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Genom att tänka över orsakerna till, och konsekvenserna av våra attityder och hand
lingar kan vi påverka och ändra våra beslut. Vi försöker t ex lägga märke till vilka 
fakta som provocerar oss och som vi gärna skjuter åt sidan. Vi namnger det vi önskar 
och fruktar och får därigenom gradvis bättre kontakt med våra känslor. På detta sätt 
ändras våra uppfattningar och värderingar av oss själva och det saken gäller. Vi utvid
gar vår frihet. Om vi däremot aldrig gör oss själva till objekt, aldrig frågar oss om vi 
verkligen önskar ha den önskan vi har och aldrig försöker bearbeta vårt inre, krymper 
vår frihet och vi blir långsamt förstenade. 

Harald Ofstad, 
Vi kan förändra världen. Hur bör vi ställa frågorna? 
Prisma, Stockholm 1990.
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Förord 
Ibland vore det rätt trevligt om vi kunde gå på det där snacket om att vi är 
skapelsens krona med en fri vilja att förfoga över. Och att vi är det rationella 
förnuftets absoluta manifestation. Det är vi inte. Otur. Vi är tämligen begrän-
sade i de flesta hänseenden. Visst, vi kan hitta på en och annan finurlig grej 
men på det hela taget så ser det ganska tunt ut.

Samtidigt gör informationsflödet, beroendet av omvärlden, den globala eko-
nomin och den ständigt ökande förändringstakten att gamla affärsmodeller 
eller tjänste- och servicestrukturer inte längre är lika effektiva, eller ens rele-
vanta, och de måste därför löpande omarbetas. Detta ställer stora krav på or-
ganisationers och individers förändringsarbete. Beslut måste ständigt fattas 
och det går väl sådär på det hela taget. Ibland bra. Ibland mindre bra.

Det största problemet med mänskligt beslutsfattande är att intuitionen sällan 
räcker till. Att fatta rationella och väl genomtänkta beslut är helt enkelt för 
svårt för oss i många fall. Ett ännu större problem är att de flesta inte inser 
det. Människor tror sig vara rationella men har egentligen en ganska begrän-
sad kapacitet att faktiskt vara det och läget förvärras dessutom av föreställ-
ningen att vi utan någon som helst hjälp kan fatta kloka beslut. 

Man kunde kanske tycka att det här får väl människor och organisationer 
klara ut bäst de vill och att vi därmed kan lämna det därhän. Men ofta är det 
så att beslut påverkar andra människor, ibland rätt så mycket, och i vissa fall 
är avgörande. I några fall t o m för stora mängder av människor, och andra 
organismer också för den delen, födda som ofödda. Till exempel gäller detta 
för offentligt beslutsfattande i storskaliga projekt. Man får understundom in-
trycket att det finns oacceptabelt stora inslag av slumpmässighet i det här, 
även i kostsamma eller kontroversiella frågor.
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Vi som skrivit denna bok har funnit det vara både anmärkningsvärt och be-
kymmersamt att stora satsningar genomförs utan att en mer kvalificerad be-
slutsmetod används där viktningar, prioriteringar och värderingar öppet ut-
trycks och beaktas i utvärderingarna. Känslor och politiska faktorer blandas 
ofta med fakta till en ogenomtränglig soppa. Känslor är ju viktiga här, inte 
minst i själva beslutsfattandet, men de ska inte sammanblandas med fakta. 
Då går det ofta fel. Och ingen förstår ens varför.

I det här läget har BI-system dykt upp, åtminstone i företagen. Ibland som 
frälsaren i nöden. Ibland som något från yttre rymden. Ibland som något 
man skaffar för att alla andra verkar ha det. Eller för att säljare och konsulter 
säger att alla andra har det. Men en stor del av alla BI-projekt går inte som 
förväntat. Man når inte målen. Inte för att det är tekniskt svårt. Om man nu 
bara gör hyggligt rätt. Utan mer för att... ja, läs boken så får du se.

Så allt det här har vi försökt att göra något åt och vi har en del idéer när det 
gäller hantering av beslut och risker som vi har använt oss av i ett flertal sam-
manhang i större och mindre projekt för företag och myndigheter. Projekten 
har varierat i storlek mellan 6 och 1800 konsekvenser och med budgetar från 
100 000 till 8 miljarder kr och har innefattat allt från stora inköpsofferter över 
markplanering vid utbyggnad av infrastruktur till val av nationellt försäk-
ringssystem för ekonomiska och sociala risker vid flodöversvämningar. Ofta 
är det också många intressenter inblandade. Detta gör att det finns mycket 
tyckande som vi separerar ut. Vet man vad som är vad så kan vi faktiskt 
destillera ut vad man bör göra och varför. Det här verkar således gå rätt bra 
och nu tror vi oss veta vad som bör göras i de flesta fall. En trevlig bieffekt av 
våra metoder är att vi nu också ser varför.

Nu tänker vi berätta det för er. 

Några av oss har sysslat ett tjugotal år med beslutsanalys och dito metodik, 
som professorer och som konsulter. En av oss minst lika länge med datalager 
och annat inom BI. Och databaser innan begreppet BI hade slagit igenom. 
Alla har vi stor erfarenhet som konsulter i en eller annan form. Tillsammans 
har vi örnkoll. 



 Bortom Business intelligence | III

Och med våra örnögon har vi sett att BI som företeelse hamnat lite snett. Vi, 
precis som många andra, tyckte och tycker fortfarande att beslutsstöd som 
idé är kanon. Men kanske inte alla BI-projekt. Om du läser vidare så får du 
se varför.

Vi vill så gärna att era BI-projekt kommer förbi de organisatoriska, arkitektur-
mässiga och implementationstekniska svårigheter de möjligtvis kan ha råkat 
ut för (eller framgent skulle kunna råka ut för) och tas i drift som fullt fung-
erande system till verksamhetens fromma. Därför ger vi här och var några 
små råd som vi hoppas kan komma väl till pass.

Så vi har krupit ut ur vårt örnnäste och knattrat ihop följande lilla skrift. Vi 
hoppas att den har blivit läsvärd och önskar härmed god läsning.

Författarna, sommaren 2009
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Inledning
Hur kunde det gå så här?

Frågan dyker inte så sällan upp. Inte desto mindre är den ofta onödig. Den 
beror i många fall på att man inte har tänkt igenom vad man ska göra innan. 
Ibland kan man ha otur. Visst. Men långt ifrån varje gång. Det följer av själva 
definitionen av ordet otur. 

Mängder av felaktiga beslut beror på att man inte har funderat igenom dem 
ordentligt. Det här kan ju förefalla ganska självklart, men förbluffande ofta 
så fattas även mycket avgörande beslut utan särskilt djupgående analyser. 
Jovisst, det finns ofta lite bakgrundsdata någonstans som ligger och skvalpar, 
men det görs inte så mycket med dem. Det här beror ju sällan på att någon 
är enfaldig. Oftast beror det på att man inte riktigt vet vad man ska göra med 
den information man har eller att man inte kan bedöma när den är otillräck-
lig.

Situationen idag är att de flesta organisationer inte har någon strukturerad 
metod alls för att hantera beslut. Det saknas såväl metoder som kunskap för 
att identifiera och analysera även ganska enkla problem. På universitet finns 
utbildningar i ämnet sedan mitten av 90-talet, såväl i Sverige som internatio-
nellt.1 I USA har en del företag börjat införa ett mer strukturerat beslutsfat-
tande men i Sverige verkar det ännu inte ha börjat slå igenom. 

Vi tänkte att vi i denna bok skulle gå igenom grundprinciperna för hur man 
kan fatta bättre beslut och därmed helt enkelt bli en bättre beslutsfattare. Som 

1 Stanford University i USA har t ex utvecklat ett utbildningsprogram som heter ”Stanford Strategic 
Decision and Risk Management Certificate Program” för beslutsfattare i företag.
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individ. Men framför allt som organisation. I hela verksamheten. Stor eller 
liten. Privat eller offentlig sektor.

Vi kommer inte så mycket att diskutera hur människor faktiskt fattar beslut 
och varför. Ämnet är intressant men vi kommer att fokusera på hur man bör 
göra. Kärnpunkten här är att det är möjligt att med väldefinierade processer 
hantera informationsmängder systematiskt och att forma adekvata underlag 
från dem. Dessutom finns det alldeles utomordentliga verktyg för att stödja 
sådana processer.

Att fatta kloka beslut är som sagt svårt men kan underlättas en hel del med 
bra hjälpmedel. Trots detta reagerar många beslutsfattare negativt på tan-
ken att beslutsfattande ska hanteras med hjälp av tydliga metoder. Varför 
överhuvudtaget ha metoder för att fatta beslut? Bör inte alla beslut baseras 
på erfarenhet, intuition och gott omdöme? Svaret är alltså att detta många 
gånger inte räcker.

Avsikten med boken är emellertid inte alls att föreslå något som undertrycker 
eller eliminerar den mänskliga beslutsfattaren. Tvärtom är syftet att förbättra 
möjligheterna för en beslutsfattare att fatta välgrundade beslut. Genom att 
peka ut vanliga fallgropar och att visa på värdet av en klart definierad ar-
betsprocess framgår grundelementen i beslutsprocessen tydligare. Besluts-
fattaren får en god överblick över beslutsmaterialet och förbättrar väsentligt 
möjligheten att få en helhetsbild av problemet. Genom att underlaget blir 
tydligare syns dessutom ett eventuellt informationsbehov, dvs inom vilka 
områden som det krävs mer information innan ett välunderbyggt beslut kan 
fattas. Vidare kan beslutet tydligare dokumenteras och beslutsunderlaget 
enklare granskas och justeras.

Vi vill understryka att vi inte på något sätt anser att dagens beslutsfattare är 
konstiga eller korkade. Däremot är de metoder och verktyg de har tillgång 
till ofta det. Snarare kan man väl säga att många beslutsfattare är vilseledda 
vilket är nog så illa. Men relativt enkelt reparerbart, lyckligtvis. Med struk-
turerade beslutsprocesser.

Vi kommer att som utgångspunkt ta det som brukar kallas beslutsstöd el-
ler Business Intelligence (BI). Vi diskuterar vad det är och vad det har för 
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förtjänster och brister. Det är genom BI som många organisationer för första 
gången kommer i kontakt med strukturerade beslutsprocesser. Eller försök 
till sådana. I kapitel 2 så går vi igenom en konkret beslutsprocess som inte-
grerar informationsinsamlingen och själva beslutsfattandet. Vi behandlar där 
hur man kan utveckla bra beslutsstrukturer och hur ordentliga processer kan 
komma in i den befintliga organisationen. Vi fortsätter i kapitel 3 med att be-
skriva olika beslutsregler och fallgropar då man fattar beslut och vad vi och 
andra har tänkt att man kan göra åt detta. Och avslutar i kapitel 4 med ett par 
konkreta exempel. Välkommen ombord på vår beslutsresa.
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1  Business Intelligence 
löser allt... eller?

Vi vet att det byggs en förfärande massa BI-system och att upp emot 50 % av 
alla BI-projekt slutar med en begränsad användning eller t o m direkta have-
rier.1 Trots att grundidén är kanonbra. Ofta i alla fall. Så det kan nog finnas 
skäl att titta lite närmare på det här med BI.

Vi börjar alltså vår beslutsresa med Business Intelligence, BI. 

Det här är ju ett tämligen trendigt begrepp som brukar användas för lite av 
varje. Men man kan kanske aningen luddigt säga att det i sin grundform 
innefattar det mesta som stöder styrning och uppföljning av en verksamhet. 
Vad detta nu i sin tur innebär. 

Vad själva ordet än må beteckna så är Business Intelligence ett brännande hett 
område. Så till saken, vad är BI?

1 En del säger t o m 70%. Så långt sträcker vi oss inte. Men många är det i alla fall.
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Så vad är nu BI?
Etymologi2 är inget kärnfokus i den här lilla skriften, men lite intressant är 
det ändå att först av allt fundera på ordets bakgrund. Och ganska talande. 
Det är ju ingen direkt nyhet att det engelska språket erövrar mark i det 
svenska, inte minst inom IT-branschen. Och i de fall man använder svenska 
är det inte sällan direktöversättningar. Betydelsen hos såna här begrepp bru-
kar glida omkring lite. Men just här, av någon outgrundlig anledning, så tar 
man ovanligt vida svängar och översätter BI till beslutsstöd. 

Men Business Intelligence på engelska betyder ju snarast att inhämta affärs-
information – eller möjligtvis direkt spioneri. Beslutsstöd heter på engelska 
decision support. Och har hetat så en längre tid. Business Intelligence borde 
väl på svenska snarare bli något i stil med Affärsinformationsinhämtning. 
Ett ganska långt och trist ord. Så för enkelhets skull och för att slippa bli så 
uttråkade kommer vi här genomgående att använda uttrycket BI. 

BI-system är heta.3 Inte utan anledning. Annars hade inte organisation efter 
organisation pumpat in massvis med pengar och mantid i BI-projekt. Det är 
något man vill åt. Som man kanske inte alltid lyckas komma åt. De lovar ju 
att på något sätt införa stöd som förbättrar besluten i verksamheter. Måste 
vara en bra säljpitch. Förbättra sina beslut behöver ju alla.

Om man lyckas införa bra IT-stöd för BI (dvs Affärsinformationsinhämt-
ning4) har man skapat en bra plattform för att senare kunna införa riktiga 
beslutsstöd. Som vi ska titta till längre fram i boken. I kapitel 2 och framåt. 
Men, som sagt, minns att det finns en förfärlig massa olika uppfattningar om 
exakt vad BI egentligen är. 

Det är emellertid, som så ofta, enklare att beskriva vad BI inte är. Eller i alla 
fall vad det inte borde vara. Vi kommer alldeles snart till några lustiga citat. 
Men vad är det då som egentligen behövs i en verksamhet som BI ska stödja? 
2 Läran om ords språkhistoriska ursprung och släktskap. Rätt intressant vetenskap förresten. Om 
man har mycket tid över.
3 Åtminstone 2009 när vi skriver det här. Om det är hett om några år vet vi inte. Och om inte så har 
något annat begrepp tagit BI:s plats. Behoven av beslutsstöd kommer i alla fall inte att minska.
4 Som vi här, tack och lov, använder för sista gången.
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Ett ganska avsevärt problem med BI vore ju om det faktiskt inte behövdes. 
Verksamheten kanske fungerar ändå? Eller hur är det nu?

Ingen betvivlar det faktum att de operativa systemen utgör en central del 
av den dagliga verksamheten. Som order, lager, fakturering och annat så-
dant.5 Det här måste ju naturligtvis fungera. Annars stannar trist nog sagda 
verksamhet. Samtidigt så är det så att processerna i verksamheten rimligtvis 
måste matcha med vad ett operativt system ska innehålla. Stöder systemet 
verksamhetens processer kommer det sannolikt att fungera åtminstone hyf-
sat. 

En vanlig inställning är att BI-systemen ska lösa alla de frågor som inte hante-
ras av olika operativa system. En sorts allkonstnär. Kanske kommer sig detta 
delvis av att leverantörer av ERP-system6 ibland tenderar att vilja lösa rap-
portdelen i systemen genom att hänvisa till BI? 

”De fåtal rapporter som vi inte klarar i vårt system löser vi genom att lägga till en 
liten BI-del så har vi löst alla krav.”

Ja, ungefär så där tuggas det på...

Övertron på vad ett BI-system kan klara är understundom skrattretande. 

Säljansvarig på en bank som också hanterar kortsystem lanserade en säljkam-
panj för fler kreditkort genom att lova nya kunder att 100 kr skulle finnas som 
grundplåt vid nytecknande av ett kort. Han hade dock glömt att kontrollera 
om de operativa systemen kunde klara detta. Då det visade sig att detta inte 
gick kom han till ansvarig för BI-systemet. ”Detta måste ju vara en enkel sak att 
fixa i datalagret. Det ska ju lösa allt.”

Jo tack. Andra är nöjda bara BI-systemet kan leverera rapporter på tvärs över 
flera operativa system.

”Vi kan nu få rapporter med data både från ekonomisystemet och från säljstödssys-
temet, alltså har vi infört BI.”

5 I många företag mumlar de gamla rävarna om OLF-system (order, lager, fakturering). Medan de lite 
yngre rovdjuren istället ylar om ERP-system, se nedan.
6 Enterprise Resource Planning, på svenska lustigt nog oftast affärssystem.
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Jovisst. Du fattar vad vi menar, va?

Ett annat, ganska lustigt synsätt är att BI ska göra så mycket data som möjligt 
tillgängligt för så många som möjligt. 

”Vi samlar all data från våra operativa system och gör det tillgängligt för all perso-
nal, alltid hittar de något.”

Oj. Inte så strukturerat kanske. Men varför blir det då så här?

Luddiga kravbilder såklart! Och en olycklig tendens att blanda ihop ansvar 
för funktionalitet (processer) och genomförande (implementering).

BI-projekt börjar ibland med att man väljer programvara. Det finns t o m or-
ganisationer som hävdar att deras BI-strategi är att en viss programvaruleve-
rantör ska användas. Knappast ett hisnande framgångskoncept. Som att vid 
ett husbygge börja med att välja leverantör av handverktyg. Men däremot 
strunta i arkitekt och ritningar. 

BI-verktyg i sig innehåller aldrig ritningen. En arkitekt behövs fortfarande. 
Det finns en del projekt där man valt de dyraste verktygen (programvaror-
na). Byggt hela baletten i stort sett helt utan arkitektur med påföljd att stora 
belopp kastats i sjön (ända upp till 50 – 100 MSEK). Och... börjat om från 
början. 

I flera fall var användarna så frustrerade att man då också bytte verktyg. 
Trots att det inte var där problemet satt från början. Med rätt arkitektur hade 
naturligtvis även de dyra verktygen fungerat. Förvisso ett märkligt men än-
dock tankeväckande sätt att optimera sina resurser.

Tja... vad säger man?

Detta tankesätt drivs på av skickliga programförsäljare som med fantastiska 
presentationer och demonstrationer visar hur enkelt man kan få 100 % kon-
troll och styrning över verksamhetens alla delar. Vilket ju låter trivsamt. Alla 
dessa demonstrationer koncentreras fiffigt nog på den enkla delen i ett BI-
projekt. Nämligen gränssnittet mot användaren... ja, klienten alltså. 
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Det är inte där fokus bör läggas i ett BI-projekt.

Vad BI bör vara 
Jaja. Slutgnällt. Vad ska man göra då? Jo, så här ligger det till. Börja med att 
titta på funktionaliteten hos det önskade BI-systemet. Inte hos verktyget. 

En lämplig startpunkt är en tydlig uppdelning mellan vad som ska finnas i de 
operativa systemen och vad som ska finnas i BI-systemen. För att bestämma 
var en funktion ska husera kan man ställa sig några enkla frågor: 

Ska funktionen tillhöra de operativa systemen? Stödjer den verksamhetens  
processer och gör dessa effektivare?

Ska funktionen tillhöra BI-systemen? Löser den uppgifter för styrning  
och uppföljning?

Operativa informationssystem (IS) är ett direkt stöd för operativa processer 
och BI-system skall vara stöd för uppföljning och beslut. En BI-lösning är ett 
komplement som ska utgöra ett stöd för styrning av verksamheten på flera 
olika nivåer. 

I korthet så ska BI-system utgöra en integrerad del av organisationens styr-
mekanism, dess roder. Det handlar alltså om ledningens ansvar.7 På mer än 
ett sätt. Ett BI-projekt innehåller, liksom andra IS-projekt, såväl momenten 
specifikation som implementering. Det är ledningens ansvar att försäkra sig 
om att BI-specifikationen blir rätt. Att rätt beslutsprocesser får rätt stöd. Precis 
som det är IT-avdelningens ansvar att BI-systemet implementeras på ett för 
organisationen korrekt och effektivt sätt. 

Arbetsdelning med andra ord. Var och en gör vad den är bäst på. Eller åt-
minstone vad den är satt att göra. Det är inte alltid lätt att hitta en och samma 
person som passar för båda dessa ansvarsområden. Vilket bör beaktas när 
7 Det finns en tendens i Sverige att abdikera från detta ansvar och att lämna medarbetare i osäkerhet 
om vad som egentligen förväntas av dem. Ambitiösa personer vill verkligen uppfylla ledningens krav, 
men förstår ibland inte ens vilka dessa krav är – eller också är kraven för högt ställda, kanske utan 
adekvat uppbackning.
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man bemannar projektledningen. Med detta klingande i våra huvuden så tar 
vi nu itu med funktionaliteten inom BI.

Begreppet BI används, som vi har antytt, till att beskriva i stort sett allt stöd 
för styrning och uppföljning med vitt skilda krav på funktionalitet. Och 
ibland en hel del annat som ligger utanför de operativa systemen. För att få 
lite styrsel på det här och få en begreppsstruktur så delar vi upp BI-funktio-
naliteten i ett antal underkategorier som vi ska diskutera lite mer i detalj. 

 ♦ Övervakning och uppföljning 

 ♦ Målstyrning

 ♦ Analys

 ♦ Beslut

Övervakning och uppföljning 
Övervakning är ledningens möjlighet att se till hela organisationens funk-
tion. Det är den samlade bilden av hur verksamheten fungerar. Och på vilka 
sätt det skiljer sig från hur den borde fungera. En stor och viktig uppgift som 
behöver benas upp. Kanske tas i flera steg.

Man kan mycket väl börja med att införa övervakning av verksamhetens 
nyckelindikatorer8 för att sedan använda målstyrning som metod i föränd-
ringsarbetet. Här är t ex balanserade styrkort9 en bra metod, men det finns 
även andra. Bara välj på, men i alla händelser så måste man se till att man 

8 Key Performance Indicators, KPI.
9 Den som inte har detta aktuellt kan t ex kolla på Wikipedia: ”Metoden introducerades 1992 av pro-
fessorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton och har i Sverige populariserats genom Nils-Göran 
Olves böcker. Den tar sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finan-
siella perspektivet. I sin bok Relevance Lost kritiserade Kaplan och Norton det finansiella perspektivet 
och menade att det är historiskt fokuserat och sällan förmår fånga de för organisationer viktiga lång-
siktiga trenderna. I metoden introduceras ett antal andra perspektiv som behövs för att komplettera 
styrningen.”
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inte styr organisationen bara med hjälp av information från de finansiella 
systemen. 

Detta ger bara ett (och kanske inte ens alltid det mest intressanta) av alla per-
spektiv på verksamheten. Och som vi kommer att se i senare kapitel i boken 
så är de flesta intressanta beslutsproblem så kallade multikriteriaproblem. 
Det innebär att man måste kolla på problemet från mer än ett perspektiv. Och 
eftersom BI-system är just beslutsstöd så är det lämpligt att de utformas så att 
information från flera perspektiv görs tillgänglig.

Ett litet exempel: ett konsultföretag i databranschen (eller i vilken bransch 
som helst för den delen) som bara styr efter det ekonomiska resultatet kom-
mer ensidigt att prioritera en hög betald beläggning för varje individ. Det är 
då såklart lätt att glömma bort viktiga aspekter som vidareutbildning av per-
sonalen och att möjliggöra för nya medarbetare att få erfarenhet och utveck-
las i sina roller. Efter ett antal år kommer då verksamheten att klinga av vad 
gäller energi och kompetens. Och nästan all utveckling hämmas. Missmod 
inträder och eländet är ett faktum. I ett sådant ljus verkar det inte så dumt att 
övervakning och uppföljning hanterar flera perspektiv.

Försök att stå emot önskningarna om att beakta vartenda önskemål och att ta 
in allt redan i första versionen. Ibland är förväntningarna så höga att även ett 
ganska lyckat projekt får svårt att nå upp dit. Det är trots allt relativt kompli-
cerat att, på ett enkelt och överskådligt sätt, samla alla viktiga indikatorer för 
en organisation. 

Ett önskemål från ledningen är ofta en enkel och tydlig instrumentbräda där 
de klart och tydligt kan se vad som händer i verksamheten. Ska det här kunna 
fungera krävs att det finns en fungerande understruktur som kan leverera 
informationen.10 De flesta verktyg avsedda för att åstadkomma sagda instru-
mentbräda är dock otäckt simpelt utformade och har därför svårt att på ett 
samlat och koncist sätt ge denna information. Det räcker ofta inte med enkel 
aritmetik för att kunna förenkla verksamheten ner till några få indikatorer.11 

10 Det är ganska meningslöst att endast ha en instrumentbräda till en bil, men inte resten av bilen. 
Testa gärna.
11 Här kommer du att se att den beslutsstödsteori som avhandlas i kapitel 2 och 3 i denna bok är 
mycket användbar.
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Målstyrning
Målstyrning kan nog i all enkelhet beskrivas som verktyg för att skapa öns-
kade beteenden i verksamheten. Detta åstadkoms lämpligen genom att de-
finiera tydliga målverktyg som ger den enskilde möjlighet att kontinuerligt 
följa upp i vilken grad som målen har uppnåtts. Traditionellt har målstyr-
ning hanterats genom att ett stort antal pappersrapporter tagits fram med 
jämna intervall. Sedan har de distribuerats till berörda personer i akt och 
mening att de inte bara ska läsa utan också reagera på innehållet. Ofta har 
dessa rapporter skräddarsytts av just de berörda personerna själva och för 
ett speciellt problem. 

När (de berörda) personerna sedan byts ut eller om problemet inte längre 
existerar så fortsätter ofta rapporterna att distribueras i alla fall. Ja, usch. Na-
turligtvis ett stort, men icke förty vanligt, slöseri med resurser. Och nu tänker 
vi inte i första hand på pappret...

En tydlig indikation på att det finns förbättringspotential hos målstyrningen 
i en verksamhet är en rik rapportflora och stor aktivitet med många spontana 
rapporter direkt från de operativa systemen.

Varje medarbetare bör helt enkelt kunna se vad som förväntas av den del av 
verksamheten som man ansvarar för och kan påverka. Detta måste göras på 
ett tydligt och överblickbart sätt. Vanligen genom att systemet solklart pre-
senterar för medarbetaren vad som förväntas (samt ibland nuvarande och 
tidigare utfall). Antalet indikatorer måste dock starkt begränsas. Helst inte 
mer är 3–4 indikatorer, annars förloras lätt tydligheten. Om det kniper så 
kan man gå upp till det magiska talet 7, men över det tilltar svindeln snabbt. 
Människor kan helt enkelt inte på ett rimligt sätt och utan explicit stöd han-
tera fler och samtidigt förstå vad de innebär. Speciellt inte om de delvis är 
korrelerade, dvs beroende av varandra.

En obehaglig erfarenhet var när ett antal mellanchefer i ett försäkringsbolag 
skulle förhålla sig till nästan 50 olika indikatorer. Det var kört på förhand. 

Målstyrningsdelen i ett BI-system är den del som har det största antalet an-
vändare. Olyckligtvis brukar man lägga minst krut på denna del vid upp-
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handling och införande. När olika alternativ utvärderas är det nästan alltid 
verktygen för analysdelen (dessutom i en mycket begränsad bemärkelse) 
som får den största uppmärksamheten. Detta trots att svårigheterna vid ana-
lys nästan alltid ligger i data och dess kvalitet.

Helt bakvänt således.

Ett väl infört BI-system ska ge stöd till medarbetarna för att kontinuerligt 
kunna följa upp hur verksamheten och de själva ligger till mot uppsatta mål. 
Här kan vi fortsätta bilmetaforen. Alltihop bör helt enkelt utformas analogt 
med instrumentbrädan på en bil. Där finns mätare med viktig fortlöpande 
information som t ex hastighet. Det finns också övervakning och larm som 
t ex varning för lågt oljetryck. Det är idag ganska sällsynt att man besvärar 
föraren med oljetrycket så länge som det håller sig inom normala värden. Om 
någon del av verksamheten tappar trycket måste detta dock omedelbart ge 
larmsignaler till ansvariga.

Målstyrning kan alltså vara en mängd saker. Det viktiga är dock att skapa 
önskade beteenden rakt igenom hela organisationen och att individer får de 
verktyg som behövs för att klart och tydligt kunna se vad som förväntas av 
dem och hur de uppfyller uppsatta målsättningar. 

Det är egentligen rätt så enkelt det här. Men rätt så svårt att genomföra ef-
fektivt.

Analys 
Den enklaste formen av analys är i princip att man utifrån en indikator, som 
visar att något är på fel väg, bryter ner den berörda verksamheten och hittar 
delen eller delarna som förorsakat avvikelsen. Det naturliga är då att borra 
sig ner i den underliggande strukturen för att hitta avvikelsens kärna. Om en 
indikator består av en enkel och lättförståelig struktur är detta oftast rimligt. 
Särskilt om den också sammanfaller med hur verksamheten är organiserad. 
Men inte annars. Användarna måste verkligen få se att informationen alltid 
finns där och att den alltid ger samma svar för samma tidsrymd.
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Om man genom sådana övervakningssystem upptäcker att man inte når 
uppsatta, mer komplexa mål måste mer komplicerade analysmöjligheter fin-
nas tillgängliga. De flesta BI-system säljs ofta just på möjligheterna att utföra 
avancerade analyser av data. Tekniker för att hantera det här innefattar att 
man använder stjärnstrukturer12 i relationsdatabaser eller kuber13 där data 
även aggregerats. 

Problemet är att de flesta människor nu inte är så analytiskt lagda. Så är det 
faktiskt, vad man än vill tycka om det. Och de som ändå har lite mer av så-
dana talanger förstår inte alltid datamodeller på något rimligt sätt. Därför är 
en av grundförutsättningarna för BI-analysen i gungning.

Det är alltså långt ifrån alla analytiker som egentligen förstår datamodeller. 
BI-systemet måste sålunda kunna presentera datarymden på ett för använ-
daren begripligt sätt. Annars är det stor risk att analysen blir fel på grund av 
att den baseras på en datamängd som avgränsats på ett felaktigt sätt. Det här 
ställer ju hyggligt stora krav på ett BI-system. Man måste också förstå hur 
man kan navigera i den så att rätt data för analysen väljs. Annars är det bara 
att skrota det hela. 

Även från analyssynvinkel är en viktig skillnad mellan ett operativt IS och 
ett BI-system att det operativa systemet hålls samman av de verksamhets-
processer som det stödjer. Detta kan vara alltifrån att skapa en faktura till att 
göra ett inköp. För ett BI-system finns det sällan några sådana processer och 

12 En stjärnstruktur är en tabell med de fakta man önskar lagra. Runt dessa fakta finns dimensions-
tabeller som representerar aspekter efter vilka man önskar söka ut eller sammanställa fakta. En stjärn-
struktur gör det alltså enklare för användare att förstå och referera till data.
13 En kub är en utvecklad form av stjärnstruktur som ofta genereras från en relationell dito. Men 
varför kallas det kub? Ett sätt att se en stjärnstruktur är att tänka sig fakta med tre dimensioner. T ex 
försäljning mätt i kronor över dimensionerna produkt, tid och geografi. Fakta med dessa tre dimensio-
ner bildar då en datarymd i form av en kub. Man kan enkelt välja att se försäljningen av en viss produkt, 
för en viss plats och för en viss tid. Vill man se den totala försäljningen en viss dag måste alla produkter 
och alla platser räknas samman. För att göra denna process snabbare ackumulerar man fakta över 
dimensionerna och kan då snabbt leverera svar. Kuber är inte begränsade till tre dimensioner varför 
begreppet är lätt missvisande – men används allmänt inom BI.
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det är ofta svårt att på rak arm förutsäga vad som ska analyseras. Här finns i 
värsta fall bara data och kanske data om data (metadata14) till hjälp.

Så för att kunna utföra analyser så krävs det en hel del av BI-systemet:

 ♦ att data finns tillgängliga 

 ♦ att data är tillräckliga

 ♦ att data är korrekta

 ♦ att data finns över tid

Sedan så kräver ju analysen även en del av användaren:

 ♦ en analytisk förmåga

 ♦ verktyg i nivå med användaren

 ♦ att användaren förstår den datarymd som representerar informa-
tionen

Det finns tämligen väl utvecklade verktyg som bygger på diverse matema-
tiska modeller. Det är inte desto mindre farligt att förlita sig på resultatet 
av dessa analyser om användaren inte förstår den matematiska bakgrunden. 
Gäller alltså att säkerställa detta.

Vi har till exempel sett en säljare som, i förtvivlan över att en säljbild såg ut 
som en hagelsvärm, kört en regressionsanalys på dessa data och sedan valt ut 
en kurva som pekade uppåt för att inkludera i sin Power Point-presentation. 
Att denna kurva inte hade någon som helst koppling till data bekymrade ho-
nom inte. Systemet hade ju föreslagit den. 

Idag finns också möjligheten att använda data mining. Det är en metod (eller 
egentligen en klass av metoder) för att hitta samband som vår hjärna inte ser 

14 Meta är förresten ett prefix som egentligen betyder mellan, efter eller över. Jämför här särskilt Aris-
toteles’ Metafysiken som kom efter hans Fysiken. Det där har ju mystifierats i olika omgångar hit och dit.
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i stora datamängder. Dessa verktyg kräver dock om möjligt ännu mer av 
användaren för att leverera korrekta resultat.

Men misströsta inte. Vi ska i kommande kapitel se hur man hanterar allt det 
här mer systematiskt i samband med själva beslutsprocessen.

Beslut
Osäkerhet och risker – dessa begrepp är konstant närvarande när vi fattar 
beslut i en föränderlig värld. Det här ger ju ofta upphov till svåra frågeställ-
ningar. Hur kan vi hantera osäkerhet på bästa sätt? Hur kan vi använda oss 
av sannolikheter när vi saknar en statistiskt säkerställd bakgrund? Hur kan 
man blanda sannolikheter som fås från dataanalys med andra typer av san-
nolikheter? Vilka osäkerheter är kritiska i en viss situation?

Idag saknar en förfärande mängd verksamheter systemstöd för beslut (om 
man inte räknar Excel som ett sådant).15 Och inte nog med detta. De saknar 
även genomtänkta processer för att hantera beslut. En bra chef ska kunna 
fatta bra beslut. Själv. Det är ju egentligen vad själva chefskapet går ut på. Ja, 
hmm. Många styrelser och ledningsgrupper har dessutom i sina arbetsord-
ningar krav på att alla beslut ska vara rationella och objektiva. Hoppsan.

Vi människor är dessvärre inte speciellt bra på att fatta objektiva16 och ra-
tionella beslut. Vi vill gärna tro detta. Men vår miljonårsgenetikhjärna och 
dess beslutsförmåga är utvecklad för att överleva i helt andra miljöer. Någon 
kan ju naturligtvis anekdotiskt notera att det här med vilda djur och djungel 
många gånger passar väl in i dagens företagsmiljö. Men faktum är att för 
att fatta rationella och objektiva beslut behöver vi stöd. Det är faktiskt inget 
snack om den saken.

15 Allt möjligt har under (data-)historiens gång kallats beslutsstöd. Även Excel. Och i någon mening 
är det rätt. Man kan ta beslut med stöd av data från Excel. Men detta är en vulgärdefinition. Man kan i 
så fall lika gärna betrakta papper och penna som beslutsstöd.
16 Om vi nu tror att mänskliga varelser överhuvudtaget på något sätt kan vara medvetna om en 
oberoende verklighet. Men det verkar det ju trevligt att tro. Filosofiskt sett.
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Ett första steg är att man inför krav på processer för beslutsarbetet. Det hand-
lar helt enkelt om att man ska ha förberett sig på beslutssituationen och de 
krav som ska ställas på olika typer av beslut. Det är ju trots allt en ganska stor 
skillnad på beslutet om hur mycket papper som ska beställas hem till skri-
varna och beslutet om att investera i en ny produktionsanläggning. 

Man bör kartlägga behovet av struktur i verksamhetens olika beslutssitua-
tioner för att säkerställa att struktur och korrekta underlag finns tillgängliga 
för ett effektivt beslutsfattande. På såväl strategisk och taktisk som på opera-
tiv nivå. Och glöm inte heller att ta med olika verksamhets- och affärsrisker. 
Genom att ställa ordentliga krav på beslutsprocesserna och underlagen så 
säkras besluten. Och möjligheter skapas för att utforma systemstöd för i stort 
sett alla typer av beslut. Låt ingen inbilla dig något annat.

Kapitel 2 av denna bok handlar om just sådana här processer i verksamheter. 
I det här kapitlet håller vi oss till systemstöd för dessa processer.

Liksom Tokugawa Ieyasu möjligen sade någon gång: börja med verksamhe-
ten.17

Att systematiskt införa BI 
Att införa BI på ett systematiskt sätt innebär att ha kontroll över projektarbe-
tet redan i de inledande faserna. Vi antar nu att organisationen har kapacitet 
för och erfarenhet av att genomföra traditionella IS-projekt. Vad bör man då 
ha extra koll på i ett BI-projekt?

Börja med att låta ledningen fundera över projektet. Inte bara ge ekonomiskt 
klartecken till ett redan föreslaget projekt. Vilket stöd vill man som ledning 
egentligen ge sin organisation? Analysera detta, uppdelat på de fyra använd-
ningsnivåer som ett BI system normalt har – övervakning och uppföljning, 
målstyrning, analys och beslut. När man sedan sammanställer kravbilden 
innebär det ofta ett alldeles för omfattande projekt och det skulle ta orim-
ligt lång tid att införa allt samtidigt. Här är det nog därför klokast att införa 

17 活動を開始.
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ett steg i taget. Börja gärna med övervakning och uppföljning. Men sätt inte 
press på projektledningen att vara ”duktiga” och leverera allt på en gång. 

Utformning och införande av ett BI-system underlättas väsentligt av att verk-
samheten har en klart uttalad strategi.18 Men också en taktik för hur man vill 
utveckla den. Det finns naturligtvis inga färdiga BI-verktyg som kan lösa just 
det. Om det grundläggande arbetet inte är gjort kommer ett BI-projekt bara 
att förvärra situationen. Lita på oss. 

När strategin och taktiken är fastställda av ledningen och kommunicerade 
till projektet måste man bestämma sig för hur man kan säkerställa att projek-
tet rör sig i rätt riktning. Detta arbete får inte begränsas av vilken information 
som finns tillgänglig i nuläget, utan ska vara en önskelista över hur man vill 
säkra just de övergripande målsättningarna. Det är inte svårt att räkna ut att 
det verkar orimligt att låta tillgänglig information styra. Blanda här inte ihop 
verksamhetens mål med införandestrategin. Vid införandet börjar man där-
emot lämpligen i så stor utsträckning som möjligt med befintliga data som 
inledningsvis kan kvalitetssäkras. Sedan fortsätter man med att komplettera 
med övriga önskade data. 

Skapa alltså en mindre success story först. Gammalt knep. Men funkar bra 
ändå.

Inför alltså inledningsvis det gyllene snittet. Jaja. Vi vet att det är ett begrepps-
missbruk historiskt sett.19 Men i detta sammanhang innebär det att när man 
sammanställt allt som behövs ur verksamhetens synvinkel ser man detta 
som målet. Men man börjar införandet med de data som redan från början 
enkelt kan kommas åt och som håller tillräcklig kvalitet. 

18 Och en vision. Och en mission. Och allt det där som managementkonsulterna snackar om.
19 Intressant att notera här är kanske att det gyllene snittet kan skrivas som ett oändligt kedjebråk 
av enbart 1:or. Det konvergerar då långsammare än varje annat oändligt irrationellt tal. Det är alltså i 
någon mening det mest irrationella tal som finns. Men, du vet, managementkonsulter...
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Figur 1. Det gyllene snittet

Det är i vilket fall som helst klokt att börja i liten skala. I synnerhet om verk-
samheten inte tidigare utnyttjat BI-system i någon större omfattning. Världen 
är både stor och komplicerad och kravbilden kommer garanterat att föränd-
ras när man ser vad BI egentligen är och vad som kan göras. Att då börja med 
ett gigantiskt projekt är sällan vare sig vist eller tidsbesparande. Men dyrt.

Se till att ledningen är löpande involverad. Om BI blir ett renodlat IT-projekt 
är det i det närmaste en garanti för ett misslyckande. Det bör alltid i projek-
tet finnas en stark sponsor eller eldsjäl med förankring i verksamheten och 
dess behov. Val av produkter för att införa BI är emellertid inte ett direkt 
strategiskt beslut. Det kan kännas handlingskraftigt men man börjar, som så 
många handlingskraftiga, i fel ända. Många gånger beroende på otålighet 
från ledningen – vi måste göra något. Detta drivs på av irriterande duktiga 
säljare från leverantörer av BI-verktyg. Ramla inte i den fallgropen. Det finns 
så många andra att ramla i. 

Tyvärr gäller det, för såväl organisationer som individer, att man inte kan 
köpa sig bort från problem. Åtminstone inte strukturella problem. Det spelar 
ingen roll om man köper de dyraste och finaste programvarorna för BI om 
man samtidigt inte vet vad man vill få ut av införandet. Och det är ledningen 
som skall veta det.

Kan därför påpekas att det ibland finns en tendens bland IT-folk att under-
skatta ledningens IT-förmågor. Chefer anses ha mindre förmåga att kunna 
hantera moderna verktyg och allt måste därför vara så förenklat att till och med 
en chef kan hantera det. Detta kunde möjligen stämma för en tidigare genera-
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tion chefer, men stämmer knappast längre. Även för ledningen är använd-
ningen av IT, som stöd i det dagliga arbetet, numera en självklarhet.20 Och 
även om ledningen ansvarar för den övergripande BI-funktionaliteten och 
IT-avdelningen för implementationen så bör man vara vaksam på detta.

Om informationen som presenteras i ett BI-system inte är genomtänkt utan 
baserad på vad som råkar vara möjligt i ett visst verktyg (och dessutom kan-
ske på tvivelaktiga data) så blir man lätt felstyrd.21 Alltför många BI-projekt 
där målsättningen har varit att införa ett visst BI-verktyg har havererat. Infö-
randet sker bekymmersamt ofta på initiativ av IT-avdelningen för att mins-
ka behovet av rapporter, speciellt spontana sådana. Visst är det lovvärt att 
minska rapportfloran, men vi kan inte börja där. Arbetet måste börja i verk-
samheten och i hur ledningen vill utveckla den. Det här skiljer utvecklingen 
av BI-system från operativa IS. BI-utveckling kräver ett helt annat lednings-
engagemang i utvecklingsfasen. 

Det är förresten tämligen vanligt att man tidigt i ett BI-projekt vill involvera 
personer som har god insikt i vilka data som finns tillgängliga i de olika ope-
rativa systemen. Så långt kan det verka vettigt. Men sedan låter man detta 
styra införandet. Och således begränsar man redan från början projektet till 
nutid. Utvecklingspotentialen blir då inte alls vad den kunnat bli. Helt i onö-
dan.

Ofta inskränker man också räckvidden helt i onödan. Man ser bara till infor-
mationskällor i den egna organisationen. Så gör inte det, snälla. För en effek-
tiv styrning och uppföljning behövs även data från källor utanför. Från den 
s k omvärlden. Det finns t ex en stor utvecklingspotential i att även använda 
och analysera textbaserad information och koppla denna till den rent nu-
meriska informationen. Då saker inträffar i omgivningen syns de ofta först 
20 Det har dock inte alltid varit så. Förr ansågs det finfint att stå över teknikaliteter som IT-stöd och 
annat. Man hänvisade till det feodala hjälpverbet att låta göra. Trivialiteter som hanteringen av e-post 
sköttes av en sekreterare som skrev ut meddelandena och lade dessa på chefens skrivbord eller 
faxade dem till den plats där han (regelmässigt han) befann sig. Idag måste hursomhelst även chefer 
själva kunna hantera moderna verktyg för att på ett effektivt sätt styra verksamheten.
21 Detta är ungefär lika fiffigt som att ge sig ut på Atlanten med en icke devierad kompass men ändå 
förlita sig på denna. Erfarenheter pekar på att man då lätt hamnar i Amerika. 
Fotnot till fotnoten: en devierad kompass är en som har korrigerats för magnetiska störningar från 
fartyget.
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som textinformation och det är ofta inte förrän det redan är för sent som det 
reflekteras i ekonomisystemets data. 

Ett litet exempel: idag finns ett stort omvärldsinformationsflöde som inte 
bara är direkt läsbart utan även försett med XML-taggar som gör det enkelt 
att hantera text för analys. Vi är lyckligtvis långt från den tid då företagen 
abonnerade på pressklipp, tidningsnotiser urklippta från tidningar och upp-
klistrade på papper. Eller...?22

Som vi redan påmint om så bör operativa system stämmas av mot verksam-
hetens processer. Om systemen stöder dem fungerar det bättre. Men några 
sådana processer att stämma av med finns ofta inte för BI-system. Om man 
nu inte har tydliga och dokumenterade beslutsprocesser, förstås. Vilket allt-
för få verksamheter har i nuläget. Den enda avstämning som då kan göras är 
att strukturen i datalagret på ett korrekt sätt speglar verksamheten i generella 
termer. 

Har man nu inte några dokumenterade beslutsprocesser så måste alltså den 
datarymd som skapas vara begriplig och kunna förstås i sig själv. Det finns ju 
inga processer till stöd. Och detta är naturligtvis mycket vanskligt. Mycket! 
Varvid designen blir knepigare.

I många implementationer av BI-system kommer arbetet med att skapa kon-
tinuerliga flöden av högkvalitativa och validerade data att stå för merparten 
av tidsåtgång och kostnader. Design och arkitektur av datalagret är därför 
betydligt viktigare än vilka specifika verktyg som används. Ett väldesignat 
datalager kan överleva flera generationer av operativa IS och kan successivt 
anpassas till förändringar i verksamheten. Lägg därför extra tid och resurser 
på designen av datalagret.

Avslutningsvis uppmärksammar vi detta igen:23 idag misslyckas i någon me-
ning uppemot 50 % av alla BI-projekt. Systemen levererar inte det som för-
väntats. Det här tolereras förmodligen bara för att verksamheten i någon me-

22 Ett email per dag från informationsavdelningen är inte heller någon strukturerad omvärldsbevak-
ning.
23 Om du någonstans tycker att vi säger samma sak flera gånger så är det för att repetition är kun-
skapens moder.



18 | Hur man Bättre kan utnyttja sina resurser

ning överlever utan BI-system. Man kan fortsätta att fungera ändå. Det är ju 
fint och bra, men hela den förbättring man önskade åstadkomma försvinner 
naturligtvis. Och värre ändå – hela verksamheten utsätts för onödig opera-
tiv risk. Har man väl en gång lyckats införa fungerande BI-stöd visar våra 
erfarenheter att detta blir en affärskritisk del som man inte vare sig vill eller 
vågar vara utan. 

En liten metafor är belysande i sammanhanget. En av författarna är seglare 
och har alltid varit intresserad av vad som döljer sig även under vattenytan 
och har därför alltid med sig cyklopöga24 och snorkel. Vid en semesterresa 
i Grekland försökte han intressera sin svägerska för att prova detta och få 
en inblick i hur det ser ut under vattnet. Det ansåg hon vara helt onödigt. 
Hon såg perfekt under vattnet och behövde inga anordningar. Vid ett tillfälle 
lyckades han dock övertala henne och hon provade. När hon kom upp var 
hon alldeles förskräckt. Hon hade sett alla sjöborrar på botten och en massa 
fiskar. Nu vågar hon inte gå i okända vatten längre – ”eftersom man ju aldrig 
vet vad som kan finns på botten”. Det man inte vet något om kan man heller 
inte sakna.

Implementering av BI-system
Detta är inte någon lärobok i teknik så vi ska inte diskutera tekniska detaljer i 
implementationer. Men eftersom många BI-projekt får problem i implemen-
teringsfasen tänkte vi ändå säga något om svårigheterna. Som inte är rent 
datatekniska utan snarare handlar om dataarkitektur. Och som ledningen 
definitivt bör vara medvetna om.

Det knepigaste i implementeringen av ett BI-projekt är ofta de underliggan-
de delarna – att inhämta, kvalitetssäkra och tvätta information om verksam-
heten så att den verkligen kan användas på ett meningsfullt sätt till styrning 
och uppföljning. Lyckas man med det är det sedan förhållandevis lätt att 
hitta verktyg som kan presentera informationen. I datainsamlingen har vi 

24 Det som de flesta besserwisserdykare insisterar på att beteckna med den mycket generellare 
termen mask.
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däremot en verklig svårighet. Och nu börjar vi nalkas pudelns så kallade kär-
na.

Tyvärr är datakvaliteten i många organisationers system ofta rätt så låg. Vi 
har stött på säljstödsystem där 10 % av inrapporterad försäljning avser pro-
duktnummer som inte finns i sortimentet. Jo, det är sant! Säljstatistik – är det 
inte viktigt? Om 10 % av transaktionerna i ekonomisystemet vore transaktio-
ner till kontonummer som inte fanns, skulle man då ignorera detta på samma 
sätt? Nix. Men man får en minst sagt lattjo bild av verkligheten om man för-
litar sig på felaktiga data. 

I ett lyckat BI-projekt ligger upp till 70–80 % av implementeringskostnaden 
i att fånga, tvätta och kvalitetssäkra data. Dessa ska lagras i en struktur som 
på ett vettigt sätt speglar organisationens verksamhet. En struktur som också 
ska vara utformad för uppföljning och analys. Inte helt överraskande måste 
man då börja med verksamheten och dess behov. Och detta utan att ta över-
driven hänsyn till vad som finns tillgängligt i de operativa systemen.25

Att enbart utveckla dessa ger emellertid knappast bättre förutsättningar för 
översikt och styrning. Informationen saknar ofta en tidsdimension och de 
underliggande datastrukturerna är anpassade för transaktionshantering. Inte 
för uppföljning och analys. 

Det största arbetet här är emellertid att förse dessa funktioner med korrekta 
och kvalitetssäkrade data. Att bygga ett datalager som ska utgöra organisa-
tionens samlade minne över tid. Ett sådant datalager utgör också en stabil 
datamängd för analyser över en given tidsrymd som uppdateras med givna, 
ofta täta, intervall. 

De operativa systemen kommer och går. Så även personal och organisations-
former. Men ett väl utvecklat datalager består. Åtminstone till sin arkitektur. 
Och kan ge rimligt korrekta underlag till såväl övervakning och uppföljning 
som målstyrning. Till såväl analys som beslut. Häri ligger en del av motiva-
25 Begreppet ERP tolkas ibland som att ett enda system ska lösa verksamhetens alla behov av IT-
stöd. Egendomligt nog har denna uppfattning blivit förhärskande i en del stora internationella företag 
som expanderar, köper och säljer delar i verksamheten tio gånger snabbare än den tid det tar att införa 
ett ERP-system. En uppfattning som olyckligtvis också spridit sig, inte minst till svenska myndigheter, 
med många ”intressanta” resultat som följd.
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tionen till den haussade BI-disciplinen. I strukturell beständighet över tid 
alltså. Dynamik. Omvärlden ändrar sig. Förutsättningarna ändrar sig. Ibland 
snabbt. Gäller att hänga med. Ett väldesignat BI-system kan öka förändrings-
tåligheten.

Det är ju ingen total överraskning att det är både komplicerat och svårt att 
bygga upp ett väl fungerade datalager. Det måste dock göras och den verk-
samhet som i framtiden saknar detta samlade minne kommer att få det svårt, 
minst sagt.26 Så hur gör man?

Arkitektur för hållbart datalager
Ett väl fungerande datalager måste byggas i flera skikt där varje nivå tillför 
sin del i förädlingsarbetet från data till information. För att informationen 
ska kunna hanteras i ett BI-system måste man naturligtvis hitta en generell 
form för att beskriva de data som behövs. Det gör man genom att beskriva 
dessa data som nyckeltal som kan brytas ner över flera dimensioner. 

Aha. Vad innebär detta?

Ett nyckeltal är alltid en enhet, som till exempel försäljning i SEK. Denna 
enhet kan sedan brytas ner över dimensioner: per tidsenhet, per produkt, 
per region, etc. Varje per definierar en dimension av nyckeltalet. Genom att 
upprätta en lista som består av en kolumn med alla nyckeltal som önskas och 
en kolumn med dimensioner som gäller för detta nyckeltal får man snabbt en 
överblick över vad datalagret ska innehålla. Både vilka nyckeltal som är ak-
tuella och vilka dimensioner som är gemensamma för de olika nyckeltalen. 

Man måste också titta på nivåer eller nivådjup. Tidsdimensionen kan t ex fin-
nas på nivåerna år, månad eller dag. När man bygger datalagret är det viktigt 
att se vilka nyckeltal som har gemensamma dimensioner. Och på vilket djup. 
Alla sådana nyckeltal måste ses i ett sammanhang.

26 Samtidigt måste detta minne givetvis ha väl utvecklade säkerhetsfunktioner då det innehåller 
information som kan skada verksamheten allvarligt om den kommer i fel händer. Vi går dock inte in på 
den aspekten. 
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I samband med detta arbete är det ofta lämpligt att också reda ut definitions-
problematiken. Det kräver normalt mer arbete än man tror. Nästan vad man 
än tror. Alla brukar vara övertygade om att just deras definition är den rätta 
och att alla andra självklart borde förstå detta.27 När man lämnar ekonomisys-
temet som källdata har man redan startat problemkedjan. 

Säg att vi, till exempel, ska mäta antalet inköp. Frågor inställer sig nu: Vad är 
ett inköp? När är det klart? När inköpsorder skrivs ut? Eller något annat? Var 
kan vi sedan hämta den informationen? Genom att arbeta metodiskt, nyckel-
tal för nyckeltal och dimension för dimension, skapas gemensamma defini-
tioner för hela verksamheten. 

Och så till själva datalagret. 

Transformationsstegen i ett datalager är, inte så överraskande, ett flertal och 
vi ger här en kort översikt över hur det kan gå till.

 ♦ Extraktion från källsystem

 ♦ Arkivdel

 ♦ Staging (inläsningsarea)

 ♦ Standardisering

 ♦ Dimensioner och nyckeltal

 ♦ Kuber och vyer

 ♦ Slutanvändarverktyg

Extraktion
Då man har definierat indikatorer och nyckeltal påbörjas arbetet med att hitta 
data i källsystemen. Här är det viktigt att det är de ansvariga för källsystemet 
som ansvarar även för extraktionsprocessen. Det krävs normalt stor kunskap 
27 En inställning som har varit upphov till mycket elände. Vi erinrar här gärna om Bertrand Russells Vi erinrar här gärna om Bertrand Russells 
yttrande “The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of them-
selves, and wiser people so full of doubts.”
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om källsystemen för att hitta rätt. Det är svårt att göra detta utifrån och det är 
viktigt är att man tar hänsyn till datalagret vid förändringar i källsystemen. 
Denna del måste för övrigt också ingå i tester av nya versioner av systemet. 
Lätt att glömma bort.

Arkivdel
Data som överförs från källsystemen måste sparas för att åstadkomma spår-
barhet28 som grund för avstämning mot källsystemen. Om så inte sker förlo-
rar man denna möjlighet och kommer att få svårt att bygga upp förtroendet 
för datalagret i organisationen. Det uppstår ofta periodiseringsdifferenser 
och det blir då lätt så att systemet som man har arbetat med sedan tidigare 
blir rikslikaren. Se således upp.

Då man för in och aggregerar data från flera olika källor ser man problem 
och differenser som man tidigare inte kunnat upptäcka. Det är här viktigt att 
kunna visa att data är korrekta. Ett enkelt sätt att åstadkomma arkivdelen är 
förresten att låta överföringen från källsystemen ske med hjälp av tidsstämp-
lade filer som sedan sparas.

Staging
Från källsystem läses data in till inläsningsarean och samtidigt med inläs-
ningen sker fundamentala (sic!) kontroller som att datatyperna är rätt och att 
alla kolumner finns med. Om man upptäcker problem här är det lämpligt att 
låta dessa poster ligga kvar i inläsningsarean så att de sedan kan åtgärdas. 
Felen kan vara så allvarliga att de påverkar viktigt innehåll och datalagret 
kan då inte öppnas förrän det här har korrigerats. Ofta räcker det med att 
skriva felet i datalagrets loggfil. Och att sända ett felmeddelande (t ex via 
e-post eller SMS) till ansvarig operatör. Under inläsningen bör också antalet 
lästa poster loggas. Allt till spårbarhetens fromma.

28 På engelska lineage. Vilket även diverse kampsportstilar är noga med. Sin härstamning, alltså.
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Standardisering och normalisering
Uttrycket normalisering används i databassammanhang för att beskriva att 
data i princip bara lagras på ett ställe.29 Detta är inte vad som avses här. På 
den här nivån justeras data till den standardiserade modell som används i 
datalagret. Olika källsystem kan exempelvis använda olika koder för att be-
teckna samma kund. Allt sådant justeras i denna nivå så att vi får rätt struk-
tur, rätt affärsmodell och rätt affärsregler. På så sätt kan vi också enkelt lägga 
till nya enheter med annan kodstruktur så länge som den generella affären 
ser likadan ut. Allt detta är egentligen rättframt, men överraskande ofta så 
fuskas det med det här hejvilt.

Dimensioner och nyckeltal
Från standardiserade data kan vi nu börja bygga de stjärnstrukturer som är 
grunden i alla datalager. Då är det viktigt att först uppdatera systemets di-
mensioner då nyckeltalen lagras över dimensionerna. Därefter kan vi lagra 
nya och uppdaterade nyckeltal. Även här ska såklart alla förändringar loggas 
så att spårbarhet skapas. Men det ska också skapas förutsättningar för analys 
av datalagrets tillväxt så att möjliga kapacitetsproblem kan förutsägas i god 
tid.

Kuber och vyer
Många gånger låter man inte användarna arbeta direkt mot relationsdata-
lagret utan skapar så kallade kuber.30 Fördelen med dessa är att de innehål-
ler metadata (data om data som sagt) som gör att ett slutanvändarverktyg 
kan hantera datarymden och presentera den för slutanvändaren. Tyvärr finns 
ingen fungerade generell standard för metadata på relationsnivå. Så här mås-
te man vara försiktig. Återigen är det erfarenhet som gäller.

Här måste också ett välfungerande säkerhetssystem finnas då ett datalager 
innehåller information som inte bör komma i orätta händer. Det kan ibland 
vara lätt att med några enkla knapptryckningar stjäla en verksamhets hela 
historik. Snopet.

29 Mja. Åtminstone lite förenklat.
30 Som ju är en lagringsform förberedd för presentation och analys.



24 | Hur man Bättre kan utnyttja sina resurser

Slutanvändarverktyg
Det är ofta bara på denna nivå som upphandling och utvärdering sker. Själv-
klart är det viktigt med gränssnittet mot användarna. Men betydligt vikti-
gare är den underliggande strukturen. Kom också ihåg att olika användare 
kräver olika avancerade verktyg. Alla behöver inte allt. Och verktyg med 
mer funktionalitet är ofta svårare att lära sig. Det är lite som att ge en Stradi-
varius till valfri författare av denna bok. Det låter inget vidare trots det ut-
märkta instrumentet. Eller vänta... är det kanske trots allt instrumentet som 
det är fel på? Så att vi kan få något att skylla på.

Varför går det då så ofta snett? 
Det vanligaste felet är brist på övergripande arkitektur. Det är ju inte så 
konstigt då det inte finns någon självklar sådan att hålla sig till. Tydliga be-
slutsprocesser saknas oftast. Här hjälper nog egentligen bara erfarenhet och 
kunskap från att ha implementerat BI-system tidigare. Och att man då har 
lärt sig av misstagen. Därför kan det vara klokt att ta hjälp utifrån de första 
gångerna. Utan att avhända sig vare sig initiativ eller ansvar.31

Man underskattar nästan alltid problemet med låg datakvalitet i underlig-
gande system. Att korrigera detta är en lång process och kräver ofta kommu-
nikation långt ut i verksamheten där informationen skapas. Olika begåvade 
frågeställningar dyker ofta upp här. Måste vi verkligen fylla i allt detta? Kan 
det vara så kinkigt med att ange rätt artikelnummer? Det viktiga är väl att 
priset är rätt?32 Så där hålls det på. 

Datakvalitet är dock en fråga för hela verksamheten och uppnås i en iterativ 
och ofta tidsödande process. De personer som tillför data måste också få till-
gång till dessa i förädlad form så att man förstår vikten av rätt kvalitet. Om 

31 Låt inte drängen bestämma färdplanen. Gammalt djungelordspråk.
32 Du har säkert varit och handlat någon gång och köpt flera liknande (men inte samma) varor men 
med samma pris. Kanske tre olika pizzor av samma fabrikat och storlek. Kassören scannar den första 
förpackningen och trycker sedan ”gånger tre” på kassaregistret ”för dom har ju samma pris”. Och 
visst, slutsumman på kvittot blir densamma. Men gissa hur bra datakvaliteten på lagersaldot för de tre 
produkterna blir...
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man inte förstår vad informationen skall användas till är det lätt att slarva. 
Om ingen heller ställt några krav på att det ska vara rätt är det inte så konstigt 
att det blir fel. Det här med datakvalitet är alltså ungefär som Pelagius sade – 
om människor handlar rätt och har den rätta tron kommer de till himlen som 
belöning för sin dygd. Ja, ungefär så.33

Det är också ofta så att man har otydliga, felaktiga eller motstridiga definitio-
ner inom verksamheten. Detta kan vara i stort och i smått. Det kan gälla fun-
damentala begrepp och det kan gälla trivialiteter. Vi har till exempel råkat ut 
för att produktion och säljavdelning haft helt olika definitioner på ett dygn. 
I produktionen var det självklart att ett dygn startade kl 07:00 när det första 
skiftet gick på. För sälj och marknad var det däremot lika självklart att dygnet 
började kl 00:00. Inte så konstigt att de aldrig kunde komma överens om vad 
som producerats under ett dygn. Ett BI-projekt innebär att ett gemensamt och 
icke-relativistiskt begreppsuniversum måste skapas. Detta måste göras över 
tid och parallellt med att BI-systemet byggs ut.

Ofta finns det avstämningsproblem mellan de operativa systemen och data-
lagret. Om inte BI-systemet innehåller trovärdiga uppgifter som användarna 
vet att de kan lita på kommer införandet inte att bli så lyckat. Därför är det 
oerhört viktigt att redan från början skapa en effektiv spårbarhet så att av-
stämning kan göras mot de operativa systemen och eventuella problem ti-
digt kan, ja just, spåras. BI-systemet ska utgöra en aldrig sinande sekvens av 
ögonblicksbilder under verksamhetens livscykel. Denna ska, liksom under 
ett drunkningsförlopp, spela förbi – ofta med en bild per dag. Som dessutom 
ska stämma överens med övriga system. Ja, här slutar ju den analogin. För-
hoppningsvis.

Man måste också bestämma hur långt ner i strukturerna som data ska lagras 
i datalagret och vilken granularitet detta ska ha. När data väl har aggregerats 
går det inte längre att se vad som hänt under denna nivå. Om det uppstår 
skillnader måste systemet vara byggt så att dessa snabbt kan spåras och full-
ständigt förklaras. En förtroendefråga.

33 Den i ungdomen så livade kyrkofadern Augustinus avskydde dock Pelagius, vilket möjligen anty-
der att man inte ska dra analogin för långt.
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Man skapar lätt för många och för komplicerade mål, indikatorer och rappor-
ter. Så besinna er, speciellt i den första versionen, och fokusera på tydlighet 
och struktur. Man kan inte heller lösa analysdelen med hjälp av indikatorer 
allena. Analys kräver andra verktyg. Ledningen måste bestämma vad som är 
viktigt och se till att verksamheten styrs efter detta. Inte bara tillhandahålla 
ett system som visualiserar all information och alla möjligheter.

Ett annat vanligt problem är att man hämtar informationen direkt från många 
olika källsystem och ibland till och med från olika nivåer i datalagret. Detta 
skapar en spaghettiröra34 som efter ett tag vare sig går att reda ut eller un-
derhålla. Vi har sett mycket stora projekt där man till slut blivit tvungen att 
lägga ner det hela och börja om från början. Ingen kunde genomskåda (spag-
hetti-)röran. Det kan verka enkelt att snabbt korrigera ett fel från ett källsys-
tem genom att korrigera rapporten där felet syns. När sedan källsystemet 
korrigeras blir rapporten fel. Sådana iterationer är tröttsamma och främjar ju 
intet. Här måste det istället redan initialt finnas en klar struktur med tydlig 
ansvarsfördelning där data förädlas i varje steg.

Olämpliga presentationsformer, visualiseringar, av data är också oroväck-
ande vanliga. Det är enkelt att falla för fantastiska presentationsformer. Men 
det här rör ofta bara till det. Se upp. Enkelhet är att föredra. Glöm aldrig att 
det är informationen som är viktig. Den framträder också ofta tydligast i re-
lativt enkla former. Allt annat bör man vara misstänksam mot. 

Javisstja. Innan man väljer presentationsform kan det vara lämpligt att göra 
en liten användbarhetsstudie av verktyget. Stödjer det verkligen användarna 
i deras reella arbete eller är det bara vackert? Det är skräckinjagande ovanligt 
med upphandlingar där man verkligen genomför någon form av användbar-
hetsstudie av verktygen innan inköp. 

Framgångsindikatorer
Benchmarking är ett relativt enkelt sätt att jämföra hur man lyckas med en 
BI-satsning. Man kan med några enkla mätetal jämföra sig mot andra som 

34 Vilket ju inte ens är en maträtt.
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gjort samma sak. Men adekvata mätetal kan ibland vara svåra att definiera. 
Man kan tänka sig att börja med följande enkla mätetal:

 ♦ Utvecklingskostnader och initiala licenskostnader.

 ♦ Totala kostnaden för systemet per år.

 ♦ Denna kostnad per definierad användare och år. 

Då får man en första indikation att förhålla sig till, såväl internt som i jämför-
else med andra verksamheter. Lite benchmarking skadar aldrig.

Vi har till exempel sett så enkla och påtagliga mätetal som licensunderhålls-
kostnad per år och slutanvändare variera från i princip nära noll till nästan 
etthundratusen kronor. Per skalle!

Det finns inte något säkerställt sätt att entydigt avgöra om en BI-satsning är 
lyckosam eller inte. Ofta är det en fråga om grader av framgång eller miss-
lyckande.35 Det finns dock ett antal symptom som indikerar möjliga problem. 
Frånvaron av dessa indikerar därmed att projektet nått framgång. Precis som 
frånvaron av symptom hos dig, käre läsare, indikerar att du är rätt så frisk. 
Vilka är då dessa läskiga symptom?

 ♦ Kostnaderna är mångdubbelt över de planerade

 ♦ BI-systemet är inte driftsatt

 ♦ Det finns endast ett fåtal aktiva användare

 ♦ Konsult- och personberoendet är stort

 ♦ Avstämningsproblem och låg trovärdighet

 ♦ Det krävs manuella insatser för att justera laddningar

 ♦ Fortsatt förekomst av spontana BI-rapporter mot operativa IS

 ♦ Försök att korrigera problem genom att byta hård- eller mjukvara 

 ♦ En tendens att kasta goda pengar efter dåliga

35 I en del fall är misslyckandet så uppenbart att projektet läggs ner.
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Låt oss titta lite på vart och ett av symptomen.

Kostnaderna är mångdubbelt över de planerade. Kostnaderna för BI-projekt är 
ofta svåra att bedöma. Eftersom så mycket av arbetet ligger i att hitta och 
kvalitetssäkra data kan det vara svårt för en extern konsult att bedöma om-
fånget. Ofta ligger emellertid inte problemet där utan i en övertro på att verk-
tyg ska kunna utföra mirakel. Vi ser ibland offerter från stora programva-
ruföretag där införandekostnaden anges till 10 % av licenskostnaden. Detta 
kan möjligen täcka installationskostnaden. Men knappast mer. Räkna sna-
rare med en införandekostnad på 10 gånger licenskostnaderna. 

BI-systemet är inte driftsatt. BI-systemen lever i många fall ett ensligt och dys-
tert liv utanför den normala driftorganisationen och blir aldrig accepterade 
av densamma. Det här kan bero dels på att det pågår ständiga förändringar 
och dels på att man inte har en klar separering av utveckling, test och drift-
miljöer. Ibland finns det inte heller något definierat förfarande för hur man 
lyfter från utveckling till test till själva produktionsmiljön. Om BI-systemet 
inte är driftsatt är detta, inte helt överraskande, en mycket tydlig indikation 
på att allt inte står rätt till. Ofta behövs då någon utomstående intervention 
för att få igång det hela.

Det finns endast ett fåtal aktiva användare. Bevaka detta noga. Läs loggarna och 
följ upp hur många som faktiskt använder systemet av de som från början 
var tänkta att göra det. Det går självklart inte att tvinga någon att använda ett 
stödsystem, det måste leverera. Annars slutar folk att utnyttja det. Nyttjan-
degraden är därför ett bra mått på framgång.

Konsult- och personberoendet är stort. Många BI-införanden sköts av konsultfö-
retag och det är inget fel i det. Tvärtom kan man behöva hjälp av någon som 
gjort det förut. Men det blir ett problem om konsulterna stannar kvar och om 
verksamheten blir helt beroende av dem. Man måste alltid ta över kontrollen 
och ansvaret som systemägare. Detta innebär också att den interna IT-avdel-
ningen måste acceptera systemet. Vi har tidigare sagt att ett BI-projekt bör 
initieras och styras av ledningen och inte av IT-avdelningen. Men de måste 
involveras i projektet från början. Annars finns det en risk att man från IT-
avdelningen ser detta som ett främmande projekt som man inte vill ta över 
och få in i driftmiljön. Och då är det kört.
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Avstämningsproblem och låg trovärdighet. Om BI-systemets trovärdighet ifråga-
sätts och användarna hellre litar på data från operativa system har man ett 
stort problem. Hela ETL36-processen för att utvinna och kvalitetssäkra data 
inklusive att säkra spårbarheten måste i så fall ses över. Om användarna inte 
har förtroende för BI-systemet är det värdelöst.

Manuella insatser för att justera laddningar. En annan indikation på att något 
är fel är om det ofta uppstår problem i laddningen av datalagret. Då är ladd-
processen förmodligen feldesignad. Man har kanske helt enkelt slarvat med 
kontroll och rättningar. Tyvärr inte helt ovanligt. Ett vanligt misstag rör just 
E:t i ETL-processen. Man använder datalagrets Extract-funktion för att utvin-
na data ut källsystemen. Detta brukar dock sällan fungera så bra över tid. 
Ansvaret för att extrahera data ur källsystemen måste ligga på respektive 
systemägare och regleras i ett SLA37. Systemägaren måste självklart veta vilka 
data som datalagret förväntas bära och, vid förändringar, ta hänsyn till dessa.

Fortsatt förekomst av spontana BI-rapporter mot operativa IS. Om användarna 
fortsätter att ställa krav på nya rapporter direkt mot de operativa systemen 
har man nog inte lyckats täcka användarnas behov. Kan man ju ana. Rappor-
terna speglar ofta ett informations- eller analysbehov som borde täckas av 
BI-systemet. Där ska användarna själva kunna hitta vad de söker utan direkt 
hjälp från IT-avdelningen. Det är helt enkelt så att ett väl fungerade BI-system 
utmärks av en hög grad av självbetjäning. Eller åtminstone möjlig självbetjä-
ning.

Försök att korrigera problem genom att byta hård- eller mjukvara. Många försö-
ker att korrigera sina upplevda problem genom att införskaffa ny kraftfullare 
hårdvara eller nya tjusigare produkter. Eller båda. Det är i många fall bara 
ett traditionellt försök att dölja en dålig design – ”om du bara uppgraderar till 
vår senaste version kommer det att fungera mycket bättre”. Javisst... säkert. Tyvärr 
ligger ofta problemet i dålig design redan från början. Den nya versionen av 
programvaran är kanske bättre. Men det är inte rimligt att tänka sig att den 
kommer att kunna lösa grundproblemen. 

36 Extract, Transform, and Load. Arbetsgången när man bygger datalager brukar kallas ETL.
37 Service Level Agreement – som ofta används just för att beskriva exakt vilken servicenivå som 
skall gälla för en viss tjänst. Borde väl bli utvidgat serviceavtal eller något liknande på svenska.
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En tendens att kasta goda pengar efter dåliga. Ibland kan man erfara det 
olustiga fenomenet att inte avbryta dåliga investeringar även om inget fung-
erar – ”vi har ju lagt ned så mycket tid och pengar på detta så vi måste fort-
sätta i den här riktningen”. Jomenvisst... Då är det nog läge att ta in en obe-
roende konsult som utvärderar hela satsningen.

Slutord
Så hela den här baletten är egentligen inte överdrivet svår. Även om fallgro-
parna är många och ibland djupa. Speciellt i datalagret. Och i specifikationen 
av BI-systemet, inte minst i relation till de beslutsprocesser det skall stödja. 
Sammanfattningsvis bör man bara som vanligt tänka lite innan man agerar. 
Skaffa någon att hålla i handen om det känns bättre. Men behålla initiativet. 
Och ansvaret. 

Skilj på ansvaret för specifikation och implementering. Båda är viktiga men 
av olika typ. Det yttersta ansvaret för att specifikationen effektivt stödjer 
verksamhetens beslutsprocesser vilar på ledningen. Inte så att ledningsgrup-
pen dagligen sitter och redigerar den senaste versionen av BI-specifikationen. 
Ansvaret delegeras givetvis men med klara direktiv. Eftersom det förmodli-
gen finns en viss ovana i organisationen att strukturera beslutsprocesser så 
behövs det tydliga ledningsdirektiv för att genomföra detta på ett effektivt 
sätt.

Världen är inte ond, även om man ibland kan undra.38 Men den är komplex. 
Införandet av ett BI-system bör därför ske i etapper. Man börjar förslagsvis 
genom att införa funktioner för övervakning och uppföljning av verksamhe-
ten. När detta väl fungerar använder man BI-systemet som plattform för att 
bygga upp hjälpmedel för effektiv målstyrning. Om underliggande datala-
ger har designats rätt och klokt kommer detta att utgöra en utmärkt bas för 
olika analyser. 

Men vad är det egentligen som vi vill – ytterst sett?

38 Inte minst när man står där med sitt BI-system som inte är klart i tid och budgeten har dragit över 
med den berömda pi-faktorn.
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Vi vill, förutsatt att vi är fullt kloka, kunna fatta bra beslut i varje given situa-
tion. Allt detta med informationsinsamling, lagring och analys handlar ju om 
att ge underlag för beslut. Det gäller allt från små dagliga beslut till beslut 
av stor strategisk betydelse. Här kommer ytterligare svårigheter in. Det är 
svårare att få ett BI-system att fungera väl i en organisation om man inte har 
ett strukturerat arbetssätt då det gäller beslut. Nu kommer vi därför att ta oss 
an något som är minst lika svårt som att bygga BI-system. Nämligen vettiga 
metoder och hjälpmedel i beslutsprocesser.

För att kunna införa ett effektivt och modernt beslutsstöd räcker det inte bara 
med metoderna och kunskaperna här i kapitel 1. Det vore ju bekvämt om det 
vore så. Bara man genomför sitt BI-projekt tekniskt sett och tankar in kva-
litetssäkrade data så borde nu beslutsstödet vara optimalt. Alla intressanta 
vyer av all information som går att komma åt från alla håll, det borde vara 
toppen. Eller...?

Tyvärr inte. Beslutsprocesser är inte självorganiserande. Åtminstone inte väl-
formulerade sådana. De uppstår inte spontant bara man klickar sig fram ge-
nom många olika vyer. Det egentliga beslutssystemet består av BI-system och 
beslutsfattare i symbios. Beslutsfattaren måste kunna hantera och utnyttja 
den information som BI-systemet levererar på ett strukturerat och välgrundat 
sätt. Vilket leder oss till nästa kapitel i denna bok.
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2  Tydliga beslutsproces-
ser, kan det vara nåt? 

I kapitel 1 konstaterade vi att operativa informationssystem (IS) stödjer tradi-
tionella processer i verksamheten. Och att på motsvarande sätt borde BI-sys-
tem stödja beslutsprocesserna. Det är i själva verket ett av de enklare sätten 
att få BI-systemet att lira ihop med den övriga verksamheten. Låt oss ta en titt 
på sådana beslutsprocesser.

Att fatta beslut står egentligen i centrum av all verksamhet. Med någon form 
av tillhörande metod eller tillvägagångssätt. Även om dessa metoder inte all-
tid är explicit uttryckta eller ens medvetet formulerade. För varje levande 
organisation (och individ) gäller att ständigt ta beslut av de mest skilda sor-
ter för att utvecklas och uppfylla sina ställda mål. Valet av angreppssätt för 
en beslutssituation beror på vilken typ av beslutsproblem det rör sig om. Ju 
enklare problem desto enklare angreppssätt. Och desto mer rutinmässigt kan 
det lösas.

Men beslut poppar ju inte bara upp. Förhoppningsvis. De kommer någon-
stans ifrån. Att vara medveten om ett beslutsproblems ursprung är ett första 
steg mot att uppnå kvalitet i sin beslutsprocess. Och nu har vi kommit fram 
till själva processen.

Ofta klassificerar man tidigt beslutssituationer som beslutsproblem. Det inne-
bär att yttre omständigheter utom vår direkta kontroll tvingar oss att agera 
och välja en specifik väg eller strategi. Ett annat sätt är att se dem som besluts-
möjligheter. Det innebär att vi ser möjligheter med att byta ut en utstakad väg 
mot en annan. Men det är inte helt tydligt att det är nödvändigt. Förbluffande 
ofta blir själva synsättet på beslutssituationen styrande för hur det sedan ge-



34 | Hur man Bättre kan utnyttja sina resurser

staltar sig. Man bör därför helst bygga in det här i en process. En beslutspro-
cess.

I det här kapitlet blir det därför lite diskussion kring grundläggande teorier 
och processer för beslutsanalys. Vi visar också hur en välstrukturerad och 
effektiv beslutshanteringsprocess (DMP på engelska, Decision Management 
Process) kan se ut. Som faktiskt är riktigt bra på att hantera komplicerade 
frågor i beslutssituationer. Såväl organisatoriskt som analytiskt.

Grundläggande om beslutsprocesser 
Japp. Nu är det dags. Nu ska vi titta på hur man faktiskt bör fatta beslut. Vi 
kommer att visa processer och metoder för att göra detta. Genomgripande 
för allt det här är att man bör ställa sig frågan varför vi behöver fatta ett visst 
beslut överhuvudtaget. Och, om så är fallet, vad det är som gör beslutet kom-
plext. 

En stor del av den totala arbetstiden i organisationer går åt till att samla in, 
bearbeta och sammanställa information. Syftet är förhoppningsvis att skapa 
underlag för att kunna fatta beslut. Det kanske hade varit rimligt att förmoda 
att beslut därför fattas på ett rationellt och objektivt sätt. Sätt som kräver att 
beslutsfattaren beaktar all relevant information och alla rimliga möjligheter. 
Realiteten är tyvärr inte sådan. Individer i organisationerna tar beslut base-
rat på en massa mer eller mindre otydliga grunder. Ibland går det bra och 
ibland går det inte.

Professionellt beslutsfattande i företag och myndigheter stödjer sig således 
alltför sällan på rationella beslutsprocesser. De baseras istället ofta på intui-
tion. Vi gillar inte det. Riskerna att ta fel beslut är helt enkelt alltför stora. Och 
i dagens läge, när riskminimering är på tapeten, finns det en alldeles utmärkt 
möjlighet att minska riskerna i sin verksamhet genom att införa medvetna 
och kvalitetssäkrade beslutsprocesser. Gärna tillsammans med ett BI-system 
men det är inte någon absolut nödvändighet.

Hur ser det oftast ut då?
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Allt från idégenerering till identifiering och värdering av tänkbara handlings-
alternativ sker ofta genom en intuitiv beslutsprocess där inte särskilt stor 
vikt läggs vid olika kalkyler. De fattas på känsla. En rationell analys används 
snarare som en efterhandskonstruktion. Man räknar tills resultatet stämmer 
överens med beslutsfattarens redan tidigare fattade beslut. Ofta ser man i 
beslutsprocessen övervägande till de positiva aspekterna på det tilltänkta be-
slutet. De negativa aspekterna negligeras. Ofta bedrivs projektarbetet med 
sikte på en specifik lösning och alternativa lösningar blir inte intressanta. Inte 
förrän det tilltänkta beslutet visat sig vara omöjligt att genomföra. 

Men kan man inte bara göra som man alltid gjort?

Nix. Omvärlden är inte vad den har varit. Speciellt stora och svårhanterliga 
projekt karaktäriseras ofta av unika förutsättningar, dålig struktur och kom-
plexitet. De icke upprepbara besluten kopplas ofta ihop med strategiska dito. 
Eftersom båda är stora och viktiga för verksamheten. Och dess konsekvenser 
har ofta långtgående påverkan på organisationen. 

Det är helt enkelt ett elände som det ofta ser ut idag, i så mening att många 
verksamheter dels utsätter sig för risker i onödan, dels ger bort konkurrens-
fördelar till andra verksamheter som har lite bättre koll på sina beslutsproces-
ser. 

Beslutsprocessens anatomi
En tröst är att det ändå finns åtskilliga modeller som kan vara till hjälp i be-
slutsfattandet. Eller åtminstone för att kunna komma fram till förutsättningar 
för att kunna komma fram till underlag för att kunna fatta beslut. Det finns 
också flera generationer av beslutsmodeller. De lite äldre, traditionella. Och 
de nya, modernare som passar bättre i processer. Utmärkande för de flesta 
traditionella beslutsmodeller är att de kräver relativt väl strukturerade pro-
blem. Låt inte detta avskräcka dig från att använda modeller för att analysera 
illa strukturerade strategiska problem. Men då måste själva analysen ingå i 
en process. 
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Genom att arbeta med en klart definierad arbetsprocess framgår grundele-
menten tydligare. Beslutsfattaren får också en god överblick över beslutsma-
terialet. Helhetsperspektivet på problemet förbättras. Genom att underlaget 
blir tydligare syns ett eventuellt ytterligare informationsbehov lättare. Inom 
vilka områden som det krävs mer information. Det här är ju viktigt vid re-
sursallokering. Allt kan och bör dessutom dokumenteras, tydliggöras och 
granskas.

Låter det aningen luddigt? Lugn, det kommer att klarna.

Det är nämligen precis det här som vi ska diskutera nu. Det finns lite olika 
skolor om hur man bör gå tillväga. Vi börjar lite intuitivt.

Intuitiva beslut
Ordet intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller 
betrakta. Intuition är hjärnans fantastiska förmåga att bilda en omedelbar 
uppfattning eller göra en omedelbar bedömning. Utan att (medvetet) ha till-
gång till alla fakta. Intuitionen är alltså oerhört viktig när man t ex spatserar 
omkring i en djungel. Fåglarna kvittra. Aporna skria. Ja, du vet hur det låter. 
Plötsligt kommer en jaguar, en tiger, ett lejon, en orm eller vad som nu finns 
i djungler och är farligt.1 Då kanske det inte är läge att stå och grubbla för 
länge på sannolikheter och konsekvensanalyser. Så däri ligger inte proble-
met.

Problemet är att just de som grubblade på beslutsalternativ, sannolikheter 
och uttömmande möjligheter blev uppätna. Därför finns bara vi andra kvar. 
Och vi behöver hjälp. Stor hjälp.

Intuitionen har överförts från djungeln till att bli en oerhört ofta använd fak-
tor vid beslutsfattande i organisationer. Och de flesta tycker att de hanterar 
det där ganska bra. Det är helt fel. Det är en bekymmersam och okunnig 
inställning. Tyvärr. Det smärtar att höra. Vi gillar det inte heller. Men så är 
det. Vi måste acceptera att människan är ofullkomlig och tända ett ljus för de 
som inte blev våra förfäder.

1 Uppenbarligen är detta ingen bok i zoologi.
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Om vi nu ändå ska säga något positivt om intuitionen så är en fördel att vi 
kan ta med faktorer som kanske inte kan hanteras i den rationella analysen 
eller som vi kan ha svårt att värdera. Frågan är vilken information som den 
kan fånga in utöver det som vi medvetet kan ange och i vilken utsträckning 
vi har anledning att lita på detta. Det ligger kanske närmare till hands att 
tro att beslutsfattarna har otillräckliga kunskaper och därför fattar besluten 
intuitivt. Av brist på kunskap således? Eller tid? Eller kompetens? Eller en 
kombination?

Intuitionen kännetecknas alltså av att kunna fånga situationen i sin helhet. 
Den bygger på två grundläggande faktorer. Information och erfarenhet. All 
information bearbetas. Utan försök att begränsa vare sig information i sig el-
ler intryck som strömmar in. Långt mer än förnuftet klarar av att strukturera. 
Men för att funka hyfsat krävs det att en intuitiv beslutsfattare är oerhört 
välinformerad och oerhört erfaren. Och har en förfärlig massa omfattande 
direktupplevelser av liknande situationer.

När vi befinner oss i beslutssituationer försöker vi kanske greppa situatio-
nen så gott det går. Eller åtminstone överblicka. Vi försöker använda tidigare 
erfarenheter och kunskaper för att komma fram till ett bra beslutet. Eller åt-
minstone ett inte alltför förfärligt beslut. Det kan lätt bli problematiskt. Har vi 
aldrig ställts inför liknande situationer blir resultatet ofta att vi står rådvilla. 
Eller kopplar in intuitionen. Denna vår opålitliga följeslagare. Strategiska be-
slut är ofta sådana. Besluten är av engångskaraktär.2

Är beslutsunderlaget dessutom illa strukturerat får beslutsfattaren än svårare 
att greppa situationen. Vi säger det igen. Vi behöver processer. Och metoder. 
Och modeller. Allt annat är ett oklokt risktagande. Allt mer så i en allt mer 
komplex omvärld.

Rationella beslut
Tror du inte på oss så tro på den globala forskningen. Under en massa år 
och på en massa platser och av en massa människor har det bedrivits forsk-
ning om beslutsprocesser. Massor av beslut har observerats. Av olika kvalitet. 
2 Det har visat sig att många beslutsfattare som står inför komplexa problem och nya beslutssituatio-
ner förfärande ofta hyser större tillit till sin egen intuition än till rationella analyser när beslutet ska tas. 
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Alltifrån tveksamma till katastrofala. Majoriteten av dessa beslut var dåliga 
därför att värdefull information hade ignorerats. Eller åsidosatts. Eller inte 
ansetts vara tillräckligt viktig. Eller alltihopa. Den allra minsta slutsatsen av 
dessa arbeten är att metoderna för att samla in och organisera information 
för beslutsfattande alltid kan och bör förbättras. Och att ett mer systematiskt 
angreppssätt skapar ett bättre beslutsfattande. 

Men vi behöver en bra process för att åstadkomma detta. Enstaka metoder 
blir inte använda som de borde. Man hinner inte. Man orkar inte. Man glöm-
de. Det blev bara inte så.

Trots att beslutsfattande är en viktig del av våra liv har väldigt få av oss 
någon egentlig utbildning i detta. Många beslutsfattare anser att de är till-
räckligt bra på att fatta beslut och att de inte behöver någon utbildning eller 
metoder till sin hjälp. Ungefär lika fiffigt som om Tiger Woods aldrig har be-
hövt någon coach för att öva sin sving. Eller som om Usain Bolt aldrig behövt 
någon som stödjer honom vid sin löpträning. Ja, du fattar, va? Saken är den 
att alla kan bli bättre på det som de gör. Och hjälpen behöver ofta komma 
utifrån.

För de som anser sig klara sig bra på egen hand återstår bara att lära sig av 
erfarenheten. Men den är ju är en rätt dyr och ineffektiv lärare. Och opålitlig. 
Eftersom beslutssituationer kan vara så oerhört olika till sin natur. Ofta finns 
få beröringspunkter mellan besluten i de olika fallen. Men trots det kan man 
lära sig att bli bra på att fatta beslut. Kopplingen ligger inte i vad som beslu-
tas. Utan i hur beslutsprocessen är uppbyggd.

Det handlar för individen om att lära sig en process som leder till bästa be-
slut med minsta möjliga kostnad i tid, pengar och kraft. Och för organisatio-
nen att aktivt stödja denna process.

En beslutsmetod används för att strukturera underlag och hantera osäkerhe-
ter inför ett beslut. Det är ett sätt att effektivisera beslutsprocessen. Processen 
är inte en formel som automatiskt leder till den rätta lösningen. Den fungerar 
som ett verktyg för att systematisera och hantera beslutsunderlag. 
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Vissa anser det vara onödigt att arbeta efter formaliserade beslutsprocesser. 
De tycker måhända att det är pinsamt att inte visa handlingskraft direkt. Helst 
då man hävdar att besluten måste fattas omedelbart och att det inte finns tid 
till mer omfattande överväganden.3 

Men detta förhållningssätt är orimligt! En erfarenhet från många arbetsom-
råden är just att ju mindre tid det finns för att fatta ett beslut, desto större 
är faktiskt också anledningen att arbeta efter en strukturerad beslutsprocess. 
Och inte falla för frestelsen att börja improvisera. Den eventuella tidsvinst 
som görs vid intuitiva beslut försvinner ofta. Tidsåtgången för att korrigera 
misstag. Felaktiga värderingsnormer. Bortglömda viktiga parametrar. Förbi-
sedda alternativa lösningar. You name it... 

Att införa beslutsprocesser
Hur ska man göra då?

Först identifierar man såklart beslutssituationen. Försöker fatta målen. Sedan 
identifierar man handlingsalternativen och problemet benas upp. Här iden-
tifieras konsekvenserna för de olika handlingsalternativen. Sannolikheter 
och nyttor skattas likaså. Liksom ur vilka perspektiv (som vi fortsättningsvis 
kommer att kalla kriterier) man vill se situationen. Efter detta så börjar utvär-
deringsprocessen. 

När man anser sig ha identifierat ett handlingsalternativ som är bättre än de 
andra görs känslighetsanalyser. Är handlingsalternativet fortfarande bättre 
när man förändrar vissa osäkra data? Om osäkerheten är stor kring vilket 
handlingsalternativ som är bäst behövs mer information. Då får man gå till-
baka och modifiera underlaget. När man är hyfsat säker på vilket handlings-
alternativ som är att föredra så kör man på det. Ja, så där går det i korthet till.

Finfint. Men hur gör man i varje steg?

Lugn. Det där var bara en executive summary. Snart kommer detaljerna. Men 
först en fundering kring hur man inför beslutsprocesser i sin organisation.

3 Det är ofta något med testosteron det där.
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Bygga beslutskompetens i en organisation
Vad bör en organisation i första hand tänka på för att höja sin beslutskom-
petens? Hur kan vi införa en strukturerad ansats till beslut som en del av 
organisationskulturen? 

Det viktigaste är att tillföra organisationen kompetens och metoder innan 
man akut ställs inför olika beslutsproblem. Då har man inte tid att införa nya 
arbetssätt och metoder. Detta är inte minst viktigt i perioder då verksamhe-
ten står inför stora förändringar. Det är då framgången grundas. 

Beslut kan indelas i tre nivåer med olika tidshorisonter och olika metoder: 

 ♦ Strategiska beslut – månader / veckor

 ♦ Signifikanta beslut – dagar / timmar

 ♦ Snabba beslut – minuter / sekunder

Strategiska beslut är ofta svåra och kräver en noggrann analys då de är av 
stor betydelse för verksamheten. Genom att införa en struktur för hur dessa 
beslut skall hanteras säkerställer man beslutsprocessen och ger samtidigt 
möjligheten att göra en ”efterkalkyl” på beslutet. Vad var det för kriterium 
vi missbedömde så att beslutet blev mindre lyckat? Hur kan vi hämta in mer 
information nästa gång? På så sätt utvecklas också beslutsförmågan i organi-
sationen i positiv riktning. 

Signifikanta beslut är antingen viktiga men rätt lätta eller också svåra men inte 
så betydelsefulla. Här gäller det att koncentrera sig på problemet som skall 
lösas och strunta i andra aspekter. Använd en förberedd checklista på vilka 
krav på underlag som skall vara uppfyllda för att kunna fatta beslut. Undvik 
den psykologiska beslutsfällan. Vår mänskliga natur ställer ju ofta till det i 
en beslutssituation. 

Snabba beslut är typiska små vardagsbeslut. Antingen frekventa eller påkal-
lade av någon mindre nödsituation. Genom att kunna återanvända tidiga-
re beslutsstrukturer kan besluten snabbas upp och kunskap kontinuerligt 
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tillföras beslutsprocessen baserat på empirisk erfarenhet av liknande beslut. 
Inte bara den egna erfarenheten utan hela organisationens samlade erfaren-
het – samtidigt som känslomässig bias undviks. 

Hur gör man då för att få reda på vilka vinster som är möjliga med struk-
turerade beslutsprocesser och vilka beslutssituationer i verksamheten som 
i första hand bör hanteras? Är det främst de strategiska besluten som skall 
stödjas med en process? Eller signifikanta beslut av vissa typer? Och i så fall 
vilka typer? Inte allt på en gång. Förmodligen finns flera lämpliga kandidater 
att börja med. Men hur får man reda på vilka?

Screening
Ett förslag är att genomföra en screening, dvs en genomgång av hur olika 
beslut tas i verksamheten idag. Vi visar nedan ett exempel på hur en sådan 
genomgång kan gå till. Den inleds med en nulägesanalys och efter det identi-
fieras möjliga kandidater till strukturering i steget förbättringspotential. Däref-
ter provas en strukturerad beslutshanteringsprocess (DMP) på en eller flera 
av kandidaterna.4 Resultatet av undersökningen redovisas i steget rapport & 
slutpresentation. I en utvärdering bestämmer man sedan hur man vill gå vidare 
med de andra kandidaterna och övriga beslutssituationer i verksamheten. 
Stegen syns i figur 2.

Figur 2. Screening

Nu en titt på lite detaljer i de olika stegen.

4 Om vi vore säljare så hade vi nog skrivit något i stil med en effektiv, samordnad strategi för att han-
tera organisatoriskt och analytiskt komplicerade frågor i beslutssituationer. Men det är vi ju inte.
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Nulägesanalys
Till att börja med kartläggs de beslutsprocesser som finns i den verksamhet 
som skall undersökas. Då har vi såklart lite frågeställningar.

 ♦ Vilka typer av beslut ska fattas i de olika beslutsprocesserna? Stra-
tegiska, signifikanta eller snabba? På strategisk, taktisk eller opera-
tionell nivå? Rent finansiella? Eller behandlas flera kriterier?

 ♦ Vilka är repetitiva? Går modellen att använda vid kommande be-
slut? Går kanske t o m en del av informationen att återanvända?

 ♦ Finns det någon dokumenterad process för att fatta beslut? Även 
om detta inte är fallet, kanske någon informell process används 
som går att kartlägga?

 ♦ Vilka metoder används idag? Finns det inslag av strukturerade 
metoder? Eller sker det mesta genom intuition?

 ♦ Vilka fattar beslut av större betydelse? Är det främst VD, lednings-
grupp och styrelse? Eller finns det andra beslutsfattare som tar vik-
tiga beslut som påverkar verksamheten i stort?

 ♦ Vad utgör underlag? Hur sker informationsinsamlingen? Finns nå-
got dokumenterat av tidigare beslutsunderlag?

Viktiga områden att studera här är bl a beslutshistorik och utfall, organi-
sationsstruktur och delegationer, ansvar och rapportvägar, informations-
system, annan informationshantering, kvalitetssäkring, osv, osv. Och även 
sådant som arbetsordningar i styrelse och ledningsgrupp.

Förbättringspotential
Vilken förbättringspotential finns för de nuvarande beslutsprocesserna om 
vi inför en strukturerad process? Ökar transparensen i frågorna? Blir beslu-
ten mindre personberoende? Kan beslutsunderlaget beskrivas som mer fak-
tabaserat? Vanliga fördelar.
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Andra fördelar som brukar dyka upp är att riskerna synliggörs och därmed 
kan hanteras och minskas. Tidsaspekten brukar vara ett argument till. Trots 
att mer tid läggs ner på själva underlaget så minskar den totala tiden för be-
slutsfattandet. Och om beslutssituationen ändras under processen går det 
fortare att ställa om sig. Beslutsdynamik brukar det kallas.

Nya frågeställningar här.

 ♦ Best Practise Analysis – ta lärdom av andras erfarenheter. 

 ♦ Kvantifiering av möjliga vinster – vilka fördelar kan införandet av 
en strukturerad process innebära?

 ♦ Finns det tillräckligt med potential för att genomföra / införa en 
strukturerad process? Vad bör ingå i analysen? Vilka avgränsning-
ar bör göras?

Decision Management Process 
I detta steg genomförs beslutshanteringsprocessen på ett eller flera utvalda 
beslutsproblem. Problemen bör vara valda så att besluten är viktiga för orga-
nisationen och inte alltför enkla att genomföra utan metodstöd. Brukar inte 
vara alltför svårt att hitta sådana.

Verksamheten får därmed förstahandserfarenheter av att ha en strukturerad 
beslutsprocess i organisationen. Ofta behövs en del anpassningar i detaljerna, 
men principerna är förstås desamma. Mer om själva processen kommer se-
nare i detta kapitel. Häng kvar.

Rapport och slutpresentation
Slutpresentation av screeningprojektet för beställare, sponsorer, styrgrupp 
m fl. Undersökningens resultat presenteras liksom förslag till förbättringar. 
Klokt att slänga med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna. En 
executive summary alltså. Ofta orkar inte folk läsa allt hursomhelst.
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Utvärdering
Hela projektet avslutas med en utvärdering av screeningen samt en kund-
nöjdhetsanalys. Sådant där är ju inte så dumt. Folk blir ofta glada. Och det 
skapar förutsättningar för införandet av strukturerat beslutsfattande i större 
skala i organisationen.

Antag att man nu kommit fram till att det faktiskt funkade riktigt bra och att 
det verkligen finns en förbättringspotential. Och att man därför skulle vilja 
införa strukturerade beslutsprocesser i verksamheten. Hur ser då själva pro-
cessen ut när den är på plats?

Verktygsstöd
Som vi sa i förordet så har flera av oss arbetat ett tjugotal år med sådant här. 
Inom forskning och praktik. Och under tiden samlat våra erfarenheter i en 
beslutshanteringsprocess. Processen och dess detaljer är väl en bra samman-
fattning av vad vi har kommit fram till. Den omfattar hela beslutsproces-
sen från problemidentifiering fram till ett färdigt beslutsunderlag. Vi kallar 
den för Preference Decision Management Process (PDMP).5 Processen har 
använts i en massa vitt skilda sammanhang. Slutförvaring av kärnbränsle. 
Val av datorsystem. Utvärdering av offerter i upphandlingssituationer. Osv. 
Osv. Och slipats till det processen är idag. 

Till processen hör ett datorverktyg, DecideIT.6 Eller snarare, vi har byggt 
programmet efter processens behov. Huvudpoängen med både process och 
program är att de kan hantera såväl oprecis kvantitativ som kvalitativ infor-
mation.7 Man tvingas inte till en tidsödande precisering när det inte behövs. 
Och det gör det nästan aldrig.8 Vi kan även hantera mjuka data så som good-
will-effekter och andra värden som kan vara svåra att alls uttrycka i siffror. 
Programmet gör det även möjligt att arbeta med flera olika perspektiv på ett 

5 Eftersom sådana där namn ska ju sådana här grejer ha.
6 Samma här. Något ska det ju heta.
7 Förenklat uttryckt: Med kvantitativ menar vi information med siffror. Och med kvalitativ information 
utan siffror.
8 Ofta går det inte ens att precisera. Vilket är anledningen till att traditionella beslutsmetoder inte 
blivit använda så mycket som de borde.
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problem. Vi kommer senare att använda DecideIT för att illustrera besluts-
modeller.

Bara en sak nu för att ingen ska missförstå. Processen i sig säger inte alltid 
vilket beslut som ska fattas. Men det underlättar att få fram strukturerade, 
välunderbyggda och genomarbetade beslutsunderlag. Själva beslutet är ju 
fortfarande beslutsfattarens ansvar. Metoderna analyserar beslutssituationen 
och pekar ut svaga och starka alternativ. Och en del annat. Processer och pro-
gram ska ses som hjälpmedel för att underlätta beslutsfattandet. Vare sig mer 
eller mindre.

Initiativ och ansvar ligger fortfarande hos beslutsfattaren. Av kött och blod.9

Med hjälp av processen kan man detaljerat analysera situationen. Och i 
många fall avgöra hur man bäst ska bete sig. Svagheter i underlaget pekas 
också ut. Beslutsprocessen genererar en god dokumentation över både pro-
blemet och dess föreslagna lösning(ar). Vilka kan kontrolleras, verifieras och 
kritiseras med dokumentationen som underlag. Där framgår alltihopa. Där 
framgår hur samtliga handlingsalternativ värderats. Hur alla konsekvenser 
och allting annat hanterats. Under beslutsprocessen är analysen öppen för 
diskussion och kan riktas olika. Besluten blir också mindre beroende av de 
specifika medarbetare som tar fram informationen. Policyavvikelser kan hit-
tas och korrigeras. Om man nu vill det. Bra mycket bättre koll med andra ord.

Beslutshanteringsprocess 
Och nu till själva kärnan i strukturerat beslutsfattande. En beslutshanterings-
process. Som bör bestå av sju olika steg. I korthet skall det vara en komplett 
process för insamling. För undersökning. För analys. För rekommendation. 

9 Ingen AI (artificiell intelligens) här inte. Inte heller science fiction. Bara moderna effektiva manage-
mentstöd.
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Så här bör den se ut:

 ♦ Identifiering av beslutsproblem

 ♦ Strukturering av problemet

 ♦ Informationsfångst

 ♦ Modellering av problemet

 ♦ Utvärdering av modellen

 ♦ Iteration av tidigare steg

 ♦ Beslutsunderlag – färdigt beslutsunderlag med rekommendationer

Dessa steg syns i figur 3.

Figur 3. Beslutshanteringsprocess

Och så lite detaljer igen.

Identifiering av beslutsproblem
Först tar man fram ett underlag för att starta processen. En kartläggning av 
beslutsproblemet. Vad handlar beslutet om? Vad ska omfattas och vad ska 
utelämnas? Utifrån det definieras en målformulering som ska beskriva be-
slutet i sin helhet.

Resultatet av detta steg är en projektspecifikation.
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 ♦ Nulägesbeskrivning – var är vi nu? Vad är känt om beslutsproble-
met? Och dess omgivning.

 ♦ Behov – vilka behov finns i organisationen? Som skall tillgodoses 
genom lösningen av beslutsproblemet.

 ♦ Målformulering – beskriver det förväntade beslutet i sin helhet. 
Vilket problem som är löst. Vad följer efter det? Vilka möjligheter 
öppnas?

Strukturering
Struktureringen av själva beslutsproblemet innehåller två huvudaktiviteter. 
Det första är att identifiera kriterier. Ja, det där kanske du hört förut? Näs-
tan alltid måste man titta på flera perspektiv. Marknadsandelar vs kortsikt-
ig vinst. Ekonomi, miljöaspekter, jämställdhet, förankring hos medarbetare, 
etiska och moraliska aspekter, osv. Klassiska överväganden m a o. Måste hur-
somhelst identifieras i ett tidigt stadium för att informationsfångsten ska bli 
effektiv.

Den andra aktiviteten är att identifiera handlingsalternativ. Vilka alternativ 
finns för det aktuella beslutet? Inte bara de tydligaste och mest självklara al-
ternativen. Här kan till exempel brainstorming-aktiviteter vara meningsfulla. 
Kreativitet, tack.

Resultatet av detta steg är en gemensam informationsbild.

 ♦ Kriteriesammanställning – vilka mål har organisationen att beakta 
vid beslutet? Ur vilka synvinklar bör man beakta beslutsproblemet?

 ♦ Möjliga handlingsalternativ – vilka har organisationen ansett vara 
genomförbara? Vad innebär de på en övergripande nivå?

Informationsfångst
Datainsamlingen är ibland en lång process. Intervjuer, undersökningar, do-
kument, organisationens befintliga datasystem, eventuella BI-system m m. 
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Många manår. Hyllmeter med dokumentation. I andra fall några halvdags-
diskussioner med experter och berörda grupper. Situationer som skiljer sig 
kraftigt från varandra. Men innehåller samma grundelement.

Vad man nu vill veta är i alla händelser en massa saker:

 ♦ Identifiering av händelser. Kan ett handlingsalternativ leda till 
olika konsekvenser beroende på osäkra utfall i beslutet? Vilka är 
dessa?

 ♦ Bedömning av sannolikheter för osäkra utfall. För varje händelse 
som kan inträffa i de olika scenarierna måste en sannolikhetsbe-
dömning göras. Detta kan göras med statistik eller baserat på tidi-
gare erfarenheter, uppskattningar eller ren och skär tro. Alltefter 
vad det rör sig om. Och bara med den precision som faktiskt är 
möjlig. Inga ”exakta” bedömningar där det inte går.

 ♦ Identifiering av konsekvenser. Vad kan de olika handlingsalterna-
tiven och händelserna leda till för konsekvenser? Konsekvenserna 
kan vara olika sett ut de olika perspektiven (kriterierna). Men be-
höver inte vara det.

 ♦ Värdering av utfallens konsekvenser. Hur påverkar de olika konse-
kvenserna organisationen? Finns det olika mål så gör man en kon-
sekvensvärdering för varje kriterium. Detta kan göras med olika 
kalkyler eller baserat på tidigare erfarenheter eller uppskattningar. 
Och återigen bara med den precision som faktiskt är möjlig.

 ♦ Specificera vikten av varje kriterium. Vilka är de viktigaste målen 
att beakta vid beslutet? Förmodligen är inte alla lika viktiga. Detta 
måste förankras i den högsta inblandade instansen. Det är såklart 
inte sällan avgörande hur de olika målen prioriteras.

Fundera här även på om informationen verkligen belyser problemområdet. 
Detta görs genom att bedöma informationens riktighet, pålitlighet och rele-
vans. Hör den verkligen dit, helt enkelt? Ofta är det en god idé att kolla den 
insamlade informationen med sakkunniga.
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Resultatet av detta steg är en uppdaterad gemensam informationsbild med 
godkänd datakvalitet.

 ♦ Händelsebeskrivning – specificera osäkra parametrar för olika möj-
liga händelser samt sannolikhetsuppskattningar för dessa. Anting-
en i form av exakta sannolikheter eller i form av intervall.

 ♦ Konsekvensbeskrivning – vilka konsekvenser kan de olika alterna-
tiven och händelserna leda till och hur värderas dessa? Specificeras 
i form av exakta värden, intervall eller genom rankning av konse-
kvenserna.

 ♦ Viktning av kriterier – antingen i form av en exakt vikt, intervall el-
ler genom rankning av kriterierna.

Modellering
När informationen strukturerats läggs den som sagt in i ett verktyg, till ex-
empel DecideIT. Detta i form av påståenden som Konsekvensen X är mer 
önskvärd än konsekvensen Y eller Sannolikheten för konsekvensen Z ligger 
mellan 20 % och 40 %. Naturligtvis kan man närsomhelst förändra, ta bort 
och lägga till påståenden.

En standardmodell i ett verktyg består av flera delar.

 ♦ Strukturmodell med de olika handlingsalternativen, händelserna 
samt konsekvenser som ingår i beslutet.

 ♦ En sammanställning av de olika kriterier/mål som ska beaktas i be-
slutet, samt en viktning/prioritetsordning.

 ♦ Sannolikhetsuppskattningar för alla händelser.

 ♦ Konsekvensvärderingar – vad innebär en konsekvens för verksam-
heten?

Slutligen valideras modellen. Resultatet av detta steg är en godkänd modell, 
färdigställd för analys.
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Utvärdering
Under utvärderingsfasen analyseras handlingsalternativen på en massa sätt. 
Genom maximering av den förväntade nyttan. Med riskprofiler. Med säker-
hetsnivåer. Och en del annat. Och med känslighetsanalyser såklart för att 
undersöka stabilitet och tendenser hos de olika alternativen. Vad är mest 
kritiskt för resultaten? Vilka angivna värden är för vaga för att kunna ge 
något ordentligt utslag? Känslighetsanalysen pekar ut information som bör 
preciseras eller omvärderas. Och en ny arbetscykel i iterationsfasen kan börja 
– tills man är nöjd. 

Ofta krävs förresten flera känslighetsanalyser för att ringa in de variabler 
som kräver en noggrannare behandling.

Resultatet av det här steget är en mängd analysdata.

 ♦ En preferensordning bland handlingsalternativ. Samt dess inbör-
des förhållanden.

 ♦ En riskanalys – hur ser riskerna för de olika alternativen ut?

 ♦ Känslighets- och osäkerhetsanalys – hur stabilt är resultatet?

 ♦ Specifikation av eventuell ytterligare information som krävs för att 
fastställa en preferensordning samt att göra resultatet stabilt.

Iterationsfas
Sedan börjar den iterativa processen. Det handlar om att utvärdera alternati-
ven. Det handlar om att förbättra utslagskraften i det man gör. En arbetscykel 
börjar med att jämföra alternativen. Om något alternativ visar sig vara tyd-
ligt sämre än andra tas det bort. 

Om ny information krävs ger iterationsfasen möjlighet till uppdaterad struk-
turering, informationsfångst, modellering och utvärdering.

Resultatet är en uppdaterad informationsbild med tydligare och mer säker 
information.
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Beslutsunderlag
Till slut finns det ett stabilt och välgrundat beslutsunderlag. Beslutsunderla-
get består av all dokumentation från beslutsprocessen. Av presentation över 
resultatet. Av rekommendationer till beslutsfattarna.

Beslutsunderlaget används sedan av beslutsfattaren (eller gruppen av be-
slutsfattare) för att fatta ett mer informerat och därmed förhoppningsvis mer 
optimalt beslut. 

Figur 4. Beslutsverktyget DecideIT

Framgångsfaktorer
Antag att vi nu bestämmer oss för att införa en sådan här process i verksam-
heten. Förutom det uppenbart stora jobbet att implementera nya processer, 
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är det några speciella saker som man bör fundera på? För att öka chansen att 
lyckas. Så här på rak arm kommer vi att tänka på fyra saker som har visat sig 
vara viktiga:

 ♦ Hur ser man till att beslutskvaliteten blir hög i sina processer?

 ♦ Hur ser man till att kontexten blir rätt, att rätt problem löses?

 ♦ Hur ser man till att beslutsunderlagen blir tillräckligt bra?

 ♦ Hur kommunicerar man effektivt i en beslutsgrupp?

Låt oss kolla lite på var och en av dessa frågor.

Beslutskvalitet 
Hur får vi till en process av hög kvalitet? Pjaa. Det första som man kanske bör 
besvara är vad som utmärker god kvalitet. I besluten alltså. Och underlaget.

Vi bedömer ofta ett beslut efter utfallet, men hur bedömer man kvaliteten i 
beslutsprocesser före utfallet är känt? Och hur kan vi i efterhand motivera en 
vald väg om utfallet inte blev som önskat? Det enkla svaret på den frågan är 
om man vet varför ett visst beslut fattades och ett särskilt alternativ valdes 
och att detta är väldokumenterat så att man snabbt kan förmedla denna kun-
skap - då har man ett välgrundat och bra beslut. 

Låter toppen, va? Både välgrundade och bra beslut. Vad kan man mer önska?

Beslutskvalitet är när man har effektiva arbetsmetoder för att hämta in den 
här kunskapen och dessutom kan kommunicera den till medarbetare och 
intressenter, både internt men vid behov också externt. 

Kunna snacka alltså. Men på ett strukturerat sätt.

Kvalitet är också att inte betala ett för högt pris för den information som 
ingår i underlaget, och att inte heller lägga pengar och kraft på att samla in 
information som man i processen kan se är onödigt eller bara har marginell 
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betydelse. Rätt information till rätt pris presenterad på rätt sätt för rätt perso-
ner, det är beslutskvalitet. 

Enkelt sagt – de utmärkande dragen för ett välgrundat och bra beslut kän-
ner man redan innan det faktiska utfallet av beslutet är känt. Till och med 
innan beslutet är fattat. Och det är precis detta man fångar i en strukturerad 
beslutsprocess. 

Detta kan för en del låta konstigt. Om jag vinner på lotteri så var det ju ett 
bra beslut jag fattade när jag köpte lotten, eller? För att inte tala om lotto. Jag 
tänkte i alla fall rätt när jag tänkte spela på de där siffrorna som vann, eller 
hur? Och visst kan det ha varit så. Kanske spänningsmomentet i sig är värt 
den förväntade förlusten? Antalet lottospelare som verkligen på allvar för-
väntar sig en vinst när spelet köps får nog anses som försumbart. Åtminstone 
om vi räknar de med förnuftet i behåll och som inte besitter någon klärvoa-
jant förmåga eller fuskar på nåt sätt. 

Att däremot spela med andras pengar på förväntade förluster bör däremot 
undvikas. Och det är precis vad man ibland gör i organisationer när man i 
avsaknad av en process tar mindre bra och inte så välgrundade beslut. 

Det kan såklart även bli så att ett bra och välgrundat beslut kan leda till ett 
dåligt utfall. Men om beslutet var bra och välgrundat så vet man varför så 
blev fallet och tar med sig denna kunskap om sin verksamhet och omvärld 
till framtida beslutsprocesser. Full koll alltså.

Oturen kan inte portas helt. Men den behöver ju inte komma och hälsa på var 
och varannan dag.

Beslutskontext
Kontext, vad är det? Helt enkelt det sammanhang och den omgivning beslu-
tet skall fattas i.

Varje beslut är i någon mening unikt. Detta gäller särskilt för större beslut 
av strategisk karaktär som bara fattas en gång, men även för andra typer av 
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beslut med samma problematik men under olika förutsättningar. Så även om 
man kan tycka att det är samma beslut som fattas om och om igen är sam-
manhanget kanske inte precis detsamma. Även om vi till synes väljer mellan 
”samma” alternativ är det kanske olika intressenter, olika stora konsekven-
ser eller skillnader i tidsbegränsningar. Det finns alltid ett sammanhang, en 
kontext, till varje beslut och denna kontext är nästan aldrig exakt densamma 
för två skilda beslutsproblem. Så hur hanterar vi varje besluts grad av unika 
förutsättningar i en generell beslutsprocess, och i vilken grad behöver detta 
hanteras? Denna hantering kallar vi för att rama in problemet, det vill säga 
att ge det en relevant kontext.

Att rama in ett problem på rätt sätt är viktigt. Om detta inte görs är risken 
överhängande att vi faller offer för ett så kallat ”fel av tredje typen”. Det vill 
säga att vi gör en fin och bra modell, vi gör konsekvensanalyser, jämför alter-
nativ och har i alla övriga hänseenden en mycket strukturerad och rationell 
beslutsprocess. Det är bara det att vi hela tiden har diskuterat och analyserat 
fel problem. Vilket medför att det grundläggande problemet finns kvar. Sno-
pet. 

Beakta detta en liten stund. Det är nämligen inte alls ovanligt att man, även i 
högst professionella organisationer, understundom begår fel av denna tredje 
typ. Och om man skulle kunna minska dem med någon form av process så 
skulle verksamhetsrisken kunna minskas. Och vem vill inte det?

Ett bra beslutsunderlag
Hur kan vi bedöma att ett beslutsunderlag är bra nog för att fatta beslut? Hur 
kan vi prissätta värdet av ytterligare information för att komplettera under-
laget? 

Vare sig beslutet ifråga är ett problem eller en möjlighet är det viktigt att veta 
vad vi egentligen vill uppnå med beslutet. I första hand bör detta göras på ett 
grundläggande plan, där organisationens fundamentala mål ofta kan ligga 
till grund för att bestämma målbilder.

Låter klokt. Men vad menas?
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Det kan till exempel handla om att uppnå en viss lönsamhet, en viss service-
nivå eller en viss miljöpåverkan. När den grundläggande målbilden är tydlig, 
kommunicerbar och gemensam för beslutsfattare och intressenter behöver 
man veta hur dessa fundamentala mål kan mätas eller hur måluppfyllelse 
kan uppskattas. Detta för att veta vilken information som behöver hittas, kö-
pas, simuleras, uppskattas eller på annat sätt inhämtas för att överhuvudta-
get kunna jämföra olika beslutsalternativ mot varandra. 

Men så fint. Låter ännu bättre.

Kort sagt så bestämmer vi här vilka fakta vi behöver för att bygga vårt be-
slutsunderlag. I vissa fall kan det handla om befintliga nyckeltal eller progno-
ser. I andra fall kan det handla om information av mer kvalitativ art.

I bra beslutsunderlag är prioriteringar redovisade. I synnerhet om vi står in-
för målkonflikter och inte kan hitta ett beslutsalternativ som uppfyller samt-
liga mål maximalt. Om vi då inte redogör för våra prioriteringar kommer 
dessa ändå i viss mån att kunna härledas. Vilket kan leda till övertolkningar 
och sedan till anklagelser om s k suboptimering. Gnabb alltså. Något man 
helst undviker.

Till exempel, om det minst kostsamma alternativet väljs så tolkas detta gärna 
som att kostnaden var det enda som beslutsfattarna fokuserade på. Även om 
så inte var fallet. 

När man har flera beslutsfattare eller flera inflytelserika intressentgrupper 
kan det vara klokt att samla in flera prioriteringsordningar. En för varje grup-
pering. Dels för att visa på hur olika intressenter skiljer sig åt, men också för 
att påvisa hur stora kompromisser som kan vara nödvändiga.

Osäkerheter i beslutsunderlaget är också en knepighet. Dessa bör inte döl-
jas bakom medelvärden eller andra punktuppskattningar. Då försvinner lätt 
medvetenheten om att det faktiskt finns osäkerheter i underlaget. Och med 
denna även vetskapen att de mest osäkra värdena kan behöva kollas mer 
noga på för att göras mindre osäkra. Detsamma gäller för prioriteringar. Är 
vi osäkra beträffande våra prioriteringar är det bäst att göra svaga utsagor om 
dessa. Uppskattade nyckeltal kan till exempel anges i form av intervall. Är 
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osäkerheterna dessutom kvantifierade risker (med sannolikheter) kan man 
även uppskatta hur mycket vi bör spendera på att reducera dem om man 
mäter utfallet i monetära värden. Även om de inte är i form av kvantifierade 
risker kan vi bestämma vilka osäkerheter som bör beaktas först genom att 
använda känslighetsanalyser. 

Aha. Man ska inte stajla med ”säkra” data alltså?

Nix. En grundregel för ett bra beslutsunderlag är att osäkerheter inte ska 
döljas, men att de ska vara reducerade så långt som det är försvarbart. Det 
är onödigt att investera i att reducera osäkerheter (skaffa mer precisa data) 
om vi på förhand vet att det inte kommer att förändra vårt beslut. Ockhams 
rakkniv i beslutsstödsversion.10 

Kommunicera beslutsinformation
Många strategiska beslut fattas i grupp. Eller så är gruppen rådgivande till 
beslutsfattaren. I vilket fall som helst så är det understundom viktigt att kun-
na dela på beslutsinformation på ett strukturerat sätt. Och då är det viktigt 
att beslutsfattarna har en gemensam bild av beslutsproblemet och vilka mål 
som skall uppfyllas. 

Det finns egentligen två olika behov av att dela beslutsinformation. Det för-
sta gäller att få en gemensam bild av själva problemet. Och sedan finns det 
ett också behov av att kunna inkludera flera olika personers uppskattningar 
och värderingar i beslutsmodellen. Båda stödjer önskemålet att man slutli-
gen vill kunna presentera beslutsförslag och dess motiveringar på ett sådant 
sätt att de går att meningsfullt diskutera i en grupp. Vi skall nu titta till vart 
och ett av de båda behoven.

För att en grupp av personer på ett vettigt sätt ska kunna arbeta med ett beslut 
och ta fram underlag är det första kravet att man har en hyggligt gemensam 
bild av vari problemet består. Det här kan ju låta fullständigt självklart men 

10 William Ockham (ibland stavat Occam), medeltida filosof, ansåg att man inte bör anta fler före-
teelser eller ting än nödvändigt för att förklara en observation eller ett fenomen. Alltså en sorts enkel-
hetsprincip.



 Bortom Business intelligence | 57

i många fall skiljer uppfattningen om handlingsalternativ, lämpliga kriterier 
och konsekvenser av handlingar sig en hel del mellan gruppens medlem-
mar. IT-folk som sysslar med datamodellering känner igen sig här. När man 
skall specificera precis vad t ex en order är, eller t o m en orderrad, så visar 
det sig ofta finnas betydligt mer än en uppfattning i verksamheten. Samma 
sak här. En första viktig aktivitet i en beslutsgrupp är därför att upprätta ett 
gemensamt dokument med just handlingsalternativ, kriterier, händelser och 
konsekvenser. Till sin hjälp kan man lämpligen ta en effektiv notation som 
kallas influensdiagram.

Influensdiagram är en sorts grafisk, komprimerad bild av en beslutssituation. 
Det är ett utmärkt sätt att modellera och kommunicera i inledningen av en 
beslutsprocess. Det finns två olika typer av influensdiagram och olyckligtvis 
blandas de ofta ihop. Även i en del kända läroböcker. Med förvirring som 
resultat. Tyvärr. Som har lett till att dessa diagram inte används i så stor ut-
sträckning som de borde. Eftersom influensdiagram är ett alldeles utmärkt 
hjälpmedel. Rätt använt.

De två typerna av diagram är procedurella och konceptuella. Ett procedurellt 
influensdiagram är helt enkelt ett annat sätt att återge ett beslutsträd.11 Eller 
snarare en viss begränsad form av beslutsträd. De som är helt symmetriska. 
Dvs alla grenar innehåller samma händelser och konsekvenser. I samma ord-
ning.12 Och visst finns det sådana beslutsträd. Men långt ifrån alla. Och van-
liga beslutsträd fixar även symmetriska beslutssituationer. Plus alla andra. 
Så vad ska vi då med influensdiagram till? Säger många. Och med viss rätt. 
Men de menar procedurella sådana. Och inser tyvärr inte att det också finns 
en annan typ. Så här gör många misstaget att helt släppa dessa diagram. Men 
det ska vi inte göra.

11 Beslutsträd handlar det ganska mycket om i kapitel 3. Här räcker det om du vet att det är ett sätt att 
representera ett beslutsproblem. Där alla alternativ i ett visst beslut förgrenar sig ut åt höger. En gren 
för varje alternativ. I slutet av grenen finns resultatet av att välja det alternativet. Och om resultatet är en 
händelse så förgrenar den sig ytterligare. Med de möjliga händelserna som ytterligare grenar. Om du 
blir nyfiken, bläddra fram till kapitel 3 och tjuvtitta lite. Men glöm inte att komma tillbaks hit igen.
12 Men det behöver inte vara samma sannolikheter för händelserna eller värden för konsekvenserna. 
Om man installerar ett larm så kan man fortfarande få inbrott. Men sannolikheten minskar. Om man 
tecknar en brandförsäkring så är sannolikheten för en brand lika stor. Men förlusten blir avsevärt min-
dre. Om man nu inte glömt att teckna en avbrottsförsäkring. Klassiskt misstag.
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Ett konceptuellt influensdiagram använder samma symboler som ett pro-
cedurellt. Därav sammanblandningen. Men det visar på begreppsmässiga 
samband mellan saker som ingår i en beslutssituation. Och är alltså inte nå-
got omformat beslutsträd. Det har istället sin uppgift mer i inledningen av 
en beslutsprocess. När man försöker hitta vilka komponenter som skall ingå 
i beslutsunderlaget och vilken relation de har till varandra. IT-folk kanske 
känner igen sig här också. Det är lite av samma tanke som ligger bakom 
konceptuella datamodeller. Att visa på hur olika begrepp förhåller sig till 
varandra. Konceptuella influensdiagram13 är dock inte någon utvidgning av 
datamodeller utan en helt egen apparat. Så här slutar analogin. 

Ett influensdiagram består av en eller flera beslutsnoder (grön fyrkant i figur 
5), där varje nod representerar ett beslut. Det innehåller också händelsenoder 
(röda cirklar i figur 5) som representerar osäkra händelser (något kommer 
hända men man är inte säker på vad) av något slag. Slutligen finns det en 
konsekvensnod (blå diamant, som spelkortet ruter ungefär) som represente-
rar slutkonsekvenserna i beslutet. Det man vill åstadkomma.

Mellan dessa noder (symboler) dras pilar som betyder att det finns ett förhål-
lande mellan noderna. En nod påverkar (influerar) en annan, därav namnet 
på metoden. 

Det finns tre typer av pilar. 

 ♦ En tidspil anger att en nod (händelsenod eller beslutsnod) föregår 
en annan (händelsenod eller beslutsnod). Något händer innan nå-
got annat helt enkelt. 

 ♦ En sannolikhetspil anger att en nod (händelsenod eller beslut-
snod) påverkar osäkerheten (sannolikheterna) i en annan nod 
(händelsenod).14

13 Med enbart influensdiagram menar vi i fortsättningen konceptuella dito. Blir så tjatigt att skriva 
annars. För att inte tala om att läsa.
14 Matematikerna kallar detta betingade sannolikheter. Men det bekymrar oss inte eftersom vi be-
finner oss på en konceptuell nivå och först senare kommer att fundera på storleken på sådana san-
nolikheter.
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 ♦ En värdepil anger att en nod (händelsenod eller beslutsnod) påver-
kar värdet av en annan nod (händelsenod eller beslutsnod)

För de olika kombinationerna av händelsenod och beslutsnod kan det alltså 
se ut på följande sätt:

 ♦ En beslutsnod påverkar en händelsenod. Det kan vara ett tidsför-
hållande (beslutet sker före händelsen), ett sannolikhetsförhållande 
(sannolikheten eller risken påverkas av beslutet) eller ett värdeför-
hållande (värdet av utfallen påverkas av beslutet).

 

 ♦ En beslutsnod påverkar en annan beslutsnod. Det kan vara ett tids-
förhållande eller ett värdeförhållande.

 

 ♦ En händelsenod påverkar en beslutsnod. Det kan vara ett tidsför-
hållande eller ett värdeförhållande.

 

 ♦ En händelsenod påverkar en annan händelsenod. Det kan vara ett 
tidsförhållande, ett sannolikhetsförhållande eller ett värdeförhål-
lande.

 

Det kan gå mer än en pil från en nod till en annan. Men alla skall i så fall gå i 
samma riktning. Annars får man en s k loop i diagrammet. Vilket är ungefär 
lika bra som en loop med ett trafikflygplan. 

Diagrammet avslutas sedan med resultatnoden, målet för beslutet. Det som 
blir resultatet av den eller de handlingar man avser att utföra. 
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Det här är betydligt mindre knepigt än det låter. Ett litet exempel klargör det 
hela.

Exempel således: Arne ska ha ett sommarparty på sitt beslutskonsultföretag. 
Han vill helst ha det utomhus i parken. Med minigolf och allt. Personalen har 
sedan länge sett fram emot en minigolfturnering. Men den måste beställas i 
förväg. Minigolf är nämligen rätt så poppis. Men om det å andra sidan reg-
nar är det ju så lagom kul med minigolf. Och serveringen på minigolfbanan 
är utomhus. Så om det tänker regna är det bättre att ha partyt på den lokala 
puben istället. Även om det inte är ett jättekul alternativ en sommardag så får 
det väl duga som reservplan. Men även där måste man beställa bord innan, 
om man inte vill hänga i baren hela kvällen. Och det vill man inte. Så vad gör 
Arne?

Jo, han kollar väderprognosen kvällen innan. Och bokar sedan. Smart. Men 
nu är det ju så att väderprognoserna inte alltid är 100 % korrekta. Även om 
de oftast är hyggliga. Arne har alltså ett beslutsproblem med en viss osäker-
het inblandad. Och det är egentligen ännu lite mer komplicerat. Han måste 
skicka ut inbjudningarna redan ett par dagar innan. Även om alla på företa-
get har email så behöver de några dagar på sig för att boka om släktmidda-
gar och annat oviktigt som kan råka ligga på partydagen. Hur ser nu Arnes 
beslutsproblem ut, skissat i ett influensdiagram? Kolla figur 5.

Figur 5. Arnes partyproblem
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Den gröna kvadraten är Arnes beslut. Minigolfparty eller pubdito? Två alter-
nativ, men själva antalet syns inte i bilden. Detta är ju en skiss på konceptuell 
nivå. Hans beslut påverkar hur glad personalen blir. Väderprognosen påver-
kar definitivt hans beslut. Och prognosen i sin tur blir påverkad av väder-
systemet i regionen.15 Och slutligen påverkar även vädret hur glada alla blir 
i slutändan. 

När man sedan i en grupp är överens om den övergripande strukturen över-
går man till att kommunicera genom beslutsträd och liknande mer detalje-
rade mekanismer. Som du hittar längre fram i boken. I nästa kapitel närmare 
bestämt.

Ett annat problem i en arbetsgrupp är när olika medlemmar av gruppen har 
skilda uppfattningar om vikter för kriterier, sannolikheter för händelser och 
värden för konsekvenser. Visserligen kan man försöka jämka ihop alla olika 
uppfattningar till en enda. Men det kräver mycket energi och ofta försvinner 
många bra synpunkter ner i ett svart hål vid en sådan exercis. En modern be-
slutsprocess bör hantera sådana skillnader på ett inkluderande sätt. Alla får 
vara med helt enkelt. Men på ett kontrollerat vis. Ett av de naturligaste sätten 
är att låta intervall representera gruppens uppfattning av varje parameter, 
där varje intervall innefattar alla de ståndpunkter som framkommit. Om inte 
någon eller några av ståndpunkterna i gruppen uppfattas som så avvikande 
att de är oförenliga med gruppens huvudsakliga uppfattning. Har man sedan 
intervall med någon sorts medelpunkt så är det naturligt att låta gruppens 
medelvärde bilda medelpunkten i intervallet.16 På så vis ingår alla gruppens 
medlemmar i beslutsunderlaget. De mer avvikande ståndpunkterna blir då 
mer perifera i intervallen och gruppens tyngdpunkt hamnar nära interval-
lens dito. I en känslighetsanalys kan sedan kompromisser i gruppens sam-
lade ståndpunkt hanteras. De mer centrala delarna av intervallen (som om-
fattas av en större del av gruppen) får då en mer framträdande roll i analysen 
men all information finns med. 

15 Hoppas man. I annat fall skulle det innebära att meteorologerna bara gissar.
16 Som inte alls behöver vara mittpunkten.
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Slutord
Nu har du förhoppningsvis fått en bild av hur en bra modell för beslutspro-
cesser kan se ut. När man en gång tagit till sig en strukturerad beslutsmetod 
så faller sig en sådan process ganska naturlig. Ofta kan det stora steget vara 
att alls komma igång med att tänka på det här sättet. Det känns ovant och 
man känner sig inte riktigt säker på de olika stegen. Detta kan ibland under-
lättas om processen införs tillsammans med ett BI-stöd. Vid införandet av BI-
systemet ses arbetsgången och rutinerna naturligt över. Och då blir en mer 
strukturerad process en del av förändringsarbetet. Men som vid införande 
av alla sorts verksamhetsprocesser så tar det tid innan det sätter sig helt. 

Härmed tar kapitel 2 slut och i nästa kapitel ska vi titta på vad som verkligen 
sker i beslutsögonblicket. Som ju i någon mening är höjdpunkten i hela pro-
cessen. Det är inte nödvändigt att förstå för att använda sig av en beslutspro-
cess. Men ganska kul. Läs vidare så får du se.
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3  Vad ligger till grund 
för själva beslutet? 

Så långt är allt gott och väl. Men detta med övergripande process, informa-
tionsinsamling och presentation räcker inte. Vi bör helst förstå lite mer om 
vad vi gör i ett visst skede. Nämligen precis då vi ska fatta själva beslutet 
utifrån underlaget. Vi ska nu fundera lite mer över själva beslutsögonblicket 
och vad detta innebär.

Vi ska därför titta närmare på just beslutskomponenterna. Vi bryr oss här 
inte längre om hur informationsinsamling, presentation och allt det där går 
till. Det var ju det som kapitel 2 handlade om. Här ska vi syssla med själva 
beslutet. 

Det blir lite matematik här. Men den kan du ta ganska lätt på. Det viktiga är 
att förstå grunddragen. 

Varför då?

Jo, förmågan att fatta mer eller mindre medvetna beslut är vital i en organi-
sations eller människas liv. I långa loppet ganska avgörande för framgång. 
Om man inte skall förlita sig på tur. Icke desto mindre är det förhållandevis 
få som ägnar många tankar åt varför man faktiskt bestämmer sig för att agera 
på ett visst sätt. Man vet inte hur man ska angripa frågan och om man har en 
metod så är den sällan explicit uttryckt eller ens medvetet formulerad. 

Kanske inte helt optimalt.
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Vikten av att fatta beslut
Starka drivkrafter för att förstå beslutsfattande har trots allt funnits under 
lång tid. 

Ursprunget till beslutsteorin kan spåras tillbaka till människans vilja att be-
härska olika spel. För sitt nöjes skull eller för att tjäna pengar. Ett par tidi-
ga arbeten som behandlar detta är Fibonaccis Liber Abaci från år 1202 och 
Paccioli’s Summa de arithmetic, geometria et proportionalità (1494). I det senare 
skriver Paccioli: 

”A och B spelar balla. De kommer överens om att fortsätta tills det att en av spelarna har vun-
nit sex ronder. Spelarna börjar spela, men de avbryter då A har vunnit fem ronder och B har 
vunnit tre. Hur skall nu insatserna fördelas?”

Han gav emellertid inga riktigt tydliga svar. Utan det blev istället läkaren 
Gerolamo Cardano som lite senare besvarade frågan genom att införa be-
greppet sannolikhet. Som ett medel för att förstå och formulera den osäker-
het som kommer in i snart sagt all verksamhet. Omkring 100 år senare var 
Blaise Pascal fullt sysselsatt med uppdrag av rika spelare för att räkna ut 
sannolikheterna för att vinna olika typer av spel. Och flera av hans samtida 
med för den delen – de Fermat och de Méré. Här föddes det första embryot 
till ett systematiskt beslutsfattande.

Alldeles oavsett denna lyckliga tilldragelse så handlar livet ju inte bara om 
att vinna på spel. Vi måste ständigt fatta beslut av de mest skilda karaktärer 
för att leva gott och uppfylla våra mål. Vi står ett antal gånger i livet inför 
stora beslut. Beslut som vi ibland får anledning att ångra. Beslutsfattande 
i organisationer är ofta mer institutionaliserade. Men grundprinciperna är 
desamma. Vi måste hela tiden agera.

Men hur ser det ut? 
Vi har skrivit en del om detta redan. Det här är ju en så känslig fråga. No-
belpristagaren i ekonomi Herbert Simon argumenterade redan 1955 för att 
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människor försöker att vara rationella.1 Men eftersom vi har en klart begrän-
sad kapacitet för informationshantering så brister vi allvarligt i detta avse-
ende. Människor försöker ofta att dela upp problemen i småproblem och lösa 
dessa. Bekymret här är att vi då missar mängder av relevanta faktorer och 
även mycket komplexa beslut blir reducerade till enkla numeriska värden. 
Detta blir ibland lite roande. Eller oroande. Men det finns ju som sagt en stor 
problematik här och vi bör i allvarliga situationer inte låta detta hända. 

Det är, som vi har sett, ännu värre än så. Även om man använder analysmeto-
der så blir det fel det med. Det finns olika tillämpningar av sannolikhetsteori, 
beslutsmatriser och beslutsträd. De har nackdelen att de antingen avkräver 
beslutsfattaren sannolikhetsuppskattningar i exakta numeriska termer. All-
deles oavsett hur osäker denne än är. Eller så hanteras inte uppskattningarna 
alls. All denna osäkerhet förvärras sedan genom felpropagering. Att felen 
sprider sig. Något bör uppenbarligen göras.

Eller mja. Nu har det ju varit alltför mycket ordande här om att det är så svårt 
att fatta beslut och många tänker nog att de inte känner igen sig i den här pro-
blematiseringen. Många av oss är ju utmärkta beslutsfattare vad nu en eller 
annan expert än säger. Eller åtminstone rätt så goda sådana. Tycker vi själva. 
Så vad ska allt detta betyda? Det här som boken har beskrivit tidigare berör 
åtminstone inte mig. Och säkert inte dig heller, käre läsare. Eller...?

Beslutsregler 
Så för att göra det här lite tydligare så går vi i lite mer detalj igenom hur svårt 
det är att ens förstå vilka metoder man bör använda sig utav. Det finns en 
avsevärd mängd intressanta exempel som tydligt belyser detta på ett täm-
ligen underhållande sätt. Vi ska inte fördjupa oss i allt detta. Men för att se 
åtminstone någonting mer konkret så ska vi diskutera gruppbeslut lite när-
mare. Dessa är lätta att förstå. Och nästan alla deltar i sådana i olika former. 
Inte minst i valtider. Vi kommer att se att även utbredda metoder som t ex 

1 Det är för övrigt ett antal Nobelpristagare i ekonomi som sysslat med beslutsteori och beslutsfat-
tande i olika former. Några som fått priset på senare tid är Allais, 1988, Kahneman, 2002 och Hurwicz, 
2007.
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majoritetsprincipen (som vi använder vid våra riksdagsval) bör användas 
med stor försiktighet.

Det här avsnittet om beslutsregler är lite jobbigare att ta sig igenom än resten 
av boken. Men det är helt ok att hoppa över större delen av det vid en första 
genomläsning. Hoppa i så fall till ”Det stora dilemmat” precis i slutet av 
avsnittet så ses vi där.

Fundera först på det här. Ett alternativ ska väljas av alternativen A, B, C, D 
och E. Nio personer (väljare) ska besluta om vilket som skall väljas.2 Var och 
en av dessa personer rangordnar alternativen.

I den första kolumnen nedan så är det alltså fyra väljare som föredrar A, 
sedan B och därefter C, D och så sist E. På motsvarande sätt så läser man de 
andra kolumnerna. Frågan är nu hur sådana preferensordningar ska sam-
manvägas? 

_____________________________

 4 väljare 3 väljare 2 väljare

 A E D

 B D C

 C B B

 D C E

 E A A

_____________________________

Ett sätt att få till det här är att den som erhåller det största antalet röster blir 
vald. Då vinner A. Detta kallas enkel pluralitet eller majoritetsprincipen. En 
mycket vanlig princip. Verkar ju tillräckligt bra. Eller?

2 Exemplet i det här avsnittet om gruppbeslut är starkt inspirerat av Hannu Nurmis utmärkta bok 
Gruppbeslut och rangordning: om demokratiska röstningsmetoder, Forskningsrådsnämnden (FRN), 
1991. Läs den gärna.
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Om vi är nöjda med det så är det nog bra. Men kanske finns det en gnagande 
oro för att det är något bekymmer med att fem väljare faktiskt anser att A är 
absolut sämst. Fyra blir nöjda men fem blir sannolikt oerhört besvikna. Är det 
här då verkligen en bra princip?

Vi kan väl ta och fundera ett tag på eventuella kandidater som kanske skulle 
vara mer rättvisa. En variant på majoritetsprincipen är kvalificerad pluralitet 
som man tillämpar t ex vid franska presidentval. 

Enkelt. Om någon kandidat direkt erhåller mer än 50 % av rösterna blir den 
vald. Om det inte finns någon sådan vinnare genomförs en ny omröstning 
mellan de två kandidaterna som har fått flest röster i omgång ett. 

Den som nu får flest antal röster i andra omgången blir vald. Ovan går först 
A och E vidare. Därefter blir E vald. Det förefaller rimligt att anta att väljarna 
i den sista gruppen kommer att rösta på E framför A. Som de ju anser vara 
sämst.

Var detta mer rättvist? Svårt att säga. Fyra väljare blir nu frustrerade (kolumn 
1) och två blir klart missnöjda (kolumn 3). 

Hmm. Vi bör kanske leta vidare. 

Preferensmetoden baseras på parvisa jämförelser mellan kandidaterna. Varje 
sådan jämförelse avgörs genom pluralitet. Den som förlorar elimineras och 
vinnaren ställs mot nästa kandidat. Vinnaren i den sista jämförelsen blir vald. 

 ♦ Varje alternativ ska vara med i minst en jämförelse.

 ♦ Endast vinnaren går vidare till nästa omgång.

 ♦ Före det att man använder denna metod ska man komma överens 
om en röstordning (agenda). Den anger i vilken ordning alternati-
ven ska ställas mot varandra.

Då måste väl det bli rättvist? Detta är ju t ex vanligt i olika typer av turne-
ringar.
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Hmm. Nu blir D vald. Det spelar här ingen roll vilken agenda man väljer. 
Men korresponderar det här alternativet bäst mot gruppens vilja? Det är ju 
inte så att alla alternativ ställs mot varandra. Det här får ju får lite olyckliga 
effekter. Precis som oturliga lottningar i t ex fotboll kan påverka vem som 
slutligen blir mästare.3

Ett alternativ kunde vara Borda-metoden4 som studerar hela preferensord-
ningen. Metoden innebär att alternativen poängsätts. Poängsättningen beror 
av de röstandes preferensordningar. Om antalet kandidater är fem, som i 
detta fall, tilldelas den första kandidaten värdet 4. De därefter 3, 2, 1 och den 
sista 0. För varje alternativ summeras värdena och den som får högst värde 
vinner.

I så fall blir B vald.

Kanske är detta något bättre. Men vi har även acceptansförfarandet att be-
akta. Vid denna metod röstar man på så många kandidater som man önskar. 
Den kandidat som har erhållit röster från fler väljare än någon annan blir 
vald. 

Från tabellen så kanske vi kan anta att t ex de fyra första bedömarna ger en 
röst åt de tre första alternativen. De övriga ger två röster.

I exemplet blir C vald med 6 röster, D får 5, A får 4, B får 4 och E får 3 röster.

Nu har vi ju ett litet dilemma. 

Beroende på vilken metod som vi använder så får vi alltså fem helt olika 
resultat. 

Samtliga metoder förefaller vara rimliga. Men hur ska vi egentligen göra 
det här? Ett sätt att börja bena upp det hela är att fundera på vilka grund-
läggande egenskaper som man vill att en beslutsregel ska ha. Man vill ju 

3 I många idrottsturneringar av utslagstyp (t ex inom en del kampsporter) finns återkval, där de som 
i varje omgång förlorat mot en av de slutliga finalisterna möts i en separat lucky loser-turnering med 
möjlighet att vinna tredje pris. Och i fotbolls-VM har man försökt lösa det hela genom att ha ett inledan-
de gruppspel istället för enbart en utslagsturnering. Från gruppspelet går då alltid mer än ett lag vidare.
4 Efter Jean-Charles de Borda, bl a matematiker och seglare.
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att den valda regeln ska svara mot ens fundamentala värderingar. På något 
sätt åtminstone. Gör den inte det så kommer man ju inte att kunna acceptera 
resultatet. 

Grundegenskaper för beslutsregler
Låt oss titta lite närmare på några tänkbara grundegenskaper för beslutsreg-
ler. Man brukar även kalla sådana för beslutskriterier. Borde kanske hetat be-
slutsregelskriterier men det blir lite långt. Och styltigt. En del egenskaper för 
beslutsregler här nedan råkar heta något med ”kriterium”. Som t ex Concor-
dets vinnarkriterium. Förväxla dem i alla fall inte med det som vi i resten av 
boken kallar kriterier, nämligen olika perspektiv på beslutssituationer. Men 
håll ut några sidor så går det över.

Ett alternativ som skulle förlora mot alla andra i parvisa jämförelser kallas 
för en Concordet-förlorare. Ett alternativ som vid alla parvisa jämförelser får 
en majoritet av rösterna kallas för en Concordet-vinnare. Det verkar således 
olämpligt att välja en Concordet-förlorare. Och det förefaller lämpligt att väl-
ja en Concordet-vinnare. Ja, om det nu finns en sådan.

Majoritetsprincipen, dvs att den som erhåller det största antalet röster blir 
vald, resulterar inte alltid i en Concordet-vinnare även när en sådan finns. I 
exemplet så är E ju en Concordet-vinnare. Metoden kan uppenbarligen till 
och med resultera i ett val av en Concordet-förlorare. A är ju en sådan. Hmm.

Som jämförelse kan nämnas att Borda-metoden, där alternativen poängsätts 
och summeras och den med högst poäng vinner, inte kan resultera i att en 
Concordet-förlorare väljs. Metoden väljer emellertid inte alltid en Concordet-
vinnare trots att en sådan finns. Se här.
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_________________________

 3 väljare 2 väljare

 A B

 B C

 C A

_________________________

Om poängen fördelas 2, 1, 0 så får A 6 poäng och B 7 poäng. A är en Concor-
det-vinnare men B:s Borda-värde är högre än A:s.

Det finns ytterligare ett bekymmer vid sådana här val. Det går under namnet 
röstningsparadoxen. Bekymret uppträder i samband med eliminationsme-
toden. 

________________________________

 1 väljare 1 väljare 1 väljare

 A B C

 B C A

 C A B

________________________________

Antag att ordningen är följande:

 ♦ A ställs först mot B. Vinnaren ställs därefter mot C.

 ♦ A vinner första omgången. Därefter vinner C.
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Paradoxen består i att B skulle ha slagit C vid en parvis jämförelse. A vinner 
över B, B vinner över C, C vinner över A. Hmm. Det förefaller som om en bra 
beslutsregel borde undvika röstningsparadoxen.

Sökandet efter goda grundegenskaper
Sådana här grundegenskaper (beslutskriterier) ställer alltså krav på de be-
slutsregler som används för att beslutet ska vara rimligt. Detta mot bakgrund 
av de röstandes preferensordningar, dvs vad de föredrar. Ett beslutskriterium 
väljer alltså inte ut ett alternativ. Det definierar snarare en mängd alternativ 
av vilket ett bör väljas. Ger alltså restriktioner på metoden som används.

Concordets vinnarkriterium kan betraktas som en sådan princip. I vissa fall 
ger kriteriet ingen vägledning eftersom det inte alltid måste finnas en Con-
cordet-vinnare (se föregående exempel). Vare sig enkel eller kvalificerad plu-
ralitet uppfyller t ex detta kriterium. Detta gäller även Borda-metoden och 
acceptansförfarandet. 

Concordets förlorarkriterium är ett annat beslutskriterium som kanske känns 
än mer naturligt som princip. Som vi har sett uppfylls inte ens detta av alla 
beslutsregler. 

Det finns emellertid andra kriterier som även tittar på alternativens position 
i preferensordningarna. Dessa kallas positionella kriterier. Majoritetskriteriet 
är ett sådant. Detta säger att om det finns ett alternativ som rankas först av 
mer än hälften av de röstande så ska det väljas.5

En annan princip är monotonicitetskriteriet som säger att ju mer stöd ett alter-
nativ har desto större bör chansen vara att det väljs. Detta kriterium förefaller 
vara rimligt och man kan visa att en beslutsregel är icke-monoton genom att 
visa att ett ökat stöd för ett visst alternativ är till nackdel för det alternativet. 

Följande exempel visar att kvalificerad pluralitet inte uppfyller kriteriet.

5 En liten övningsuppgift att fundera över om man har lust är varför det gäller att om en metod inte 
uppfyller majoritetskriteriet kan den inte heller uppfylla Concordets vinnarkriterium.
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___________________________

 31 % 33 % 36 %

 A B C

 C A A

 B C B

___________________________

I den första omgången får ingen kandidat mer än 50 % av rösterna. I den an-
dra omgången ställs B mot C. Nu vinner C. Detta då de i den första gruppen 
med all sannolikhet röstar på C.

Antag att stödet för C är lite större (som vi tar från kolumn 2). Då får vi föl-
jande situation:

_________________________________

 31 % 29 % 36 % 4 %

 A B C C

 C A A B

 B C B A

_________________________________

C går vidare till andra omgången, men förlorar där mot A. Icke-monotona 
metoder inbjuder därför till taktikval. De 4 % ovan bör exempelvis rösta som 
i det första fallet om de vill att C ska vinna.

Likartade nackdelar uppträder i samband med No Show-paradoxen. Denna 
innebär att valet blir bättre för en röstande om den avstår från att rösta. Föl-
jande exempel visar att kvalificerad pluralitet kan ge upphov till denna pa-
radox. 
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_______________________________

 35 % 25 % 15 % 25 %

 A B B C

 B C C A

 C A A B

_______________________________

A och B går vidare till andra omgången, där A vinner. Om grupp 2 ovan av-
står från att rösta i den första omgången så ställs A mot C i den andra. Nu 
vinner C.

Ett annat rimligt kriterium är paretokriteriet. Om man kan förbättra ett till-
stånd i något avseende utan att försämra det i ett annat är situationen inte 
pareto-optimal. Det svaga paretokriteriet kräver att om alla röstande föredrar 
ett alternativ A framför ett alternativ B så skall inte B väljas.6 Eliminationsme-
toden uppfyller inte detta krav.

_______________________________

 Väljare 1 Väljare 2 Väljare 3

 A D B

 B C D

 D A C

 C B A

_______________________________

Antag att röstningsordningen är att B ställs mot D, vinnaren B ställs mot A, 
vinnaren A i denna omgång ställs mot C. Detta resulterar i att C väljs, trots att 

6 Det kräver emellertid inte att A väljs.
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alla har rankat D högre. Även acceptansmetoden kan komma i konflikt med 
detta kriterium.

Ytterligare ett kriterium är konsistenskriteriet. Antag att gruppen G av de 
röstande delas in i två undergrupper G1 och G2. Antag vidare att båda grup-
pernas valmängder innehåller minst ett gemensamt alternativ A samt att 
samma metod M används i de båda grupperna.

M är nu konsistent om G väljer A givet att G1 väljer A och G2 väljer A. 

Kvalificerad pluralitet är inte konsistent. Kolla exemplet.

_________________________________________

  Grupp 1   Grupp 2 

 35 % 40 % 25 % 40 % 55 % 5 %

 A B C C B A

 C C B B C C

 B A A A A B

__________________________________________

I grupp 1 vinner B efter att ha besegrat A i andra omgången. I grupp 2 vin-
ner B redan i första omgången. Om man betraktar hela gruppen krävs nu en 
andra valomgång mellan C och B. I denna vinner C.

Detta blir ett problem exempelvis vid bestämningen av valkretsar. Eftersom 
den som bestämmer dessa får ett visst inflytande över beslutet.

Det verkar rimligt att ett alternativ som vinner i en mängd alternativ ska 
även vinna i en delmängd av dessa alternativ. Det sker inte här. Detta kallas 
ärftlighetskriteriet. Endast acceptanskravet besitter denna egenskap i någon 
rimlig mening. Pluralitetsmetoderna saknar denna egenskap. Se här.
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_____________________________

 5 väljare 4 väljare 3 väljare

 A C B

 B B C

 C A A

_____________________________

A vinner, men i delmängden {A,C} skulle C vinna. I delmängden {A,B} skulle 
B vinna. Inte heller Borda-metoden uppfyller därför ärftlighetskravet.7 

Det stora dilemmat
Nu har vi ett stort antal kriterier och alla verkar vara ganska rimliga.8 Kan vi 
nu inte bara hitta en beslutsregel som uppfyller de kriterier som vi vill ha? 

Tyvärr är det inte så enkelt. Grundegenskaperna (kriterierna) ovan är ju i 
konflikt med beslutsregler som verkar vara mycket rimliga. Kenneth Arrow9 
visade redan 1951 mer generellt att det är omöjligt att finna en metod som 
uppfyller ett antal mycket rimliga kriterier. 

Det här innebär nu inte att vi ska överge all beslutsanalys och istället kasta 
tärning i viktiga beslut. Det betyder bara att det är oerhört viktigt att förstå 
vad man gör. Huvudpoängen här är just det – att intuitionen inte kan hantera 
ens ganska enkla beslut. Många beslutsfattare förstår inte ens de grundläg-
gande principer som är involverade här. Även det som förefaller enkelt och 
självklart kan inte alls hanteras på ett enkelt sätt om man skrapar lite på ytan. 

7 Använd lämpliga grupper med preferensordningarna [A,B,C], [B,C,A] och [C,A,B] så ser du det här.
8 Hej och välkommen, du som hoppat hit från början av avsnittet. Läs gärna hela avsnittet nästa gång 
du läser boken. En kort sammanfattning är att vi försökt hitta några bra grundegenskaper (kriterier) hos 
beslutsregler som inte ger orimligheter när vi provar dem på vettiga beslutsregler.
9 Också han är Nobelpristagare i ekonomi, 1972.
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Hu då. Hur gör vi nu?

Det finns lösningar på allt det här. Vår poäng är bara att inget är så lätt som 
det verkar.

Ånej. Det har vi misstänkt länge.

Och att vi behöver bra och genomtänkta metoder. Metoder som kapslar in 
svårigheterna och leder till utmärkta resultat utan att man behöver sätta sig 
in i och förstå tråkiga och jobbiga resonemang av typen ovan. Om det nu var 
tråkigt. Lite jobbigt var det nog i alla fall.

Vi behöver bra metoder
En viktig sak att notera. I resonemanget ovan så hanterade vi inte ens osäker-
heten i bakgrundsdata. Med osäkerhet menar vi att det inte är 100 % säkert 
att någon viss konsekvens inträffar. Utan kanske med något lägre sannolik-
het. Om vi nu blandar in sådana aspekter så blir allting ännu knepigare. Och 
just detta är nästan alltid fallet i verkligheten. Men redan utan sannolikheter 
blev det ju så svårt. 

Ja, men vad ska vi nu göra?

Vi måste ju fatta beslut och vi utgår från att man önskar att de flesta beslut, 
åtminstone i organisationer, skall vara välgrundade och rationella. Men vare 
sig individer eller verksamheter använder vettiga metoder för att hantera det 
här. 

Jajaja, vi har hört det nu. Men vad ska vi göra var frågan?

Vi måste alltså finna hjälpmedel för att hantera besluten och förstå grundläg-
gande principer.

Vilken överraskning! Men hur ska vi göra det då?

Många beslutsfattare reagerar säkerligen negativt på tanken på att ersättas 
med automatiska metoder och datorprogram. 
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Jodå. Det har vi ju redan hört.

De flesta anser trots allt att de är goda beslutsfattare. Det är ju inte riktigt med 
verkligheten överensstämmande som vi har sett och vi bör lära oss att fatta 
bättre strukturerade beslut. Liksom med mycket annat går det att lära sig. Att 
förvänta sig vara självlärd i det här, trots att det genom århundraden visat sig 
vara en besvärlig uppgift, verkar inte så listigt. Men vi måste förbättra möjlig-
heterna för att fatta välgrundade beslut. Processer har vi ju sett tidigare. Men 
nu gäller det principerna för besluten.

Jovisst. Låter bra. Men hur då? 

Hur ser då bra metoder ut?
Innan man kan besvara den frågan så måste man reflektera lite över några 
övergripande frågor. Vad som är rätt beslut sammanhänger faktiskt med vad 
man har för grundläggande värderingar. 

Vad är de egentliga fundamenten i vårt förhållningssätt till värdet i olika 
handlingar. Varför är det rätt eller fel med abort? Varför är det rätt eller fel 
med dödshjälp? Är det någonsin rätt att döda en person? Vad konstituerar 
ett okränkbart liv? Är det rätt att göra uppror mot en övermakt? Hur mycket 
vinning får vi göra på andra? Bör vi tolerera världens nöd? När ska vi hjälpa 
andra? Finns det någon gräns härvidlag? Hur mycket får det kosta oss själva? 
Ja, så där kan man hålla på.

Sådana här frågeställningar är oerhört svåra att ta ställning till. 

Men om man verkligen tar detta på allvar och funderar lite så är ju vad som 
är ett riktigt beslut alltså direkt kopplat till övergripande teorier för moraliskt 
beslutsfattande. Man kan göra en första grov karakterisering i teleologiska 
och deontologiska teorier. 

Teleologiska teorier anser att endast konsekvenserna är viktiga för ett beslut. 
Inget annat. Det enda som räknas är vad en handling resulterar i. Sådant 
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som upphov, motiv, omständigheter, sinnelag eller intentioner har ingen be-
tydelse alls. 

Deontologiska teorier å andra sidan balanserar olika faktorer i en besluts-
situation. Gamla testamentets moralsyn är i hög grad regelbaserad. Den ut-
går ju till stora delar från de tio budorden alldeles oavsett konsekvenserna. 
Även många mer moderna filosofer som Kant, Prichard och Sartre (för att nu 
blanda vilt) kan till stora delar sägas bygga deontologiska teorier och alltså 
ta hänsyn till mycket annat än bara konsekvenserna av handlingar. 

Här måste man alltså fundera på vad som är viktigt. Vi kommer genom-
gående att driva ett teleologiskt synsätt. Handlingarnas konsekvenser är de 
enda viktiga. Utgångspunkten är i korthet att om någon slår en i huvudet så 
gör det lika ont även om vederbörande gjorde det av bästa välvilja. Det finns 
emellertid mycket att säga om detta. Så man bör naturligtvis fundera igenom 
vad man egentligen anser här. Men i organisatoriskt beslutsfattande bör man 
nog fråga sig om något annat synsätt än det teleologiska verkligen går att 
upprätthålla på organisatorisk nivå.

Om vi nu utgår ifrån att det enbart är handlingarnas konsekvenser som vi 
ska fokusera på så inställer sig genast frågan hur vi ska bedöma dessa. Hur 
ska de värderas? Vi gör ju massor av saker av olika anledningar. Vi gör det 
ofta för att erhålla något. Så problemet här verkar ju vara att förstå vad vi 
egentligen vill.

Oj. Tungt.

Naturligtvis har många kluriga människor funderat även över detta och 
mycket har sagts här. En del anser att lust är det enda som räknas i vårt liv. 
Detta brukar kallas för hedonism. Andra tycker att detta är lite vulgärt och 
vill försöka väga in andra saker. Kunskap, livsmening och andra mer sub-
tila känslor (eudaimonism). Det finns en uppsjö av olika inriktningar inom 
såväl hedonism som eudaimonism och vi ska inte behandla dessa här. Men 
det kan ju ändå vara intressant att reflektera över vilka ens yttersta värden 
egentligen är. Är det lust, lycka, trygghet, pengar, kärlek, erotik, makt, ren 
preferensuppfyllnad eller andra ideala värden?
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Dessa frågeställningar är ju djupt existentiella och har sannolikt följt mänsk-
ligheten under hela dess historia. Åtminstone så har många tänkare genom 
seklerna haft tämligen mycket att säga om sådana saker. Några prominenta 
figurer bland alla prominenta figurer är Epikuros, Hobbes, Nietzsche, Bent-
ham, Mill, Moore och Harsanyi.

Aha. Filosofer alltså. Fast de var ju säkert kloka, de där.

En annan viktig sak är om man nu har en förståelse för vad som är viktiga 
värden, vem ska få dem? Ska man utföra handlingar som gör det bättre för 
endast en själv (egoism) samt ens familj eller organisation – eller ska man se 
till att man sprider lycka och välstånd över fler (utilitarism)? Man bör alltså 
även fundera över fördelningsaspekter. De flesta gör detta på tok för lite.10 
Naturligtvis har mycket sagts även om detta. Miljoner och åter miljoner män-
niskor har torterats och mördats och stater har både skapats och utplånats i 
olika ”intressanta” sociala experiment. Men ännu har vi ju inte riktigt funnit 
den perfekta modellen. 

Vi vill i denna bok därför mana till viss försiktighet, sett i historiens ljus, och 
nöjer oss med att konstatera att man så försiktigt som det går, och utan att 
utplåna alltför många människor, stilla funderar över det här. Det finns här 
inga objektiva sanningar. Det garanterar vi, så när du är klar med funderan-
det, håll missionen på en minimal nivå, tack.

Och återigen, i organisationer antar vi att alla oftast jobbar mot de visioner 
och mål som ägarna och ledningen ställt upp. Om inte så har ledningen defi-
nitivt ett problem. Av ett helt annat slag än de vi studerar i denna bok.

Metodfrågeställningar
Jaha. Då är vi återigen framme vid metoder. Det första man får ta och be-
kväma sig med är alltså att fundera på organisationens värderingar. Inte nog 
med det. Det dyker upp en massa frågeställningar då vi ska skapa ett besluts-
underlag. Några är särskilt påträngande:

10 Den som har flest prylar då den dör vinner. Och allt det där.
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 ♦ Vilka är de relevanta alternativen? Och hur vet vi att vi har tagit 
med alla viktiga alternativ?

 ♦ Vilka är de relevanta konsekvenserna?

 ♦ Vilka åsikter eller personer är viktiga att betrakta?

 ♦ Vilka perspektiv är viktiga att betrakta?

 ♦ Hur viktiga är de olika personerna, och åsikterna?

 ♦ Vilka värden är viktiga att betrakta just i den aktuella situationen?

 ♦ Hur ska vi kunna uppskatta dessa värden?

 ♦ Hur ska vi korrekt kunna uppskatta sannolikheterna?

 ♦ Måste vi ha mer kunskap för att kunna fatta beslutet?

 ♦ Vilka beslutsregler ska vi använda i en situation?

Pust. Nog surrat. Nu ska vi försöka ta oss an dessa frågor mer ordentligt.

Olika beslutsmodeller 
Beslutsmodeller finns för en mängd olika ändamål. Det kan vara upplysande 
att ta och titta lite närmare på några olika modelltyper. De skiljer sig bland 
annat åt vad det gäller antaganden om förutsägbarheten hos framtiden. 

 ♦ Determinism. I en deterministisk värld finns det ingen tvekan om 
framtida händelser. 

 ♦ Strikt osäkerhet. I en strikt osäker värld finns det däremot olika möj-
liga scenarier. Men deras inbördes olika sannolikhet beaktas inte. 

 ♦ Osäkerhet och risk. I en riskabel värld beaktar man såväl de olika 
utfallen som hur sannolika de är.
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Vi kollar lite på var och en av dessa modelltyper. Enklast i den ordning de 
står här ovan.

Determinism
Många beslutsregler baserar sig på att det inte finns någon osäkerhet i be-
slutssituationen. Inom grundläggande finansiering är Gordons modell för 
aktievärdering ett bra men kanske inte så inspirerande exempel. 

Modellen antar att en akties värde helt kan bestämmas som en funktion av 
förväntade kommande utdelningar. Det råder ingen osäkerhet om framtids-
utsikterna för verksamheten. Det förväntas leva tills universum imploderar 
och tiden upphör. Vidare antas den företagspolitiskt bestämda utdelningen 
vara lika varje år in i nämnda relativa evighet. Likaså antas den riskfria rän-
tan (och därmed avkastningskravet) vara konstant.11

De här förutsättningarna är naturligtvis orimliga. Därför kan Gordons formel 
verka oanvändbar. Den har dock sin tillämpning då användaren är medveten 
om förutsättningarna. Det är ingen slump att formeln fått den utformning 
den har. I många modellsammanhang, speciellt innan datorer blev allmänt 
tillgängliga, eftersträvades slutna analytiska uttryck. De var ju de enda som 
kunde lösas numeriskt på kort tid. Som underlag för generellt beslutsfattan-
de erbjuder de emellertid ringa flexibilitet. Vi kan nog utan sorg lämna den 
här typen av modeller därhän.

Strikt osäkerhet
I beslutsteoretiska sammanhang föreligger strikt osäkerhet när beslutsfat-
taren inte har några som helst uppfattningar om de olika konsekvensernas 
sannolikheter. Beslut under osäkerhet är svåra. Osäkerheten kan vara delvis 
eller total. Det kan vara möjligt att tilldela sannolikheter till vissa av utfallen. 

11 Om man bryr sig om lite detaljer så kan, under dessa förutsättningar, aktiens nuvarande funda-
mentala värde (P0) beräknas enligt P0 = D0(1+g)/(r-g) om r > g, där D0 = utdelning år 0, g = konstant 
tillväxt hos avkastningen och r = diskonteringsräntan.
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Men inte till alla. Eller omöjligt att tilldela någon överhuvudtaget. Återstår 
då för den stackars beslutsfattaren att endast betrakta konsekvensernas vär-
den. 

Här kan vi introducera ett sätt att modellera beslut. Betrakta en beslutssitua-
tion med de två alternativen A1 och A2 (detta är våra potentiella handlingar). 
Nu kan ju världen befinna sig i olika framtida tillstånd. Om vi funderar på 
om vi ska ta ett paraply med oss ut på en promenad eller inte så finns det ju 
två tänkbara framtida tillstånd som är intressanta.

 ♦ det kommer att regna 

 ♦ det kommer inte att regna. 

Vi förutsätter här att allting annat är lika. Till exempel funderar vi inte dagli-
gen på att det dessutom kommer ett stort kärnvapenangrepp då vi funderar 
på vår lilla paraplyfråga. Regnet vore ju då antagligen ett något mindre pro-
blem just i det sammanhanget.12

Vi tänker oss nu tillstånden T1 och T2. De är gemensamma för de båda al-
ternativen i en sådan här modell. Nu har vi ju olika konsekvenser beroende 
på vad vi gör. Och beroende på vad för tillstånd världen hamnar i. Om vi 
väljer alternativet att inte ta ett paraply och det börjar regna så blir vi våta. 
Om vi istället väljer att ta ett paraply och det inte blir regn så kanske vi blir 
utmattade av att släpa omkring på ett tungt paraply helt i onödan.13 I den här 
modellen betraktar vi inte följdkonsekvenser. Som att utmattningen gör att 
vi senare får förslitningar som gör att vi alltför tidigt bryter ner våra kroppar 
och går miserabla öden till mötes inom de närmsta åren.

För var och en av de fyra konsekvenserna tilldelas ett värde som det utfallet 
anses representera (vij). Värdet kan ju som vi har sett definieras på olika sätt, 
men här tänker vi oss någon sorts numerisk skala. Slår vi samman allt detta 
får vi nu en liten matris som i figur 6.

12 Men ett paraply är ju hursomhelst bra att ha.
13 Författarna till denna bok är klena.
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Figur 6. Beslutsmatris för t ex paraplybeslut 

Jaha. Nu har vi en liten modell. Men vi har ju fortfarande ingen metod. Vi 
behöver några beslutsregler.

Några beslutsregler 
Det har under årens lopp funderats en hel del kring vilka regler som korrekt 
kan särskilja alternativen. Flera mer eller mindre fiffiga sådana har föresla-
gits. Vi beskriver bara i all korthet några kandidater. Men de här är ganska 
simpla så vi uppehåller oss inte vid dem så länge.

 ♦ Maximin är en defensiv regel som väljer ut det handlingsalternativ 
vars sämsta konsekvens är minst dålig. I matrisen söks helt enkelt 
den rad vars minsta värde är högst. På detta sätt ser beslutsfattaren 
till att utfallet får den bästa möjliga garanterade nivån. För beslut 
där organisationen är känslig för bakslag kan detta vara en möjlig 
strategi.

 ♦ Maximax har precis motsatt ambition. Här söker man att maximera 
det bästa utfallet genom en offensiv strategi. Med andra ord väljs 
det handlingsalternativ vars bästa konsekvens är allra bäst. För be-
slut där organisationen är i starkt behov av stora tillskott eller an-
nan framgång kan det vara en möjlig strategi.

Både maximin och maximax är i någon mening extrema handlingsstrategier. 
Ett försök att välja en gyllene medelväg mellan dem är Hurwicz-regeln. Här 
gäller det att sammanväga det minst gynnsamma (x) och det mest gynnsam-
ma (y) utfallet för varje alternativ. Det resulterande värdet blir då r . vx + (1–r) . 
vy. Här är r är en viktningsfaktor mellan 0 och 1 som brukar kallas riskindex. 
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Ju mindre r desto mer hoppfull är man om framtiden. Detta eftersom man då 
väger in mer positiva effekter än möjliga negativa. 

 ♦ Minimax förekommer i en version som brukar kallas minimax-
regret. Det är ungefär samma regel som minimax. Men tillämpat 
på alternativförluster istället. Med en alternativförlust (fij) menas 
skillnaden mellan aktuellt utfall och det bästa utfallet inom varje 
alternativ. Den kan som minst bli noll och som mest skillnaden 
mellan det bästa och sämsta utfallet. Det kan visas i en matris som 
i figur 7. I den innehåller varje rad de alternativa förlusterna för de 
olika konsekvenserna. Den rad som har det minsta maxvärdet väljs 
sedan. Det här minimerar osäkerhetsexponeringen.

Figur 7. Beslutsmatris med alternativförluster under osäkerhet

Om det här är lite oklart. Bekymra dig inte. Det här är skräpregler som vi tar 
med för att få lite perspektiv.14 Det är inte troligt att man i en reell besluts-
situation verkligen inte har någon som helst information eller åsikt om san-
nolikheterna på det här sättet. Därför verkar det vara en rimlig utvidgning 
av matrisförfarandet ovan att på något sätt försöka inkorporera mer av den 
information som faktiskt finns i beslutsprocessen. 

Osäkerhet och risk
Sagt och gjort. Ett beslut under risk föreligger när beslutsfattaren har upp-
skattningar eller åsikter om de olika konsekvensernas sannolikheter. Detta 
är fallet vid exempelvis Black Jack, rysk roulett eller tärningsspel. Men även 
vid marknadsbeslut och investeringar. Det här med investeringar kan verka 

14 Och för att vara pedagogiska, en av våra specialiteter.
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konstigt. Men trots att en exakt sannolikhet inte kan tilldelas, t ex vid ett fö-
retagsuppköp, tjänar man ofta på att behandla det som ett beslut under risk.

Även sådana här grejer kan modelleras med en matrismodell. Matrisen får 
i stort sett samma utseende som de tidigare. Men med tillägg av en ny rad. 
Denna nya rad innehåller ett sannolikhetsvärde för varje tillstånd.

Nu har vi återigen en beslutssituation med två alternativ och två tillstånd. 
Var och en av de fyra konsekvenserna tilldelas ett värde. De båda tillstånden 
åsätts var sin sannolikhet pj. 

Man kan ju fråga sig hur dessa dyker upp.

En sannolikhet kan baseras på en serie experiment eller observationer. Man 
observerar handlingsalternativet ett stort antal gånger och noterar hur många 
gånger den aktuella konsekvensen inträffar. Baserat på den kvoten tilldelas 
varje tillstånd en frekvenssannolikhet. Vi struntar här helt i huruvida detta är 
realistiskt eller ej.

Ett annat tillvägagångssätt är att sannolikheten uppskattas av beslutsfattaren. 
Uppskattning används oftast när det av ett eller annat skäl är dyrt, svårt eller 
omöjligt att utföra experiment för att utröna frekvenser för händelser. Och 
det är det ju allt som oftast.

Den resulterande matrisen ser i alla händelser ut som i figur 8.

Figur 8. Beslutsmatris för beslut under risk

Regeln för att bestämma det bästa alternativet blir nu inte fullt så dramatisk 
som de tidigare. Informationen om sannolikheter viktas in i ett uttryck som 
brukar kallas för väntevärdet och beräknas för alternativ A1 som
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E(A1) = p1 . v11 + p2 . v12

och på motsvarande sätt för det andra alternativet. Alternativet med det hög-
sta väntevärdet är det som kan förväntas vara bäst (eller åtminstone mest 
gynnsamt för beslutsfattaren om han har varit klok). Väntevärdesregeln har 
den stora fördelen att vara entydigt och enkelt beräkningsbart så länge san-
nolikheterna och värdena är givna som reella tal.

Teorin om att maximera förväntad nytta har dominerat beslutsanalysen vid 
beslut under risk. Den har blivit allmänt accepterad som en normativ modell 
av rationella val och vida tillämpad även som en deskriptiv modell av eko-
nomiskt (och en del annat) beteende.15

Åtminstone 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 ut-
fall inverkar mer på värderingen. Så helt tokigt är det inte.

Trädmodeller
Det klassiska sättet att representera beslutsproblem är att använda matri-
ser som ovan. Men i många situationer är en trädrepresentation naturligare, 
flexiblare och mer överskådlig. Beslutsmatrisers representation av ett be-
slutsproblem är statisk. De tar bara hänsyn till en nivå där beslutsfattaren 
måste välja mellan olika handlingar. Endast ett alternativ kan väljas och se-
dan är beslutet taget och problemet löst. Beslutsproblem är emellertid i verk-
ligheten ofta mer dynamiska. Ett beslutsproblem leder kanske till ett annat 
och det till ett annat osv. För beslutssituationer som innebär flera val i en viss 
ordning, eller där beslutsfattaren kan påverka sannolikheten för att händel-
sen inträffar, är beslutsträd klart bättre än beslutsmatriser. Och för det mesta 
annars också för den delen.

Beslutsträd är således mycket användbara vid komplexa beslut där besluts-
trädet förser beslutsfattaren med en grafisk representation av beslutets kär-
na. Och visar alla de inbördes relationerna mellan valmöjligheter och osäkra 
15 Deskriptiv innebär att man försöker beskriva hur beslutsfattare faktiskt gör, inte hur de borde göra.



 Bortom Business intelligence | 87

faktorer. Ett beslutsträd är på så sätt en ritning. Det beskriver, metodiskt och 
relativt objektivt, beslutets arkitektur.

Okej. Men hur förhåller sig sådana här träd till matriserna tidigare? 

Jo, beslutsträdet innehåller samma information som en beslutsmatris. Åt-
minstone när trädet bara innehåller ett beslut. Och bara en nivå av händelser. 
Men ju fler noder i trädet, desto mer fördelaktigt blir beslutsträdet som hjälp-
medel. Översikten av problemet går inte förlorad. Samtidigt är det viktigt att 
försöka begränsa antalet noder för att trädet inte ska bli oöverskådligt. Har 
man många noder kan man välja att skapa ett översiktligt träd och sedan flera 
separata delförstoringar där detaljerna framgår.

Ett träd består av tre typer av noder. I beslutsnoder väljer beslutsfatta-
ren ett av flera alternativ. Sedan så finns det händelsenoder där slumputfal-
let sker. Naturen singlar helt enkelt slant och väljer ett av sina ”tillgängliga 
handlingsalternativ”.16 Slutligen finns det utfallsnoder som visar utfallen av 
olika vägar genom trädet. Ett beslutsträd kan se ut som i figur 9.

Figur 9. Beslutsträd för beslut under osäkerhet

16 Ren animism alltså.
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Ett beslutsträd består alltså av en rot (grön fyrkant i figuren), som repre-
senterar ett beslut.17 Det innehåller också en mängd händelsenoder (röda 
cirkelskivor) som representerar osäkerhet av något slag. Slutligen finns det 
utfallsnoder (eller konsekvensnoder, blåa trianglar) som representerar slut-
konsekvenser. Handlingsalternativen är vägarna ut från beslutsnoden.

I såna här träd så tilldelar man något osäkerhetsmått, t ex sannolikhetsför-
delningar, till händelsenoderna. Detta tolkas helt enkelt så att om ett alter-
nativ har valts så finns det olika osäkerheter för de olika tänkbara följderna. 
Sådana uttrycks ofta med tal som betecknar de respektive sannolikheterna 
för olika händelser. En händelse kan resultera i en slutkonsekvens eller i en 
följdhändelse. Därefter kan en beslutsregel, t ex väntevärdesmaximering, an-
vändas.

I figur 10 så ser vi två alternativ. Vart och ett av dessa kan leda till olika hän-
delser och konsekvenser. Konsekvenserna inträffar alltså inte med nödvän-
dighet. Men kan inträffa med en känd sannolikhet som framgår i trädet. Vär-
dena i de blå utfallsnoderna betecknar värdena om konsekvensen inträffar.

Vi ger ett litet enkelt exempel på detta med beslutsträd.

Figur 10. Beslutsträd till exemplet

17 Vi vill inte krångla till framställningen alltför mycket. Men egentligen kan ett träd innehålla fler än 
en beslutsnod. Den längst till vänster är då huvudbeslutet och övriga beslutsnoder är delbeslut som 
leder fram till huvudbeslutet.
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Beslutsträdet i figuren ovan visar de två alternativ som finns att välja mellan:

 ♦ A: att investera 

 ♦ B: att inte investera

Vid en investering är risken 40 % att utfallet blir en förlust 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 san-
nolikheten för detta är endast 20 %. De resterande 80 % är möjligheten att 
erhålla 10 kronor.

Här kan vi ta ett beslut genom att beräkna det förväntade monetära värdet, 
EMV.18 Detta görs genom att multiplicera sannolikheten för att en konsekvens 
ska inträffa med det monetära värdet som 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 

Sannolikheten att förlora 50 kronor är ju 20 %. Återstående 80 % är sannolik-
heten för att tjäna 10 kronor.

Här ser vi att EMV för att investera är en förtjänst på 2 kronor och för att inte 
investera 2 kronor i förlust. Alternativ väljs efter det högsta värdet, vilket 
alltså är att investera (4 kronor bättre). Tunga beslut det här.

Problem med väntevärden
Men vilket värde har ett visst beslut? I de fall de möjliga utfallen kan ha ett 
monetärt värde verkar det naturligt att det totala värdet skulle vara en sam-
manvägning av dessa. Det verkar dessutom naturligt att ge olika vikt åt utfal-
len så att troligare utfall inverkar mer på värderingen. Låter helt enkelt listigt.
18 Expected Monetary Value.
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En ofta använd beslutsregel är att, precis som i exemplet ovan, alltid försöka 
maximera EMV. Om beslutsfattaren är riskneutral verkar det vara en rimlig 
regel. En riskneutral beslutsfattare anser att dubbelt så mycket av en viss 
summa pengar alltid är dubbelt så eftersträvansvärt. Denna regel har dock 
ofta ifrågasatts och ihärdigt debatterats bland såväl filosofer som matemati-
ker och ekonomer. Det var en av förra århundradets skickligaste matemati-
ker, John von Neumann19, som tillsammans med Oscar Morgenstern20 lade 
grunden till nyttoteorin. Nyttoteori behandlas dels i mer eller mindre tråkiga 
fristående verk. Dels i de flesta mer eller mindre tråkiga böcker i modern 
finansiell teori. Vi nöjer oss med ett enkelt exempel.

Exempel: Vi antar att den famöse Professor Frege har att välja mellan att 
erhålla 50 000 kr eller att delta i ett spel där sannolikheten att vinna 100 000 
kr är 50 %. Sannolikheten att inte vinna något alls är likaledes 50 %. Enligt 
den vanliga väntevärdesregeln borde han vara likgiltig inför att välja det ena 
eller det andra av alternativen. Eftersom deras väntevärden båda är 50 000 
kr. Men detta är naturligtvis inte alltid sant. Tänk om Professor Frege är i 
omedelbart behov av 40 000 kr för en operation som måste genomföras inom 
en vecka för att rädda livet på honom. Tänk om pengarna inte finns tillgäng-
liga på annat sätt. Då kommer 50 000 kr i handen att vara värda betydligt 
mycket mer än chansen att vinna 100 000 kr. Om å andra sidan operationen 
kostar 80 000 kr så är de 50 000 kronorna tämligen ointressanta. Eftersom 
chansen att vinna 100 000 kr innebär en femtioprocentig chans att överleva. 
Det monetära värdet av ett handlingsalternativ motsvarar således inte alltid 
det egentliga värdet för alla personer eller organisationer i alla lägen.

Slutsatsen är att EMV inte alltid är en tillräckligt bra princip utan bör ersättas 
av en nyttobaserad regel. I ett sådant åsätts varje utfall ett värde på en skala, 
t ex ett decimaltal mellan 0 och 1. Där 0 är det sämsta tänkbara och 1 det bästa 
tänkbara utfallet. Dessa värden svarar mot nyttan som personen eller orga-
nisationen 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 

19 Som var något så ovanligt som ett festglatt geni med förkärlek för snabba bilar. Och kvinnor. Och 
sprit. Och mycket av alltihopa.
20 Som dock inte var lika festglad.
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samma funktion som en monetär skala. Men återigen är ju detta en idealise-
rad situation. Vi återkommer snart till detta.

Förväntad nytta
I metoderna som har presenterats ovan har värden på något sätt varit själv-
klart givna. Det är naturligtvis inte riktigt så enkelt som man kanske kunde 
misstänka efter att ha funderat lite mer. 

De ovan diskuterade riskmetoderna kan enkelt förbättras genom att införa 
nyttovärden. Och EUV (Expected Utility Value eller förväntat nyttovärde) be-
räknas på ett liknande sätt som EMV. Beräkningarna blir fortfarande enkla att 
utföra och ger väl definierade beslutsregler i varje given situation. Det finns 
emellertid ett antal invändningar även mot nyttoteorin.

 ♦ Nyttofunktioner är unikt individuella i den meningen att varje indi-
vid har sin egen nyttofunktion baserad på egna preferenser. Därför 
finns det inte något enkelt sätt att jämföra olika individers nytto-
funktioner. Det är svårt att avgöra om en individ blir lyckligare än 
en annan vid åtnjutande av någon förmån. Av detta kan man dra 
slutsatsen att nyttofunktioner för grupper, t ex organisationer, är 
knepiga att använda.

 ♦ Tänk om beslutsfattaren inte känner till något exakt tal för nyttan 
av ett visst utfall? I så fall vore det önskvärt att kunna uttrycka på-
ståenden som nyttan av konsekvens X ligger mellan 0,3 och 0,5 eller 
värdet av konsekvens Y ligger mellan 250 000 kr och 400 000 kr. Ingen 
av ovanstående metoder medger det. De kräver alla exakta värden 
oavsett hur osäker beslutsfattaren är. De ger därmed inte möjlighet 
att uttrycka graden av osäkerhet på något sätt. En klar brist.

 ♦ Det visar sig dessutom i många praktiska situationer att beslutsfat-
tare inte vill uttrycka nyttor eller monetära värden i siffervärden. 
Ofta önskar denne istället relatera konsekvenserna till varandra i 
utsagor som värdet av konsekvens X är större än värdet av konsekvens 
Y eller konsekvens Z är mycket mindre önskvärd än konsekvens T. Även 
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detta är omöjligt i de hittills beskrivna traditionella modellerna. 
Och det leder då till att man inte använder beslutsmetoder alls. 
Sorgligt men sant. 

 ♦ Många beslut är av engångskaraktär. Eller är så viktiga att ett alltför 
oönskat utfall inte kan tolereras även om det har en låg sannolikhet. 
Det verkar då rimligt att kräva att om sannolikheten är för hög21 för 
ett mycket dåligt utfall22 så ska alternativet rensas bort även om det 
i övrigt uppvisar goda väntevärden. Sådana säkerhetsresonemang 
kan t ex vara intressanta för ett försäkringsbolag. Ett sådant vill säl-
lan ingå försäkringskontrakt där vinstmöjligheterna visserligen är 
goda23, men där det finns en icke försumbar risk att utfallet kan bli 
en så stor förlust att hela bolaget går åt skogen.24 Inte heller detta 
med säkerhetsnivåer finns i traditionella modeller. Som därför inte 
används där de borde.

Precisa och oprecisa data
Det vore skönt om det hela nu var ordnat och klart på ett ungefär. Vi har en 
representation och vi har en regel som funkar hyfsat. Så när som på lite små-
saker. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt och nya besvärligheter tornar upp 
sig. Listan ovan ger en antydning om detta.

Ajdå.

Om man funderar lite på hur det brukar vara så finner man att man säl-
lan har tillgång till så precis information och att det ställer orimliga krav på 
beslutsfattaren. Med undantag av ett fåtal extrema situationer. Hur kan du, 
käre läsare (eller någon annan för den delen), på ett meningsfullt sätt ange 
den exakta sannolikheten för en framtida händelse. I det verkliga livet så kan 

21 Dvs över en viss säkerhetsnivå för sannolikheter – för stor risk.
22 Dvs under en viss säkerhetsnivå för värden – för dåliga konsekvenser.
23 Dvs där tecknandet av kontrakten har tillräckligt högt väntevärde.
24 En del bolag går ju åt skogen i alla fall, men det verkar ha helt andra orsaker. Mismanagement, 
som (mis)managementkonsulterna skulle ha sagt.
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folk vanligen inte ens skilja på sannolikheterna 30 % och 70 %. Så hoppet att 
finna meningsfullt stöd från exakta angivelser falnar lite. Trots detta arbetar 
många metoder på just detta sätt.

För att inskärpa detta igen. Man har alltså i verkliga beslutssituationer sällan 
tillgång till exakt information som med 17 % sannolikhet inträffar konsekvens 
X. Man har sällan tillgång till frekvenssannolikheter överhuvudtaget. Man 
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 svåra att använda på ett me-
ningsfullt sätt. 

Aha. Osäkerhet om osäkerheterna. Intressant.

Några av de största problemen med traditionella metoder är just svårighe-
terna att hantera intervall och jämförelser av sannolikheter. Saker som före-
kommer i riktiga beslutsproblem. Och därför borde kunna modelleras.

Samma sak gäller ju, som vi såg nyss, värden (eller nyttor). Det är ofta oer-
hört svårt att kvantifiera sådana, även om man, mot förmodan, har hittat ett 
bra mått för detta. Osäkerhet i form av konfidensintervall och andra typer av 
osäkerheter dyker alltid upp.

Vad kan vi då göra åt allt detta?

Ganska mycket faktiskt. Vi behöver ett sätt att kunna ange sannolikheter i 
intervall. Där intervallens bredd avgörs av hur säker beslutsfattaren är. Utsa-
gorna sannolikheten för konsekvensen X ligger mellan 20 % och 50 % och sannolik-
heten för konsekvensen Y ligger mellan 30 % och 40 % är mer meningsfulla. I och 
med att de mer korrekt kan avspegla beslutsfattarens tro. Även utsagor av 
typen sannolikheten för konsekvensen X är låg och sannolikheten för konsekvensen 
Y är relativt hög är både rimliga och naturliga. Eller hur?

På motsvarande sätt så kan vi vidga våra metoder till någonting mycket mer 
användbart genom att ange värdeutsagor på bättre sätt. Försök t ex att upp-
skatta värdet av ett medelstort folkmord. Någon lämplig naturkatastrof. En 
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hyfsat stor härdsmälta. Eller något mer verksamhetsnära. Alla uppskattning-
ar av sådant här i precisa tal blir naturligtvis knepiga.

Så nog är det mer praktiskt att kunna säga saker som värdet av konsekvensen X 
är mellan 500 och 700 eller värdet av konsekvensen Y är relativt högt och definitivt 
högre än värdet av konsekvensen Z.

Det finns alltså, mellan å ena sidan metoder helt utan sannolikhetsuppskatt-
ningar och å andra sidan metoder med fixa sådana, ett stort utrymme för 
(och behov av) metoder som tillåter en större uttryckskraft i form av intervall 
och jämförelser. Låt oss kalla dessa moderna metoder för intervallmetoder. I 
kontrast mot de traditionella metoderna.

Figur 11. Traditionella metoder representerar extrempunkter på en slags metodskala

Nu ska vi diskutera lite detaljer i sådana här intervallmetoder. Om du trött-
nar så skumläs det hela. Detaljerna är inte så viktiga. Det finns dessutom 
verktyg som beräknar allting. Och därmed kapslar in detaljerna.

Intervall och jämförelser 
För att lösa dessa problem krävs en annan formalism att representera proble-
men i. Vi ska därför titta lite närmare på hur handlingsalternativ kan repre-
senteras och beräknas. 

Naturliga påståenden i sammanhanget verkar t ex vara de följande:

 ♦ Händelsen X är trolig

 ♦ Händelsen X är möjlig
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 ♦ Händelsen X är otrolig

 ♦ Sannolikheten för händelsen X är lika med a

 ♦ Sannolikheten för händelsen X är större än a

 ♦ Sannolikheten för händelsen X ligger mellan a och b

 ♦ Händelsen X är lika trolig som händelsen Y

 ♦ Händelsen X är troligare än händelsen Y

 ♦ Händelsen X är mycket troligare än händelsen Y

Det här är ju ingen matematikbok och vi nöjer oss med att konstatera att så-
dana här utsagor enkelt kan representeras. Med hjälp av enkla formler kan 
utsagor om sannolikheter hos händelser representeras med ekvationer. Men 
det här fixar processen, du behöver inte bekymra dig. Ekvationerna som bil-
das av samtliga sannolikhetsutsagor i en beslutssituation kallar vi en sanno-
likhetsbas.25

För värdet (nyttan) av de aktuella utfallen finns motsvarande utsagor:

 ♦ Händelsen X är önskvärd

 ♦ Händelsen X är bättre än sämsta möjliga utfall

 ♦ Händelsen X är oönskad

 ♦ Värdet av händelsen X är lika med a

 ♦ Värdet av händelsen X är större än a

 ♦ Värdet av händelsen X ligger mellan a och b

25 Lite matematik igen om man är road. En sannolikhetsbas sägs vara satisfierbar om det finns åt-
minstone något talvärde som kan tilldelas till varje variabel (t ex p(X) = 39 %, p(Y) = 22 % osv) så att 
alla ekvationer är uppfyllda samtidigt. Tanken bakom att en sannolikhetsbas måste vara satisfierbar är 
att det annars inte finns något sätt att beräkna handlingsalternativens värde eftersom det inte ens finns 
några tilldelningar av sannolikheter som uppfyller de ställda kraven.
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 ♦ Händelsen X är lika önskvärd som händelsen Y

 ♦ Händelsen X är mer önskvärd än händelsen Y

 ♦ Händelsen X är mycket mer önskvärd än händelsen Y

Liksom för sannolikhetsutsagor kan alla utsagor om nyttovärden hos hän-
delser representeras i ekvationsform. Processen fixar det här också. Genom 
ett beslutsverktyg. Ekvationerna som bildas av samtliga aktuella nyttovär-
desutsagor i en beslutssituation kallas en nyttovärdebas.

Jämföra alternativ
Värdet av ett alternativ kan nu, precis som i de traditionella metoderna, vara 
väntevärdet av nyttan eller det monetära väntevärdet. Eftersom både san-
nolikheterna och nyttovärdena nu är variabler ger väntevärdesberäkningen 
upphov till lite mer komplicerade uttryck, s k multilinjära uttryck. Ett enkelt 
exempel på ett sådant är det vanliga väntevärdet.

EUV(A) = p1 . u1 + ... + pn 
. un

I uttrycket är nu pi variabler som betecknar sannolikheter. På motsvarande 
sätt betecknar ui nyttovärdet av olika utfall. 

Detta är betydligt knepigare uttryck att lösa för hand och tidigare har det va-
rit svårt att beräkna dem på rimlig tid även för datorer.26 Men numera finns 
det algoritmer och program för snabba beräkningar av och jämförelser mel-
lan multilinjära väntevärden.

Okej. Schysst. Hur jämför man alternativ då?

När det nu finns en metod för att beräkna väntevärden för sannolikhets- och 
värdebaser med intervallutsagor och jämförande utsagor inställer sig nya 
frågor. Hur jämförs handlingsalternativen med hjälp av detta? Låt oss först 

26 Man behöver också beräkna något som kallas tyngdpunkt. Och där stiger komplexiteten expo-
nentiellt. I riktigt stora problem skulle man tidigare ha behövt att vänta i flera miljoner år. Och det är ju 
lite för länge för de flesta av oss. Alldeles oberoende av trosuppfattning.
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titta på några dominansbegrepp som talar om när ett alternativ är bättre än 
ett annat. 

 ♦ Alternativet A1 är minst lika bra som A2 i de aktuella sannolikhets- 
och värdebaserna om EUV(A1) är större än eller lika med EUV(A2) 
för alla tillåtna värden på de ingående sannolikheterna och nytto-
värdena.

 ♦ Alternativet A1 dominerar A2 i de aktuella sannolikhets- och värde-
baserna om det är minst lika bra som A2 och EUV(A1) är större än 
EUV(A2) för något tillåtet värde på de ingående sannolikheterna 
och nyttovärdena.

 ♦ Alternativet A1 är tillåtet om det inte domineras av något annat till-
gängligt alternativ, dvs om det inte finns något alternativ som är 
bättre.27

Om det finns endast ett tillåtet alternativ är det uppenbart det bästa och bör 
väljas. Vanligtvis är dock fler än ett alternativ tillåtna. Det beror på att om det 
finns ett uppenbart bra eller dåligt alternativ brukar det hanteras manuellt 
redan innan beslutsprocessen drar igång i full skala och därför inte ge upp-
hov till något beslutsproblem. Att det finns flera tillåtna alternativ betyder 
att, för olika tillåtna talvärden på variablerna (parametrarna) i baserna, olika 
alternativ är bäst. 

Det förefaller då naturligt att titta på i hur stor del av baserna som respektive 
alternativ är bäst. Med andra ord: med hur många olika tilldelningar av vari-
abelvärden (olika talvärden) är varje alternativ minst lika bra som de övriga? 
Detta leder oss till begreppet kontraktion.

Kontraktion och styrka
Lite förenklat kan man säga att kontraktionen för A1 jämfört med A2 anger i hur 
stor del av informationsrymden (baserna) som godtagbara variabelvärden 
medför att A1 är ett bättre alternativ än A2. På samma sätt kan kontraktionen 

27 Det här förklaras lite mer ledigt i avsnittet om multikriteria senare. Läs om det där istället om du 
känner att det här är lite knepigt.
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för A2 jämfört med A1 bestämmas. Det kan nu t ex vara så att den första 
kontraktionen blir 40 % och den senare 80 %. Slutsatsen skulle då bli att A2 
rimligtvis är ett bättre handlingsalternativ. Det är i någon mening ”tåligare”. 
I en mycket större andel av alla tänkbara fall så är A2 ett bättre val. Det finns 
alltså ett rationellt argument för att välja A2. Om det finns fler alternativ än 
två uppstår många parvisa jämförelser mellan alla alternativ. De brukar då 
summeras i ett enda tal för varje alternativ.

Kontraktionsbegreppet kan även utvidgas. Man kan få mer information om 
alternativens inbördes styrka genom att titta på möjliga skillnader mellan 
deras väntevärden.

EUV(A1) – EUV(A2) = s 

Detta uttryck kan nu beräknas för att studera hur styrkan s uppträder under 
olika kontraktioner. Därigenom får man en god uppfattning om hur mycket 
alternativen skiljer sig åt.

Detta låter lite komplicerat men allt fixas och paketeras enkelt och tydligt i 
datorverktyg. Folk som jobbar med sådana här verktyg brukar efter ett kort 
tag inte ha några problem med vare sig att lägga in påståenden (utsagor) 
eller att jämföra alternativ. Förresten är det är nog läge för ett litet exempel. 
Här kan man också se att redan små problem blir överraskande knepiga att 
lösa utan bra metoder.

Exemplet kallbrand
En patient har fått kallbrand i sitt vänstra ben och ska skyndsamt välja mel-
lan en amputation under vänster knä (kalla det för alternativ A1) och endast 
behandling med läkemedel (vilket blir alternativ A2). Han konsulterar sin lä-
kare som har viss information om riskerna med de olika behandlingsalterna-
tiven. Läkaren i sin tur beaktar information och statistik från Socialstyrelsen. 
De kommer fram till följande. Risken för dödsfall vid en amputation är min-
dre än 1 %. När man använder endast läkemedel är sannolikheten 20-30 % 
för att sjukdomen trots allt sprider sig och att man då senare blir tvungen att 
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utföra en mer omfattande amputation ovanför vänster knä. Under en sådan 
operation är dödsfallsrisken så hög som 5–10 %.

Vilket alternativ bör patienten nu välja? Fundera på detta ett tag!

Som du ser, trots att problemet strukturellt är mycket enkelt, är det tydligen 
ganska svårt att ge en rimlig intuitivt välmotiverad rekommendation.

Problemen vi står inför här är 

 ♦ att vi inte har tillgång till exakta sannolikheter, eftersom det statis-
tiska materialet är osäkert (genom intervallen), och 

 ♦ att ansätta en rimlig värdeskala (nyttoskala). Självklart skulle vi 
kunna försöka sätta in precisa värden, men om vi tar problemet på 
allvar så kan ju inte detta göras tillnärmelsevis exakt.

Men om vi hoppar över sådana svårigheter så kan vi överraskande nog kom-
ma en bra bit på vägen genom att bara rangordna konsekvenserna.

 ♦ Att bli helt frisk är bättre än en amputation nedanför knäet.

 ♦ En amputation nedanför knäet är bättre än en amputation ovanför 
knäet.

 ♦ En amputation ovanför knäet är bättre än att vara död.

Lätt att hålla med om. Men räcker det?

I figur 12 nedan kan vi se de två alternativen och deras konsekvenser. Precis 
så som patienten och läkaren uppfattar dem. Konsekvenserna inträffar inte 
med nödvändighet. Men de inträffar med de sannolikheter som anges ovan-
för kanterna i trädet. Siffrorna på utfallsnoderna anger värdena om motsva-
rande händelser inträffar.
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Figur 12. Kallbrand

Efter att ha modellerat problemet så gör vi några beräkningar. Nu är återi-
gen beräkningarna ganska komplicerade att utföra för hand så vi använder 
DecideIT för att lösa sådana här problem. Kurvorna i figur 13 nedan visar 
styrkan hos de olika alternativen för olika kontraktionsgrader. Utan att gå in 
på detaljer kan vi grovt säga att den översta kurvan (röd) representerar det 
bästa alternativet, Alt. 2 (medicinering). Dessutom ser man genom att stu-
dera kontraktionerna att detta alternativ är betydligt bättre och att resultatet 
är stabilt i förhållande till olika förändringar av indatavärden. Lite slarvigt 
kan man säga att det röda området till övervägande del befinner sig ovanför 
x-axeln, på Alt. 2:s sida. 
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Figur 13. Rekommendation

Patienten kan alltså lugnt påbörja medicineringen. Åtminstone lugnt vad gäl-
ler beslutet.

Sådana här problem, och även avsevärt mycket svårare, är alltså relativt en-
kelt hanterbara med beslutsmetodik. Inte nog med det. Man kan förfina ana-
lysen ytterligare utan större besvär.

Fördjupning i osäkerheter
I en komplex värld är ju ingenting viktigt riktigt enkelt och beslutsfattande 
med hjälp av intervall är inget undantag. Som vi har hävdat ovan, en fördel 
med metoder som använder intervall är att de undviker problem med exakta 
sannolikhetsfördelningar. 
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Å andra sidan är det ibland svårt att hitta en rimlig beslutsregel som rekom-
menderar ett alternativ ur en mängd. Och samtidigt till fullo återspeglar 
intentionerna hos beslutsfattaren. Eftersom sannolikheter och värden re-
presenteras av intervall och jämförelser kommer de förväntade värdena av 
alternativen också att vara intervall. Problemet är nu att de kan överlappa 
varandra. Det betyder att det bästa möjliga värdet för ett alternativ kan vara 
bättre än det sämsta möjliga värdet för ett annat. En sådan situation illustre-
ras i kardinaljämförelsen i figur 14 nedan. Intervallen av förväntade värden 
för de två vänstra alternativen (1 och 2) är starkt överlappande, medan båda 
är klart bättre än alternativ 3.

Figur 14. Kardinaljämförelse

Alternativ 3 är nog så illa att det förmodligen skulle ha upptäckts bara ge-
nom att titta på beslutsproblemet direkt. Men hur hanterar vi de andra? Det 
är ibland omöjligt att särskilja tillräckligt mellan starkare alternativ och ren 
intervallanalys kan ibland inte ge något tillräcklig rådgivning i situationer 
som den på bilden ovan.
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I exemplet här kan man kanske känna att det här egentligen inte är så viktigt 
eftersom alternativen faktiskt är ganska lika. Svårigheterna att särskilja dem 
speglar kanske bara verkligheten som den är?

Fel! Det här beror faktiskt på beslutsstrukturen. Ju mer strukturinformation 
som problemet innehåller, desto smalare kommer intervallet med de ”rikti-
ga” möjliga värdena att bli. Struktur ger alltså information som meningsfullt 
kan kvantifieras. Det är en mycket användbar upptäckt.

Idén bygger på att beslutsfattarens uppfattning i olika delar av intervallen, 
uttryckta eller underförstådda, beaktas. Ett resultat av detta är att alternati-
vens förväntade värden kan överlappa. Men att man ändå helt kan avgöra 
vilket alternativ som är bäst. De icke överlappande delarna kan faktiskt ses 
som kärnan i beslutsfattarens värdering av beslutet.

Detta blir nog lite kryptiskt. Men principerna är faktiskt ganska enkla. Så här 
är det. 

Antag att du till exempel uppskattar sannolikheten att det kommer att regna i 
morgon till att vara omkring 60 %. Men du, som är en intelligent person, tror 
inte för ett ögonblick att sannolikheten är exakt 60 %. Du vill ange någon form 
av osäkerhet eller konfidens omkring denna uppskattning. 

Säg att du, efter att ha kontemplerat detta, drar slutsatsen att sannolikheten 
inte är mindre än 50 % och inte högre än 80 %. Dessutom tror du bara lite mer 
på lägre sannolikheter än högre. Eftersom du ursprungligen antog att san-
nolikheten är cirka 60 % tenderar du troligen att tro mer på siffror runt 60 % 
än runt 80 %.

Den här uppfattningen kan alltså kvantifieras och representeras t ex som i 
figur 15 nedan. Ju högre funktionsvärdena (y-axeln) är, desto större är tron 
på respektive sannolikheter. Låt oss kalla diagrammet för en trosfördelning. 
Sådana fördelningar kan ha vilken form som helst, beroende på de olika fö-
reställningarna hos beslutsfattare. Det viktiga är att de kan användas för att 
skärpa analysen.
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Figur 15. Triangelfördelning

När ett beslutsträd utvärderas får det slutliga resultatet, som ju är det förvän-
tade värdet av ett alternativ, också en sådan här trosfördelning. Den intres-
santa och viktiga observationen är nu att detta faktiskt leder till att fördel-
ningen blir mer koncentrerad kring ett mindre delintervall. Som lustigt nog 
är ganska oberoende av de ursprungliga fördelningarna för sannolikheterna 
och värdena. I figur 16 nedan kan detta fenomen observeras för överlappan-
de intervall av förväntade värden. De två alternativen innehåller påståenden 
som gör alternativen omöjliga att skilja åt genom att använda ren interval-
lanalys utan kontraktion.

Figur 16. Överlappande trosfördelning
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Låt oss säga att den lila (vänstra) fördelningen ligger över intervallet för det 
förväntade värdet av alternativ A1. Den blå (högra) ligger på motsvarande 
sätt över alternativ A2. Intervallet för A1 är 0,0 till 0,2 och intervallet för A2 är 
0,1 till 0,3. Uppenbarligen är dessa intervall starkt överlappande och interval-
lanalys kan inte skilja dem åt. Men nu har vi också de blå och lila trosfördel-
ningarna. Som framgår är den största massan (arean under kurvan) för A1 
mellan, säg, 0,06 och 0,14. Och den största massan för A2 är ungefär mellan 
0,16 och 0,24. Alltså är den aggregerade tron på alternativen väsentligt olika 
och alternativ A2 bör väljas.

Mer avancerade modeller
Nu har vi gått igenom lite om representation och metoder för beslutspro-
blem. Vi har även gjort en liten djupdykning (för de som orkade) i mer ut-
vecklade metoder för att beräkna problem som naturligt dyker upp. Det är 
viktigt att komma ihåg att det finns verktyg (dvs datorprogram) som fixar 
alla krångliga beräkningar. Men det finns ytterligare aspekter på det här och 
några förtjänar särskilt att nämnas. Vi tänker på multikriteriamodeller (flera 
mål), känslighetsanalyser och riskanalyser. Som kommer här. I nämnd ord-
ning.

Flera mål och intressenter
Ofta har man en förfärande massa önskemål. Ofta strider de mot varandra. 
Ofta blir det besvärligt. Vi vill vara trygga och fria. Vi vill maximera lönsam-
heten och samtidigt minimera klimatpåverkan. Vi vill minimera riskerna och 
nå högsta möjliga avkastning. Vi vill maximera effektiviteten och samtidigt 
maximera arbetskvalitén. 

Ja, så där håller vi på.

Det här är knepigt. Om det nu behöver påpekas. Dessutom så ska ju alla 
intressenter vara nöjda. Och ingen viktig intressent får vara helt missnöjd. 
Annars blir det jobbigt. Vi är helt enkelt människor. Vi vill äta kakan. Helst 
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två gånger. Och ha den kvar. Såklart. Det bör ju vara ganska uppenbart att 
det vore trevligt om det funkade. Men som vi alla vet så är världen inte så 
beskaffad. Vi snackar här om målkonflikter. Vi har olika vägar att nå slutmå-
len. Beroende på perspektiv så ser vägarna olika bra ut. Och en del vägar är 
kanske oförenliga.

Trist nog. Så vad gör vi?

Låt oss titta närmare på det här. Som vanligt är inget självklart och det finns 
inga absoluta sanningar. Men det går att göra en hel del för att förstå vad det 
handlar om. Ett beslut kan (och i de flesta fall bör) alltså ses ur flera perspek-
tiv och handlingsalternativens värden är då beroende av perspektiven man 
betraktar dem under.

Tänk dig en kemisk industri som står i begrepp att investera i en ny renings-
anläggning för avloppsvatten. Investeringsbeslutet kan studeras ur flera per-
spektiv. Ekonomin är central. Både kostnader för själva investeringen och för 
försämrad produktionseffektivitet. Miljön och risker för naturskador är ju 
såväl klädsamt som bindande att kolla på. Och fel och misstag kan ju medfö-
ra böter, skadestånd, badwill och annat elände. Personaltrivsel är ytterligare 
något. Liksom kemiskt välmående28 hos arbetarna, bullerförändringar och 
förändrade arbetsuppgifter. Det alternativ som ger den bästa ekonomiska 
prognosen leder inte sällan till miljö- och arbetsmiljömässiga problem. 

Hur ska vi då ta hänsyn till alltihopa? Och hur ska vi kunna kommunicera 
det hela till intressentgrupper, beslutsfattare och vi-vet-inte-vad? Man har 
så många mål. Man har så många kriterier. Man har så många perspektiv.29 

Hmm. Jobbigt. Vad gör man då?

Ett sätt skulle kunna vara att utvärdera alternativen enbart utifrån det vikti-
gaste perspektivet.30 En inte helt oväntad komplikation är att man då ignore-
rar den information som andra perspektiv ger. 

28 Missförstå nu inte detta.
29 Du kan förresten se dessa begrepp tämligen tillsammans. Målen ses under perspektiv som gene-
rerar kriterier (som en del kallar för utvärderingskriterier). Ja, på ett ungefär så.
30 Om vi nu kan hitta ett sådant.
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Det här verkar ju inte så jättefiffigt. Inte minst för att även om den informa-
tionen finns så riskerar den snabbt att glömmas bort. Detta blir jättejobbigt. 
Tro oss.31 

Tänk dig ett alternativ som bara med en hårsmån överväger ett annat ur eko-
nomisk synvinkel. Och som är uppenbart sämre ur ett miljöperspektiv. Ja, 
du fattar. En del obehagliga frågeställningar kan poppa upp längre fram i 
tiden. Beslutsfattarna riskerar att framställas som tämligen misslyckade figu-
rer. Kan bli både obehagligt och dyrbart.

Ett annat sätt vore att göra separata beslutsanalyser med perspektiven som 
underlag och sedan på något sätt försöka jämka samman resultaten. Men hur 
ska sammanvägningen ske? Och hur blir själva arbetsprocessen? 

Målkonflikter leder alltså till att vi måste göra någon form av trade-off (dvs 
jämkning) mellan våra uppsatta mål. Och hur ska nu detta gå till?

Det första som man ofta missar (av allt som man missar) är att vi måste förstå 
vilka mål vi har. Att identifiera dessa är alltså en central del i det hela. Samt 
att ha en metod som stödjer en prioriteringsordning såklart. Jamen, då kör vi. 
Nu kommer vi nämligen till...

Multikriterieanalys
Säg nu att vi råkar vara medvetna om våra mål. En vanlig metod är att han-
tera det hela genom att sätta upp villkor, tröskelvärden (ambitionsnivåer). 
Alternativen som uppfyller det hela kan därefter anses bra nog. Åtminstone 
så behöver de inte sorteras bort direkt.32 Kreativiteten fungerar bättre när den 
fokuseras på att uppfylla mål än något annat. Den fungerar för övrigt sämst 
vid brandsläckning. 

31 Omständigheterna vad gäller det ”viktigaste” perspektivet kan ju också förändras. Saker och ting 
tenderar inte sällan att göra så.
32 Sorteras samtliga alternativ bort i detta första steg så behöver man alltså sänka sina ambitioner 
eller helt enkelt hitta nya alternativ.
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Därefter ratas de ”dominerade” alternativen.33 De stackars förkastade är allt-
så de som för alla mål är högst lika bra som ett annat alternativ och sämre för minst 
ett av målen. Ja, ungefär så är de sämre än de som får bli kvar. Det finns alltså 
åtminstone ett annat alternativ som är minst lika bra på allt och bättre på något 
än varje av de ratade. Alternativen som återstår efter denna procedur kallas 
fantasifullt nog för icke-dominerade alternativ. Och de (eller för den delen en 
delmängd av dem) kan gå vidare till en mer detaljerad analys. 

För att vara helt tydliga. Om det alltså endast återstår ett alternativ som är 
icke-dominerat så är ju saken klar. Bekymret är att så sällan är fallet. Hur ofta 
hittar man till exempel en bil som är bäst på allt från pris till prestanda till 
komfort till lastutrymme till bränsleförbrukning till imponansfaktor? Även 
om en stor mängd bilar fallit bort på grund av rena randvillkor så återstår 
nog några stycken som inte dominerar någon annan bil. Om man inte är helt 
fanatisk vill säga.

Och för att ta det omigen. Ofta är ett handlingsalternativ bäst för den kort-
siktiga lönsamheten. Ett annat kan anses vara bäst för den långsiktiga håll-
barheten. Ett tredje är bäst ur miljöhänsyn och ett fjärde är bäst för organisa-
tionens teknikkompetens. Etcetera, etcetera, etcetera. För att komma vidare i 
analysen behöver vi nu på något sätt prioritera. Saker och ting behöver alltså 
på något sätt ges olika vikt. Olika tyngd i resonemangen. Tycker man att allt 
är lika viktigt så får man fundera på om man verkligen behöver de olika kri-
terierna. I en klassisk multikriterieanalys innebär det här att våra mål, eller 
kriterier, ges numeriska vikter som ska avspegla hur viktiga kriterierna är.34 
Ju större vikt, desto viktigare.

Lyckas du med det här så har du en modell med kriterier och vikter. Och 
nu finns det en uppsjö av metoder att använda. Några bygger på klassisk 
besluts- och nyttoteori. Andra bygger på att beslutsfattaren avger preferens-
trösklar som för varje kriterium anger när ett alternativ är bättre än ett an-
nat. Någon form av vikter används för att väga samman kriterierna i samtliga 
metoder. 

33 Detta är en fundamental rationell princip som bygger på rent förnuft. 
34 Vill man låta cool så använder man begreppet kriteriernas relativa signifikans.
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Jaha. Men vilken metod är bra för detta då?

En ganska enkel och väletablerad metod är en från 1976 av de amerikanska 
beslutsanalyspionjärerna Ralph Keeney och Howard Raiffa. Man väger sam-
man kriterier och värden med något som liknar väntevärden.35 Kolla här. För 
ett alternativ med tre kriterier får vi följande lilla uttryck:

W(A1) = w1 . v11 + w2 . v12 + w3 . v13. 

w1 är alltså vikten för kriterium 1. v11 är det nyttovärde som alternativ A1 har 
när vi tittar på alternativet under det kriteriet. Vi får då viktade värden för 
alternativen. Egentligen ungefär samma princip som för väntevärden. Och 
sådana har vi umgåtts med förr.

Vikterna har vanligtvis kravet på sig att de ska vara större än eller lika med 
noll och summan av samtliga vikter ska vara ett. Det där är inget absolut 
krav. Men är helt enkelt praktiskt när man ska räkna på det. Se nu på den 
här tabellen som representerar ett beslut om vad en fabrik ska göra med sitt 
miljöfarliga avfall. Billigast är att bara dumpa det någonstans, men det är ju 
aningen miljöotrevligt. Och personalens kompetens kommer inte att utveck-
las så mycket kan man misstänka.

Alternativ Kostnad Miljöpåverkan Kompetens
Dumpa skräpet i 
havet

10 MSEK -10 10

Ta hand om skräp-
et enligt miljödi-
rektiven

25 MSEK -1 35

Gräv ner skräpet 12 MSEK -10 5

Tabell 1. Miljöfarligt avfall

I tabell 1 beskrivs alltså kostnader, miljöpåverkan och kompetensutveckling 
i termer av nytta. Och graden av denna nytta är här representerad som tal. 
Det här känns kanske lite konstigt i början. Men metoden bygger på detta. 

35 Vill man ha en beteckning så säg additiv multiattributnytta. Det klingar bra i vissa sammanhang. 
Speciellt när vi just varit inne på imponansfaktorer.
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Värdena här är analoga med hur nyttovärden tidigare har beskrivits. Alltså. 
En vanlig metod att göra det här är att först, för varje kriterium, låta den 
sämsta nyttan vara 0 och den bästa 1. Sedan låter man de mellanliggande 
alternativen anta nyttovärden mellan 0 och 1. Verkar rimligt att ange dessa 
proportionellt när det går. 

Se nu här vad vi menar med detta babblande.

Kostnaden på 12 MSEK ges nyttovärdet

(–12 – (–25)) / (–10 – (–25)) = 13/15 ≈ 0,8667. 

På samma sätt ger en kostnad på 10 MSEK nyttan 1 och en kostnad på 25 
MSEK nyttan 0. Och på samma sätt gör man sedan med de andra värdena så 
att man får allt på samma skala.

Man ser direkt att havsalternativet dominerar grävalternativet så grävandet 
faller bort. Bye bye. Sedan är ju tanken att man räknar ut de viktade värdena 
för de återstående alternativen. I detta fall två.

Men här blir det lite trubbel som vanligt. Det är just det här med överpre-
cision. Det bör man undvika i beslutsmodelleringen. Alla problem med att 
tillämpa nyttoteori, och som vi tjatade om tidigare, kvarstår. Vi får problem 
med att kvantifiera och det finns alltså inget utrymme för osäkerheter eller 
vagheter. Då blir det svårt att göra det här bra. Utrymmet har tillintetgjorts 
för att vi ville ge problemet en enkel matematisk innebörd. Detta är ett van-
ligt misstag. Och onödigt. Klart att vi ska ange nyttovärden i form av inter-
vall eller rangordningar. Dvs utnyttja den information vi har, varken mer 
eller mindre.

Vad vi menar är helt enkelt att i stället för att gestalta nyttan av en kostnad 
som ett precist tal (som 0,8667) borde vi t ex kunna ange att, beträffande 
miljöpåverkan, är miljödirektivsalternativet bättre än de båda andra. Vilken 
överraskning förresten. Och att en kostnad på 12 MSEK är mycket mer önsk-
värd än en kostnad på 25 MSEK. En till överraskning. Därefter kan vi till-
lämpa metoderna som vi har snackat om tidigare. Samma historia vad det 
gäller vikterna. Verkar detta snurrigt så hav förtröstan. Det är inte alls så 
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knepigt som det först låter. Vi återkommer till det här i kapitel 4 när vi visar 
ett par riktiga exempel.

Att ta fram vikter
Det är inte så lätt att få folk att säga vad de tycker.36 Eller så förstår de inte vad 
de tycker. Eller så vill de inte tala om vad de tycker. Överraskande ofta tycker 
de inte ens något. Hur man då ska få fram vikter och nyttor från beslutsfattare 
och andra är inte så lätt. Möjligheten att undvika dessa överprecisa tal har 
dock visat sig att betydligt underlätta det hela.

Ibland är det vanligt att kriterierna jämförs mot ett så kallat referenskrite-
rium. Kostnad är ett inte ovanligt val – man försöker hitta den trade-off man 
är villig att göra. En minskad kostnad på 100 000 SEK är kanske (ungefär) lika 
mycket värd som en två snäpp bättre miljöpåverkan. Det här är ju rätt likt 
vanlig kostnads/nytto-analys. Men det kräver att alltihopa mäts på väldefi-
nierade skalor och enheter. Och det är ju inte så enkelt som vi redan har kon-
staterat. Dessutom kanske vår trade-off inte är linjär. Något som lätt trasslar 
till det hela en aning.37 

Vikterna kan hittas genom att beslutsfattare får tala om vad de tycker om 
fiktiva beslutsalternativ. Ur det kan man sedan få fram vikterna. Ännu snab-
bare metoder går ut på att känna sig fram genom att använda olika grafiska 
verktyg. Med sådana kan man hitta sina prioriteringar. Eller helt enkelt bara 
söka efter en rangordning där man inte lägger så stor möda på att hitta vikter 
utom när det verkligen behövs. Sådant brukar visa sig i särskilda känslighets-
analyser. Själva gillar vi den senare metoden för att den är kostnadseffektiv. 
Ofta räcker det lustigt nog dessutom med rätt så inexakta viktningar om man 
har intervallvikter (vikten är mellan si och så) eller rangordningar (det här 
är viktigare än det där) för att ändå kunna särskilja beslutsalternativ. Om 
vikterna senare verkligen behöver göras mer exakta så är det fiffigt att lägga 
möda på det då. Men först då.

36 Brukar upplysande nog kallas för elicitering.
37 Det betyder att det kan vara skillnad att gå från 0 kr till 100 000 kr jämfört med att gå från 
1 000 000 000 000 till 1 000 000 100 000. Den första biljonen är oftast den roligaste att tjäna in.
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Metoden som vi själva har utvecklat ger, förutom det här, dessutom en mas-
sa hjälp vid sammanvägningen. Liksom tidigare behöver vikterna inte ges 
i absoluta tal. Intervallutsagor fungerar alldeles utmärkt. I de fall man inte 
ens vill arbeta med intervall kan man rangordna sina kriterier från viktigast 
till minst viktig. Därefter kör man på ett liknande beräkningsmaskineri som 
tidigare. Och får en analys av den sammanvägda beslutssituationen. 

Figur 17. Kriterievikter

I figur 17 så visas hur det här med förhållanden mellan kriterier kan anges. 
Kriteriernas relativa signifikans syns i fallande ordning från viktigast (Bad-
barhet) till minst viktigt (Verksamhetspåverkan).38 Större avstånd indikerar 
klokt nog en större viktskillnad mellan två närliggande kriterier.39

38 Jo, det är en kommun det här, inte ett företag.
39 Viktutvinningen i figuren är förresten något som vi använde för ett beslut om åtgärder mot ett föro-
renat vattendrag. Beslutsfattarna bestod av en grupp politiker. Håll utkik efter detta i kapitel 4.
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Kring det här finns det också olika stödmetoder för att underlätta diskussion, 
viktutvinning (att få fram vikter) och visualisering av prioritetsordningar (att 
visa vad som är viktigast). Sådana metoder har man lämpligtvis i sina proces-
ser.

Trädmodell för multikriterieanalys
Vi har tidigare behandlat beslutsträd med sannolikhetsnoder och konse-
kvensnoder. För en multikriterieanalys finns det trädmodeller som brukar 
benämnas kriteriehierarkier.40 Sådana utgår helt enkelt ifrån att det kan finnas 
underkriterier till (uppdelningar av) en del eller t o m alla kriterier. Det här är 
till för att underlätta bedömningen av alternativens måluppfyllelse. Under-
kriterier är oftast mer konkreta och i vissa fall lättare att uppskatta eller mäta. 

Figur 18. Kriterieträd

40 I princip ett liknande träd som beslutsträden tidigare. Men noderna är här inte händelser och kon-
sekvenser utan istället kriterier.
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I figur 18 så har det mer abstrakta huvudkriteriet vattenkvalitet delats upp i 
underkriterier. Två mycket konkreta sådana – fosfor- och kvävehalt. På så sätt 
kan man underlätta själva bedömningen. 

Trädmodellen gör det också lättare att förklara beslutsproblemet för andra. 
Det verkar så i alla fall som vi har varit med om. Trädet illustrerar vad som 
är viktigt för beslutet. Samtidigt är det dynamiskt – olika intressenter kan ju 
tillsammans utöka och modifiera den viktiga strukturkomponent som krite-
rieträdet utgör.

I ett bra beslutsverktyg finns alla komponenter som vi har diskuterat här. 
Kriterier och underkriterier, vikter, alternativ och värden (nyttor). På så vis 
får vi en bas för beslutsmetoden. Precis som för ett vanligt beslutsträd. Och 
principerna för utvärdering är helt analoga. Mycket praktiskt. Mycket be-
kvämt. Mycket rationellt. Och inte särskilt svårt. När man vant sig. Vilket 
går rätt så fort.

I riktigt avancerade verktyg kan man kombinera dessa två modelltyper.41 Be-
slutsträd och kriterieträd. För ett och samma beslutsproblem. Det är först 
då man kan säga att man har ett heltäckande verktyg för sin beslutsprocess. 
Även för rejält komplicerade beslut. Vare sig beslutsproblemet har ett eller 
många kriterier. Vare sig beslutsproblemet innehåller osäkra händelser eller 
inte. Vare sig problemets parametrar är välspecificerade eller inte. I vilket 
fall som helst så slukar ett heltäckande verktyg problemet. Och hostar upp 
beslutsunderlag i form av lösningsförslag. Eller möjligtvis indikationer på 
att informationen inte räcker till. Och i så fall anvisningar om vilken informa-
tion som måste skärpas till.

Känslighetsanalyser 
Vad händer om någon eller några av våra bedömningar inte är helt rätt? 
Inte direkt fel, men kanske inte heller helt rätt. Eller om beslutsunderlaget 
förändras? Någon konsekvens kanske blir aningen mer trolig. Eller mindre. 
Eller något kostsammare. Allt detta är naturliga frågor att ställa sig. En bra 

41 Behöver vi tillägga att DecideIT kan det?
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beslutsmetod tar höjd för detta och ett bra beslutsunderlag innehåller sådan 
information. Att göra en känslighetsanalys är m a o en viktig komponent i en 
riktig beslutsanalys. 

I beslutsprocessen ingår att löpande ifrågasätta de ingående strukturelemen-
ten. Är detta de bästa och mest relevanta alternativen för att lösa problemet. 
Har någon aspekt förbisetts? Bör man se någon information på annat sätt? 
Saknas det några väsentliga konsekvenser? Om det finns olika uppfattningar 
inom en beslutsgrupp kan man göra flera alternativa analyser och ställa dem 
mot varandra under workshop-liknande former.

Men de ojämförligt vanligaste känslighetsanalyserna är att variera de ingå-
ende parametrarna. Dvs sannolikheter och värden. Plus vikter om man har 
fler kriterier. 

Eftersom sannolikheter och (monetära) värden i regel bygger på uppskatt-
ningar bör man undersöka hur känsligt valet av handlingsalternativ är för 
förändringar i sannolikheter och utfall. Detta kan göras genom en känslig-
hetsanalys som används för att undersöka hur robust valet av ett alternativ 
är vid förändringar i siffror som används i analysen. Vanligtvis försöker man 
lösa ut s k kritiska värden, dvs de gränser inom vilka sannolikheter och ut-
fall måste hålla sig för att beslutet inte ska förändras (givet att övriga värden 
är oförändrade). Om till exempel lagerhållningsräntan har räknats fram till 
35 % så kan det fortfarande finnas en viss osäkerhet i den siffran. Det kan fin-
nas fog för att undersöka hur mycket en ökning eller minskning påverkar det 
slutliga resultatet. För att göra detta låter man en eller flera variabler pendla 
mellan det lägst troliga och det högst troliga värdet. Detta medan de andra 
variablerna behåller sina ursprungliga värden.

Det här låter ju rätt så enkelt.

Jovisst. Låter. Om vi börjar med den skenbart enklaste modellen med fixa 
värden för sannolikheter och värden. Vi tittar först på konsekvensernas vär-
den. Värdet av varje konsekvens skall alltså varieras uppåt och neråt på något 
systematiskt sätt. En i taget. Eller flera på en gång. Om man har strukturin-
formation som t ex att en konsekvens är värd mer än en annan så måste ju 
dessa samvariera. Annars tittar man ju på kombinationer av värden som inte 
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är tillåtna. Blir ganska många kombinationer. Nåja, det kanske inte är alltför 
knepigt. Om man har en dator som räknar.

Om vi sedan tittar på händelsernas sannolikheter. Sannolikheten av varje 
utfall skall alltså även den varieras uppåt och neråt på något systematiskt 
sätt. En i taget. Vi börjar så. Antag att vi har fem möjliga konsekvenser till 
ett alternativ. Sannolikheten för dessa tillsammans måste vara 100 %. Kalla 
sannolikheterna P1 t o m P5. Vi börjar med P1 som vi antar är 25 %. Nu ökar 
vi den till 25.5 %. Men de skulle ju summera till 100 % tillsammans. Vilken 
ska vi minska? P2? P3? Någon annan? Eller flera, men lite på varje? Vi får göra 
allt detta. Och mycket mer. Och sedan öka P1 till 26 %. Och till 26.5 %. Och 
till... För att sedan minska P1 till 24.5 %. Till 24 %. Och för varje steg kompen-
sera först P2. Sedan P3. Sedan... Vi får förstås olika påverkan på alternativen 
i dessa olika fall. Vad gör vi då? Hur sammanfattar vi det? Och vi har hittills 
bara studerat P1. Och vi har bara fem konsekvenser. Tänk om vi har tio. Eller 
hundra. Du ser problemet här, va? Det blir en ohyggligt massa beräkningar 
att sammanställa. Ohanterligt många. Brukar kallas en kombinatorisk explo-
sion. Och allt detta för att man har en skenbart enkel representation av san-
nolikheter, värden och vikter – i form att fixa tal.

Om man istället har sannolikheter, värden och vikter som intervall och jäm-
förelser redan från början är det bara att tillåta dem anta alla värden som är 
möjliga inom dessa intervall och som inte överträder någon jämförelse. Du 
har sett detta i samband med kontraktionen tidigare. Känslighetsanalysen 
är då en första klassens medborgare i beslutsmodelleringen. Vilket den bör 
vara. Om man vill ha stabila beslutsunderlag. 

Ett sätt att visa hur ett alternativs väntevärde varierar när ingående para-
metrar varierar är ett tornadodiagram. Det visar hur variationer i t ex san-
nolikheterna i ett beslutsproblem påverkar slutresultatet (väntevärdet). Det 
är sorterat så att de sannolikheter som påverkar mest är högst upp och sedan 
i sjunkande påverkansordning. Bredden på varje parameter anger påverkan 
på väntevärdet. Utseendet liknar då en tornado, därav namnet. Se figur 19. 
Det innebär inte att en naturkatastrof kommer att drabba den verksamhet 
som genomför analysen. Snarare tvärtom. Riskerna i verksamheten minskar 
med ökande analyser.



 Bortom Business intelligence | 117

Figur 19. Tornadodiagram

Riskhantering
Riskhantering är en viktig del av mångas professionella (och kanske även 
personliga) liv och det existerar en uppsjö av metoder för att bedöma, kom-
municera och kvantifiera risker. Tyvärr är många av dessa, trots att de an-
vänds relativt flitigt, ofta rent av korkade. 

Katastrofer och risker är aldrig särskilt trevliga. Förvånansvärt ofta blir an-
svariga personer chockerade över att någonting av någorlunda magnitud 
verkligen kunde inträffa. Dessutom, men kanske inte lika överraskande, 
spenderar ofta dessa människor stor energi på att förklara vad de gjorde eller 
inte gjorde. Och mer tid på att förklara vad de kunde eller inte kunde ha gjort 
än på det de faktiskt gjorde för att förhindra de ofta allvarliga konsekven-
serna av händelsen. 

Oberoende av vad alla dessa personer säger och gör så är risker ofta sto-
ra problem och kan orsaka stora förluster för samhällen, verksamheter och 
människors liv. Risker måste tas på allvar och luddiga analyser och intuitiva 
gissningar är olämpliga i dessa sammanhang. Situationerna är alltför allvar-
liga och leder ibland till oönskade och, inte helt sällan, katastrofala efterverk-
ningar för att hanteras på ett osystematiskt sätt.
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Olika riskhanteringsmetoder har därför dykt upp. Detta är en mycket lön-
sam bransch och, som vanligt, är kvaliteten på arbetet liksom kompetensen 
hos riskhanterarna mycket varierande. 

Inte desto mindre kan en framgångsrik riskhantering faktiskt minska san-
nolikheten för oönskade händelser och minimera eventuella skador. Kvalifi-
cerad riskhantering behövs, oavsett om riskerna berör stora katastrofer eller 
relativa småsaker som projekthantering, dagliga processer eller införande av 
nya standarder. 

Riskanalys kan sägas vara den mest formella delen av riskhantering och kan 
tillämpas på beslutsfattande på alla områden och nivåer. En riskanalys är 
tänkt att vara en systematisk identifiering av risker och risktagande. Den 
innehåller vanligtvis bedömningar av risker och sårbarheter. Där alla hot 
analyseras, åtminstone i någon utsträckning. Sådana analyser används också 
för att kontrollera det nuvarande skyddet. Och för att utvärdera effekterna 
av att ändra på det. 

De potentiella fördelarna med riskanalysen är betydande, t ex adekvat kost-
nadstäckning, ökad produktivitet, bättre fokusering på säkerhet och ökad 
medvetenhet i allmänhet. En huvudfunktion är också att skapa effektiva pro-
cesser för hantering av händelser när de inträffar. Bristen på sådana har i 
alltför många fall varit alltför uppenbar. 

Det finns olika typer av riskanalysmetoder. Allt från enkla checklistor, som 
bara kräver några timmars ansträngning, till analyser som kan kräva man-
månader. Genom att inkludera dessa analyser i beslutsprocessen så kan man 
alltså lösa substantiella problem. En mycket praktisk effekt är att riskana-
lyser enkelt kan inkluderas i de beslutsträd som man ändå använder. Och 
synergier bör man inte tacka nej till.

Slutord
Det verkar ju finnas en hel del beslutsmetoder. Och modeller. Och några av 
dem verkar ha lite trevligare egenskaper än andra. Verkar kunna modellera 
riktiga beslutssituationer och så. 
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Men om det här nu är så pass bra och inte alltför svårt, skulle man inte kunna 
få se några exempel på hur det går till?

Jovisst, var så god. Det är precis vad kapitel 4 handlar om.
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4  Hur det kan gå till – 
och hur det bör gå till

Jajamen. Nu ska det fattas beslut. Vi har hittills gått igenom det ena och det 
andra vad det gäller olika aspekter på detta. Men som vanligt har det varit 
mycket snack om modeller och processer och lite mindre om hur det faktiskt 
bör göras. Vi tänkte därför visa ett par praktiska exempel på hur det går till 
och hur det kan gå till. Och hur det bör gå till. 

I exemplen har vi använt vår egen PDMP-process. För att få lite ordning på 
det hela.

Ett intressant exempel är det av Vägverket föreslagna projektet Förbifart 
Stockholm som Länsstyrelsen i Stockholms län har tillstyrkt sedan en tid till-
baka. Ett jätteprojekt. Förslaget är ganska kontroversiellt av olika anledning-
ar, men tämligen lite uppmärksamhet har ägnats åt själva beslutsmetodiken. 
Vi blev därför nyfikna på just detta. 

Det andra exemplet rör vattenkvaliteten i den mycket vackra Svartån som 
rinner genom Örebro. Kvaliteten är så låg att de kommunala badplatser som 
tidigare funnits längs ån har stängts. Så ska det ju inte vara. Inget kul alls. 
Åtgärder måste till för att öppna dessa bad. Vi vet vilka. Och får medhåll. 
Numera. Efter PDMP-processen.
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Förbifart Stockholm
Det förefaller förbryllande ofta, som vi har sett, finnas oacceptabelt stora in-
slag av slumpmässighet i beslutsfattande överhuvudtaget. Detta gäller förfä-
rande nog även i mycket kostsamma och kontroversiella myndighetsbeslut. 
Ett belysande exempel här är de uppmärksammade turerna kring Förbifart 
Stockholm. Förslaget har ju under en tid varit kontroversiellt av olika anled-
ningar, men vi bekymrar oss här inte om vilka fakta man väljer att fokusera 
på eller i vilken grad dessa är hållbara och relevanta. Detta är i sig en intres-
sant fråga, men här är vi mer fokuserade på själva beslutsmetodiken. Den 
brister nämligen betänkligt.

Bakgrunden till det hela är att bilresandet i Storstockholm förväntas öka dra-
matiskt. Med c:a 40 % under de närmaste 15 åren. Och det är redan tjockt 
på genomfartslederna. Så det finns onekligen ett problem här. Vägverket 
utredde därför under en tid hur man bäst skulle kunna sammanbinda de 
norra och södra delarna av Stockholmsregionen, vilket bl a resulterade i en 
publicerad rapport.1 Vi blev ganska snart nyfikna på själva beslutsmetodiken 
i detta tämligen gigantiska projekt. I våra ögon såg det nämligen redan då ut 
som om den hade vissa brister.

I Vägverkets utredning beskrevs två vägutbyggnadsalternativ, Förbifart 
Stockholm och Diagonal Ulvsunda, samt ett alternativ med tyngdpunkten på 
kollektivtrafik och vägavgifter kallat Kombinationsalternativet.2 Dessa tre al-
ternativ jämfördes sinsemellan och dessutom med ett referensalternativ – 
Nollalternativet. Kostnaden för utbyggnaden uppskattades till mellan 17–32 
miljarder kronor enligt 2003 års prisnivå beroende på valt alternativ. En hel 
del stålar. Tyckte vi i alla fall.

Länsstyrelsen tillstyrkte den 16 augusti 2007 alternativet Förbifart Stockholm 
som är tänkt att bli en förbindelse över Saltsjö–Mälarsnittet och gå från E4/
E20 vid Kungens kurva i söder via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda 

1 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/962/2005_70_nordsydliga_forbindelser_i_stockholm-
holsmomradet_sammanfattning_av_vagutredning.pdf, tillgänglig sommaren 2009.
2 Vi talar här egentligen om den reviderade utredningen. Det första utredningsförslaget innehöll al-
ternativen Förbifart Stockholm, Ålstensleden och Diagonal Ulvsunda.
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och Hjulsta till E4 vid Häggvik i norr. Totalt blir den nya sträckningen cirka 
21 km genomfartsväg. 

Vi är ju till professionen beslutsanalytiker och eftersom det var tämligen 
mycket pengar involverade så vi tyckte att var det intressant att försöka för-
stå varför detta alternativ skulle vara det bästa, vilket vi inte alls förstod. Be-
slutsunderlaget var lyckligtvis mycket detaljerat och bestod av c:a 80 olika 
värderingar av de olika alternativens aspekter under 19 olika kriterier. Det 
man sade sig värdera var hur väl alternativen uppfyllde bl a framkomlighet, 
miljö, regionstruktur, trafiksäkerhet och ekonomisk tillväxt. Låter ju bra.

Beslutet var naturligtvis komplicerat och tanken var att beslutsunderlaget 
skulle ge en bild av de väsentligaste faktorerna. Värderingarna angavs på 
två helt olika skalor, ”ja” och ”nej” respektive en skala från ”- -” till ”++” 
beroende på hur väl de uppfyllde målen. Vidare var många värderingar mel-
lanlägen som ”+/-” eller ”0/+”. Det bästa alternativet för varje kriterium mar-
kerades med en skuggning. Till exempel: vad gäller kriteriet ”Hälsa” så fick 
Kombinationsalternativet en skuggning trots att alla tre alternativen blev till-
delade ett ”+”. Detta skulle tolkas som att Kombinationsalternativet var något 
bättre än de övriga alternativen sett till detta kriterium. Och med hänsyn till 
kriteriet ”Hushållning med energi och material” tilldelades Kombinationsal-
ternativet ett ”+/-” och Diagonal Ulvsunda ett ”-”. Detta skulle tolkas som att 
Kombinationsalternativet var bättre än Diagonal Ulvsunda sett till detta krite-
rium. I figur 20 kan man se hur det såg ut. Den är för övrigt tagen direkt från 
Vägverkets eget material.
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Figur 20. Måluppfyllelse för vägprojektet [Vägverket]
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Redan här uppträdde för oss vissa svårigheter då det var ganska oklart vad 
som avsågs med dessa skalor. Man angav inte vilka egenskaper skalorna 
hade, något som är utomordentligt viktigt beroende på vilken sammanväg-
ningsprincip man tillämpar. Det redovisades i och för sig inga sammanväg-
ningar alls, så man kanske inte uppfattade detta som ett problem.

Ett annat, och än värre, bekymmer var att de olika kriterierna inte alls tillde-
lades ordentliga vikter. Det gjorde att man inte ens kunde ana hur pass hög 
prioritet de hade. Det indikerades inte ens vad en rimlig prioriteringsordning 
egentligen ansågs vara. Detta förbigick man lustigt nog helt, trots att detta 
var och är helt avgörande för beslutet i fråga då inget alternativ var bäst sett 
till en majoritet av kriterierna. Det hela resulterade alltså i ett underlag som 
var ytterligt svårt att utvärdera. Något som i och för sig inte heller gjordes i 
någon mer kvalificerad mening, så man kanske inte heller här uppfattade en 
problematik.

Kanske skulle man i ett uttryck av välvilja kunna säga att detta beslutspro-
blem var så pass komplext att det inte fanns rimliga metoder för att hantera 
det? Vägverkets klassificering och strukturering borde ju ändå ha kunnat sä-
gas utgöra ett stöd för beslutet (och det enda tillgängliga stödet). 

Vi vill här understryka att detta inte alls var fallet. Som vi har sett så finns det 
(och fanns det) beslutsmetodik för att hantera just sådana här beslutssituatio-
ner där man inte har tillgång till precisa data och där åsikter och subjektiva 
tyckanden har en avgörande betydelse samt kanske skiftar avsevärt över ti-
den och mellan personer eller organisationer. Det var bara det att Vägverket 
överhuvudtaget inte använde sig av detta. Antar vi.

Redan innan detta beslut togs så roade vi oss därför med att titta lite närmare 
på hur problemet skulle ha kunnat analyseras på ett rimligare sätt. För att 
verkligen belysa detta lät vi nybörjarstudenter på Mittuniversitetet under en 
grundkurs i beslutsanalys göra analyser med utgångspunkt i de fakta som 
vid denna tidpunkt fanns tillgängliga på Vägverkets egen hemsida. Det vi-
sade sig lustigt nog att de relativt enkelt kunde få fram en mycket informativ 
analys som pekade ut vilket av alternativen som nog borde ha föredragits.
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De (och vi) kunde konstatera att alternativet Diagonal Ulvsunda föreföll bäst 
i allmänhet, åtminstone under ett antal rimliga viktningar, och att detta al-
ternativ allra minst var likvärdigt med Förbifart Stockholm även när kriteriet 
framkomlighet prioriterades högst. Miljömålen för Diagonal Ulvsunda var 
relativt gott uppfyllda, även om de inte var lika bra som för Kombinationsal-
ternativet. Men de olika viktningarna visade att Diagonal Ulvsunda ändå var 
det bästa alternativet med hänsyn taget till alla kriterier. I jämförelse med 
Förbifart Stockholm visade det sig att kriteriet miljöpåverkan, i och med att 
leden skulle dras över bl a Lovön, gjorde att Diagonal Ulvsunda blev ett bättre 
alternativ.

Avgörande för resultatet var alltså hur man önskade väga de olika kriteri-
erna, något som inte förefaller ha gjorts alls. Det framgår hursomhelst inte av 
Vägverkets underlag, vilket ju som sagt är anmärkningsvärt. Vilka viktning-
ar som gjorts för ett av Sveriges genom tiderna största vägprojekt redovisas 
alltså inte. Eller så finns det ingen prioriteringsordning alls. 

Nu är det så att vi inte på något sätt tar ställning till vilket beslut som skulle 
ha varit det bästa. Vi bekymrar oss inte ens om detta i sak, utan ser snarare 
en viss tragik i situationen. Vi finner det inte desto mindre såväl anmärk-
ningsvärt som bekymmersamt att så stora satsningar genomförs utan att en 
mer kvalificerad beslutsapparat används, där viktningar, prioriteringar och 
värderingar öppet uttrycks och beaktas i utvärderingsfasen.

Det hela är lite sorgligt, men det verkligt bekymmersamma är att det här inte 
är en isolerad företeelse. Med det här exemplet menar vi inte att Vägverket är 
något unikt avskräckande fall. Det hade varit betydligt enklare om det vore 
så. Man önskar att myndigheter överhuvudtaget skulle hantera dyrbara och 
komplexa beslut med större transparens och använda effektivare metoder 
som faktiskt finns tillgängliga. Det är naturligtvis olyckligt om beslutsmeka-
nismerna inte är begripliga för oss som i slutändan finansierar det hela. Än 
värre blir det ju om besluten av denna anledning faktiskt blir felaktiga. 
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Själva beslutet
Jaha. Så har vi detaljerna. Beslutsunderlag behöver ju några komponenter 
som vi har sett. I detta fall en alternativbeskrivning och en kriteriebeskriv-
ning. Det verkar vi ju ha. Vi har även en (konstig) skala för alternativen. Den 
är inte så bra, men visst – vi kan svälja det. Det som vi dock totalt saknar är 
viktningen av kriterierna. Och det är just här som det går riktigt fel. 

Hursomhelst var tanken att vi samlade det som var relevant för beslutet och 
lade in detta i ett lämpligt verktyg. DecideIT i detta fall. Vi lade således in 
kriterierna och representerade alternativskalan på ett lämpligt sätt där vi gav 
en tolkning av alla dessa ’++’, ’+/-’, etc i termer av intervall. Exakt hur vi över-
satte dessa visade sig inte vara så viktigt, men intervallen skulle kunna vara 
en indelning av värden mellan 0 och 1. ’++’ kunde då t ex få alla värden mel-
lan 0,8 och 1,0. En bild av kriterieträdet visas i figur 21.

Figur 21. Kriterieträd för vägprojektet
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När nu den här strukturen hade skapats och tillgängliga data lagts in i mo-
dellen så kunde vi genomföra olika typer av utvärderingar. I figur 22 så ser 
vi hur alternativen jämfördes. 

Figur 22. Resultat av jämförelser



 Bortom Business intelligence | 129

Från vänster till höger så visas resultaten först utan viktangivelser, sedan i 
mitten en graf där tillgänglighet anses vara det viktigaste kriteriet och längst 
till höger en där miljöpåverkan och trafiksäkerhet anses vara viktigast. Alt. 1 
är Förbifart Stockholm, Alt. 2 är Diagonal Ulvsunda och Alt. 3 är Kombinations-
alternativet.

Vi har i de tre graferna ovan alltså använt oss av lite olika viktningar för 
några centrala kriterier för att visa hur man mycket lätt får helt olika resultat 
beroende på viktning. Detta betyder således att man här inte kan fatta något 
som helst välgrundat beslut utan att ta hänsyn till viktningarna. Antingen 
viktar man det explicit som i figuren ovan. Eller så gör man det omedvetet 
och indirekt. Men när man de facto tar ett beslut så har man, vare sig man 
vill det eller ej, på något sätt viktat de olika kriterierna mot varandra. Ur Väg-
verkets material har vi inte kunnat läsa ut några vikter. Det är olyckligt ur ett 
beslutsmetodiskt perspektiv.

Kanske lite kommentarer till figurerna ändå är på sin plats. Utvärderingarna 
som visas är baserade på en metod som vi kallar för kardinaljämförelser3. 
Den kan betraktas som en allmänt vettig utvärderingsmetod här och vi har ju 
tidigare förklarat den. För den som har glömt eller hoppat över det så innebär 
den i princip att man räknar ut den bästa och sämsta tänkbara förväntade 
nyttan för varje alternativ. 

Här ser man att det finns ett ganska stort överlapp mellan staplarna och att 
man måste precisera underlaget mer för att verkligen få ut något allmängil-
tigt av detta. Så osäkerheten kring detta är alltså fortfarande ganska stor. Om 
det inte vore så dystert som principfråga så vore det faktiskt ganska lustigt 
det hela.

Men det är det alltså inte. Tycker vi.

3 Vilket ju låter som ett lite konstigt ord, men nu kallar vi det ändå så eftersom det låter coolt på eng-
elska.
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Badbar Svartå
Nästa fall. Örebro har sedan länge haft problem med vattenkvaliteten i Svart-
ån. Rinner gör den. Rakt igenom de centrala delarna av staden. Kvaliteten 
är så låg att de kommunala badplatser som tidigare funnits längs ån har 
stängts. Åtgärder måste således till för att kunna öppna dessa bad. Åtgärder 
måste till för att säkra en framtida dricksvattenförsörjning i kommunen via 
vattendraget. Åtgärder måste till för att förbättra vattenkvaliteten generellt. 
Problemet omfattar även kranskommuner som påverkas beroende på vad 
Örebro kommun väljer att göra. Som vanligt finns det massor av intressenter. 
Lantbrukare och en del andra grupper påverkas mest negativt av miljöåtgär-
der. Som så ofta.

Kommunalpolitiker fattar besluten. Om vad som ska göras och prioriteras. 
En långsiktig lösning var önskad och ofrånkomlig. Majoritet och opposition 
skulle höras. Såklart fanns det olika perspektiv. Såklart var det mesta i kon-
flikt. Knepig fråga detta. 

Vi kopplades in. Beslutsprocess och beslutsstöd. Vi använde givetvis vår Pre-
ference Decision Management Process. 

Klart och tydligt skulle intressenters och politikers tyckanden och värde-
ringar separeras. Tjänstemän och olika miljökonsultbolag kom med fakta 
och expertutsagor. Beslutsproblemet omfattade flera utvärderingskriterier. 
Problemet omfattade också flera intressentgrupper och beslutsfattare. Tjäns-
temännens och expertkonsulternas säganden om effekter var ofrånkomligt 
osäkra. Prioriteringar var ofrånkomligt osäkra. Som vanligt alltså. I verkliga 
fall.

Det var helt enkelt omöjligt att säga exakt hur bra ett alternativ var. För ex-
perter med goda kunskaper om förhållandena och för övriga tjänstemän. 
För vem som helst. Det var inte heller lätt för beslutsfattarna att avge precisa 
vikter och trade-offs mellan miljömål och andra mål. Dessutom fanns det en 
massa lösningsalternativ föreslagna av tre oberoende konsultfirmor. Allt be-
hövde struktureras och grupperas för att kunna diskuteras av beslutsfattare 
under ett rimligt tidsperspektiv. 
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Kort sagt: beslutet var som nästan alltid svårt. Beslutet var som nästan alltid 
rörigt. Det ansågs bråttom att göra något bra av detta. Hur skulle Svartåns 
vatten kunna uppnå status som badbart enligt EU:s normer? 

Projektet genomfördes i två steg. Först skulle vi komma överens om en krite-
riemängd för politikerna att ta ställning till. Här identifierade vi beslutspro-
blemet. Vad var viktigt att uppnå? 

Vi arrangerade workshops. Kommunpolitiker och tjänstemän tänkte till. Sju 
stycken kriterier överlevde.

 ♦ Ekonomi / kostnad

 ♦ Vattenkvalitet

 ♦ Badbarhet

 ♦ Verksamhetspåverkan

 ♦ Genomförbarhet

 ♦ Vild natur

 ♦ Ekologisk långsiktighet i det konstruerade systemet

Sedan togs det fram underkriterier till de här. Beslutsfattarna blev därigenom 
på det klara med vad de tyckte var viktigt för just detta beslut. Det var ju 
inte begränsat till badmöjligheter för medborgarna. Frågan var djupare än 
så.4 Man förstod snart vad frågan gällde. Det underlättade såklart en fortsatt 
diskussion med tjänstemännen.

Sedan genomfördes en strukturering och modellering av problemet.

Modellen togs fram av politiker och tjänstemän tillsammans. Med stöd av 
den prioriterade politikerna sedan mellan de olika kriterierna. Med stöd av 
den bedömde tjänstemän och konsulter de olika åtgärdernas effektivitet och 
påverkan. Detta gjordes med hjälp av underkriterier till varje huvudkrite-
rium. Det blev riktigt bra.

4 Här menar vi inte att Svartån var djupare. Som vattendrag betraktat.
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Vikterna togs fram separat från varje beslutsfattare i två steg. Vi använde det 
grafiska verktyget DecideIT som tillhör PDMP för att göra detta på ett bra 
sätt. Underkriterierna till varje huvudkriterium föreslogs av tjänstemännen 
och deras förslag skulle godkännas (och kompletteras). Dessa kriterier blev 
därför mer konkreta och tekniska. Bedömningen blev sedan ganska lätt. 

I figur 23 ser du problemets struktur med olika kriterienivåer.

Figur 23. Kriterieträd för Svartån

Nästa steg blev att formulera alternativen. Experttjänstemännen bedömde 
hur väl olika alternativ uppfyllde målen gentemot underkriterierna i proces-
sens informationsfångst. Politiskt tyckande och värderingar separerades från 
fakta. Allt kom med. Men man visste vad som var vad. Ett antal tidiga lös-
ningsförslag sorterades bort då det blev tydligt att de inte bidrog tillräckligt 
till vattenkvaliteten. Tydlighet igen. Till sist återstod sju olika åtgärdspaket.5 

5 En slump att såväl kriterierna som åtgärdspaketen blev sju till antalet. Heliga tal är ju dock alltid 
heliga tal.
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 ♦ Inventera och åtgärda enskilda avlopp

 ♦ Inventera och åtgärda kommunala avlopp

 ♦ Rötning av gödsel (biogasanläggning)

 ♦ Åtgärda dagvattnet i staden

 ♦ Anlägg våtmarker

 ♦ Åtgärder för djurhållning 

 ♦ Anlägg åkermark

Dessa alternativ var de som rent formellt utvärderades. Figurerna 24 och 25 
visar resultaten. 

Figur 24. En rangordning av alternativen. Alt. 7 var bäst följt av Alt. 4 och Alt. 5 som 
kan anses vara ungefärligen likvärdiga.
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Figur 25. Jämförelser mer i detalj. Alt. 7 (åkermark) var helt enkelt det som bäst motsva-
rade preferenser, viktningar och expertutlåtanden. 

Hur robust var då denna utvärdering mot förändringar i underlaget? Vi talar 
om känslighetsanalyser. Alt. 7 (anlägg åkermark), Alt. 5 (anlägg våtmark) 
och Alt. 4 (hantering av dagvatten i staden) var helt stabila som toppran-
kade alternativ. Osäkerheter i kriterieviktningen och alternativbedömningar 
hade enbart marginell betydelse för den sammanvägda utvärderingen. Det 
skulle alltså krävas rätt så stora förändringar i bedömningen av alternativens 
måluppfyllelse för att förändra den föreslagna rangordningen. Och några 
sådana stora förändringar förelåg inte. Klappat och klart.

Slutord
Ja, så här går det till och så här bör det gå till. Det är inte så knepigt. Vi har 
gått igenom det mesta. Snabbt och översiktligt. Men det här är ingen detalj-
kurs. Vi vill att du ska förstå att mycket kan göras. Och lite om hur. Man 
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behöver inte blunda. Man behöver inte trixa. Man behöver bara tänka och 
strukturera. Det mesta blir lätt då. Och rätt. Man ser och man förstår. Man 
kan verkligen bli bättre på att förstå bakgrunden och sammanhangen. Och ta 
bättre beslut. Och man behöver en metod för det här. Men det finns ju sådana. 
Och verktyg. Det kan väl vara slutgissat nu?

The eagle has landed.
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Hur kunde det gå så här?

Frågan dyker inte så sällan upp. Inte desto mindre är den ofta onödig. Den be ror 
i många fall på att man inte har tänkt igenom vad man ska göra innan. I bland 
kan man ha otur. Visst. Men knappast alltid.

Mängder av felaktiga beslut beror på att man inte har funderat tillräckligt. Det 
här kan förefalla ganska självklart. Men förbluffande ofta så fattas även myck-
et avgörande beslut utan särskilt stora föregående analyser. Javisst. Det finns 
ofta lite bakgrundsdata någonstans som ligger och skvalpar. Men det görs inte 
mycket  med informationen. Eller så gör man något men oklart vad. 

Ofta beror det på att man inte riktigt vet vad man ska göra med information 
som man har. Eller inte kan bedöma om den är tillräcklig.

Vi tror inte att beslutsfattare generellt är korkade eller konstiga. Däremot är 
de metoder och verktyg de har tillgång till det. Man kan nog säga att många 
beslutsfattare är vilseledda av dagens BI-system vilket är nog så illa. Men rela-
tivt enkelt reparerbart, lyckligtvis.

Verksamheter introducerar olika BI-lösningar i tid och otid, men de flesta har 
inte någon process alls för att hantera beslut. Då går det åt skogen. Det saknas 
metoder, kunskap och tekniker. 

Beslutsprocesser och beslutsmetoder kan förbättras kraftigt. I den här boken 
så talar vi helt enkelt om hur man bör göra.

Sine Metu


