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Besluts-, risk- och policyanalys (BRP)

Ämnets tre pelare:

• Beslutsanalys

– ”tillämpad beslutsteori”

• Riskanalys

• Policyanalys



Besluts-, risk- och policyanalys (BRP)

Vad är ”vår grej”?

- Samspelet mellan B, R och P

- Betoning på förståelsen för några viktiga begreppspar:

- Deskriptivt - normativt (fakta - värdering)

- Objektivt - subjektivt

- Mätningsteoretiskt perspektiv

- Skillnaden mellan ’mätning’ och ’numerisk representation av värdering’

- Verktygsfokus

- Men i kombination med ett kritiskt perspektiv!



Två diken som bör undvikas

• ”Deskriptivism-diket”

• ”Subjektivism-diket”

Poängen med beslutsanalys:

• Begrepp, teorier, metoder och 

verktyg för analys och 

argumentation

• Ökad transparens



Perspektiv på beslutssituationer

1. Grad av osäkerhet?

• Beslut under säkerhet

• Beslut under risk

• Beslut under osäkerhet

2. Beslutsfattare?

• Människa

• Maskin

3. Komplexitet / antal dimensioner?

• En dimension

• Flera dimensioner 

(multikriterieproblem)



Strukturering av ett beslutsproblem

• Vilket är beslutsproblemet?

• Vilka är målen? 

• Vilka osäkerheter finns involverade?

• Vilka handlingsalternativ finns?

• Hur ska man bedöma konsekvenserna?

• Har beslutsfattare samma bild om dessa frågor?



• Mål kan konkretiseras med hjälp av kriterier (dimensioner, faktorer, 

aspekter, attribut)

• Ofta handlar det om flerdimensionella beslutsproblem, multikriterieproblem

• Oftast finns det inte ett givet handlingsalternativ som är bäst på alla kriterier

• Att börja med målen kan underlätta att hitta handlingsalternativ som man 

inte tänker på från början.

• Om vi samlar våra valsituationer och osäkerheter kan vi klargöra att vi ser 

beslutsproblemet på samma sätt.



Influensdiagram

• Samla valsituationer och osäkerheter i en kompakt bild. 

• Det går bra att rita sådana med papper och penna eller använda 

datoriserad stöd.







Beslutsträd

• Fler detaljer än i ett influensdiagram

• Strukturering av beslutsproblemet

• Eventuellt en djupare analys 

• Sannolikheter för olika händelser

• Nytta, t.ex. i form av monetära värden, för olika utfall eller konsekvenser

• Förväntade nyttor för olika handlingsalternativ

• Man vill gärna välja det bästa utfallet, men oftast går det inte. 

• Bra beslut är inte samma sak som ett bra utfall.

• Ett välgenomtänkt, dvs. ett bra beslut, kan leda till ett dåligt utfall.

• Ett icke-välgenomtänkt beslut kan leda till ett bra utfall.

• Antagandet är att ett bra beslut ökar sannolikheten för ett bra utfall.





Influensdiagram och beslutsträd

• Stöd för att konstruera modeller för att strukturera själva beslutsproblemet 

och dess beståndsdelar. 

• När alla har samma bild om beslutsproblemet är det förmodligen lättare att 
jobba vidare. 

• Samtidigt kan man dokumentera tankegångarna för mer eller mindre 

liknade situationer.

• För beräkningar av förväntade nyttovärden för handlingsalternativ.

• Känslighetsanalyser manuellt eller med hjälp av funktionaliteten i 

programvaror.



Monte Carlo-simuleringar 
som känslighetsanalys



Exempel 2



Monte Carlo-simuleringar 
som känslighetsanalys

• Processer där det finns en osäkerhet

• inneboende slumpmässighet eller variation

• vår egen okunskap 

• Slumpen används som hjälpmedel i beräkningar

• Excel-baserade simuleringar som fördjupar traditionella Excel-kalkyler

• Många andra slags simuleringar



Några saker att tänka på

Resultatet beror bl.a. på

• Modellen i kalkylarket

• Input
• Realistiska sannolikhetsfördelningar

• Baserade på historiska data, en känd 
process, expertbedömningar

Syftet:
• Kvantitativa resultat

• Faktorer som påverkar resultatet mycket

• Undersöka effekten av åtgärder eller 
händelser



Flerdimensionella beslutsproblem 
(multikriterieproblem)

Exempel: Möjliga aspekter på FoU-

problemet (R&D)?

• A1: Ekonomisk vinst/förlust

• A2: Extern goodwill (bra eller dålig 

publicitet)

• A3: Intern goodwill (nöjda eller 

missnöjda medarbetare)



FoU-exemplet som multikriterieproblem
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