslut ofta tas. Skulle det däremot visa sig att rationella beslutsverktyg inte 
är till någon större nytta i samma fall, då har vi i alla fall klarlagt bristen på värdefulla 
samband mellan strategiska beslut och den rationella beslutsprocessen. 
 
Resultatet kommer med största sannolikhet inte att vara till skada för det undersökta 
företaget. Tanken med hela uppgiften är att försöka hitta förbättringar inom det strategiska 
beslutstagandet oavsett bransch och företag. Eftersom vi inte vill påvisa brister och fel i 
företagets beslutsprocess kommer det undersökta företaget inte att ta skada av de data som 
vi publicerar. 
 
Slutsatsen blir, efter att ha beaktat problemformuleringen ur de tre aspekterna, att den 
ställda problemformuleringen är praktiskt genomförbar, relevant och etiskt försvarbar. Men 
viktigast av allt, den ligger även inom vårt intresseområde vilket gör den utmärkt som 
utgångspunkt för denna vetenskapliga undersökning. 
 

3.2. Angreppssätt – Att söka svar 
Att söka svar på en problemformulering kan göras med hjälp av en rad olika metoder. 
Dessa metoder kan delas upp i två olika huvudinriktningar, de kvantitativa och de 
kvalitativa undersökningsmetoderna. De kvantitativa syftar på att ge objektiva resultat på 
numerisk form och de kvalitativa syftar på att få en djupare förståelse för det undersökta 
området genom subjektivt bedömande. [Andersen, 1990, s. 69 ff.] 
 
Strategiska beslut är av komplex natur där olika situationer resulterar i olika beslut. Därför 
krävs en ingående förståelse för varje beslutstillfälle för att klarlägga karaktären på situatio-
nen. Detta stämmer väl överens med definitionen av kvalitativa studier vilket gör att en 
kvalitativ undersökning är utmärkt för att svara på vår ställda problemformulering. 
 
För att fånga komplexiteten i problemet krävs att hela beslutsförloppet studeras och tolkas, 
vilket bör göras för att få en förståelse för helheten med hjälp av data som hämtats från 
flera olika källor [Sahlin-Andersson 1986, s. 17]. Detta tillvägagångssätt för att svara på 
problemformuleringen understöds av Backman [1998, s. 49] som anser att fallstudier är 
särskilt lämpliga vid utvärderingar och studier där studieobjekten är mycket komplexa. Med 
tanke på detta lades den empiriska studien upp som en fallstudie. 

3.2.1 Fallstudie 
En fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt med avseende på en mängd olika 
variabler [Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993, s. 65]. Detta gör man genom att undersöka 
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fenomenet i sin realistiska miljö där gränserna mellan fenomenet och omgivningen inte är 
givna [Backman, 1998, s. 49]. Några av fördelarna med fallstudier är bland annat att man 
studerar vad som sker under verkliga förhållanden och att man på så sätt kan få en mycket 
ingående kunskap om själva förloppet. [Wallén, 1996, s. 115] 
 
En viktig del av fallstudien är att välja vilken undersökningsenhet som ska användas. Det 
kan t.ex. vara en organisation, ett företag eller en grupp. Gränserna för vad som ska stude-
ras kan vara svåra att sätta upp eftersom varje fall kan vara helt unikt i sin natur. Man kan 
undersöka ett eller flera fall, men en avgränsning måste göras. [Backman, 1998, s. 52] 
 

3.2.2 Val av undersökningsobjekt 
För att avgränsa oss rent tidsmässigt valde vi att undersöka endast ett objekt. Detta objekt är 
SCA Transforest som står inför ett beslut att eventuellt införa VMI, i form av 
dataprogrammet PipeChain, i hela SCA Packagings distributionskedja. Ett införande av 
detta koncept skulle kunna medföra markanta förändringar i bland annat administration, 
lagerhållning och distribution och på så sätt påverka stora delar av organisationen. 
Följaktligen anser vi detta beslut vara av strategisk natur och passar därför utmärkt som 
fallstudie i vår undersökning. 
 
Att göra en ingående undersökning av alla faktorer som kan tänkas förändras vid ett 
strategiskt beslut skulle innebära mer arbete än vad denna undersökning avser och vi har 
därför som tidigare nämnts7 endast för avsikt att studera de monetära aspekterna av beslutet. 
 

3.3. Datainsamlingsmetoder 
Det finns en mängd olika metoder att samla in data på, där de kvantitativa innebär 
insamlande av rådata såsom statistik och de kvalitativa där man vill samla in mjuk data som 
ofta inte presenteras i siffror. Valet av datainsamlingsmetoder utgår i högsta grad från den 
metod man använt för att svara på problemformuleringen. [Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1993, s. 76] Vi gjorde en fallstudie som erbjuder datainsamling på bred front och samlade 
därför in data till huvudfallet på flera olika sätt, vilket även inbegriper kvantitativa metoder 
för att ge ytterligare bredd och förståelse för problemområdet. 
 
Dokumentstudier används som grund för referensramen. Främst hämtades informationen 
från vanlig litteratur, d.v.s. från böcker som vi använt i tidigare studier och böcker som 
lånats från bibliotek. Området VMI, som är en stor del av den empiriska studien, finns inte 
så väl dokumenterat i böcker och därför har Internet använts som primär källa för detta 
område. Andra källor för dokumentstudien är material från uppdragsgivarna för 
uppsatsarbetet. Dessa dokument är en blandning av eget framställt material, gamla 
examensarbeten inom liknande områden och material från företag som i viss mån fungerar 
som reklam. 
 
Även till empiridelen använde vi oss av flera olika datainsamlingsmetoder. Intervjuer är här 
en viktig del av vår datainsamlingsprocess. Till en början var intervjuerna ostrukturerade 
för att ge utrymme till respondenten att ge sin tolkning av frågorna. Som komplement till 

                                                 
7 Se kapitel 1.3. 
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intervjuerna användes telefonintervjuer och e-post. På så sätt fylldes de informationsluckor 
som uppstått på grund av att intervjuerna varit ostrukturerade. För att på bästa sätt få fram 
giltig data till beslutsträdet diskuterades de empiriska resultaten tillsammans med Peter 
Eriksson, som är Logistik- och miljöansvarig på SCA Transforest. På detta sätt får även 
uppdragsgivaren, som har en bättre insyn i företaget, uttrycka sina åsikter.  
 
Urvalet av intervjuobjekt grundades på kunskapen om vårt problemområde och vi valde 
därför personer som ansvarar för de områden som PipeChain och VMI kan komma att 
påverka. Dessa personer jobbar i uppsatta positioner och ansvarar för bland annat 
lagerhållning och orderhantering. 
 
Direkta observationer gjordes vid ett antal tillfällen, bl.a. vid ett referensmöte på Ericsson 
Radio Systems i Gävle. Där fick vi se hur PipeChain fungerade i praktiken genom att 
studera två datorer som var uppkopplade med PipeChain. Direkta observationer gjordes 
dessutom på SCA Packaging i Järfälla och på SCA Packaging i Obbola.  
 
Som komplement till de kvalitativa insamlingsmetoderna användes kvantitativ data i 
tabellform skapat i Excel. Dessa data användes för att få en uppfattning över lagernivåerna i 
Skövde. Genom att jämföra utgående respektive ingående lagersaldon för varje dag och 
artikel och sedan skapa diagram över dessa erhölls de resultat som presenteras i den 
empiriska studien. 
 

3.4. Analys av data 
Ofta är det stora mängder data som ska analyseras då man gör en fallstudie. Det viktigaste 
är att få denna mängd överskådlig vilket görs genom att sålla bort oväsentlig data. Datan 
bedöms sedan efter validitet, reliabilitet och relevans. [Winter, 1992, s. 53] 
 

3.4.1 Systematisering av insamlad data 
Teorier till referensramen är främst hämtad från litteratur i bokform vilket gjorde 
systematiseringen enkel. Så fort relevant data hittats skrevs den ner i tänkt form i den 
slutliga rapporten. Därefter placerades den på lämplig plats. På liknande sätt samman-
ställdes den empiriska datan. Till skillnad mot systematisering av data som tagits från 
vanlig litteratur måste man vid empirisk datainsamling själv skapa en tänkt struktur som 
man sedan använder för att systematisera intervjuerna. Denna struktur byggdes upp genom 
noggranna studier av VMI. Intervjusvaren sammanställdes direkt efter intervjutillfället för 
att svaren skulle placeras under rätt fråga och för att datan inte skulle förvanskas med tiden.  
 

3.4.2 Validitet, reliabilitet och relevans 
Innan man drar sina slutsatser måste man bedöma om informationen som insamlats 
verkligen belyser problemområdet. Detta gör man genom att bedöma informationens 
riktighet, pålitlighet och relevans. De eventuella brister som visar sig i informationen måste 
inkluderas i analysen och slutsatserna. [Winter, 1992, s. 58] Vi kommer inte att basera 
några vetenskapliga slutsatser på teorierna om VMI, men vi vill ändå diskutera 
tillförlitligheten i informationen då SCA Transforest har intresse av att informationen är 
korrekt.  
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Information om teorierna runt rationella och intuitiva beslut är hämtad från publicerad 
litteratur i bokform. För att öka relevansen har teorierna ställts mot varandra ett stort antal 
gånger och diskuterats ingående för att sålla bort oväsentlig data. Riktigheten i den 
insamlade informationen är svår att fastställa vad gäller teorierna om intuitiva beslut. Dessa 
är baserade på ett fåtal böcker, då litteratur inom detta område är svår att hitta, medan de 
rationella teorierna baseras på ett flertal källor som i hög grad stödjer varandra. 
 
Mycket av det som finns på Internet är inte vetenskaplig information och bygger inte på 
forskningsbaserad kunskap [Nyberg, 2000, s. 200]. Därför måste man vara kritisk och 
försiktig i sitt användande av Internet som datainsamlingsmetod. Av de källor som används 
i denna undersökning är det framförallt information från 
"http://www.vendormanagedinventory.com" och ”http://www.intentia.com” som är av detta 
slag. Den första bygger på ett antal olika artiklar från personer som arbetar med VMI och 
man kan därför tänka sig att artiklarna även ska fungera i reklamsyfte, men eftersom de 
olika författarnas artiklar stämmer väl överens med varandra och med övrig litteratur anser 
vi denna källa vara tillräckligt pålitlig för att kunna användas för informationsinsamling. 
Den andra är skriven på uppdrag av Intentia, som själva har intresse av att beskriva VMI-
system ur ett positivt perspektiv, då företaget säljer system som stöder VMI. Trots detta 
stämmer även denna artikel väl överens med övrig information om ämnet och därför anser 
vi att tillförlitligheten på dessa två källor kan jämställas. 
 
Viss data har hämtats från artikeldatabasen Emerald8 vilken innehåller en samling artiklar 
som tidigare publicerats i olika tidskrifter. Logiska sökningar används för att få fram 
relevant data. Vi anser att vi erhöll relevant data från dessa databaser genom att söka på ord 
med koppling till logistik och VMI samt att dessa artiklar är mycket pålitliga då de 
publicerats i olika tidskrifter. 
 
Information om hur PipeChain fungerar har hämtats från ett examensarbete från Lund9. 
Författarna har där använt sig av information från företaget MA-System, som utvecklat 
PipeChain, vilka kan tänkas beskriva företagets önskan om hur de vill att systemen ska 
fungera och hur det fungerar under perfekta förhållanden. Vi har valt att acceptera 
uppgifterna då examensarbetet är godkänt och författarna i metodavsnittet visat att de själva 
tagit hänsyn till källkritik ur flertalet aspekter. Ett problem skulle kunna vara giltigheten i 
beskrivningen eftersom den nämnda uppsatsen är två år gammal, men vi anser att det inte 
skett några större förändringar som behöver beaktas. 
 
Vid ett referensmöte som tog plats på Ericsson Radio Systems i Gävle var försäljaren av 
PipeChain närvarande under hela mötet. Vid vissa tillfällen rättade han föreläsaren om hur 
PipeChain fungerar och vilka resultat som uppnåtts. Detta kan störa föreläsarens egen 
uppfattning och eventuellt även reliabiliteten i informationen eftersom försäljaren enbart 
ville visa de positiva sidorna och kunde argumentera för dessa på ett bra sätt. Att under en 
kort tid observera en händelse som ständigt pågår ger dock inte en absolut korrekt bild av 

                                                 
8 http://masetto.emeraldinsight.com 
9 Ekström & Lindeberg, 2000 
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vad som egentligen sker, men det är något man måste avgränsa sig till. Referensmötet 
användes dock bara för att få en första inblick i hur systemet fungerar och utgjorde inte 
någon grund för informationsinsamlandet i övrigt. 
 

3.4.3 Tillvägagångssätt för analys av data 
En stor del av empirin går ut på att bygga ett händelseträd med beslutsverktyget över 
tänkbara händelser som kan inträffa efter ett införande av VMI. Detta träd byggdes upp 
med hjälp av empirisk data som författarna tillsammans med Peter Eriksson tog fram, men 
även med hjälp av teorier som hämtades från litteratur av olika slag. Med hjälp av det 
skapade händelseträdet tillsammans med tillhörande sannolikheter och monetära värden 
beräknades ett resultat fram. Detta resultat är på formen av förväntat monetärt värde såsom 
beskrivs i avsnitt 2.3.2, men används inte för att besvara problemformuleringen. Det är 
istället beslutsverktygets tillvägagångssätt vid beslutsprocessen som studien fokuseras på. 
 
Sannolikhetsuppskattningarna baseras på teorier, insamlad empirisk data samt författarnas 
och Peter Erikssons subjektiva åsikter. Det finns inga givna sannolikheter att använda i 
dessa sammanhang, utan grundas helt på de förändringar som är tänkbara från fall till fall. 
Fördelen med vår metod är att sannolikheterna inte behöver vara distinkta utan kan 
representeras med intervall, vilket då belyser osäkerheten i tron. Därigenom finns utrymme 
för mer troliga uppskattningar, vilket ökar chanserna att erhålla bättre resultat. 
 
För att kunna bygga ett träd krävs att man har en struktur på händelserna, att man har 
bestämt sannolikheterna för varje händelse samt att man har bestämt vilka värden de olika 
utfallen kan ha. Det krävs ett stort kunnande om vilka faktorer som är relevanta för 
företaget, d.v.s. ett kunnande om de faktorer som kan komma att förändras efter införandet 
av VMI. Trädets uppbyggnad baseras därför mycket på kunskap som erhölls från den 
litteratur som beskriver VMI. 
 
Analysdelen, där vi analyserade tillvägagångssättet i empirin, följer den analysmodell som 
framtagits. För varje steg diskuteras vårt tillvägagångssätt i empirin, som Sahlin-Anderson 
[1986, s. 16] menar att man bör göra för att fånga komplexiteten i problemet. Analysen 
används sedan som grund för den första delen av slutdiskussionen. 
 
 

4. Empiri: Fallstudie - SCA 
Detta kapitel börjar med en kort presentation om företaget som fallstudien görs på. Därefter 
visas en kartläggning av material- och informationsflödet på företaget samt den förändring 
som kan tänkas uppkomma efter införandet av PipeChain. Efter detta redovisas samtliga 
intervjuer som genomförts och slutligen appliceras beslutsverktyget på den insamlade 
informationen. 

4.1. Kort om företaget 
SCA är ett pappersföretag som producerar och säljer absorberande hygienprodukter, 
förpackningslösningar och tryckpapper. Utifrån kundernas behov marknadsförs förädlade 
produkter till privatkonsumenter, institutioner och företag. SCA förvaltar 1,6 miljoner 
hektar skogsmark och bedriver även sågverksrörelse. Nettoomsättningen uppgick år 2000 
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till ungefär 67 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 35 000 utspridda i mer än 40 länder. 
SCA-koncernen består av 4 affärsområden. Dessa är SCA Hygiene Products 
(hygienprodukter), SCA Packaging (förpackningar), SCA Forest Products (skogsindustri-
produkter) och SCA Nordamerika. Det affärsområde som vi kommer att undersöka är SCA 
Packaging som har planer på att införa VMI-system i sina distributionskedjor. 
 

4.1.1 SCA Packaging 
Affärsområdet Packaging är Europas ledande tillverkare av wellpappförpackningar och 
wellpappråvara. Affärsområdet omsätter ungefär 25 miljarder kronor och har ca 18 000 
anställda i 29 länder. Dagligen tillverkas 35 miljoner förpackningar och årligen produceras 
2,6 miljoner ton liner10. Inom detta affärsområde kommer vi att utreda de ekonomiska 
konsekvenser som kan uppkomma i samband med ett införande av VMI-systemet 
PipeChain. Vi kommer att studera distributionskanalerna från SCA Packaging i Obbola, via 
ett centrallager i Skövde, till sex av deras interna kunder. Vi kommer dock mer ingående att 
studera distributionskanalen från SCA Packaging i Obbola till SCA Packaging i Järfälla, för 
att få en bättre förståelse av de komplicerade flödena inom en distributionskedja. Då 
distributionskanalerna är väldigt lika medför det att vi kan applicera detta på de övriga 
kunderna. 
 
SCA Packaging Obbola 
Fabriken i Obbola producerar och säljer oblekt liner för den europeiska marknaden. Cirka 
80% av produktionen exporteras, där övriga Norden och Tyskland är de största kunderna. 
De två olika typerna är kraftliner, som baseras på färsk vedfiber, samt testliner som i 
huvudsak baseras på returfiber.  
 
SCA Packaging Järfälla 
Den liner som produceras i Obbola används sedan av Järfälla för att tillverka wellpapp, 
wellpappslådor och andra förpackningsmaterial, vilka till största delen går till 
industriprodukter och dagligvaruprodukter. 
 

4.1.2 SCA Transforest 
SCA Transforest fungerar som ett transport- och logistikföretag och koordinerar stora 
godsflöden inom SCA, där de handhar marina transporter och bedriver terminalverksamhet. 
Transforest fungerar också som logistikkonsult och utreder för närvarande ett eventuellt 
behov av VMI-system inom SCA Packaging där PipeChain är deras främsta alternativ. 
 

                                                 
10 Ytskiktet i wellpapp. 
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4.2. Kartläggning av produkt- och informationsflödet (Obbola - Järfälla) 
 

4.2.1 Nuvarande flöde 
Varje månad skapas prognoser av kunderna om uppskattad förbrukning för de närmaste tre 
månaderna, där prognosen för den närmsta månaden utgör grunden för produktionen. 
Under den kommande månaden sker sedan dagliga avrop från kunden där man anger hur 
mycket man behöver för nästkommande dag. Ordern kontrolleras mot lagernivåerna i 
Skövde och om man kan uppfylla ordern sker en orderbekräftelse till kunden samt en 
leveransbeordring till centrallagret i Skövde. I Skövde lastas sedan varorna på lastbilar för 
leverans till kund. Den dagliga processen sker på ungefär åtta timmar, medan 
prognostiseringen sker en gång i månaden. Processen i sin helhet kan studeras i figur 11. 
 
 

 

Figur 11: Nuvarande flöden,  Obbola - Järfälla [Källa: egen] 
 
 

4.2.2 Tänkt framtida flöde med PipeChain 
Med PipeChain kommer fortfarande prognoser att ställas, men dessa matas direkt in i 
systemet som tillsammans med lagernivåer, order och produktionsplanering överförs i 
realtid till Obbola. Detta innebär att all information om Järfälla blir synlig för Obbola som 
då kan avläsa Järfällas lager, den planerade produktionen och de order som redan är lagda. 
Orderläggningen har därmed ersatts med ett behovsbaserat informationssystem. Eftersom 
ingen orderläggning sker kan man tala om påfyllning av Järfällas lager istället för leverans. 
Då Obbola kan se lagernivåer både i Skövde och Järfälla kan de bättre styra påfyllningen av 
Skövde-lagret genom en förbättrad produktionsplanering. Flödet kan ses i figur 12. 
 
 

Figur 12: Tänkt framtida flöden med PipeChain, Obbola - Järfälla [Källa: egen] 

1. Avrop (dagligen) & Prognoser (månadsvis)

2. Orderbekräftelse (dagligen) 

3. Leveransbeordring (dagligen) 

5. Påfyllning (veckovis) 4. Leverans (dagligen) 

O: Obbola 
S: Skövde 
J: Järfälla 

Fysiskt flöde 

Info. flöde 

1. Behov (realtid)
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4. Påfyllning (veckovis) 3. Påfyllning (dagligen) 
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Fysiskt flöde 

Info. flöde 
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4.3. Intervjuer 
Intervjuerna grundas på de förändringsmöjligheter som VMI-konceptet kan medföra, vilket 
togs upp i sin helhet i referensramen. 
 

4.3.1 Intervju med SCA Packaging i Obbola 
Intervjun skedde den 7/12 2001 på SCA Packaging i Obbola. Medverkande på mötet var, 
förutom författarna: 
- Barbro Wennerblom, försäljningsassistent och ansvarig för distributionsplaneringen från 

centrallagret i Skövde. 
- Henrik Forsman, distributionsplanerare internationellt. 
- Kent Arvidsson, produktionsplanerare samt distributionsplanerare till centrallagret i 

Skövde. 
 
Lager 
De lager som Packaging Obbola har att tillgå är placerad på två geografiskt skilda platser; 
Holmsund i närheten av fabriken, samt ett centrallager i Skövde. Holmsund är ingen 
egentlig lagerplats, utan fungerar som transitlager och flödesutjämnare för produktionen. 
Skövde däremot är strategiskt placerad nära kunderna och består av ett så kallat artikellager 
på cirka 2000 rullar uppdelat på 100 olika artiklar, där ungefär 300 rullar utgör 
säkerhetslager. Artikellagret gör att man kan hålla låga lagernivåer då säkerhetslagret 
baseras på den sammanlagda kvantiteten av alla beställningar istället för på varje enskild 
beställning. Principen är att inte alla kunder beställer för lite och därmed behöver nyttja 
säkerhetslagret, utan efterfrågan jämnar istället ut sig; när någon behöver lite extra behöver 
någon annan lite mindre. Kunderna är dock mycket duktiga på att lägga order, vilket gör att 
kunderna själva inte har något större lager. Säkerhetslagret består av ungefär 15% av 
lagernivån, men varierar något från artikel till artikel. Vissa artiklar har bara 10% 
säkerhetslager, medan specialvaror som säljs i mycket liten kvantitet kan ha säkerhetslager 
på upp till 50%. 
 
Administration 
Obbola tar emot dagliga beställningar från Järfälla som kontrollerar om ordern går att 
uppfylla. Om detta går skickar Obbola en leveransbekräftelse till kunden och skickar sedan 
beställningen vidare till lagret i Skövde som sedan levererar till kunden. Obbola tar också 
emot prognoser från sina kunder en gång per månad som tillsammans med lagernivåerna i 
Skövde används som grund för den närmaste månadens produktionsplanering. 
 
Produktion 
Fabriken tillverkar två olika typer av liner; testliner och kraftliner, vilka består av ett antal 
ytvikter samt ett antal bredder. Varje artikel produceras två till tre gånger per månad. 
Maskinen som tillverkar pappret är cirka nio meter bred vilket gör att beställningar från tre 
till fyra kunder kan köras samtidigt beroende på vilka bredder de vill ha. 
 
Produktionen av liner baseras på de prognoser som kunderna skickar in, vilket innebär att 
Obbola kan se hur mycket som behöver tillverkas den närmsta månaden. Kvantiteten beror 
även på artikelns lagernivå i Skövde. Produktionsplaneringen består därför av total 
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efterfrågan med avdrag för det som finns på lager plus eventuell säkerhetsnivå. Reviderade 
prognoser av artiklarna ställs av personalen i Obbola innan varje ny produktionscykel, där 
de kontrollerar lagernivåerna i Skövde samt de avrop som tidigare gjorts. 
 
Service 
Servicenivån är hög, bl.a. har SCA:s båtar endast blivit försenade en enda gång. Det är 
dessutom väldigt liten felleveransnivå, endast 4 rullar på 1000 är skadade vid ankomst till 
kund. Leveranserna till kund sker i Skandinavien inom en dag. I övriga länder tar det lite 
längre tid på grund av transporttiden. 
 
Försäljning 
Försäljningen av Obbolas produkter via Skövde-lagret sker till ett 20-tal kunder, både 
interna och externa. Omsättningen över lagret i Skövde är cirka 650 miljoner kronor per år. 
 
Eventuella förändringar vid ett införande av PipeChain 
Under denna rubrik presenteras de förändringar respondenterna tror kan uppkomma. 
 
Lager 
Holmsund fungerar endast som transitlager och därmed går inga lagerminskningar att 
genomföra. Eventuellt skulle det gå att minska något på lagret i Järfälla, men det är 
tveksamt då de lager som finns oftast består av öppnade rullar som använts men inte tagit 
slut. Möjligheten till lagerminskningar finns därför i Skövde, som är det enda egentliga 
lagret, vilket kan uppnås genom bättre produktionsplanering. Genom detta får man ner 
svängningarna av lagernivåerna, d.v.s. Forrester-effekten som beskrevs i kapitel 2.6.3 
motverkas. Säkerhetslagret i Skövde är däremot svårt att sänka eftersom det består av 
ungefär 300 rullar vilket, rent teoretiskt, motsvarar 3 rullar per artikel. 
 
Administration 
Administrationen är ett område som man kan tänka sig skära ner på om man installerar 
PipeChain. Mer kvalitativt arbete och ökad kundkontakt är fördelar som kan tänkas 
uppkomma, vilket kan förbättra relationerna mellan företagen. 
 
Produktion 
Den största vinsten med PipeChain tros vara en förbättrad produktionsplanering genom 
ökad information. Att få veta lagerstatus, kundens produktionsplanering, kundens 
prognoser, samt eventuella kampanjer eller driftstopp skulle underlätta den egna 
produktionsplaneringen. 
 
Service 
Den delade informationen skulle även leda till mer tid över till kvalitativa dialoger med 
kunderna, vilket i sin tur kan leda till ökat förtroende från kundernas sida. 
 
Försäljning 
Då den produktväg som vi undersöker är intern kan man inte dra nytta av ökad försäljning 
inom kedjan, då kunderna redan formellt har bundit upp kunden att köpa varor. Man kan 
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dock undvika att artiklarna tar slut, vilket annars skulle kunna innebära att kunden får sälja 
mindre, vilket i sin tur påverkar Obbola. Eftersom resurser frigörs med VMI är det tänkbart 
att en ökad försäljning skulle kunna ske till andra kunder eller marknader, men det har vi 
inte för avsikt att vidare studera. 
 

4.3.2 Intervju med SCA Packaging i Järfälla 
Intervjun tog plats den 19/11 2001 på SCA Packaging i Järfälla. Medverkande på mötet var, 
förutom författarna även Lars Birgersson, ansvarig inköpare och produktionsplanerare. 
 
Lagernivåer 
I lagret finns två typer av produkter; standard- respektive specialprodukter. Lagerhållnings-
tiden skiljer sig mycket mellan dessa. Standardprodukterna har ett väldigt litet lager 
eftersom Järfälla försöker att jobba efter behov från kunden. Från Obbolafabriken levereras 
20 olika produkter till Järfälla. De olika produkterna är testliner som har 3 olika ytvikter 
och 5 olika bredder samt kraftliner som har 1 ytvikt och 5 olika bredder. 
 
Den genomsnittliga tiden som rullarna ligger på lagret är 11-12 dagar men det varierar från 
produkt till produkt. Specialprodukterna, som inte körs så ofta, har längre lagertid eftersom 
även dessa levereras med fast längd. Dessutom har specialartiklarna större säkerhetslager 
då tillverkningen av dessa ibland kan ta ett flertal veckor, vilket ökar den genomsnittliga 
lagringstiden för dessa artiklar. 
 
Administration 
Endast en person arbetar med inköp och orderläggning och ansvarar dessutom för 
produktionsplaneringen vilket gör att personen har en god känsla över hur mycket som 
verkligen kommer att behövas. 
 
Produktion 
Varje månad prognostiseras det förväntade behovet under kommande månad. Detta baseras 
på statistisk data. Utöver denna prognos ställs en preliminär prognos för ytterligare två 
månader framåt som även den baseras på statistik. Beställningen av produkter från Obbola, 
de så kallade avropen, är sedan helt behovsstyrda.  
 
När produktionen är programmerad och påbörjad avropas nästa omgångs produkter. Innan 
klockan 10 på morgonen avropas de produkter som kommer att behövas till nästa körning. 
Detta sker via fax eller e-post till Obbola som bekräftar via fax senast en timme efter 
beställning. Skulle något vara slut ringer de och meddelar annars skickas ordern vidare till 
Skövde som iordningställer allt och lastar. 
 
Innan klockan 10 varje dag görs produktionsprogrammen till förpackningsmaskinerna. 
Dessa program består av tänkbara sammansättningar av produkter så körningen kan göras 
så effektiv som möjligt och så lite spill av papper som möjligt görs. Därefter sammanställs 
och beställs behovet av de olika typerna av papper som behövs inför nästkommande 
körning. 
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Service 
Leveranserna kommer sällan vid andra tider än inom det utsatta tidsfönstret, så 
leveransprecisionen är utmärkt, kanske upp till 99.9%. Det krävs ingen som helst 
förberedelse för inkommande gods, utan godset ställs in i fabriken efter att mottagarna gjort 
en mottagarkontroll. 
 
Försäljning 
Järfälla har en omsättning på cirka 290 miljoner kronor och levererar mellan 400 till 500 
europallar11 per dag. Den största delen av deras produkter går som industriprodukter och 
dagligvaruprodukter. 
 
Eventuella förändringar vid ett införande av PipeChain 
Under denna rubrik presenteras de förändringar respondenten tror kan uppkomma. 
 
Lager 
I Järfälla tror man inte på någon synlig effektivisering med PipeChain. Obbola levererar 
endast rullar med fasta längder vilket gör att Järfälla måste beställa en hel rulle oavsett om 
hela längden behövs. Eftersom rullarnas hela längd ibland inte används vid en 
produktionsserie ställs den tillbaka på lagret för senare användning och det är detta som till 
stor del utgör lagret i Järfällafabriken. 
 
Administration 
Då endast en person är anställd för att sköta administrationen av inköp tror inte 
respondenten att detta på något sätt kan sparas in på. 
 
Produktion 
PipeChain skulle eventuellt förbättra säkerheten i informationen eftersom de omöjliggör 
förvanskning av data, då inga mellanled finns. Dessutom skulle PipeChain kanske kunna 
förbättra prognosställningen, i alla fall om de största kunderna har PipeChain. 
 
Service 
Här ser respondenten inte några förbättringar då leveransprecisionen redan i det närmaste är 
optimal. 
 
Försäljning 
Här ser respondenten inte några förbättringar. 
 

4.4. Applicering av beslutsverktyget 
Under detta kapitel kommer beslutverktyget att användas för att analysera det strategiska 
beslutet. 
 

                                                 
11 Europall är ett standardmått på pallar motsvarande 800*1200 mm. 
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4.4.1 Strukturering av problemet och identifiering av konsekvenser 
De faktorer som kan förändras vid ett införande av VMI togs upp i referensramen i kapitel 
2.6.5. Dessa faktorer används i figur 13 som grund för strukturen av problemet i 
beslutsverktyget. 
 

 
 
Figur 13: Strukturen på beslutsproblemet [Källa: egen] 
 
 

4.4.2 Bedömning av sannolikheter & värdering av utfallens konsekvenser 
Detta avsnitt sammanställdes i samarbete med Peter Eriksson, Logistik- och miljöansvarig 
på SCA Transforest. Peter Eriksson fick då tillgång till all insamlad data, både från 
intervjuerna samt sammanställd lagerdata. Detta material studerades grundligt och 
tillsammans med Peter Erikssons erfarenheter och intuition utgjorde detta grunden för 
bedömningen. 
 
Lagernivåer 
Vi valde att studera lagerstatistik för de sex största artiklarna som säljs till Järfälla för att 
undersöka vilka förbättringar som eventuellt kan göras. Då graferna var liknande för 
samtliga artiklar presenteras endast två av dessa artiklars lagerstatistik från Skövde, vilka 
kan ses i figur 14. Vi valde efter intervjuerna att inte kontrollera statistiken över dessa 
artiklar vid kundernas lager, då de inte har några större lagervolymer. 

De händelser som kan inträffa visas
i denna förenklade version av
trädet ovan. Förenklingen sker då
trädet är för stort för att visas i sin
helhet. 
Till höger visas ett exempel från
en komplett version av trädet. 
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Figur 14: Lagernivåer i Skövde för två av de utvalda artiklarna [Källa: Egen bearbetning av 
lagerstatistik från SCA Transforest] 

 
 
En förutsättning för att lagernivåerna ska kunna sänkas är att produktionen är pålitlig, 
annars finns ingen möjlighet till förändring av lagernivåerna. Som kan utläsas av figur 14 
går lagernivån ner till noll vid ett flertal tillfällen. Detta beror till stor del på produktions-
störningar och planerade produktionsstopp som drog ut på tiden. Ett exempel på detta är ett 
planerat produktionsstopp vid fabriken i Munksund i slutet av april. Stoppet skulle varat i 
tre veckor och produktionen hade dessförinnan legat på en hög nivå för att bygga upp 
lagret. Stoppet varade emellertid i fyra veckor, samtidigt som Obbola-fabriken inte 
fungerade som förväntat. Detta medförde att lagernivån successivt sjönk mot nollstrecket. 
 
Om vi nu förutsätter att produktionen kan stabiliseras något tror Peter att lagerminskningar 
kan bli möjliga. Detta beror främst på att bättre prognoser kan göras då Obbola i realtid kan 
följa kundernas behov. Om bättre prognoser kan göras kan produktionsplaneringen 
förbättras vilket i sin tur leder till att lägre lager blir möjliga. Peter ser dock ingen 
förändring av kundernas lagernivåer 
 
Här följer en kort uppskattning gjord av Peter: 
- Minskning med 40% av lagernivån: Sannolikhet mellan 0% till 20% 
- Minskning med 25% av lagernivån: Sannolikhet mellan 25% till 55%. 
- Minskning med 15% av lagernivån: Sannolikhet mellan 20% till 40%. 
- Oförändrad lagernivå: Sannolikhet mellan 10% till 30%. 
 
Genomsnittliga lagringstiden i Skövde, för artiklar från Obbola, ligger på 16 dagar vilket 
motsvarar cirka 4200 ton. Priset för ett ton liner ligger mellan 4000 - 5000 kronor och 
lagerhållningskostnaden ligger mellan 15%-25% av lagervärdet. 
 
Administration 
Administrationskostnaden kommer troligen att kunna minskas efter ett införande av 
PipeChain. Då de dagliga rutinerna för ordermottagande och orderbekräftelse sker 
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automatiserat kan dessa resurser läggas på mer kvalitativt arbete. De uppskattningar Peter 
har gjort är följande: 
- Minskning med 2 personer: Sannolikhet mellan 10% till 30%. 
- Minskning med 1 person: Sannolikhet mellan 50% till 70%. 
- Oförändrat: Sannolikhet mellan 10% till 30%. 
 
En tjänst motsvarar mellan 400 000 och 600 000 kronor för företaget inklusive arbetsgivar-
avgifter. 
 
Produktion 
Här tror Peter inte att någon besparing kan göras, men genom effektivare produktions-
planering så kan tillverkningen ske mer efter behov. Detta kommer dock inte att ge några 
minskade kostnader inom detta område, utan påverkar främst lagernivån. 
 
Service 
Servicen kommer enligt Peter troligen att öka på grund av informationsdelningen och ett 
närmare och mer kvalitativt samarbete, men är dock svår att prissätta. Respondenterna vid 
Järfälla och Obbola har dock andra åsikter, då de anser att servicenivån är i det närmaste 
optimal. Här skulle en större undersökning vara på sin plats för att utreda dess värde för 
företaget. 
 
Försäljning 
Peter har svårt att se någon förändring inom detta område. 
 
Kostnader för PipeChain 
Kostnaden för systemet ligger på cirka 250 000 kr per nod, men vid en större investering 
hamnar priset förmodligen något lägre. Dessutom tillkommer en årlig kostnad på 20% av 
engångskostnaden, samt en kostnad för utveckling av gränssnitt mellan affärssystem och 
PipeChain. 
 
Det skulle sammanlagt krävas åtta noder av systemet PipeChain, varav en i Obbola, en i 
Skövde och sex noder för deras kunder. Uppskattningsvis skulle detta kosta mellan 1,5 och 
2 miljoner kronor i engångskostnad för inköp av systemet och den årliga kostnaden, 
exklusive avskrivning, skulle då hamna på mellan 300 000 och 400 000 kronor. Kostnaden 
för utveckling av gränssnitt mellan affärssystem och PipeChain är svår att uppskatta, men 
ligger förmodligen någonstans mellan 500 000 till 900 000 kronor. 
 
Då avskrivningstakten på systemet beräknas till 5 år erhålls en total årlig kostnad för 
systemet PipeChain på mellan 0.7 miljoner och 1.0 miljon kronor. 
 
Uppdatering av problemstruktur och variabler 
Då några större förändringar troligen inte kommer att ske vad gäller produktion och 
försäljning kommer dessa inte längre att vara relevanta faktorer, vilket medför att dessa inte 
vidare kommer att studeras. Service är dock en viktig faktor som kan vara svår att 
kvantifiera i monetära värden och vi anser därför att en mer ingående undersökning krävs 
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för att säkerställa hur viktig denna faktor kan vara. Då vi valt att avgränsa oss till att enbart 
studera monetära faktorer och då denna faktor är av icke ekonomisk natur utlämnar vi 
också den i den fortsatta analysen. 
 
All data som nu sammanställts matas in i beslutsverktyget för att på så sätt få en modell av 
de förändringar som kan ske. I figur 15 kan den uppdaterade problemstrukturen samt denna 
data ses. Läsaren måste observera att denna figur inte är fullständig då en fullskalig 
utredning av denna typ av beslut förmodligen skulle kräva flera månaders heltidsarbete. 
Som figuren visar har vi hittat två områden där en viss förbättringspotential kan finnas. 
Dessa är förändringar av lagernivån i Skövde, samt förändringar av administrations-
kostnader i Obbola. Kostnader för ett införande har konstaterats vara en fast inköpskostnad, 
en årlig kostnad baserad på inköpskostnaden samt en utvecklingskostnad för 
sammanlänkning med affärssystemen. 
 

Figur 15: Strukturering av problemet [Källa: egen, framtagen med JML Delta] 
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4.4.3 Utvärdering av handlingsalternativ 
När struktureringen av problemet och värderingen av variabler är färdig startar analysfasen 
där en utvärdering av samtliga handlingsalternativ görs. I figur 16 visas resultatet av 
analysen vid fem års avskrivningstakt. För bättre förståelse för dessa grafer hänvisas till 
kapitlet 2.4.7 där detta tas upp i sin helhet. 
 

 
 

Figur 16: Resultat av analysen vid 5 års avskrivningstakt [Källa: egen, framtagen med JML 
Delta] 

 
 
I figur 16 kan utläsas att alternativ ett, d.v.s. ett införande av VMI, är något bättre än 
alternativ två, att inte införa systemet. Man kan, om det absolut sämsta utfallet inträffar, 
förlora cirka 400 000 kronor, å andra sidan finns möjligheten att som bäst tjäna cirka 1.3 
miljoner kronor, troligast är dock ett positivt resultat på cirka 370 000 kronor. 
 

4.4.4 Känslighetsanalys 
Om avskrivningstakten på systemet istället skulle beräknas till 10 år erhålls en total årlig 
kostnad för systemet PipeChain på mellan 500 000 och 690 000 kronor. Detta resultat visas 
i figur 17. 
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Figur 17: Resultat av analysen vid 10 års avskrivningstakt [Källa: egen, framtagen med JML 
Delta] 

 
 
Om avskrivningstakten på systemet endast skulle beräknas till 3 år erhålls en total årlig 
kostnad för systemet PipeChain på mellan 0.87 miljoner och 1.37 miljoner kronor. Detta 
resultat visas i figur 18. 
 

 
Figur 18: Resultat av analysen vid tre års avskrivningstakt [Källa: egen, framtagen med JML 

Delta] 
 
 
Som man kan utläsa ur graferna ovan beror mycket på den avskrivningstakt man väljer, det 
vill säga hur länge man tror att man kan utnyttja systemet innan man behöver ett nytt. Man 
bör också observera att även om grafen till största delen ligger över noll-linjen kan 
fortfarande allt inom det ljusa området inträffa. Vid tio års avskrivningstakt är detta 
problem inte överhängande, men vid tre års avskrivningstakt är sannolikheten fortfarande 
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stor att resultatet kan bli negativt och kan i värsta fall resultera i en förlust per år på nästan 
800 000 kronor. 
 
Dessa resultat förutsätter dock att man kan lita på produktionen, skulle detta inte vara 
möjligt går lagernivåerna inte att förändra vilket vid fem års avskrivningstakt resulterar i 
figur 19. Här ser man snabbt att läget förändras och resultatet visar till största delen på 
negativa siffror. 
 

 
 
Figur 19: Resultat av analysen vid 5 års avskrivningstakt vid oförändrade lagernivåer [Källa: 

egen, framtagen med JML Delta] 
 
 

4.4.5 Slutsatser av VMI-beslutet 
En viktig fråga är om förändringen returnerar satsade pengar, eller om kostnaden för ett 
införande överstiger förtjänsten. Även säkerhetsaspekterna spelar en viktig roll. Vilka risker 
finns med att dela information om sitt lager med andra parter? En mängd olika frågor måste 
besvaras för att avgöra om VMI är en acceptabel strategi i kanaltänkandet, men det vi har 
koncentrerat oss på är, som tidigare nämnt, enbart de monetära aspekterna. 
 
Utifrån insamlad data visar det sig att det förväntade värdet är positivt, dock är resultatet 
väldigt känsligt vid kortare avskrivningstakt än 10 år och vi anser därför att en djupare 
studie behöver göras för att studera den exakta avskrivningstiden för systemet. Detta 
förutsätter dock att man kan lita på produktionen. Fabrikerna är trots allt känsliga för 
produktionsstörningar och frågan är om man kan sänka lagernivåerna något.  
 
Vi anser att ett system likt PipeChain passar bättre för industrier som har kortare 
produktionscyklar och kan anpassa sin produktion mer efter det behov som kunderna har i 
realtid, enligt just-in-time-principen. Som det fungerar i fallet SCA Packaging kan inte 
efterfrågan mötas, utan det tar upp till en vecka innan en förändring i produktions-
planeringen kan ske. 
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Under informationsinsamlandets gång har vi dock fått indikationer som visar att den 
skandinaviska marknaden har en effektiv distribution till skillnad från övriga Europa, bland 
annat är lagernivåerna i utlandsterminalerna tre gånger så höga. Detta har inte tidigare tagits 
upp då vi haft för avsikt att endast studera den svenska marknaden, men vi tror att 
PipeChain kan vara ett bra alternativ till dagens system inom detta område. 
 
 

5. Analys 
Grundstrukturen för detta kapitel utgörs av vår analysmodell12. Om tid funnits så skulle vi 
inte ha avgränsat oss till att enbart studera de monetära variablerna, då det vid strategiska 
beslut finns många variabler som bör tas under beaktande. Dock kan denna modell utgöra 
en del av det underlag som används vid beslutfattandet, där det representerar de monetära 
aspekterna i beslutet. Övriga aspekter måste också vägas in, men här visas hur utslaget kan 
bli rent ekonomiskt och detta får sedan vägas mot de övriga aspekterna. 
 

5.1. Identifiering av beslutssituationen och målförståelse 
Det första steget i beslutsanalysprocessen utgörs av identifiering av beslutssituationen och 
målförståelse. Detta första steg gäller inte bara den rationella utan även den intuitiva 
beslutsprocessen, då hela poängen med att ta ett beslut är att det ska leda mot ett uppsatt 
mål. Strategiska beslut, som i vårt fall ett införande av VMI, är ofta unika, komplexa och 
ostrukturerade och kan därför inte programmeras eller återupprepas. Ingen situation är den 
andra lik vilket gör att detta första steg är viktigt i denna typ av beslut. En klar och tydlig 
målformulering underlättar de kommande stegen betydligt genom att ge en riktlinje för 
processen som ska genomföras. Då det är beslutsfattaren själv som behöver få klarhet i 
vilka mål som ska uppnås och hur beslutssituationen ser ut används inte beslutsverktyget i 
detta steg. 
 

5.2. Identifiering av handlingsalternativ 
Det andra steget i beslutsanalysprocessen är att identifiera olika handlingsalternativ. I vårt 
fall hade vi redan handlingsalternativen färdiga eftersom vi skulle utreda ett redan 
framställt problem, att införa VMI eller inte. Om vi inte haft frågeställningen färdig hade 
det behövts mycket tid för att identifiera handlingsalternativ. Exempelvis om steg ett i 
beslutsanalysprocessen har avklarats och där framkommit att man måste lägga om sin 
distributionskanal för att effektivisera distributionskedjan skulle en omfattande 
undersökning behöva göras för att utröna vilka handlingsalternativ som finns. Man skulle 
exempelvis kunna komma fram till att mer frekventa transporter, rationalisering av 
administrativa tjänster eller konceptet VMI är tre olika vägar att gå och dessa behöver 
utredas var för sig. Här finns en rad olika alternativ att reda ut medan vi har fått det givet att 
endast titta på om VMI bör införas eller ej. 
 

5.3. Strukturering av problemet och identifiering av konsekvenser 
Det tredje steget är att strukturera problemet och identifiera konsekvenserna. I 
empiriavsnittet användes verktyget för byggandet av beslutträd vilket visade sig vara bra 

                                                 
12 Se kapitel 2.5. 
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för att få en struktur av problemet. I vårt fall strukturerade vi beslutet genom att skapa ett 
beslutsträd baserat på den information som vi fått in genom referensramen. Med utgångs-
punkt från de förändringar som kan uppstå med VMI identifierade vi faktorer som kan 
komma att förändras i företaget. Senare när den empiriska datan beaktades upptäcktes att 
inga större förändringar kunde ske i flertalet av faktorerna. Därför strukturerades trädet om 
till att innefatta endast de faktorer som berörs vid ett införande av VMI och PipeChain. 
 

5.4. Bedömning av sannolikheter för osäkra utfall 
Det fjärde steget är att bedöma sannolikheter för de osäkra utfallen, vilket kan vara väldigt 
svårt då historisk data och sannolikhetsfrekvenser ofta inte finns att tillgå. Vi hade samma 
problem i vår undersökning, där inte någon faktor kunde sättas till ett givet värde. Därför 
kommer intuition in i detta steg där en kvantifiering måste göras baserat på tro och viss 
erfarenhet av andra problem. Vi försökte få sannolikheterna så objektiva som möjligt 
genom att diskutera dessa med Peter Eriksson. Det visade sig dock vara mycket enklare att 
sätta intervall än ett givet värde på grund av osäkerheten i situationen. 
 

5.5. Värdering av utfallens konsekvenser 
Det femte steget är att värdera de olika utfallens konsekvenser. När trädet var uppbyggt och 
sannolikheterna var satta värderade vi konsekvenserna. Det visade sig tydligt vilka delar i 
trädet som vi hade för lite information om för att ett egentligt beslut skulle kunna tas och 
fick därför närmare studera dessa siffror. Vi utgick dock från monetära värden vilket 
innebär problem vid behandling av faktorer som exempelvis service. Att översätta 
kundservice till monetära värden kräver stor efterforskning, men då vi avgränsat oss till 
monetära värden ansåg vi detta ligga utanför ramen för vår undersökning. 
 

5.6. Utvärdering av handlingsalternativ 
Efter att ha erhållit en struktur, samt värderat sannolikheter och värden på konsekvenser, 
beräknades väntevärdena fram. Detta gjordes genom att använda EMV-kriteriet som 
tidigare redovisats. Här erhålls med beslutsverktyget en graf av analysen som visar 
resultatet av den insamlade informationen. Grafen kräver sedan en viss tolkning för att 
utröna om resultatet är tillräckligt bra för att ta ett beslut på. 
 

5.7. Känslighetsanalys 
Tidskrävande känslighetsanalyser behöver till stor del inte användas i JML Delta eftersom 
alla siffror matas in med intervall. Vi testade dock med tre olika avskrivningstider, då 
tvekan råder om längden på avskrivningstiden för en investering av detta slag, för att visa 
hur stor påverkan avskrivningstiden har. Dessa tre avskrivningstider hade dock direkt 
kunnat läggas in i analysen redan från början, men man hade då fått en bredare analyskurva 
där det varit svårare att utläsa resultatet. 
 

5.8. Ytterligare information 
Det åttonde och näst sista steget är att fundera över om man har tillräckligt med 
information. Vi anser att med den tidsbrist som råder har vi fångat det viktigaste i besluts-
underlaget, men om mer tid gavs skulle samtliga kunder till SCA Packaging Obbola 
studeras där även icke monetära värden beaktas. 
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5.9. Implementering av det valda alternativet. 
Det sista steget i den rationella beslutsprocessen är att implementera det valda alternativet, 
d.v.s. i vårt fall att verkställa den valda strategin. Implementeringen sköts dock av SCA 
Transforest och ligger helt utanför vår undersökning. 
 
 

6. Slutdiskussion 
I detta kapitel diskuteras vår problemformulering som ställdes i början av arbetet. Här 
diskuteras också hur väl vi uppnått syftet med arbetet samt ger förslag på vidare studier. 
 

6.1. Hur kan det rationella beslutsverktyget JML Delta användas vid strategiskt 
beslutsfattande? 
Beslutsverktyget JML Delta följer vid ett strategiskt beslut de olika stegen i besluts-
analysprocessen, men används dock inte i samtliga steg. Nedan följer en redogörelse för 
dessa steg, samt hur verktyget användes vid respektive steg: 
 
Det första steget i beslutsanalysprocessen utgörs av identifiering av beslutssituationen och 
målförståelse. Då det är beslutsfattaren själv som  behöver få klarhet i vilka mål som ska 
uppnås och hur beslutssituationen ser ut används inte något beslutsverktyg i detta steg. Här 
spelar däremot intuition förmodligen en stor roll för att erhålla en förståelse för målet och 
för att kunna identifiera beslutssituationen. 
 
Det andra steget är att identifiera olika handlingsalternativ. Strategiska beslut, som ofta har 
långtgående påverkan på organisationen, kännetecknas av låg struktur vilket gör att varje 
situation måste utredas grundligt för att man överhuvudtaget ska kunna identifiera de olika 
handlingsalternativ som är möjliga. Skillnaden mellan den rationella beslutsprocessen och 
den intuitiva är att den rationella försöker identifiera alla olika handlingsalternativ, medan 
den intuitiva ofta utreder och går vidare med endast ett eller ett fåtal tänkbara alternativ13. 
Identifieringsfrågor lämpar sig inte att analyseras med olika tekniska hjälpmedel och därför 
används heller inte JML Delta i detta steg. 
 
Det tredje steget är att strukturera problemet och identifiera konsekvenserna. Ett 
komplicerat beslutsproblem såsom strategiska beslut blir ofta mer hanterbart om det delas 
upp i flera olika steg. Beslutsträd är ett hjälpmedel för detta och stöds också av JML Delta. 
Vid byggandet av ett beslutsträd tvingas beslutsfattaren att tänka på vilka olika händelser 
och konsekvenser som är möjliga, vilket medför att problemet struktureras upp. Dessutom 
klarläggs behovet av mer information i osäkra faktorer. 
 
Det fjärde steget är att bedöma sannolikheter för de osäkra utfallen. Detta bygger på den 
struktur som byggdes upp i föregående steg. Vid strategiska beslut är det svårt att sätta en 
given sannolikhet eftersom historisk data och sannolikhetsfrekvenser ofta inte finns att 
tillgå. Även vid användandet av beslutsverktyget krävs alltså en viss del intuition eller 
erfarenhet. JML Delta har dock den stora fördelen att den tillåter användandet av intervall 

                                                 
13 Se kapitel 1.1. 
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istället för att sätta ett exakt värde för varje händelse. Det motsvarar bättre beslutfattarens 
tro att använda intervall eftersom det är mycket svårt för en människa att skilja på olika 
sannolikheter om det inte finns något konkret att jämföra med. När beräkningar sedan görs 
med verktyget bör man beakta att bredden på intervallet motsvarar beslutfattarens osäkerhet 
i frågan. Ett stort intervall visar att osäkerheten är stor vad gäller sannolikheten, samtidigt 
som ett litet intervall visar att beslutsfattaren är relativt säker på sannolikheten. 
 
Det femte steget är att värdera de olika utfallens konsekvenser. Att värdera olika 
konsekvenser kan till viss del göras på ett mer rationellt tillvägagångssätt än att bedöma 
olika sannolikheter. Givet en struktur och en sannolikhet värderas sedan konsekvenserna 
utifrån de händelser som leder fram till konsekvensen. Här finns mycket information att 
tillgå, exempelvis priser för datasystem, kostnader för administration och lager m.m., vilket 
gör det lättare att uppskatta än sannolikheter. Ibland behöver inte ens uppskattningar göras 
eftersom priser och kostnader redan är satta eller kan räknas ut. Vissa parametrar kan dock 
vara svåra att sätta ett monetärt värde på, men underlättas av JML Delta som också ur 
denna aspekt accepterar intervallutsagor. 
 
I det sjätte steget gäller att utvärdera alla handlingsalternativ och möjliga händelser. Vid 
utvärdering används olika kriterium, beslutsregler. En vanlig beslutsregel är att maximera 
förväntat monetärt värde (EMV-kriteriet) som kan användas under förutsättning att 
beslutsfattaren kunnat ange sannolikheter och monetära värden för de olika händelserna. 
Om även icke monetära värden ska inkluderas kan nyttokriteriet användas, något som vi i 
denna uppsats inte avsett att studera. JML Delta stöder dock båda beräkningssätt även i de 
fall då sannolikheter och värden representeras med intervall. Resultaten presenteras i form 
av numeriska värden i beslutsträdet samt i form av ett diagram. Denna del av besluts-
processen är strikt rationell då beslutsfattaren använder sig av matematiska beräkningar och 
väljer alternativ efter en given regel. 
 
Det sjunde steget är att göra en känslighetsanalys. Fördelen med en känslighetsanalys är att 
det går att upptäcka vilka faktorer som är känsliga för förändringar, vilket är viktigt att göra 
eftersom sannolikheter och värden ofta är uppskattade. Detta kan göras genom att 
undersöka hur robusta valet av ett alternativ är i jämförelse med de siffror som används i 
trädet. Tidskrävande känslighetsanalyser behöver till stor del inte användas i JML Delta 
eftersom alla siffror matas in med intervall. 
 
Det åttonde och näst sista steget är att fundera över om informationen är tillräcklig för att 
kunna ta ett beslut. Om så inte är fallet kan beslutsfattaren gå tillbaka till det steg som 
kräver ytterligare information och göra nödvändiga förändringar. Med beslutsverktyg går 
det lätt att spara uppbyggda träd för att senare kunna ändra på strukturen. 
 
Det sista steget i den rationella beslutsprocessen är, om beslutsfattaren efter 
beslutsanalysprocessen finner att strategin ska genomföras, att implementera det valda 
alternativet. 
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6.2. Vilka är beslutsverktygets för- respektive nackdelar i jämförelse med en 
intuitionsbaserad beslutsprocess? 
Många beslutsfattare reagerar säkert negativt på tanken att ersättas med ett datorprogram, 
men detta är inte avsikten med beslutsverktyg. Syftet är istället att förbättra möjligheterna 
att fatta välgrundade beslut. Beslutsfattaren får en god överblick över beslutsmaterialet och 
möjligheten ökar att få ett tydligt helhetsperspektiv på problemet. Genom att underlaget blir 
tydligare syns dessutom ett eventuellt informationsbehov, d.v.s. inom vilka områden som 
det krävs mer information innan ett beslut kan fattas. Beslutet kan också tydligare 
dokumenteras och beslutsunderlaget enklare granskas och justeras.  
 
Trots att beslutsfattande är viktigt för våra liv är det få av oss som får utbildning i ämnet. 
Det återstår därför bara att lära sig av erfarenheten, men erfarenheten är en dyr och 
ineffektiv lärare som lär ut både goda och dåliga saker. Enligt Deljemark & Gradin14 verkar 
det som att denna beslutsprocess till och med ersatts med en irrationell sådan, vilket kan 
bero på beslutsfattarens begränsade intuitiva förmåga. För att intuitionen ska fungera måste 
beslutsfattaren vara ytterst insatt, dessutom behöver inte erfarenheten av att ha fattat ett 
strategiskt beslut vara särskilt användbar när vi ställs inför nästa eftersom 
beslutssituationerna kan vara oerhört skiftande. 
 
Det finns mycket få kopplingar mellan olika strategiska beslut, men det innebär inte att det 
inte går att bli bra på att fatta beslut. Kopplingen mellan de olika besluten ligger inte i vad 
som  beslutas, utan hur man gör det. Enda sättet att öka chansen att fatta bra beslut är 
genom att lära sig en effektiv beslutsprocess som leder till bästa beslut med minsta möjliga 
kostnad i tid, pengar och kraft. Som undersökningen från 195715 visade, berodde de flesta 
fel på att analysen inte gjorts tillräckligt bra eller inte gjorts överhuvudtaget. Om istället 
beslutsfattaren lär sig att använda beslutsstöd skulle förmodligen resultaten av beslutet 
kunna förbättras. 
 
JML Delta utgör inte på något sätt ett verktyg som alltid avgör vilket beslut som är bäst. 
Syftet är istället att underlätta för beslutsfattare att nå strukturerade, välunderbyggda och 
genomarbetade beslutsunderlag genom att analysera beslutssituationen och peka ut svaga 
respektive starka alternativ. Beslutsverktyg ger en metod som gör det möjligt att resonera 
sig fram till bästa handlingsalternativ, men det är viktigt att vara medveten om att rätt beslut 
enligt tillämpad metod inte nödvändigtvis medför goda utfall i den specifika 
beslutssituationen. I det långa loppet bör man dock få ett bättre utfall med ett systematiskt 
angreppssätt. 
 
Den rationella beslutsprocessen kritiseras av förespråkare av den intuitiva skolan på en rad 
punkter, men förklarar inte på något konkret sätt hur den intuitiva beslutsprocessen är 
bättre. Här tar vi upp samt besvarar en del påståenden som hämtats från referensramen: 
 

                                                 
14 Se kapitel 1.1. 
15 Se kapitel 2.2.2. 
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- Situationen blir allt för komplex för den rationella beslutsprocessen då den innehåller ett 
kaos av faktorer16: Hur klarar då en beslutsfattare att handskas med situationen utan 
hjälpmedel? Genom att använda en trädstruktur går det att strukturera beslutet, vilket 
innebär att komplexiteten går att hantera. Då beslutsproblemet är strukturerat klargörs 
också vilken ytterligare information som krävs. Vi anser att alltför stor tillit ställs på den 
intuitiva beslutsprocessen, där beslutsfattaren på ett nästan övernaturligt sätt kan 
sammanställa all insamlad information och på så sätt erhålla ett bättre resultat än med en 
rationell beslutsprocess. 

 
- Ett beslut grundat på en rationell analys av en situation blir sällan utfört som avsett, 

antingen på grund av att verkligheten innehåller en uppsjö faktorer som beslutsfattaren 
inte förmådde ta med i analysen, eller på grund av att egna tolkningar och idéer präglar 
och förvränger beslutets innehåll 17: Om beslutsfattaren inte förmår att ta med alla 
faktorer i den rationella processen där hela problemet är strukturerat, hur ska dessa 
faktorer då kunna räknas med i den intuitiva processen? I den intuitiva beslutsprocessen 
är dessutom den personliga påverkan långt större då egna tolkningar och idéer utgör 
själva beslutsprocessen. I den rationella processen får dessa faktorer en mindre påverkan 
på själva beslutet. 

 
- Med det rationella beslutet blir beslutsfattaren mindre lyhörd för ny information som 

dyker upp och håller ofta fast vid beslutet även sedan det uppmärksammats att något är 
fel. Alla varningssignaler noteras men ignoreras eftersom beslutet är rätt enligt all 
tillgänglig analys 18: Vi anser att en förändring vid intuitiva beslut kan innebära en 
prestigeförlust för beslutsfattaren som fattat beslutet "på känn" och därför är direkt 
ansvarig för resultatet. Hade beslutet grundats på den rationella beslutsprocessen hade 
beslutsfattaren utan prestigeförlust kunnat ändra beslutet och hävda att det tidigare 
beslutet var rätt under dåtidens former, men att något nu förändrats vilket kräver ny 
analys. Då beslutsträdet är sparat behöver det bara uppdateras med ny information för att 
en eventuell korrigering ska kunna genomföras. Problemstrukturen blir också lättare att 
diskutera då beslutsunderlaget är dokumenterat och fler personer kan därför aktivt 
medverka i beslutsprocessen. 

 
- Vi har kanske aldrig varit i en liknande situation förut, och har därför inga inlärda 

strategier, rutiner eller reflexer att falla tillbaka på 19: Beslutsverktyg fungerar liknande 
vid alla beslut, intuition kräver att man har direktupplevelser av situationen. 

 
Sammanfattande synpunkter på varför man bör att arbeta med beslutsverktyg: 
- Beslutsverktyget tvingar fram ett systematiskt tänkande. 
- Beslutsverktyget kräver en detaljerad beskrivning av beslutssituationen, vilket gör att 

beslutsfattaren får en ingående förståelse för alla förutsättningar, handlingsalternativ och 
osäkerheter. 

                                                 
16 Se kapitel 2.2.1. 
17 Se kapitel 2.2.3. 
18 Se kapitel 2.2.3. 
19 Se kapitel 2.2.1. 
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- En strukturering av beslutsproblemet kan ge idéer om informationsluckor. 
- Det strukturerade beslutsproblemet kan vara ett bra hjälpmedel när det ska diskuteras 

med deltagare från olika kompetensområden då beskrivningen kan användas som 
diskussionsunderlag och underlättar kommunikation om beslutssituationen. 

- Fattade beslut kan legitimeras. Om beslutsfattaren tar beslut för någon annan parts 
räkning kan beslutsanalysen legitimera detta beslut. 

- En dokumenterad problembeskrivning gör det lättare att följa upp och utvärdera fattade 
beslut för att dra lärdomar inför andra beslut. 

- Tillåter hög grad av komplexitet och löser komplexa sammanhang genom matematik. 
 
De nackdelar som vi upptäckt med beslutsverktyg är följande: 
 
- För att beslutsverktyget ska kunna nyttjas till fullo krävs grundläggande kunskap om det 

beslutsteoretiska området. Dessutom bör beslutsfattaren inte vara främmande för 
dataapplikationer och dess användande. Beslutsverktyget kan också ta ett tag att sätta sig 
in i då det finns funktioner som kan upplevas som komplicerade vid första anblicken. 
Exempelvis kräver analysen i JML Delta viss kunskap om de bakomliggande teorierna. 

 
- Att använda beslutsverktyget är tidskrävande då problemet måste struktureras upp, 

sannolikheter måste uppskattas, konsekvenser måste värderas och all insamlad 
information måste matas in. Efter inmatandet startar processen att analysera där man 
ibland upptäcker att något saknas för att kunna slutföra den. Om denna information är 
svår att skaffa fram kan beslutet skjuta på tiden, vilket inte alltid är acceptabelt i 
företagens snabbförändrade värld. En erfarenhet från många arbetsområden är dock att 
ju mer tidspressad en uppgift är att lösa, desto större är faktiskt också anledningen att 
arbeta efter en strukturerad beslutsprocess och inte falla för frestelsen att börja 
improvisera. Tidsvinsten, om nu någon sådan är att tala om vid intuitiva beslut, 
försvinner ofta p.g.a. tidsåtgången för alla missar. 

 
- Vissa konsekvenser kan ibland vara svåra att värdera. Hur ska exempelvis en värdering 

av mer kvalitativa uppgifter göras? Detta problem existerar också vid den intuitiva 
beslutsprocessen, men beslutsfattaren slipper dock att värdera dessa konsekvenser i 
monetära värden. 

 
- Vi anser att den ideala bilden av den rationella beslutsprocessen inte alltid kan uppnås på 

grund av företagens begränsade resurser av bland annat tid, kunskap och pengar. 
Beslutsfattaren får ofta nöja sig med ett acceptabelt resultat istället för ett optimalt, men 
bör dock fortfarande använda sig av beslutsverktyg för att uppnå detta. 

 
6.3. Förslag till vidare studier 

Som vi påpekade i vår avgränsning hade vi för avsikt att endast studera de monetära 
aspekterna. För att bättre utreda beslutsverktygs användande och för- respektive nackdelar 
vid strategiska beslut krävs en djupare studie där också icke monetära aspekter utreds. Vi 
anser också att den intuitiva beslutsprocessen bör studeras mer omfattande, då litteratur 
inom detta område varit svårt att hitta. 
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