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En studie vid SCA Transprest 
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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. 
 
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 det 
nyutvecklade beslutsverktyget JML Delta kan användas i dessa steg.  
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1. Bakgrund 

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? 
 
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 
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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 arbete 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 
beslutsverktyget JML Delta1 för att utreda hur detta kan användas för att analysera och fatta 
beslut. Genom att både teoriskt och praktiskt undersöka hur ett beslutsverktyg kan 
användas vid strategiskt beslutsfattande vill vi påvisa den rationella beslutsprocessens värde 
för professionella beslutsfattare. 
 
 

2. Beslutsteori  
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. 
 
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 

                                                 
1 Utvecklat av prof. Love Ekenberg (MHS/SU), dr. Mats Danielsson (SU), Jim Johansson (MHS) & Martin 
Svensson (MHS). 
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beslutssituationer [Gärdenfors & Sahlin, 1988, s. 5 f.]. Resnick [1997, s. 3] 
beskriverbeslutsanalys 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 
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.] 
 

2.1. Beslutsmodeller 
Beslutsträd är 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. 
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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. 
 

2.2. Beslutsregler 
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.]. 
 
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. 
 
EMV-kriteriet (Expected Monetary Value), förväntat monetärt värde, används för att 
beräkna värdet av olika grenar i beslutsträd, men beslutsträd kan naturligtvis även 
analyseras med andra beslutskriterier (nyttokriteriet, maximin, minimax-regret m.m.). 
 

 
Figur 1. Beslutsträd för beslut under risk [Källa: egen]. 
 
 
Beslutsträdet i figur 1 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. 
 

Besluts- 
problem 

Konsekvens 1: -40 

Konsekvens 2: 30 

Konsekvens 3: -50 

Konsekvens 4: 10 

Beslutsnod 

Händelsenod 

Konsekvensnod 

Alternativ B: Inte investera 

Alternativ A: Investera 

 B 

A 
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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). 
 
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 2,  och vida 
tillämpad som en deskriptiv modell av ekonomiskt beteende 3. [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] 
 

2.3. 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 
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 Se exempelvis Keeney och Raiffa, 1976. 
3 Se exempelvis Friedman och Savage, 1948, och Arrow, 1971. 
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2.4. 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. 
 

2.5. 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 akademiker4 från Stockholms Universitet samt 
Mitthögskolan i Sundsvall. Modellen bakom verktyget har använts i så skilda sammanhang 
som slutförvaring av kärnbränsle, val av datorsystem, utvärdering av offerter i 
upphandlingssituationer och prognoshantering. 
 

2.5.1 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 

                                                 
4 Prof. Love Ekenberg (MHS/SU), dr. Mats Danielsson (SU), Jim Johansson (MHS) & Martin Svensson 
(MHS). 
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faktorer som kräver ytterligare information. En del av ett beslutsträd konstruerat i JML 
Delta ses i figur 2. 
 

 
Figur 2: Utdrag ur ett beslutsträd i JML Delta [Källa: Egen, framtagen med JML Delta] 
 
 

2.5.2 Beslutsregler 
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. 
 
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. 
 

2.5.3 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 
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 

C: Konsekvens. 
 

E: Händelse. 
 

P:[min, max]: Sannolikheten att denna 
gren inträffar vid händelsen. 
 

V:[min,  max]: Värdet av denna gren  
vid händelsen. 
 

P Tot:[min, max]: Sammanlagda 
sannolikheten för denna konsekvens. 
 

V Tot:[min, max]: Sammanlagda 
värdet av denna konsekvens. 
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för konsekvens X är större än konsekvens Y“ är mycket rimliga och naturliga. Dessa 
uppskattningar gäller naturligtvis också för att uppskatta värdet av konsekvenserna. 
 

2.5.4 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. 
 

2.5.5 Analys 
Det enkla sättet att utläsa analysen i figur 3 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 3: Evalueringsgraf med JML Delta [Källa: Egen, framtagen med JML Delta] 
 
 
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. 
 
 

3. Fallstudie – 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. 
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3.1. Kartläggning av produkt- och informationsflödet (Obbola - Järfälla) 

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 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Nuvarande flöden,  Obbola - Järfälla [Källa: egen] 
 
 
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 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: 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)

 2. Leveransbeordring (dagligen) 

4. Påfyllning (veckovis) 3. Påfyllning (dagligen) 

O: Obbola 
S: Skövde 
J: Järfälla 

Fysiskt flöde 

Info. flöde 
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3.2. Applicering av JML-Delta 

Under detta kapitel kommer beslutverktyget att användas för att analysera det strategiska 
beslutet om ett eventuellt införande av PipeChain. Arbetet är avgränsat till att endast 
omfatta de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma. Underlaget är baserat på 
intervjuer som i detalj är redovisade i [Johansson & Svensson, 2001]. 
 

3.2.1 Strukturering av problemet & identifiering av konsekvenser 
De faktorer som kan förändras vid ett införande av VMI används i figur 6 som grund för 
strukturen av problemet i beslutsverktyget. 
 

 
Figur 6: Strukturen på beslutsproblemet [Källa: egen] 
 
 

3.2.2 Uppskattning av sannolikheter och värden 
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 7. 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. 

Ökning 

Ökning 

Ökning 

Minskning 

Minskning 

Minskning 

D: Decision (Beslut) 
E  : Event (Händelse) 
C: Consequence (Konsekvens) 
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Figur 7: 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 7 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 kan lagerminskningar 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. Man ser dock ingen förändring av 
kundernas lagernivåer. 
 
Uppskattning: 
- Minskning med 40% av lagernivån: Sannolikhet mellan 0% och 20% 
- Minskning med 25% av lagernivån: Sannolikhet mellan 25% och 55%. 
- Minskning med 15% av lagernivån: Sannolikhet mellan 20% och 40%. 
- Oförändrad lagernivå: Sannolikhet mellan 10% och 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. 
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Administration 
Administrationskostnaden kommer troligen att kunna minskas efter ett införande av 
PipeChain. Då de dagliga rutinerna för ordermottagande och orderbekräftelse sker 
automatiserat kan dessa resurser läggas på mer kvalitativt arbete. De uppskattningar som 
har gjorts är följande: 
- Minskning med 2 personer: Sannolikhet mellan 10% och 30%. 
- Minskning med 1 person: Sannolikhet mellan 50% och 70%. 
- Oförändrat: Sannolikhet mellan 10% och 30%. 
 
En tjänst motsvarar mellan 400 000 och 600 000 kronor för företaget inklusive arbetsgivar-
avgifter. 
 
Produktion 
Besparing kan ej göras, men genom effektivare produktionsplanering 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 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 
Ingen 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 
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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 
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 8 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 8: Strukturering av problemet [Källa: egen, framtagen med JML Delta] 
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3.2.3 Utvärdering av handlingsalternativ 

När struktureringen av problemet och värderingen av variabler är färdig startar analysfasen 
där en utvärdering av samtliga handlingsalternativ görs. I figur 9 visas resultatet av 
analysen vid fem års avskrivningstakt. För bättre förståelse för dessa grafer hänvisas till 
kapitlet 2.5.5 där detta tas upp i sin helhet. 
 

 
Figur 9: Resultat av analysen vid 5 års avskrivningstakt [Källa: egen, framtagen med JML 

Delta] 
 
 
I figur 9 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. 
 

3.2.4 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 10. 
 

 
Figur 10: Resultat av analysen vid 10 års avskrivningstakt [Källa: egen, framtagen med JML 

Delta] 
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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 11. 
 

 
Figur 11: 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 
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 12. Här ser man snabbt att läget förändras och resultatet visar till största delen på 
negativa siffror. 



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

 

 R-02-32 
Sida 19 (22)

 
 

 
 

 
Figur 12: Resultat av analysen vid 5 års avskrivningstakt vid oförändrade lagernivåer [Källa: 

egen, framtagen med JML Delta] 
 
 

3.2.5 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. 
 
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. 
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4. Slutdiskussion 

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 alternativ5. 
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 
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 

                                                 
5 Se kapitel 1. 
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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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